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�MEMORIA£� LAS CASESA

I INNE WSPOMNIENIA ZE �WIÊTEJ HELENY

Latem 1805 r. Wellington, powracaj¹c z Indii do Europy na pok³adzie fre-
gaty dowodzonej przez kpt. G. Cockburna, zatrzyma³ siê na skalistej wyspie
po�rodku Atlantyku.1  Po krótkim pobycie odp³yn¹³ na pó³noc. Zapamiêta³ jed-
nak to nieprzyjazne miejsce szczególnie, skoro prawie 10 lat pó�niej wybra³
je dla swojego �miertelnego wroga Napoleona Bonaparte. Znienawidzony
w Europie Hudson Lowe przypomina³ tê w¹tpliw¹ zas³ugê Wellingtona
w swoich wspomnieniach, chc¹c zmyæ z siebie choæ trochê tego piêtna �wiê-
tej Heleny, jakie na nim ci¹¿y³o. Znaj¹c tê wyspê, zdawa³ sobie sprawê, ¿e ju¿
sam jej wybór zdradza³ prawdziwe intencje wobec cesarskiego wiê�nia.

Nie tylko Napoleon trafi³ tutaj, bowiem w 1890 r. na �wiêt¹ Helenê skiero-
wano jako jeñca króla i wodza Zulusów Dinizulu kaCetshwayo (1868-1913).
Przebywa³ on tu wraz z rodzin¹ siedem lat, zosta³ ochrzczony, a nawet przyjêty
do miejscowej spo³eczno�ci chrze�cijañskiej. Prze¿y³ jednak, w przeciwieñ-
stwa do Napoleona, pobyt na wyspie. Jaki� czas po nim, w 1900 r. na wyspê
trafi³a grupa sze�ciu tysiêcy po³udniowoafrykañskich Burów wziêtych do nie-
woli przez Anglików. Ich obóz stan¹³ niedaleko Longwood, bo w Deadwood
Plain.

�wiêta Helena � niewielka wyspa na po³udniowym Atlantyku sta³a siê
miejscem jednej z najbardziej tajemniczych zagadek historii XIX wieku. To
zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii o powierzchni 122 km2 zamieszki-
wa³o ponad 4900 mieszkañców oraz ¿o³nierzy miejscowego garnizonu. Do-
tarcie do wyspy nawet dzisiaj jest stosunkowo trudne. Po³o¿ona na wysoko�ci
stolicy Brazylii, rzeki Zambezi w Afryce i pó³nocnego cypla Madagaskaru,
oddalona jest od brzegów Ameryki P³d. o 2900 km, natomiast od brzegów

1 B.E. O�Meara, Napoleon in exile, t. 2, London 1822, s. 184.
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Afryki o 1950 km, czyli w takiej samej odleg³o�ci jak Warszawa od brze-
gów Irlandii, czy te¿ od Madrytu. Na pocz¹tku XIX w. z Europy p³ynê³o siê
na ni¹ ponad 2 miesi¹ce.

Napoleon w 1815 r. o¿ywi³ swoj¹ obecno�ci¹ to miejsce podobnie jak wiele
innych ma³o znanych niewielkich o�rodków w ca³ej Europie, o których nikt
nie s³ysza³, a które sta³y siê s³awne. Austerlitz, Campo-Formio, Pruska I³awa,
Frydland, i na koniec �w. Helena. Wszystkie one zawdziêczaj¹ s³awê Napo-
leonowi. Po pobycie, �mierci i pogrzebie Napoleona rz¹d francuski bynajmniej
nie zapomnia³ o swoim cesarzu. W 1840 r. przewieziono zw³oki Napoleona
do Pary¿a. Z kolei ju¿ w 1854 r. Napoleon III podj¹³ rozmowy z rz¹dem bry-
tyjskim w sprawie opieki nad Longwood oraz dolin¹, w której pochowano
Napoleona. One to ju¿ w 1858 r. sta³y siê w³asno�ci¹ francusk¹. W 1859 r. na
wyspê zosta³a wys³ana misja, której zadaniem by³o odrestaurowanie pami¹-
tek po Napoleonie. Kolejna pop³ynê³a w 1913 r. na statku Le Jeanne d�Arc,
aby przygotowaæ raport o stanie zabytków na wyspie. Dziêki zabiegom rz¹du
francuskiego Longwood, dolina z grobem Napoleona sta³y siê terytorium fran-
cuskim, nad którym opiekê sprawowali kolejni francuscy konsulowie hono-
rowi i zarz¹dcy francuskich posiad³o�ci na wyspie. Tak jest i obecnie.

Od sierpnia 1815 r. zapotrzebowanie na wie�ci o Napoleonie w ca³ej Eu-
ropie by³o ogromne. Zniknê³a bowiem z pierwszych stron ówczesnych ga-
zet postaæ rozpalaj¹ca umys³y w Europie od niemal 20 lat. Napoleon odp³yn¹³
z kontynentu i zamiast wiarygodnych i dok³adnych informacji pojawia³o siê
coraz wiêcej domys³ów i plotek. Sytuacja ta by³a zupe³nie inna ni¿ podczas
jego pobytu na Elbie. Nie zaspokoi³y zainteresowania publikacje by³ego sekre-
tarza Napoleona Pierre-Alexandre-Édouarda, barona Fleury de Chaboulona
(1779-1835).2  Nie by³ on w stanie przekazaæ tego, co najbardziej intereso-
wa³o opiniê publiczn¹ w Europie: Co aktualnie dzieje siê z Napoleonem?
Rozmaite ustne relacje z jego podró¿y i pobytu na �wiêtej Helenie ukazywa-
³y siê jedynie w prasie. Wychodz¹c naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu
losami Napoleona, w 1817 r. najpierw w Londynie, a nastêpnie w wielu in-
nych krajach Europy ukaza³ siê na ponad 150 stronach Manuscrit venu de
Sainte-Hélène d�une manière inconnue, który mia³ byæ ¿yciorysem Napoleona
przes³anym prosto ze �wiêtej Heleny. W ca³ej Europie drukowano kolejne wer-
sje jêzykowe, a polskie t³umaczenie ukaza³o siê w Warszawie w 1817 r. jako
Rêkopis nades³any z wyspy �w. Heleny.3  Autor tej publikacji nie ujawni³ siê,

2 Opublikowa³ on Mémoires pour servir à l�histoire de la vie privée, du retour et du règne
de Napoléon en 1815 ..., Bruksela 1818; Les Cent Jours, Mémoires pour servir à l�histo-
ire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815, Londyn 1820; Memoirs of
the private life, return, and reign of Napoleon in 1815, t. 1-2, Londyn 1819-1820.

3 W 1860 r. we Lwowie ukaza³o siê II wydanie � Rêkopis z wyspy �. Heleny, prze³o¿ony
z francuskiego � A. Nieuwa¿ny, My z Napoleonem, Wroc³aw 1999, s.142.
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co przez nastepnych kilkadziesi¹t lat budzi³o spory w�ród bonapartystów.
Gazety angielskie z miejsca za autorkê uzna³y Madame de Staël, co jednak
nie by³o prawd¹. Analizowano tê kwestiê równie¿ na �w. Helenie, gdzie tekst
�Manuskryptu� dotar³ szybko, a o publikacji tej wspomnia³ nawet Napoleon
w swoim testamencie. Znalaz³a ona równie¿ miejsce w drugim tomie opubli-
kowanych ju¿ w 1823 r. jego wspomnieñ opracowanych przez Montholona.
W czterdziestu notach wymieniano b³êdy w tej publikacji, które zwróci³y uwa-
gê Napoleona. Bonaparte wytkn¹³ m.in., ¿e nie s³u¿y³ nigdy w Armii Alp, jak
podano w �Manuskrypcie�, podobnie korygowa³ informacjê jakoby Desaix
mia³ zaj¹æ osobi�cie osadê Marengo oraz, ¿e po bitwie pod Austerlitz wkro-
czy³ do Polski. Odpowiadaj¹c na ten ostatni zarzut ustosunkowywa³ siê zresz-
t¹ do kwestii statusu Polski. Jak rozwa¿ano w Longwood na podstawie
samego tekstu, autorem mia³ byæ radca stanu z lat 1800-1803, którego nie
by³o we Francji w okresie 1806-1807; specjalizowa³ siê on w sprawach hisz-
pañskich i nie by³ na polu bitwy, gdy¿ nie zna³ siê na sztuce wojennej.4

Na kontynencie równie¿ analizowano to zagadnienie. Sugerowano na-
wet, ¿e za t¹ publikacj¹ sta³a rodzina Bonapartego. W redakcyjnej przed-
mowie do listu do Lucjana Bonapartego opublikowanego w ¿yciorysie Las
Casesa napisano o manuskrypcie: Warto�æ jey nie mo¿e byd� nawet porów-
nywan¹ ze znanym Rêkopismem z wyspy S. Heleny, który pozbawiony jest
wszelkiey urzêdowo�ci i móg³ byd� w Europie sporz¹dzonym. Autor napisa³
j¹ �wie¿o dla rodziny Napoleona i z tego jey pierwiastkowego przeznaczenia
widaæ....5  Sprawa autora � jak siê zdaje � wyja�ni³a siê dopiero w roku 1842,
kiedy to do autorstwa tu¿ przed �mierci¹ przyzna³ siê urodzony w Genewie
Szwajcar, wspó³pracownik Constanta i Madame de Staël, Jacob Frédéric
Lullin de Chateauvieux (1772-1842), który jednak Napoleona nawet nigdy
nie widzia³. Ta deklaracja nie rozwia³a jednak w¹tpliwo�ci, a nad kwesti¹
autorstwa nadal siê zastanawiano. Za autora na podstawie analizy tekstu
wskazywano nawet marsza³ka Marmonta.6

Pierwsz¹ osob¹ przebywaj¹c¹ na wyspie z Napoleonem, która og³osi³a
drukiem swoj¹ relacjê by³ angielski lekarz z HMS Northumberland, William
Warden (1777-1849). Opublikowa³ on w 1817 r. w Londynie i Brukseli na

4 Quarante-quatre notes sur l�ouvrage intitulé: Manuscrit venu de Sainte-Hélène d�une ma-
nière inconnue, imprimé à Londres, chez John Murray, 1817, w: Mémoires de Napoléon.
Mémoires pour servir à l�histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène, par les
généraux qui ont partagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits entièrement corrigés de
la main de Napoléon, écrits par le général de Montholon, t. II, Paris 1823, s. 205-296.

5 ¯ycie i przypadki Emanuela Augusta hrabiego Las Casas ..., Warszawa 1821, s. 93
6 E. Peyron, Qui est l�auteur du Manuscrit venu de Sainte-Hélène? Revue des Etudes

Napoléoniennes 18, 1922, s. 212-224; L. Laudy, A propos du manuscrit venu de Sainte-
-Hélène, Revue des Etudes Napoléoniennes 20, 1923, s. 95-96.
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170 stronach swoj¹ relacjê � Letters written on board His Majesty�s ship the
Northumberland and at Saint Helena, in which the conduct and conversations
of Napoleon Buonaparte and his suite during the voyage and the first mon-
ths of his residence in that island are faithfully described and related. Spi-
sywane przez niego na bie¿¹co w trakcie d³ugiego rejsu na �w. Helenê, ale
równie¿ przez kilka miesiêcy pobytu na wyspie listy, by³y wynikiem nie tylko
jego obserwacji, ale i d³ugich rozmów z Napoleonem. Przedstawi³ w nich
cesarza w sposób przychylny i pe³en zrozumienia dla jego losu.

Dwa lata po relacji Wardena, w 1819 r. ukaza³a siê w Pary¿u dwa mie-
si¹ce po wydaniu angielskim zaopatrzona w kolorowe grafiki publikacja opi-
suj¹ca warunki ¿ycia Napoleona na �w. Helenie, sam¹ wyspê oraz przed-
stawiaj¹ca ¿ycie jego towarzyszy i niektórych mieszkañców � Carnet d�un
voyageur ou recueil de notes curieuses sur la vie, les occupations, les habitudes
de Buonaparte à Longwood, sur les principaux habitants de Sainte-Hélène,
la description pittoresque de cette île, etc.; prises sur les lieux, dans les der-
niers mois de 1818, etc. W tym czasie ukazywa³y siê równie¿ publikacje,
które coraz bardziej wyja�nia³y wydarzenia na �wiêtej Helenie.7 Brak jed-
nak by³o w nch przekazu od francuskich towarzyszy Napoleona. Pod ko-
niec roku 1821 r. w Pary¿u wysz³y drukiem w czterech tomach po³¹czone
fragmenty listów i dokumentów g³ównych postaci ze �wiêtej Heleny, w tym
Las Casesa, zebrane pod tytu³em Recueil de pièces authentiques sur le captif
de Ste.-Hélène; de mémoires et documens écrits ou dictés par l�Empereur
Napoléon; suivis de lettres de MM. le Grand-Maréchal comte Bertrand, le
comte Las Cases, le général baron Gourgaud, le général comte de Montholon,
les docteurs Warden, O�Meara et Antommarchi, et plusieurs personnages de
haute distinction, Paris 1821.

I to nie by³ bynajmniej koniec publikacji po�wiêconych wygnaniu Na-
poleona. Jeszcze przed Las Casesem wydrukowa³ swoje wspomnienia ir-
landzki lekarz Napoleona, a wcze�niej lekarz okrêtowy na HMS Bellerophon,
protestant Barry Edward O�Meara (1782-1836), który czuwa³ nad stanem zdro-
wia cesarza od 1815 do 25 lipca 1818 r., kiedy to musia³ opu�ciæ wyspê. Jego
zachowanie i stosunek do Napoleona nie przypad³y do gustu Hudsonowi
Lowe�owi, który � jak zauwa¿y³ Tom Holmberg � widzia³ w nim homme de

7 Lettres de Sainte-Hélène, Bruxelles 1817; Les Confessions de l�Empereur Napoléon. Petit
mémorial écrit de sa main à Sainte-Hélène parvenu en Angleterre, traduit et publié chez
John Murray, London 1818; Chirurgien-major de la Vieille Armée, Réflexions sur la mort
de Napoléon, Paris 1821; La Vallée de Sainte-Hélène ou veillée au tombeau d�un homme
célèbre. Mémoires particuliers sur la vie et la mort de Napoléon Bonaparte rapportés�
et publiés par un officier de l�un des régiments en station dans cette île�, Paris 1821;
Documents pour servir à l�histoire de la captivité de Napoléon Bonaparte à Sainte Hélène,
Paris 1822.
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l�Empereur. O�Meara odp³yn¹³ ze �w. Heleny po tym jak otrzyma³ od Edwarda
Wynyarda oficjalny rozkaz datowany 24 lipca 1818 r., a wydany w imieniu
Hudsona Lowe�a. Poinformowano go, i¿ ma opu�ciæ wyspê tu¿ po otrzy-
maniu tego rozkazu, bez kontaktowania siê z kimkolwiek z mieszkañców.
Dowiedzia³ siê równie¿, ¿e nie zdecydowano o miejscu jego pobytu po opusz-
czeniu wyspy, a rozmowy przeprowadzone tutaj ma zachowaæ dla siebie.8

O�Meara niemniej nie wykona³ tego polecenia, a po powrocie do Anglii w li-
�cie do rz¹du opisa³ zachowanie gubernatora Lowe�a.

O�Meara publikowa³ zarówno krótko po powrocie, jak i pod koniec ¿ycia
prace po�wiêcone Napoleonowi. W 1819 r. �wiat³o dzienne ujrza³a ponad 200
stronicowa praca An exposition of some of the transactions, that have taken
place at St. Helena, London 1819. W tym samym roku wydano jego Relation
des événements arriveìs à Sainte Hélène, postérieurement à la nomination de
Sir Hudson-Lowe, au governement de cette île, en réponse à une brochure
anonyme, intitulée. Faits demonstratifs des traitements qu�on a fait éprouver
à Napoléon Bonaparte, confirmés par une correspondance et des documents
officiels, etc., Paris 1819. Barry E. O�Meara wyda³ jeszcze w 1823 r. pod ini-
cja³ami L.H.R. artyku³ A Letter to Lord Holland, on the review of Napoleon
in Exile, Quarterly Review 55, London 1823. Z kolei piêæ lat przed �mier-
ci¹ opublikowa³ krótk¹ broszurê omawiaj¹c¹ fragmenty wspomnieñ sekre-
tarza Napoleona Louisa, Bourrienne�a (1769-1834) � Observations upon the
authenticity of Bourrienne�s Memoirs of Napoleon, London 1831.

Najwa¿niejszym jednak jego dzie³em by³y wspomnienia, które ukaza³y
siê drukiem w dwóch wydaniach w 1822 r.9 pod tytu³em Napoleon in exile;
or, A voice from St. Helena, the opinion and reflections of Napoleon on the
most important events of his life and government, in his own words, t. 1-2.
Tego roku praca ta wysz³a równie¿ w Pary¿u10, gdzie te¿ wydano j¹ ponow-
nie w 1824 r., nastêpnie w 1842 r. i 1862 r. Edycja amerykañska ukaza³a siê
w 1823 r. w Bostonie oraz 1853 r. i 1890 r. w Nowym Jorku. Dedykowa³ on
swoj¹ pracê ¿onie lorda Hollanda (1773-1840), który sprzeciwia³ siê osadze-
niu Napoleona na �w. Helenie i dziêki któremu informacje o sytuacji w Lon-
gwood na bie¿¹co ukazywa³y siê w organie partii wigów �Morning Chronicle�.

8 ¯ycie i przypadki Emanuela Augusta hrabiego Las Casas ..., Warszawa 1821, s. 415.
9 Rok wcze�niej w Pary¿u opublikowano jego kilkustronicow¹ relacjê � Documents histo-

riques, suivis de pièces justificatives sur la maladie et la mort de Napoléon Bonaparte,
Paris 1821. Krótko po informacji o �mierci Napoleona, w lipcu 1821 r. ukaza³a siê w Pa-
ry¿u równie¿ anonimowa praca: Histoire des trois derniers mois de la vie de Napoléon
Bonaparte écrite d�après des documents authentiques par S***.

10 Napoléon dans l�exil, ou l�écho de Ste Hélène, ouvrage contenant les opinions et les réflexions
de Napoléon ... recueillies par B. E. O�Meara ..., Paris 1822. Wydanie IV z 1824 r. mia³o pod-
tytu³ Complément du Mémorial de Sainte-Hélène ...
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Publikacja O�Meary by³a tak naprawdê pierwszym obszernym opisem
wydarzeñ na �w. Helenie. O�Meara sporz¹dzi³ dziennik, w którym szcze-
gó³owo opisywa³ dzieñ po dniu swoje zajêcia i obserwacje, poczynaj¹c od
wej�cia Napoleona na pok³adu HMS Bellerophon. Dok³adnie opisa³ swoje
pierwsze spotkanie z cesarzem na pok³adzie HMS Bellerophon i rozmowê
z nim po w³osku, gdy¿ Napoleon nie zna³ wówczas na tyle dobrze jêzyka
angielskiego. Przede wszystkim wyja�ni³ dlaczego w³a�nie on uda³ siê na
�w. Helenê. Otó¿ m³ody lekarz towarzysz¹cy Napoleonowi, Maingaud11,
cierpi¹cy na chorobê morsk¹, zrezygnowa³ z podró¿y na wyspê, a trudno
by³o go zast¹piæ kimkolwiek zaufanym. W czasie podró¿y do Anglii roz-
mawiali z nim badawczo i Planat, i Gourgaud, a¿ w koñcu pierwsz¹ propo-
zycjê udania siê wraz z Napoleonem z³o¿y³ mu ksi¹¿ê Rovigo. Uzyskawszy
zgodê O�Meary, sprawê ostatecznie zakoñczy³ gen. Bertrand po rozmowie
z kpt. Maitlandem i lordem Keithem. O�Meara mia³ byæ op³acany przez rz¹d
brytyjski, pozostaj¹c nadal na li�cie lekarzy okrêtowych floty. Barry O�Meara
otrzyma³ dobr¹ opiniê od dowódcy HMS Bellerophon, kpt. Maitlanda12, który
p³ywa³ z nim na trzech ró¿nych okrêtach, w tym w 1813 r. na okrêcie linio-
wym HMS Goliath i mia³ okazjê dobrze poznaæ irlandzkiego lekarza w ci¹-
gu rocznego rejsu do Indii.
Dziennik O�Meary koncentrowa³ siê oczywi�cie na stanie zdrowia Napole-
ona, ale i na wszelkich aspektach ¿ycia codziennego zwi¹zanych i maj¹cych
wp³yw na jego aktywno�æ i samopoczucie. Dziêki temu znamy szczegó³o-
we opisy pomieszczeñ, w których mieszka³ Napoleon po dotarciu na �w.
Helenê, rozk³ad dnia cesarza, czas posi³ków, jego toaletê, rozrywki, samo-
poczucie w poszczególne dni. Ze zrozumia³ych wzglêdów wiêcej miejsca
od Las Casesa po�wiêci³ on opisowi �rodowiska angielskiego na wyspie �
oficerów 53 i 66 pu³ku, miejscowych urzêdników, mieszkañców, wreszcie
odwiedzaj¹cych Longwood podró¿ników, chc¹cych zobaczyæ Korsykanina.
Sporo dowiadujemy siê równie¿ o komisarzach koalicji i Francji, przebywa-
j¹cych na wyspie. Inna sprawa, ¿e wiêcej o pobycie francuskich towarzyszy
Napoleona dowiadujemy siê w³a�nie od O�Meary ni¿ od Las Casesa, który
incydentalnie wspomina³ Montholona, Gourgauda i Bertranda. O�Meara sto-
sunkowo rzadko porusza³ sprawy zwi¹zane z bie¿¹c¹ polityk¹, czy te¿ z dzie-
jami wojen i bitew, w których bra³ udzia³ Napoleon. Czyni³ to incydentalnie,
jakby zapisuj¹c to, co uda³o mu siê us³yszeæ niejako przy okazji pobytu
w Longwood, jak chocia¿by o sprawie gen. Moreau, o kampanii egipskiej,
czy te¿ o sprawie polskiej13. Mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e im d³u¿ej przeby-

11 On to zast¹pi³ Fourreau de Beauregarda, lekarza, który towarzyszy³ Napoleonowi na Elbie.
12 O�Meara nie omieszka³ zacytowaæ w ca³o�ci w swoim dzienniku opinii kpt. Maitlanda �

B.E. O�Meara, Napoleon in exile, t. 1, London 1822, s. 7-8.
13 B.E. O�Meara, Napoleon in exile, t. II, London 1822, s. 55-56.
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wa³ w otoczeniu cesarskim, tym mniej interesowa³o go bezpo�rednie otocze-
nie i ¿ycie codzienne Napoleona, a tym wiêcej by³o w jego dzienniku zainte-
resowania kwestiami historycznymi, tym wiêcej cytatów s³ów Napoleona
o politykach i polityce. Fascynacja towarzystwem Bonapartego jest u niego
wyra�nie widoczna. O�Meara powróci³ do stylu z pocz¹tku swojego dzienni-
ka w momencie, kiedy ze zdrowiem Napoleona zaczê³y siê problemy. W zwi¹z-
ku z tym oprócz swoich lekarskich obowi¹zków, wiêcej czasu musia³ po�wiêciæ
sporz¹dzaniu raportów dla Hudsona Lowe�a dotycz¹cych stanu zdrowia
Napoleona. To w³a�nie dziêki opisowi O�Meary Anglia i Europa mog³a do-
wiedzieæ siê o prawdziwym po³o¿eniu Napoleona, ale równie¿ o postê-
powaniu gubernatora Lowe�a. O�Meara szczegó³owo przedstawi³ dzia³ania
Lowe�a uprzykrzaj¹ce cesarzowi ¿ycie codzienne. Przedstawi³ równie¿ jego
karierê wojenn¹ z lat 1806-1808, kiedy przebywa³ na wyspie Capri w Zato-
ce Neapolitañskiej i w tym kontek�cie opisa³ sprawê planowania zamachu
na brata Napoleona, Józefa Bonapartego, wówczas króla Neapolu. Opisa³
równie¿ kwestiê poddania �Gibraltaru Neapolu� � Capri przez Lowe�a wraz
z fortami, artyleri¹, amunicj¹ i wyposa¿eniem. Dziennik pe³en jest cytatów
z rozmów z Lowem, cytatów dokumentów, negocjacji prowadzonych z nim
przez otoczenie cesarza, itp. Zrodzi³o to widoczn¹ dwubiegunowo�æ opisu.
Z jednej strony fascynuj¹cy Napoleon, a z drugiej Lowe, któremu winny jest
pos³uszeñstwo i który chce uczyniæ z niego swojego agenta w Longwood
w�ród Francuzów. Takie przedstawienie s³u¿by gubernatora skoñczy³o siê
w 1823 r. procesem, jaki wytoczy³ on Irlandczykowi po ukazaniu siê jego wspo-
mnieñ. Lowe poczu³ siê obra¿ony sposobem ukazania jego osoby, a tak¿e okre-
�leniami �sbiro siciliano� (w³. zbir sycylijski) oraz �geôlier� (fr. stra¿nik
wiêzienny). W przygotowaniu obrony O�Meary pomogli Las Cases, Antom-
marchi, Pierron, Saint-Denis i Montholon, a nawet � ku z³o�ci Lowe�a � kpt.
Poppleton. Proces skoñczy³ siê siê dla gubernatora �w. Heleny jeszcze wiêk-
szym rozg³osem i hañb¹.

Kiedy w Londynie Lowe procesowa³ siê z O�Mear¹ rozchodzi³a siê po
Europie ksi¹¿ka, która mia³a z gubernatora �w. Heleny uczyniæ z³oczyñcê,
a z jego wiê�nia � wiêcej ni¿ bohatera. W³a�nie �Memoria³ ze �wiêtej Heleny�
okaza³ siê najbardziej znanym i cenionym wspomnieniem spisanym na atlan-
tyckiej wyspie. Wysz³o ono spod pióra wspomnianego przed momentem hra-
biego Las Casesa. Ten¿e Emmanuel-Augustin-Dieudonné-Marin-Joseph
markiz de Las Cases urodzi³ siê 21 czerwca 1766 r. na zamku Las Cases pod
Revel w Langwedocji, pomiêdzy Tuluz¹ i Carcassone. St¹d trafi³ do szko³y woj-
skowej w Vendôme, a nastêpnie do szko³y wojskowej w Pary¿u. Po ukoñcze-
niu szko³y wst¹pi³ do marynarki francuskiej i zosta³ zaokrêtowany w Bre�cie
na okrêt liniowy, 74-dzia³owy l�Actif, który s³u¿y³ we francusko-hiszpañskiej
eskadrze pod rozkazami Luiza de Cordovy i hr. de La Mothe-Piquet. Bra³ te¿
udzia³ 20 sierpnia 1780 r. na pok³adzie 130-dzia³owego okrêtu admiralskiego
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Le Royal-Louis w bitwie pod Kadyksem.14 S³u¿y³ nastêpnie na Le Téméraire,
Le Patriote i l�Achille. P³ywa³ na nich po Morzu Karaibskim i pó³nocnym
Atlantyku. Po powrocie do Brestu zosta³ mianowany porucznikiem mary-
narki. Nic wtedy nie wskazywa³o, ¿e najwa¿niejsz¹ fascynacj¹ jego ¿ycia
bêdzie historia. Krótko potem wyp³yn¹³ ponownie, tym razem na San Do-
mingo, gdzie te¿ mia³ okazjê zetkn¹æ siê z przysz³¹ cesarzow¹ Józefin¹ de
Beauharnais. Tutaj dosz³a do niego wiadomo�æ, ¿e ma wracaæ do Francji, aby
wzi¹æ udzia³ w wyprawie naukowej La Perousé�a. Na swoje szczê�cie, Las
Cases za pó�no dop³yn¹³ do Brestu i ostatecznie nie wzi¹³ udzia³u w tej wy-
prawie, która zaginê³a, a los jej za ¿ycia Las Casesa nie zosta³ wyja�niony.
Krótko potem Las Cases otrzyma³ nominacjê na dowódcê brygu Le Matin,
z którym pop³yn¹³ do Senegalu. Kiedy wybuch³a rewolucja francuska, Las
Cases znalaz³ siê w�ród pierwszych emigrantów. Wzi¹³ udzia³ w pierwszym
spotkaniu rojalistów, jakie mia³o miejsce w Wormacji w 1790 r. pod rozkaza-
mi ksiêcia de Condé. Bra³ wówczas udzia³ w wielu misjach dyplomatycznych,
w tym do króla Szwecji Gustawa III. I tam wówczas ponownie unikn¹³ �mier-
ci.15 Po kolejnych zwyciêstwach wojsk rewolucyjnych zmuszony by³ wyje-
chaæ do Anglii, nie porzucaj¹c jeszcze spraw rojalistów. Wzi¹³ udzia³ w wy-
prawie na pó³wysep Quibernon, z której ocala³, po czym wróci³ do Londynu.
Zajmowa³ siê ju¿ wówczas badaniami, które w 1802 r. zaowocowa³y wyda-
niem w Londynie pod pseudonimem A. Lesage bardzo popularnego wówczas
Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique, którego wy-
danie powtarzano pó�niej kilkakrotnie. Ju¿ wówczas Las Cases by³ ¿onaty,
a wybrank¹ zosta³a jego przyjació³ka z lat dzieciñstwa i wczesnej m³odo�ci
Henriette de Kergariou de Coëtiliou. O¿eni³ siê z ni¹ pierwszy raz w 1799 r.,
kiedy dotar³ potajemnie do Francji. Z kolei sakramentalnego �lubu udzielo-
no im dopiero 6 pa�dziernika 1808 r. Mia³ z ni¹ czworo dzieci: Emmanuela
Pons Dieudonné (1800-1854), Emmê (1809-1814), Karola Józefa Augusta
Pons Bart³omieja (1811-1877) oraz Mariê Ludwikê Napoleonê, zwan¹ Ofre-
zj¹ (1813-1865).
Po amnestii dla emigrantów Las Cases powróci³ do Francji, gdzie pocz¹tko-
wo cierpia³ biedê. Dopiero w 1809 r. opowiedzia³ siê tak naprawdê po stronie
napoleoñskiej Francji, wstêpuj¹c jako ochotnik do oddzia³ów Bernadotte�a,
które mia³y broniæ Holandii przed angielsk¹ inwazj¹. Krótko potem uzyska³
zatrudnienie w biurze Rady Stanu, a ju¿ w 1810 r. zosta³ przydzielony do
�wity cesarskiej jako szambelan, uzyskuj¹c w tym samym czasie tytu³ hra-

14 Nouvelle Biographie Générale, t. 28, Paris 1859, s. 747. Równie¿ o Las Casesie A.K. Szy-
mañski, Las Cases, www.napoleon.gery.pl. Najpe³niejsza jednak biografia Las Casesa wy-
sz³a w 1959 r. w Pary¿u spod pióra jego potomka hr. Emmanuela Las Casesa, Las Cases.
Le mémorialiste de Napoléon.

15 ¯ycie i przypadki Emanuela Augusta hrabiego Las Casas ..., Warszawa 1821, s. 22-23.
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biego cesarstwa. Po roku zosta³ wys³any z misj¹ do Prowincji Iliryjskich,
których wówczas generalnym gubernatorem by³ jego pó�niejszy towarzysz
ze �w. Heleny, gen. Bertrand. Rok 1812 up³yn¹³ mu ponownie w s³u¿bie poza
Pary¿em. Zosta³ bowiem skierowany do departamentów Cesarstwa, w któ-
rych wizytowa³ przytu³ki, wiêzienia, hospicja i zak³ady dobroczynne. Mia³
te¿ dokonaæ inspekcji wszystkich portów i przystani od Tulonu a¿ do Am-
sterdamu. Kiedy jednak w 1813 r. przyst¹piono do organizowania Gwardii
Narodowej w Pary¿u, Las Cases szybko zg³osi³ swój udzia³ i zosta³ szefem
jednego z batalionów dziesi¹tej legii. Rok pó�niej potwierdzi³ swoj¹ wier-
no�æ Napoleonowi, kiedy jako cz³onek Rady Stanu odmówi³ podpisania aktu
pozbawienia cesarza tronu. Opowiedzia³ siê równie¿ przeciwko powrotowi
Burbonów. Las Cases opu�ci³ nastêpnie Pary¿ i ponownie schroni³ siê w An-
glii, powracaj¹c do Pary¿a dopiero 20 marca 1815 r. Krótko po powrocie ce-
sarza z Elby zosta³ szambelanem Lucjana Bonaparte. Nie opu�ci³ Napoleona
po Waterloo, towarzysz¹c mu a¿ do �wiêtej Heleny. Cen¹ po�wiêcenia by³o
pozostawienie ¿ony i trojga ma³ych dzieci we Francji. Las Cases nie by³ jed-
nocze�nie pewny swojego dalszego losu przy Napoleonie. Nie zdawa³ so-
bie sprawy, gdzie siê udaje i jak d³ugo pozostanie poza Francj¹. Inna sprawa,
¿e spo�ród czterech g³ównych towarzyszy Napoleona (Bertrand, Montholon,
Gourgaud) by³ mu najmniej znany. Mia³ jednak i swoje zalety: by³ zaznajo-
miony z prawami oraz obyczajami angielskimi, zna³ bardzo dobrze jêzyk
angielski, a w dodatku posiada³ do�wiadczenie morskie.
49-letni hrabia Las Cases16 przebywa³ jednak na �wiêtej Helenie jedynie 15 mie-
siêcy. List, jaki napisa³ do Lucjana Bonapartego, w którym opisywa³ los Na-
poleona wpad³ w rêce gubernatora Hudsona Lowe�a. By³ on zaadresowany
do jego znajomej z Anglii, lady Clavering, a mia³ go dostarczyæ James Scott,
opuszczaj¹cy w³a�nie wyspê. Thomas Reade (1785-1849), szef policji na �w.
Helenie, na rozkaz Lowe�a aresztowa³ w Longwood Las Casesa wraz z sy-
nem w obecno�ci Napoleona.17 Wy³amano drzwi do jego pokoju, przepro-
wadzono rewizjê i zabrano wszystkie listy i pisma, jakie znaleziono, w tym
rêkopis �Memoria³u�. 25 listopada 1816 r., zabrano pod stra¿¹ Las Casesa
wraz z synem i przez nastêpny miesi¹c przetrzymywano bez kontaktu ze
�wiatem zewnêtrznym w Rock Rose, w pobli¿u Briars.18 Lowe nakaza³

16 W momencie przybycia na �w. Helenê Napoleon mia³ 46 lat, z kolei poszczególni autorzy
wspomnieñ: Warden � 38 lat, O�Meara � 33 lata, Montholon � 32 lata, jego ¿ona � 36 lat,
Gourgaud � 32 lata, Bertrand � 42 lata, Saint-Denis � 27 lat, Santini � 25 lat, Marchand �
24 lata, Lowe � 46 lat, Gorrequer � 34 lata, Jackson � 20 lat, Lutyens � 31 lat, Nicholls �
39 lat, Verling � 28 lat, Stokoë � 40 lat, Antommarchi � 26 lat, Arnott � 44 lata, Maitland
� 38 lat, Cockburn � 43 lata, Balcombe � 13 lat, Belmain � 36 lat, Stürmer � 28 lat, de
Montchenu � 58 lat.

17 F. Masson, op. cit., s. 352.
18 E. Las Cases, Las Cases. Le mémorialiste de Napoléon, Paris 1959, s. 267-268.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

16

skonfiskowanie Las Casesowi jego notatek z rozmów z Napoleonem. Opu�cili
wyspê dnia 30 grudnia 1816 r i st¹d obaj zostali wys³ani statkiem HMS Griffon
na Przyl¹dek Dobrej Nadziei, gdzie przebywali przez osiem miesiêcy jako wiê�-
niowie. Mieszkali w Newland, posiad³o�ci lorda Charlesa Sommerseta daleko
od Cape Town, bez opieki lekarskiej, przetrzymywani bez wyroku s¹dowe-
go co � jak pó�niej publicznie wskazywa³ Las Cases � by³o z³amaniem pra-
wa angielskiego. Dopiero st¹d wys³ano ich do Europy na niewielkim statku
HMS Brillant z 12 lud�mi za³ogi, na którym Las Casesa z synem traktowani
byli dalej jak wiê�niowie. 7 wrze�nia 1817 r. minêli jedynie o 15 mil �w.
Helenê. Po trzech miesi¹cach podró¿y, 9 listopada 1819 r. przyby³ do Anglii
i ju¿ w porcie zosta³ zatrzymany przez policjê, która odebra³a mu wszyst-
kie pozosta³e dokumenty i pisma, bez ¿adnego potwierdzenia ich zajêcia.19

Nie pozwolono im zatrzymaæ siê w Anglii i szybko wys³ano do Ostendy,
gdzie nadal przebywali pod policyjnym nadzorem, który nastêpnie przejêli
Prusacy. 27 listopada by³ ju¿ w Brukseli. Po powrocie do Europy Las Cases
stara³ siê o powrót na wyspê. Jednak w listopadzie 1819 r. otrzyma³ odmo-
wê z Downing-Street, przy czym obiecano mu dostarczenie na wyspê listu do
gen. Bertranda.20 Las Cases chcia³ powróciæ do Francji, co by³o wówczas mo¿-
liwe tylko pod zmienionym nazwiskiem. Powtarza³a siê historia z okresu
rewolucji. Osiad³ jednak w grudniu 1817 r. we Frankfurcie nad Menem, a na-
stêpnie w Belgii. Tê mo¿liwo�æ zawdziêcza³ interwencji cesarza Austrii, do
którego zreszt¹ po powrocie skierowa³ list. Dopiero te¿ we Frankfurcie od-
zyska³ czê�æ swoich rêkopisów. W czasie tu³aczki po Europie spotka³ siê m.in.
w Badenii z wicehrabin¹ Walsch, zaufan¹ ksiê¿nej Stefanii Beauharnais,
w Monachium z Eugeniuszem Beauharnais. Napisa³ równie¿ wiele listów
dotycz¹cych po³o¿enia Napoleona, w tym do lorda Bathursta, Roberta Wil-
sona, Hortensji Beauharnais, Hieronima Bonapartego, do Karoliny Bonaparte
i kardyna³a Fescha. Wszyscy mu odpowiadali listownie z wyj¹tkiem Marii
Luizy.

Do Francji Las Cases powróci³ dopiero po �mierci Napoleona, a w ro-
dzinnym Passy osiad³ 15 sierpnia 1821 r. Ju¿ w pa�dzierniku odwiedzi³ go
tutaj Antommarchi relacjonuj¹c wydarzenia w Longwood po jego wyje�dzie,
a w kwietniu 1822 r. wykonawcy testamentu Napoleona dostarczyli mu jedn¹
jego kopiê.21

Krótko po powrocie do Europy wa¿niejsze gazety �ledz¹ce ka¿de wyda-
rzenie zwi¹zane z Napoleonem drukowa³y fragmenty listu cesarza do hrabie-
go, w którym chwali³ jego postawê i wierno�æ, pisz¹c m.in.: Zachowywanie

19 ¯ycie i przypadki Emanuela Augusta hrabiego Las Casas ..., Warszawa 1821, s. 60.
20 E. Las Cases, Journal écrit à bord de la frégate La Belle-Poule, Paris 1841, s. VI.
21 E. Las Cases, Las Cases. Le mémorialiste de Napoléon, Paris 1959, s. 349.
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siê twoje na wyspie �w. Heleny jest tak chwalebne i bez nagany, jak ca³e
twoje ¿ycie. Z ukontentowaniem ci to o�wiadczam. Z pewno�ci¹ s³owa te uciê-
³y wszystkie spekulacje, jakie mia³y miejsce w zwi¹zku z niespodziewanym
powrotem Las Casesa z Wyspy �w. Heleny. Warto dodaæ, ¿e Las Cases otrzy-
ma³ od Napoleona dwa cenne podarunki, a mianowicie biurko, którego u¿y-
wa³ w dzieñ przed bitw¹ pod Austerlitz oraz ostrogi u¿yte podczas kampanii
1813 r. pod Dreznem oraz na wiosnê 1814 r. 22

Las Cases przystêpuj¹c do pisania �Memoria³u�, by³ ju¿ znanym w ca³ej
Europie pisarzem historycznym. Uda³o mu siê bowiem opracowaæ jeszcze
na emigracji wydawany wielokrotnie w XIX w. i t³umaczony na najwa¿niej-
sze jêzyki Atlas historique, chronologique et géographique, ou Tableau
général de l�histoire universelle, etc. Opublikowa³ go jednak nie pod swo-
im nazwiskiem, ale pod pseudonimem A. Le Sage.23 Pod takim pseudoni-
mem ukaza³ siê w 1802 r., 1806 r., 1807 r., 1809 r., 1813 r., 1818 r., 1820 r.,
1823 r., 1824 r., 1826 r., 1837 r. W 1809 r. wyszed³ w Rosji, w 1813 r. we
Florencji, a wcze�niej mia³ swoje kolejne po pierwszej edycje w Londynie.

W postaci broszury ukaza³y siê petycje kierowane do rz¹du brytyjskiego
i lorda Bathursta, które Las Cases napisa³ po przewiezieniu na kontynent.
W 1818 r. w Stuttgarcie opublikowano w jêzyku niemieckim i francuskim
ponad piêædziesiêciostronicowy Entwurf einer Bittschrift an das Brittische
Parlament, które to wydawnictwo ukaza³o siê drukiem rok pó�niej w War-
szawie jako Proiekt pro�by do Parlamentu Angielskiego przez Las Cases na-
pisany a przez Ignacego Skarbek Kie³czewskiego t³umaczony. W 1818 roku,
w Brukseli ukaza³a siê niewielka ksi¹¿ka z biografi¹ Las Casesa oraz jego li-
stami do Lucjana Bonaparte (przez które musia³ opu�ciæ wyspê) z Longwood
z wrze�nia 1816 r. oraz lorda Bathursta24 z Frankfurtu nad Menem � Mémoires
d�Emmanuel-Auguste-Dieudonné comte de Las Casas, communiqués par lui-
-meme, contenant: l�histoire de sa vie, une lettre écrite par lui, de Ste-Hélène,
à Lucien Bonaparte, laquelle donne les détails circonstanciés du voyage de

22 ¯ycie i przypadki Emanuela Augusta hrabiego Las Casas ..., Warszawa 1821, s. 64.-74.
23 J.M. Quérard podaje w swoim s³owniku, ¿e A. Lesage by³o nazwiskiem prawdziwym na-

le¿¹cym do irlandzkiego lub francuskiego duchownego, którego Las Cases mia³ poznaæ
w Anglii. ¯yj¹cy w skrajnej nêdzy duchowny mia³ wówczas za sumê 50 ludwików scedo-
waæ swój utwór na Las Casesa, krótko pó�niej za� zmar³ � J.M. Quérard, La France littéra-
ire ou dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de France,
Paris 1830, s. 586.

24 W 1817 r. ukaza³a siê w Nowym Jorku broszura Las Casesa dotycz¹ca jego pobytu na
Przyl¹dku Dobrej Nadziei � E. Las Cases, Letters from the Cape of Good Hope, in reply
to Mr. Warden; with extracts from the great work now compiling for publication under the
inspection of Napoleon, New-York 1817. Wydano j¹ w 1970 r. równie¿ w Kapsztadzie.
W 1819 r. ukaza³a siê ona w Londynie � E. Las Cases, An appeal to the parliament of
Great Britain on the case of the Emperor Napoleon, London 1819.
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Napoléon à cette île, de sa manière d�y vivre et des traitemens qu�il y épro-
uve; ainsi qu�une lettre adressée à lord Bathhurst. Nie do koñca wyja�nione
zosta³o autorstwo tego opracowania. ̄ yciorys Las Casesa przedstawiony zo-
sta³ bowiem w trzeciej osobie, przy czym oparty by³ o materia³y przygoto-
wane przez niego samego. Nie ulega jednak w¹tpliwo�ci, ¿e angielski autor
mia³ dostêp do dokumentów samego Las Casesa lub te¿ wrêcz � jego rela-
cji. W tym samym roku wysz³a w Londynie edycja angielska25, a ju¿ dwa
lata pó�niej ksi¹¿ka zosta³a przet³umaczona z niemieckiego wydania i opu-
blikowana w Warszawie pod tytu³em: ¯ycie i przypadki Emanuela Augusta
hrabiego Las Casas, Towarzysza Napoleona na wyspie St. Heleny oraz Jego
dwa listy: Jeden z wyspy St. Heleny do Lucyana Bonapartego w Rzymie (od
Ministrów angielskich przet³umaczony) � a drugi z Frankfurtu nad Menem
do Lorda Bathurst w Londynie (wydobyty z ukrycia). Wed³ug udzieleñ urzê-
dowych w jêzyku niemieckim og³oszone a z tego na jêzyk oyczysty prze³o¿o-
ne w Warszawie nak³adem J. Pukszty przy ulicy S. Jañskiey Nro. 21,
Warszawa 1820 i Warszawa 1821. Publikacja ta by³a w pewnym sensie za-
powiedzi¹ ukazania siê �Memoria³u� i przedsmakiem wiadomo�ci w nim
zawartych. Inna sprawa, ¿e przedstawi³a Las Casesa szerszemu gronu czy-
telników, z których tylko czê�æ zna³a go jako Le Sage�a. W ksi¹¿ce tej zna-
laz³a siê zreszt¹ zapowied� ukazania siê jego wspomnieñ: Wszystkich tych
okoliczno�ci zrobi³ Hrabia dok³adny opis a umiarkowanie i przezorna roz-
tropno�æ, oraz dostoyno�æ i uczestnictwo autora w opowiadanych zdarze-
niach bêd¹c zasad¹ i cech¹ tego pisma, czyni¹ go wa¿nym zabytkiem
Historyi.26 i nieco dalej: Las Cases zatrudnia³ siê tak¿e spisywaniem dzien-
nika, w którym dok³adnie zdawa³ sprawê o wszystkiem co siê Napoleonowi
i jego towarzystwu przytrafi³o od czasu, jak opu�cili Francy¹. Okolicznie
by³o w nim wyra¿ono, co Napoleon w szczgólno�ci ka¿dego dnia mówi³, oka-
zywa³, czyni³. Zawiera³ w sobie samo proste opowiadanie rzeczy, które zda-
je siê byd� naystosownieyszem do zbicia tylu licznych, zapewne nie bez echa
wymy�lonych bajek i wystawienia ich w ca³ey nago�ci. Ale w czasach, gdzie
duch stronno�ci panuje, samo tylko spro�ne prze�ladowanie mo¿e siê bez-
karnie rozpo�cieraæ; ka¿demu jest wolno napadaæ i potwarzaæ a nikomu bro-
niæ spotwarzonego. Dziennik ten dosta³ siê do Europy; ale mocno strze¿ono
doy�cia jego osnowy do publiczno�ci; lêkano siê bowiem mo¿e dad� okazyi

25 Memoirs of Emanuel Augustus Dieudonné, Count de las Casas. Translation of: Mémoires
d�Emmanuel-Auguste-Dieudonné comte de Las Casas. Communicated by himself. Com-
prising a letter from Count de Las Casas at St. Helena to Lucien Bonaparte, giving a fa-
ithful account of the voyage of Napoleon to St. Helena, his residence, manner of living,
and treatment on that island. Also a letter addressed by Count de Las Casas to Lord Ba-
thurst. W 1819 r. w Pary¿u ukaza³a siê broszura Mémoires d�E.A.D. comte de las Cases,
communiqués par lui-même, contenant l�histoire de sa vie.

26 ¯ycie i przypadki Emanuela Augusta hrabiego Las Casas ..., Warszawa 1821, s. 53.
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opinii publiczney, a¿eby siê g³o�no nie odezwa³a. Kto siê rz¹dzi chytro�ci¹
i ob³ud¹ ten ja�ney prawdy nie cierpi.27

W 1820 r. ukaza³o siê w Londynie na ponad 138 stronach przet³umaczo-
ne z francuskiego opracowanie, w którym wykorzystano zarekwirowane rê-
kopisy Las Casesa � A manuscript, found in the portfolio of Las Casas,
containing maxims and observations of Napoleon, collected during the last
two years of his residence at St. Helena. Doczeka³a siê ona równie¿ wielu
wydañ w Europie, a w 1822 r. ukaza³o siê nawet w stolicy Meksyku wyda-
nie hiszpañskie.

Po powrocie ze �w. Heleny Las Cases pozosta³ bez swoich notatek, które
znajdowa³y siê jeszcze w rêkach angielskich. Jedn¹ ich czê�æ zabra³ z Longwood
Hudson Lowe, zostawiaj¹c jednak potwierdzenie i spis.28 Drug¹ za� czê�æ za-
brano Las Casesowi podczas jego powrotu z Przyl¹dka Dobrej Nadziei do
Anglii, kiedy zatrzyma³ siê na Tamizie. W�ród nich by³ równie¿ spis potwier-
dzony przez Hudsona Lowe�a. Kiedy opublikowano w 1818 r. ¿yciorys Las
Casesa mo¿na w nim by³o przeczytaæ w�ród wymienionych jego dzie³ taki frag-
ment po�wiêcony rêkopisowi �Memoria³u�: 3. Porz¹dnie prowadzony Dzien-
nik obeymuj¹cy wszystko, co tylko Napoleon, przez przeci¹g o�mnastomiesiêcz-
nego pobytu na wyspie S. Heleny, ka¿dego dnia mówi³; jego publiczne
i prywatne rozmowy itp. Dziennik ten znayduje siê jeszcze obecnie w rêkach
W³adz angielskich. Warto�æ takiego pomniku nale¿y na osnowie i jey rzeczy-
wisto�ci. � Historya siê o niego dopomina i zapewne nie nadaremnie.29 We
Frankfurcie nad Menem, gdzie zdjêto z Las Casesa nadzór policyjny, otrzy-
ma³ on czê�æ swoich rêkopisów. Upomina³ siê o ich zwrot w listach do ksiê-
cia regenta oraz ministrów angielskich pisanych z Przyl¹dka Dobrej Nadziei,
ale równie¿ po powrocie w li�cie do lorda Bathursta. Pisa³ w nim o swoim
�Memoriale� m.in. tak: Ten tak ze swego przyrodzenia jako i osnowy �wiêty
rêkopism, nie by³ dot¹d nikomu znany i niechby tak zosta³; z czego siê nawet
dostatecznie wyt³umaczy³ p. Hudsonowi Lowe, aby go przekonaæ o nieszko-
dliwo�ci onego.30 Dokumenty zabrane na Tamizie odda³ pose³ angielski we
Frankfurcie, Lamb, któremu rz¹d nakaza³ oddanie pakunków i rêkopisów za-
branych Las Casesowi w czasie jego powrotu ze �w. Heleny. W�ród nich od-
nalaz³a siê kopia wspomnianego wcze�niej listu do Lucjana Bonapartego.

W przygotowywaniu materia³ów do wydania �Memoria³u� pomogli Las
Casesowi Saint-Denis i O�Meara. 15 sierpnia 1822 r. Las Cases mia³ ju¿
zredagowan¹ przedmowê, przy czym do koñca roku otrzyma³ jeszcze od

27 Ibidem s. 85.
28 Lowe nakaza³ skopiowanie notatek Las Casesa. Kopia ta znajduje siê do dzisiaj w archi-

wum Lowe�a w British Library w Londynie.
29 ¯ycie i przypadki Emanuela Augusta hrabiego Las Casas ..., Warszawa 1821, s. 73-74.
30 Ibidem, s. 189-190.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

20

lorda Hollanda nowe materia³y, które zabrano mu w Anglii. Prasa francu-
ska i europejska ju¿ zapowiada³a wydanie �Memoria³u�. Na Las Casesa spa-
d³a popularno�æ, dedykowano mu nawet wiersze. Fragment jednego z nich
brzmia³:

Cher Comte, j�ai cet immortel ouvrage
Qui de tout bon Francais mérite le souffrage
Je l�avouerai; longtemps j�eus l�esprit prévenu
Contre Napoléon: il m�était inconnu...31

�Memoria³� jak widaæ by³ ksi¹¿k¹, o której istnieniu ju¿ wiedziano i na
któr¹ oczekiwano. Fakt konfiskaty rêkopisu przez w³adze brytyjskie tylko
rozbudzi³ zainteresowanie i doda³ wiarygodno�ci. Nie mo¿na z kolei powiedzieæ,
¿e �Memoria³� ukazywa³ siê w�ród totalnej niewiedzy o losie Bonapartego. Do
1823 r. w prasie na bie¿¹co informowano o wa¿niejszych wydarzeniach na �w.
Helenie. W dodatku ukaza³y siê ju¿ wspomnienia doktorów O�Meary i praca
Wardena, fragmenty korespondencji Bertranda, Montholona, Gourgauda oraz
kilka innych broszur. Wreszcie w tym samym roku ukaza³y siê dyktowane
przez cesarza wspomnienia spisane przez Montholona i Gourgauda. Mimo to
Las Cases osi¹gn¹³ swoim �Memoria³em� ogromny sukces.

�Memoria³� ukaza³ siê oficjalnie po raz pierwszy w 1823 r. niemal jed-
nocze�nie w Pary¿u, Brukseli, Londynie, Stuttgarcie oraz Dre�nie.32 Wyda-
nie paryskie M.H. Duvala nosi³o tytu³: Le Mémorial de Sainte Hélène, ou
journal où se trouve consigné, jour par jour, tout ce qu�a dit et fait Napoléon
durant XVIII mois. Uk³ad chronologiczny poszczególnych tomów I wyda-
nia by³ nastêpuj¹cy:

I. Od 21 czerwca 1815 r.
II. Od 1 grudnia 1815 r.

III. Od 1 kwietnia 1816 r.
IV. Od 1 czerwca 1816 r.
V. Od 15 lipca 1816 r.

VI. Od 27 sierpnia 1816 r.

31 E. Las Cases, Las Cases. Le mémorialiste de Napoléon, Paris 1959, s. 357.
32 W wydaniu londyñskim z 1823 r. zachowano uk³ad tomów 1-8, dziel¹c je jednak na czte-

ry woluminy. By³o to wydanie nieco wiêksze rozmiarem oraz zaopatrzone w ryciny, któ-
rych nie by³o z kolei w takiej ilo�ci w wydaniu paryskim i brukselskim. Zachowano jednak
w nim oryginalny francuski tytu³: E. Las Cases, Mémorial de Sainte Hélène. Journal of the
private life and conversations of the Emperor Napoleon at Saint Helena, vol. 1-4, t. 1-8,
London 1823; E. Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, Bruxelles 1823/24; Las Cases
Tagebuch über Napoleon�s Leben, seit dessen Abdankung, am 15. Junius 1815. Eine treue
Übersetzung des Mémorial de Sainte-Hélène, Dresden 1823-1824; Mémorial de Ste-Hélène,
Stuttgart 1822-26.
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VII. Od 25 pa�dziernika 1816 r.
VIII. Od 17 grudnia 1816 a¿ do wyjazdu Las Casesa z Wyspy �wiêtej

Heleny wraz z opisaniem jego tu³aczki po Europie, koñczy siê na
roku 1823.

Kolejne wydania �Memoria³u� ukazywa³y siê w latach: 1824 r. (edycja
u braci Bossange, z licznymi korektami i kilkoma aneksami)33, 1828 r. (edycja
Lecointe et Durey, z nieco zmienionym tytu³em), 1830-1832 (edycja pary-
ska Rarbezata oraz Audina i Hocquarta, sk³ada³a siê z 26 tomów, w tym
5 tomów wspomnieñ O�Meary), 1835-1839 i 1839 r. (dwa tomy wraz ze
wspomnieniami O�Meary). Inne edycje mia³y miejsce w 1842 r., w 1895 r.
(z 240 kolorowymi rysunkami L. Bombleda), w 1930 r. (wraz ze wspomnie-
niami O�Meary i Antommarchi�ego), 1935 r., 1948 r., (w 2 tomach), 1951 r.,
1966 r. (8 tomów), 1968 r., 1992 r. (w 2 tomach).34 Na czê�ciowe polskie t³u-
maczenie �Memoria³u� trzeba by³o czekaæ a¿ do roku 1841, kiedy to w Wilnie
ukaza³y siê w czterech czê�ciach: Napoleon na wyspie �w. Heleny. Wyj¹tki
z pamiêtników Las Kazesa, Gourgaud, Montholona, O�Meara i Antomarki.
T³umaczenie z przydaniem wiadomo�ci o osobach niektórych i miejscach
w tem dziele wspomnianych oraz o przewiezieniu zw³ok Napoleona do Fran-
cyi. Co ciekawe, rok wcze�niej w Wilnie ukaza³y siê wspomnienia Hudsona
Lowe�a. Trzeba przyznaæ, ¿e do dzisiaj nie ukaza³o siê pe³ne polskie t³uma-
czenie dzie³a Las Casesa.

�Memoria³� z miejsca spotka³ siê z krytycznym komentarzem, jakim
by³o m.in. dwutomowe opracowanie opublikowane w Brukseli i Pary¿u
ju¿ w 1824 r. przez anonimowego autora � Suite au mémorial de Sainte-
-Hélène, ou observations critiques, anecdotes inédites pour servir de
supplément et de correctif à cet ouvrage, t. 1-2. Podobieñstwo zewnêtrzne
tej pracy do o�miu tomów �Memoria³u� w wydaniu brukselskim spowodo-
wa³o, ¿e jeszcze dzisiaj niektóre biblioteki traktuj¹ tê pracê jako dziewi¹ty
tom tego¿ �Memoria³u� Las Casesa. W pierwszym tomie znajduj¹ siê roz-
szerzone uwagi krytyczne do fragmentów �Memoria³u�. Z kolei w drugim
aneksy �ród³owe. Z czasem dzie³o to zosta³o przypisane François Grille�owi
(1782-1853) i Victorowi-Donatien Musset-Pathay�owi (1768-1832)35.

33 Ukaza³y siê w 1824 r. i w 1826 r. równie¿ t³umaczone wersje hiszpañskie: Diario de la isla
de Santa-Helena, que contiente cuanto dijo e bizo Napoleon en el espacio de diez y ocho
meses, t. 1-8.

34 J.M. Quérard, op.cit., s. 589; A. Zahorski, op.cit., s. 47. W Ameryce ukaza³ siê tak¿e
w Nowym Jorku w 1890 r. jako Memoirs of the Life, Exile, and Conversations of the
Emperor Napoleon, New York 1890.

35 Autorowi Relations des principaux sièges faits ou soutenus en Europe par les armées
françaises depuis 1792; rédigées par MM. les officiers-généraux et supérieurs du Corps
impérial du génie qui en ont conduit l�attaque ou la défense, précédées d�un Précis
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Niezadowoleni byli tak¿e sami bohaterowie opisywanych wydarzeñ, jak
np. paryski s¹siad Montholona, Maret ksi¹¿ê Bassano, który mia³ pretensje
o niektóre fragmenty i publicznie pyta³ np. o informacje na temat Mme de Staël
oraz narodziny jej córki. W kolejnych edycjach autor zweryfikowa³ ton tomu
VI zmieniaj¹c fragment po�wiêcony Mme de Staël. Listów z interwencjami
Las Cases otrzyma³ bardzo du¿o, w tym m.in. od Hortensji Beauharnais
i Józefa Bonapartego. Szczególnie z³¹ opiniê wystawi³ Las Casesowi w swo-
jej biografii Napoleona Walter Scott, uznaj¹c, ¿e w �Memoriale� nie s¹ przed-
stawione prawdziwe my�li Napoleona, ale te, które chcia³by on us³yszeæ od
niego. Krytyka tak¿e wynika³a ze zmian, jakie wprowadza³ Las Cases w ko-
lejnych wydaniach.

Jak powstawa³ �Memoria³�? Z pewno�ci¹ by³a to praca pisana od pocz¹t-
ku ze �wiadomo�ci¹ celu, jaki mia³ Napoleon dyktuj¹c wspomnienia. S³owa
wpisywane na karty �Memoria³u� mia³y walczyæ o pamiêæ o odp³ywaj¹cym
w polityczny niebyt cesarzu. To mia³a byæ walka zwolenników Bonapartego
toczona nie na polach bitew, ale na kartach wspomnieñ spisanych przez Las
Casesa oraz jego towarzyszy. Mia³ on ju¿ okazjê na przyk³adzie Atlasu do-
�wiadczyæ wp³ywu, jaki mo¿e mieæ druk na zachowanie pamiêci historycz-
nej. Szybko siê zorientowa³, z jak¹ unikaln¹ sytuacj¹ ma do czynienia. ̄ adnego
z ówczesnych przywódców europejskich nie spotka³ taki los jak Korsykani-
na, ¿aden z nich nie mia³ okazji przekazaæ swojej historii w taki sposób. Las
Cases szansê wynik³¹ z mo¿liwo�ci spisywania s³ów Napoleona wykorzysta³.
Pisa³ on �Memoria³� na bie¿¹co ju¿ w trakcie podró¿y do Rochefort, nastêp-
nie na pok³adach HMS Bellerophon i HMS Northumberland. Pomaga³ mu
w tym jego syn oraz w mniejszym stopniu � Saint-Denis. Pocz¹tkowo by³o
to chronologiczne opisywanie wydarzeñ z odniesieniami do bie¿¹cych wy-
darzeñ zwi¹zanych z abdykacj¹ i wyjazdem z Pary¿a. Dopiero po wyp³y-
niêciu w morze, kiedy 16 sierpnia 1815 r. pojawi³y siê pierwsze oznaki znu¿enia
i monotonii oraz g³êbsze refleksje, Las Cases rozpocz¹³ redagowanie wspo-
mnieñ Napoleona na podstawie tego, co od niego us³ysza³. W ten sposób
�Memoria³� otrzyma³ dwa równoleg³e ci¹gi narracji o w³asnej chronologii. Pierw-
szy z bie¿¹cymi wydarzeniami, drugi za� bêd¹cy opisem ¿ycia Napoleona, po-
szczególnych jego bitew i kampanii, jego wra¿eñ i refleksji. Pierwszy
spisywany w formie dziennika, dzieñ po dniu uzupe³niany d³u¿szymi frag-
mentami dyktowanymi na bie¿¹co lub te¿ spisywanymi z rozmów z cesa-
rzem. Las Cases przyzna³, ¿e uzupe³nia³ i redagowa³ swoje zapiski pó�niej,
gdy¿ �notowa³ w po�piechu to co sobie przypomina³, pozostawiaj¹c na ogó³
pierwsz¹ wersjê�. Notowanie by³o dla Las Casesa o tyle ³atwe, ¿e mia³ w cza-
sie pobytu na wyspie okazjê mieszkaæ najpierw w jednym pokoju, a nastêp-

historique et chronologique des guerres de la France depuis 1792 jusqu�au traité de Pres-
bourg en 1806, Paris 1806.
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nie w Longwood � w pokoju w pobli¿u cesarza. Towarzyszy³ mu tak¿e na
spacerach wokó³ Longwood oraz w wyprawach po wyspie. O losie rêkopi-
sów, jakie powsta³y na �w. Helenie, Przyl¹dku Dobrej Nadziei i w czasie po-
wrotu do Europy pisali�my ju¿ wcze�niej. Wiemy, ¿e Las Cases ostateczn¹
wersjê �Memoria³u� wypracowa³ w czasie swojego pobytu w Passy, gdzie
spotyka³ siê z niektórymi towarzyszami z wyspy i tam te¿ otrzyma³ testa-
ment cesarski.

�Memoria³ ze �wiêtej Heleny� to jedna z najbardziej popularnych ksi¹-
¿ek I po³owy XIX w., która kr¹¿y³a po ca³ej Europie zaspokajaj¹c ciekawo�æ
zarówno wielbicieli, jak i przeciwników Napoleona. Za pierwsze wydania
Las Cases zarobi³ oko³o 2 mln franków. Publikuj¹c kolejne mia³ ju¿ �wia-
domo�æ sukcesu �Memoria³u� i jego popularno�ci w Europie, czego wyra�-
nym znakiem by³y ukazuj¹ce siê liczne t³umaczenia na niemal wszystkie
jêzyki europejskie.36 Trudno jednoznacznie odpowiedzieæ, jak wielki nak³ad
mia³y w sumie wszystkie kolejne XIX-wieczne wydania �Memoria³u�

Towarzyszy Napoleona, którzy spisywali na �w. Helenie, a nastêpnie opu-
blikowali jego wspomnienia by³o piêciu: Las Cases, Montholon, Gourgaud,
Bertrand i Marchand. Czterech z nich oprócz Las Casesa opublikowa³o spo-
rz¹dzone na �w. Helenie notatki pod g³ównym tytu³em: Mémoires pour se-
rvir à l�histoire de Napoléon. Montholon swoje sze�æ tomów og³osi³ drukiem
w latach 1823-1825, Gourgaud dwa tomy w 1823 r., Marchand w 1836 r.,
a Bertranda dwa tomy wydano w 1847 r., trzy lata po jego �mierci. Dlacze-
go w takim razie �Memoria³� Las Casesa odniós³ w XIX w. tak wielki suk-
ces mimo, ¿e w tym samym mniej wiêcej czasie ukazywa³y siê drukiem inne
wspomnienia i relacje z wyspy? W dodatku Las Cases przedstawi³ jedynie
kilkana�cie miesiêcy z ¿ycia Napoleona na wyspie. Brakowa³o w �Memoriale�
informacji z lat 1817-1821, w tym o �mierci cesarza. Mimo tego �Memoria³�
odniós³ niebywa³y sukces, staj¹c siê najwiêkszym sukcesem wydawniczym
w I po³owie XIX w.37

Sukces �Memoria³u� wynika³ z kilku czynników. By³a to, jak podkre�la-
li�my, ksi¹¿ka przemy�lana ju¿ w momencie sporz¹dzania notatek na mo-
rzu. Las Cases, jak ju¿ pisali�my, po³¹czy³ wspomnienia i ¿yciorys Napoleona
z w³asn¹ relacj¹ z podró¿y na �wiêt¹ Helenê z Pary¿a oraz pobytem na wy-
spie. Tego zabrak³o zarówno w tomach opublikowanych w tym samym roku
przez Montholona, jak i w dwóch � przez Gourgauda. Dominuje w nich

36 Avant-propos des editeurs, w: Le Mémorial de Sainte-Hélène par M. le comte de Las
Cases suivi de Napoléon dans l�exil par O�Meara, t. I, Paris 1839, s.1. W wydaniu tym
znalaz³o siê równie¿ uzupe³nienie Las Casesa do jego w³asnej przedmowy, dotycz¹ce re-
akcji na �Memoria³�.

37 A. Zahorski, Spór o Napoleona we Francji i w Polsce, Warszawa 1974, s. 46-47; A. Nie-
uwa¿ny, op.cit., s. 144-145.
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historia napoleoñskiej Francji, historia Europy, a nawet fragment historii
wojen Tureniusza i króla Prus Fryderyka Wielkiego. Dwa pierwsze tomy
Montholona zawieraj¹ po prostu nie po³¹czone ze sob¹ chronologiczne no-
tatki z komentarzem Napoleona na temat ró¿nych opracowañ i ksi¹¿ek z dzie-
dziny wojskowo�ci. Si³¹ rzeczy nie mog³o to zainteresowaæ wiêkszej liczby
czytelników, spragnionych wiadomo�ci o ¿yciu codziennym Napoleona na �w.
Helenie.

Przekaz Las Casesa by³ przez d³ugi czas od �mierci Napoleona w zasadzie
jedynym opisem wydarzeñ sporz¹dzonym przez przebywaj¹cego na wyspie
Francuza, a tym samym budz¹cym znacznie wiêksze zaufanie czytelników.
Nawet bior¹c pod uwagê pozytywn¹ wymowê relacji O�Meary wzglêdem
Napoleona, nie móg³ on z natury rzeczy cieszyæ siê tak¹ przychylno�ci¹ czy-
telników jak Francuz Las Cases. Inna sprawa, ¿e autor �Memoria³u� nie by³
anonimow¹ osob¹, gdy¿ kojarzono go z niezwykle wówczas popularnym
w Europie �Atlasem�. Uniwersalny sposób, w jaki Las Cases przedstawi³ hi-
storiê niewoli Napoleona, u³atwi³ jej percepcjê nie tylko rzeszom Europejczy-
ków. Tak kszta³towa³y siê pocz¹tki romantycznej legendy Napoleona.38

W tek�cie Las Casesa widzimy Napoleona jeszcze zdrowego i stosunko-
wo witalnego. Mniej jest w �Memoriale�, w porównaniu z niektórymi inny-
mi wspomnieniami, klaustrofobicznej atmosfery pustej wyspy spotêgowanej
ciasnot¹ Longwood, powszednim towarzystwem, brakiem nadziei i wiado-
mo�ci o najbli¿szych, a zwielokrotnionej coraz bardziej odczuwaln¹ choro-
b¹. We wspomnieniach lekarzy oraz tych obejmuj¹cych lata 1820-1821
czytelnicy byli wci¹gani narracj¹, której g³ównym motywem by³o zdrowie
Napoleona, kolejne ataki jego choroby, a wreszcie agonia i �mieræ. U Las
Casesa czytelnik tego nie do�wiadczy³, co mog³o nawet wywo³ywaæ wra¿e-
nie, ¿e Bonaparte nie umar³ i ca³y czas jest gotowy do powrotu. �Memoria³�
zaszczepia³ optymizm, pokazywa³ chwa³ê i zwyciêstwa, koi³ dusze pokona-
nych wielu czynnych i biernych zwolenników Bonapartego. Pokazywa³ tak¿e
Napoleona jako ofiarê intryg swoich wrogów. Porównanie do Temistoklesa
by³o trafione i przemawia³o do wyobra�ni. Podobnie sakralizowanie posta-
ci Napoleona po jego �mierci wpisywa³o siê w przes³anie �Memoria³u�. Las
Cases stworzy³ niemal hagiograficzn¹ opowie�æ na kszta³t �redniowieczne-
go �Vita Caroli Magni�. Kult i legenda Napoleona wynika³y w du¿ej mie-
rze w³a�nie z �Memorialu�, tej �biblii bonapartyzmu�.
Popularno�æ �Memoria³u� mog³a jednak zaskakiwaæ, zw³aszcza, ¿e nie by³a
to, jak ju¿ sygnalizowali�my jedyna notacja ze �wiêtej Heleny. Osoby
�stygmatyzowane� kontaktem z Napoleonem w okresie podró¿y na �wiêt¹
Helenê, jak i podczas jego tam pobytu, wyda³y wiele publikacji wspomnie-

38 Louis A. Rozelaar, Le Mémorial de Sainte-Hélène et le romantisme, Revue des Etudes
Napoléoniennes 29, 1929, s. 203-226.
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niowych; niektóre z nich ujrza³y �wiat³o dzienne jeszcze przez rozstaniem
siê Napoleona ze �wiatem. Longwood, parafrazuj¹c symbol dzisiejszej kul-
tury masowej, by³ niczym dom �Wielkiego Brata�, do którego ca³a Europa
zagl¹da³a oczami s³u¿¹cych, lekarzy, genera³ów i oficerów oraz go�ci chcia-
nych i niechcianych, W �Memoriale� zagl¹dano oczami wykszta³conego hra-
biego, który by³ wielbicielem swojego monarchy. Spo�ród memorialistów
jedynie Las Cases potrafi³ nadaæ swojemu dzie³u g³êbszy sens, który dziêki
popularno�ci pozwoli³ uczyniæ z wiê�nia �w. Heleny tak samo wielkiego
i niebezpiecznego cz³owieka, jakim by³ jako dowódca Wielkiej Armii.

Pamiêtajmy jednak, ¿e wa¿ne role odegra³y równie¿ inne notacje o ce-
sarskiej niewoli. W�ród licznych wspomnieñ, dzienników, relacji i listów opi-
suj¹cych pobyt Napoleona na �w. Helenie mo¿na wyró¿niæ kilka grup.
Z pewno�ci¹ najwa¿niejsz¹ stanowi¹ te spisane przez towarzyszy niewoli �
Las Casesa, Montholona, Gourgauda, Bertranda, Saint-Denisa, Santiniego,
Marchanda, Novarreza, Philiberta, Savary�ego i jeszcze kilku innych. Spod
ich rêki otrzymali�my najbardziej interesuj¹cy, wiarygodny i szczegó³owy
opis ¿ycia i �mierci Napoleona na �w. Helenie. Drug¹ g³ówn¹ grupê repre-
zentuj¹ przedstawiciele koalicji, w tym przede wszystkim Anglii. W�ród nich
widzimy te autorstwa m.in.: Lowe�a, Gorrequera, Belmaine�a, Stürmera,
Montchenu, Jacksona, Maitlanda, Lyttletona, Cockburna, Monkhouse�a.
W tym miejscu warto podkre�liæ, i¿ obok wojskowych du¿¹ grupê w�ród
memorialistów stanowili lekarze, kolejno: O�Meara, Warden, Stokoë, Arnott,
Antommarchi, Henry. Spo�ród nich jedynie Warden og³osi³ swoje wspomnie-
nia jeszcze przed �mierci¹ Napoleona. Na pewno warto zwróciæ uwagê na
wspomnienia kobiet, w�ród których widzimy jedynie Betsy Balcombe,
Clémentine Elphinstone � lady Malcolm oraz Albinê de Montholon.

Zwróæmy uwagê, ¿e za ¿ycia swoje dzienniki i wspomnienia wydane dru-
kiem mieli okazjê ogl¹daæ oprócz Las Casesa, w kolejno�ci edycji: Warden
(1817 r.), Monkhouse (1821 r.), O�Meara (1822 r.), Arnott (1822 r.), Antom-
marchi (1825 r.), Maitland (1826 r.), Savary (1828 r.), Lowe (1830 r.), Cock-
burn (1833 r.), Balcombe (1843 r.), Montholon (1846 r., na 6 lat przed
�mierci¹), Santini (1853 r.) i Jackson (1877 r.).

Jedynie wspomnienia Montholona i Bertranda opisuj¹ wydarzenia od mo-
mentu wyjazdu z Malmaison a¿ do �mierci Napoleona. Podobnie jest w przy-
padku Marchanda i Saint-Denisa, którzy jednak ten fragment swojego ¿ycia
umie�cili w obszerniejszych wspomnieniach. Inne relacje pamiêtnikarskie
zawieraj¹ ju¿ tylko fragmenty wydarzeñ, a w przypadku Lytteltona wrêcz opis
kilku godzin, jakie spêdzi³ rozmawiaj¹c z Napoleonem 7 sierpnia 1815 r. Naj-
czê�ciej jednak s¹ to kilkuletnie w�ród najd³u¿szych lub kilkumiesiêczne
w�ród najkrótszych relacje. Do najd³u¿szych nale¿¹: Verlinga (lipiec 1813 r.
� kwiecieñ 1819 r.), Betsy Balcombe (pa�dziernik 1815 r. � marzec 1818 r.),
Lowe�a (kwiecieñ 1816 r. � maj 1821 r.), Balmaina (czerwiec 1816 r. � maj
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1820 r.), Stürmera (czerwiec 1816 r. � lipiec 1818 r.), Nichollsa (wrzesieñ
1818 r. � luty 1820 r.), O�Meary (lipiec 1815 r. � lipiec 1818 r.), Gourgauda
(czerwiec 1815 r. � luty 1818 r.) oraz Antommarchiego (wrzesieñ 1819 r. �
maj 1821 r.). Z kolei w�ród najkrótszych mo¿na wymieniæ: Arnotta (kwiecieñ
� maj 1821 r.), Maitlanda (czerwiec-sierpieñ 1815 r.), Cockburna (sierpieñ �
pa�dziernika 1815 r.), Philiberta (czerwiec � lipiec 1815 r.), Monkhouse�a
(kwiecieñ � maj 1821 r.)

Natomiast z punktu widzenia obserwacji i dostêpu do cesarza wypada
wspomnieæ z jednej strony bezpo�rednie zaplecze dworskie i towarzyskie
Napoleona � Montholona, Gourgauda, Bertranda, Las Casesa, a z drugiej �
czasami przypadkowych go�ci odwiedzaj¹cych wyspê czasowo lub w pod-
ró¿y. Po przeciwnej stronie s¹ te¿ osoby, które mia³y do Napoleona stosu-
nek czysto urzêdowy, co z uwagi na pe³nione funkcje dawa³o im mo¿liwo�æ
dostêpu do niego. I tu mamy Lowe�a, Maitlanda, Belmaina, Malcolma, ofi-
cerów angielskich s³u¿¹cych na wyspie, a tak¿e lekarzy.

Badacz wp³ywu �Memoria³u� na powstanie legendy napoleoñskiej,
Philippe Gonnard podzieli³ �ród³a ze �w. Heleny na kilka grup. Mia³y one
byæ autorstwa: 1. Samego Napoleona, 2. Jego francuskich towarzyszy,
3. Osób, które przebywa³y na �w. Helenie w okresie 1815-1821, 4. Osób,
które przebywa³y na wyspie przejazdem, 5. Osób, które opisywa³y pobyt na
�w. Helenie wraz z innymi okresami swojego ¿ycia.39 Mniej skomplikowa-
ny podzia³ zastosowa³ autor jednej z najlepszych analiz wydarzeñ na wy-
spie Frédéric Masson, który wyró¿ni³ trzy g³ówne �ród³a informacji o pobycie
Napoleona na �w. Helenie 1. �ród³a angielskie (oficjalne), 2. �ród³a euro-
pejskie (komisarze) 3. �wiadkowie francuscy lub angielscy.40

�Memoria³� da³ Las Casesowi bogactwo, popularno�æ i szacunek Fran-
cuzów. Pod rz¹dami Ludwika Filipa w latach 1831-1839 Las Cases by³ cz³on-
kiem izby deputowanych i reprezentowa³ w niej skrajn¹ lewicê. Traci³ jednak
szybko zdrowie i ju¿ nie by³ w stanie udaæ siê na �w. Helenê po zw³oki Napo-
leona. Zast¹pi³ go najstarszy syn. Zmar³ 15 maja 1842 r. w Passy-sur-Seine.
W Lavaur, na pó³nocy-wschód od Tuluzy, ko³o ko�cio³a ustawiono po�wiê-
cony mu pomnik, jeden z dwóch istniej¹cych obecnie we Francji.41

Na �wiêtej Helenie Las Casesowi towarzyszy³ wspomniany przed chwi-
l¹ najstarszy syn Emmanuel-Pons-Dieudonné Las Cases (1800-1854). Na wy-
spie pomaga³ w pracy ojcu, przepisuj¹c brudnopisy spisane przez niego, ale

39 Philippe Gonnard, Sainte-Hélène, Revue des Etudes Napoléoniennes 2, 1912, s. 132-151.
40 Frédéric Masson, Napoléon à Sainte-Hélène, Paris 1912, s. VII.
41 W 1959 r. jego prabratanek Emmanuel-Auguste-Dieudonné Las Cases opublikowa³ w Pa-

ry¿u biografiê swojego przodka pod tytu³em Las Cases. Le mémorialiste de Napoléon.
Prawnuczka Las Casesa by³a przewodnicz¹c¹ powo³anego do ¿ycia w 1931 r. Stowarzy-
szenia Przyjació³ �w. Heleny.
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równie¿ bezpo�rednio dyktowane przez Napoleona wspomnienia, rozkazy
i dokumenty. Przyszed³ on na �wiat w Saint-Meen (Finistère) dnia 8 czerw-
ca 1800 r., krótko po �lubie swojego ojca z Henriette de Coëtiliou. Ukoñ-
czy³ elitarne Liceum Cesarskie, a w czasie wkroczenia do Francji wojsk
koalicji wst¹pi³ do kompanii artylerii sformowanej przez ma³oletnich ochot-
ników z tego liceum. W 1815 r., pod koniec Stu Dni, mianowany zosta³ pa-
ziem cesarza. Pó�niej towarzyszy³ ojcu, dziel¹c jego los na �wiêtej Helenie
i Przyl¹dku Dobrej Nadziei. Tam jednak zapad³ na zdrowiu. Po powrocie
je�dzi³ po Europie, by³ w Belgii, Prusach i Anglii. W 1820 r. pod zmienio-
nym nazwiskiem powróci³ na kontynent i rozpocz¹³ studia w Strasburgu, któ-
re dokoñczy³ w Pary¿u. M³ody Las Cases by³ równie oddany Napoleonowi,
jak jego ojciec. Kiedy po �mierci cesarza Hudson Lowe powróci³ do Anglii,
ten wówczas 21-letni mê¿czyzna, uznaj¹cy go za winnego �mierci cesarza
postanowi³ udaæ siê do Londynu i publicznie go zniewa¿yæ bez jednocze-
snego oddania mu satysfakcji.42 Do zdarzenia dosz³o 22 pa�dziernika 1822 r.
M³ody Las Cases uderzy³ Lowe�a szpicrut¹ w twarz, co zas³ugiwa³o na uzy-
skanie satysfakcji w pojedynku, do którego nie dosz³o. Lowe, jak poda³a pra-
sa brytyjska, zignorowa³ wybryk m³odego cz³owieka, którego nie rozpoz-
na³. Inna sprawa, ¿e Las Cases zostawi³ mu swoj¹ wizytówkê � �Le baron
Emmanuel Las Cases, Dog Tavern, Holyweek street�. Tu¿ po tym zdarze-
niu szybko powróci³ do Francji, aby umkn¹æ przed poszukuj¹c¹ go ju¿ poli-
cj¹ angielsk¹ zachêcon¹ dodatkowo pieniêdzmi.43 Lowe nie zapomnia³ mu
tej zniewagi. Trzy lata pó�niej, 11 listopada 1825 r. o godzinie 9 wieczorem
w Passy pod Pary¿em, 200 metrów od domu ojca, m³odego Las Casesa chcia-
³o zabiæ dwóch W³ochów, którzy zaatakowali go niespodziewanie, trafiaj¹c
w pier� oraz prawe udo. Uratowa³a mu ¿ycie teczka oraz trzymane w niej
karty wizytowe, którymi zas³oni³ siê przed napastnikami. Szeroko rozpisy-
wa³a siê o tym wydarzeniu francuska prasa, w tym �Journal des Débats�,
�Constitutionnel�, �Courrier Français�. Zamach ³¹czono z Hudsonem Lo-
we�em przebywaj¹cym akurat wówczas w Pary¿u i mieszkaj¹cym w Grand
Hôtel de Paris przy Rue de Rivoli. Co ciekawe Lowe mia³ w tym czasie
wynajête równie¿ mieszkanie w Passy, przy Rue Franklin 21, które wynaj-
mowa³ od 29 pa�dziernika. Opu�ci³ on Pary¿ wieczorem 15 listopada 1825 r.
Prasa brytyjska, w tym Star sugerowa³a, ¿e autorami zamachu byli bona-
party�ci, którzy chcieli w ten sposób zrzuciæ winê na przebywaj¹cego aku-
rat wtedy w Pary¿u Lowe�a.44

42 E. Las Cases, Las Cases. Le mémorialiste de Napoléon, Paris 1959, s. 371-373.
43 Nouvelle Biographie Générale t. 28, Paris 1859, s. 750-751.
44 Gabriel Vauthier, Emmanuel de Las Cases et Hudson Lowe en 1825, Revue des Etudes

Napoléoniennes 20, 1923, s. 84-86; E. Las Cases, Las Cases. Le mémorialiste de Napoléon,
Paris 1959, s. 327-329.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

28

M³ody Las Cases bra³ pó�niej ¿ywy udzia³ w rewolucji lipcowej 1830 r.,
uczestniczy³ w wielu spotkaniach politycznych. Wybrany zosta³ deputowa-
nym i pe³ni³ funkcje przedstawicielskie do 1848 r., a trzy lata pó�niej zosta³
senatorem, za� w 1837 r. � oficerem Legii Honorowej.

W przeciwieñstwie do ojca mia³ on okazjê jeszcze raz w swoim ¿yciu
odwiedziæ �wiêt¹ Helenê. W 1840 r. przypad³ mu w udziale zaszczyt wziê-
cia udzia³u w misji syna króla Ludwika Filipa � ksiêcia Joinville�a, maj¹cej
na celu przewiezienie do Pary¿a zw³ok Napoleona. Id¹c w �lady ojca spisa³,
a nastêpnie opublikowa³ w 1841 r. swój dziennik bêd¹cy relacj¹ z tej wy-
prawy � Journal écrit à bord de la frégate La Belle-Poule. Dziennik ten pod
tytu³em Przewiezienie zw³ok cesarza Napoleona z wyspy �wiêtej Heleny do
Pary¿a ukaza³ siê w polskim t³umaczeniu w Warszawie w 1876 r. Towarzy-
szyli mu w wyprawie m.in. Gourgaud, Marchand, Bertrand z synem Artu-
rem45 , Saint-Denis, Noverraz, Archambault i Pierron. M³ody Las Cases zmar³
8 lipca 1854 r. w Pary¿u, krótko po �lubie z pann¹ Sevret.

W�ród �ewangelistów� ze �w. Heleny wymienia siê chyba najbardziej in-
tryguj¹cego badacza spo�ród towarzyszy Napoleona, to jest Charlesa Jeana
François Tristana markiza de Montholon-Sémonville�a46 , którego motywy
wyjazdu z cesarzem by³y z tej czwórki najbardziej niejasne. Urodzony 21 lip-
ca 1783 r. w Pary¿u syn Mathieu de Montholona, pu³kownika dragonów
i pierwszego ³owczego królewskiego oraz Angélique de Rostaing, od m³o-
do�ci by³ przyzwyczajony do sytego ¿ycia dworskiego. Mimo ukoñczenia
szko³y w Brienne, gdzie pozna³ braci Napoleona � Ludwika i Hieronima,
nie by³ stworzony do walki na polu bitwy. Spo�ród wojskowych towarzy-
sz¹cych Napoleonowi mia³ najmniejszy sta¿ wojenny, w którym trudno od-
nale�æ wyró¿nienia oraz rany bitewne. Jak pisze Bielecki � Montholon
twierdzi³, ¿e bra³ udzia³ w 13 kampaniach i 10 wielkich bitwach.47  Faktycz-

45 Wspomnienia z tej wyprawy wydali: A. Bertrand, Lettres sur l�expédition de Sainte-Hélène
en 1840, Paris 1841; jej kapelan ksi¹dz Félix Coquereau (1808-1866) � Souvenirs du
voyage à Sainte-Hélène, Paris 1841; G.Gourgaud, Le retour des Cendres de l�Empereur,
Paris 2003. Patrz równie¿ H. Durand-Brager, Sainte-Hélène. Translation du cercueil de
l�empereur Napoléon à bord de la frégate la Belle-Poule. Histoire et vues pittoresques
de tous les sites de l�île se rattachant au mémorial de Sainte-Hélène et à l�expédition de
S. A. R. Mgr le prince de Joinville, Paris 1844.

46 Jego matka wysz³a ponownie za Charlesa L.Hugueta de Sémonville�a, który oficjalnie
adoptowa³ Montholona 17 lipca 1796 r.

47 R. Bielecki, op.cit., s. 413. Jak silne by³y to wymys³y, niech �wiadczy biogram Montholona
zamieszczony w IV tomie wileñskiego wydania Las Casesa z 1841 r. Dowiadujemy siê
w nim, ¿e ju¿ 18 brumaire�a by³ z Napoleonem, za co otrzyma³ szpadê honorow¹. Napole-
ona podobno pozna³ w 1792 r. na Korsyce, kiedy przebywa³ tam z panem de Sémonville.
Dowiadujemy siê, ¿e odznaczy³ siê pod Austerlitz, Jen¹ i Frydlandem. Jak dalej wyt³uma-
czono, z powodu odniesionych ran i stanu zdrowia nie móg³ przez czas jaki� zajmowaæ siê



29

TOM PIERWSZY

nie Montholon bra³ udzia³ w poszczególnych kampaniach na kontynencie
s³u¿¹c najczê�ciej jako adiutant lub sztabowiec. W 1800 r. zosta³ adiutan-
tem gen. Augereau, wówczas dowódcy Armii Batawskiej w Niemczech. Rok
pó�niej awansowa³ na kapitana i zosta³ w 1802 r. adiutantem gen. Kleina,
a roku nastêpnym � Macdonalda. W 1805 r. trafi³ do sztabu Wielkiej Armii,
gdzie spêdzi³ kampanie 1805 r. i 1806 r. W czasie kampanii 1807 r. w Pol-
sce zosta³ szefem szwadronu 15 Pu³ku Strzelców Konnych. Ju¿ jednak we
wrze�niu 1807 r. wróci³ do ulubionego sztabu, tym razem s³u¿¹c jako adiu-
tant Berthiera. W 1808 r. s³u¿y³ w Hiszpanii, w 1809 r. � w Niemczech, za
co zosta³ mianowany szambelanem cesarza. W 1811 r. mianowany ministrem
pe³nomocnym Francji w Würzburgu, którym by³ do kwietnia 1813 r. 2 lipca
1812 r., kiedy Wielka Armia by³a ju¿ w drodze do Moskwy, po�lubi³ Albinê
Helenê Vassal, która pojecha³a z nim pó�niej na �w. Helenê.48 W czasie kam-
panii 1814 r. by³ komendantem departamentu Loire, a w okresie Pierwszej
Restauracji zosta³ mianowany gen. bryg. (marechal de camp), co zatwierdzi³
mu Napoleon w czasie Stu Dni. Ju¿ po wyp³yniêciu na �w. Helenê zosta³
17 lipca 1815 r. skre�lony ze stanu armii, do której wróci³ dopiero w czasie
Monarchii Lipcowej, kiedy przywrócono go do rezerw kadrowych sztabu gene-
ralnego. 27 maja 1821 r. Montholon wyp³yn¹³ ze �w. Heleny wraz z innymi
towarzyszami niewoli Napoleona, z którymi przyp³yn¹³ do Portsmouth
31 lipca 1821 r. Po powrocie ze �w. Heleny do Francji zamieszka³ razem
z ¿on¹ w l�hôtel de Valentinois, nale¿¹cym przed rewolucj¹ do ksiêcia
Monako, a nastêpnie w zamku Frémigny, prowadz¹c wystawne ¿ycie. Szybko
jednak popad³ w d³ugi, przez co opu�ci³ Francjê i osiad³ w Anglii. Pozna³
tam Ludwika Filipa Bonapartego, z którym bra³ udzia³ w wyprawie do Francji
w sierpniu 1840 r. Aresztowany zosta³ na pla¿y Wimereux 6 sierpnia 1840 r.,
po czym osadzony w forcie Ham do 1846 r. Wcze�niej pozbawiono go stop-
ni, tytu³ów i odznaczeñ. Przywrócony zosta³ do s³u¿by w 1850 r. Zmar³ w Pa-
ry¿u 20 sierpnia 1853 r. w domu przy Champs-Élysées nr 12, a pogrzebano go
w Bouray-sur-Juine (Essone) w grobowcu rodziny Sémonville.49

Jego pobyt i rola jak¹ odegra³ na wyspie jest w zasadzie do dzisiaj nie-
wyja�niona. Wskazuje siê w³a�nie na Montholona jako osobê, która mia³a

s³u¿b¹ wojskow¹ � Napoleon na wyspie �w. Heleny. Wyj¹tki z pamiêtników Las Kazesa,
Gourgaud, Montholona, O�Meara i Antomarki. T³umaczenie z przydaniem wiadomo�ci
o osobach niektórych i miejscach w tem dziele wspomnianych oraz o przewiezieniu zw³ok
Napoleona do Francyi. t. IV, s. 172-174.

48 Drug¹ jego ¿on¹ zosta³a 23 sierpnia 1848 r. Caroline Jeanne O�Hara.
49 D. i B. Quintin, Dictionnaire des colonels de Napoléon, Paris b.d., s. 626-627. Krytycznie

o jego biografii równie¿ F. Masson, op.cit., s. 105-111. Jedyn¹ biografiê Montholona opu-
blikowa³ J. Macé, L�honneur retrouvé du général de Montholon, de Napoléon 1er à Napoléon
III, Paris 2000.
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otruæ cesarza na rozkaz hr. Artois lub z mi³o�ci do ¿ony. W³a�nie Albina de
Montholon by³a na wyspie kochank¹ Napoleona, który zreszt¹ sam wcze-
�niej zarzuca³ Montholonowi, ¿e poj¹³ kobietê o tak z³ej reputacji. Owo-
cem tego zwi¹zku mia³a byæ córka Napoleona Montholon (1818-1907). Fak-
tem jednak jest, ¿e cieszy³ siê on zaufaniem Napoleona, który mianowa³ go
g³ównym wykonawc¹ swojego testamentu, jednocze�nie daruj¹c mu 2 mln
franków.

Montholon wspólnie z gen. Gourgaud w tym samym czasie co Las Cases
zapisywali wspomnienia Napoleona. Po powrocie do Francji ka¿dy z nich wy-
da³ pod jednym tytulem odpowiednio � Montholon sze�æ tomów, a Gourgaud �
dwa tomy. Ca³o�æ nosi³a tytu³: Mémoires de Napoléon. Mémoires pour servir
à l�histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène, par les généraux
qui ont partagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits entièrement corrigés
de la main de Napoléon, écrit par le général de Montholon, tom 1-6. Kolejne
tomy redagowane przez Montholona wychodzi³y: t. I � 1823, t. II � 1823,
t. III (t. I) � 1823, t. IV (t. II)� 1824, t. V � 1823, t. VI � 1825.
Zawiera³y one kolejno:

I tom ukaza³ siê z podtytu³em �Rozmaito�ci Historyczne. Notatki�,
kolejne rozdzia³y po�wiêcone by³y: I. Notatki na temat ksi¹¿ki gen.
Jomini Traité des grandes opérations militaires � bitwy pod Mon-
tenotte, Lodi, Castiglione, Bassano, Arcole, Rivoli oraz opis kam-
panii w Niemczech w 1797 r.; II. Notatki o o�miu pierwszych tomach
pracy Précis des évènements militaires; III. Notatki o pracy Les
quatre concordats; IV Notatki o pracy Mémoires p.f. à l�histoire
de la révolution de S. Domingue; V. Notatki o pracy Mémoires p.f.
à l�histoire de Charles XIV Jean, roi de Suède; VI. Notatki o pra-
cy Considération sur l�art de la guerre: 1. Organizacja i rekrutacja
armii, 2. Piechota, 3. Kawaleria, 4. Artyleria, 5. Ordre de bataille,
6. Wojna defensywna. Ca³o�æ uzupe³nia³y aneksy �ród³owe.

II tom mia³ równie¿ podtytu³ �Rozmaito�ci historyczne. Notatki�, ko-
lejne rodzia³y po�wiêcone by³y: 7. Wojnie ofensywnej. 8. Sile armii
w czasach Napoleona i Ludwika XIV, 9. Bitwie pod Jen¹ i Prusk¹
I³aw¹, 10. Bitwie pod Essling, 11. Wojnie w Hiszpanii, 12. Moskwie,
13. Odwrotowi z Moskwy i Saksonii, 14. Kampanii 1813 r.; i da-
lej: 15. Noty dotycz¹ce kampanii 1814 i 1815, 15 Noty dotycz¹ce
Legii Honorowej, 16. Porównanie marszu Napoleona i Hannibala
do W³och, 18. Konkluzje dotycz¹ce sztuki wojennej. Wreszcie na
koñcu znalaz³o siê osobne opracowanie, w postaci 44 uwag do wy-
danego w Londynie w 1817 r. Manuscrit venu de Sainte-Hélène. Po
nim Montholon umie�ci³ podobne uwagi do wydanego w Londynie
w 1820 r. dzie³a: Mémoires pour servir à l�histoire de la vie privée,
du retour et du règne de Napoléon en 1815, publiés à Londres en
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1820, par le baron Fleury de Chaboulon, ex-maître des requêtes
et secrétaire de Napoléon. Ca³o�æ koñczy³a korespondencja dyplo-
matyczna z lat 1813 i 1814 oraz protoko³y konferencji w Châtillon
w lutym-marcu 1814 r.

III i IV tom III i IV by³y jednocze�nie odpowiednio tomem I i II dziejów
wojen w³oskich. W tomie III znalaz³ siê krótki ¿yciorys Napoleona
oraz opis wydarzeñ od oblê¿enia Tulonu w 1793 r. do bitwy pod
Rivoli i kapitulacji Mantui. IV tom rozpoczyna³ siê od uk³adu
w Tolentino, a koñczy³ na pokoju w Campo-Formio. Uzupe³niony
by³ obserwacjami z sytuacji w Europie oraz korspondencj¹ i roz-
kazami Napoleona z roku 1796 wraz z jego osobist¹ instrukcj¹ ich
wykorzystania sporz¹dzon¹ na �wiêtej Helenie.

V tom przedstawia³ wojny marsza³ka Tureniusza w latach 1644-1675
i wojny króla Prus Fryderyka II. Jako za³¹cznik mia³ koresponden-
cjê i dokumenty dotycz¹ce polityki zagranicznej Francji w okre-
sie 1797-1814. Montholon zwróci³ uwagê na zg³oszone dwie
reklamacje do tomu II przez gen. Poret de Morvan oraz przez baro-
na Fleury de Chaboulon.

VI tom prezentowa³ sytuacjê polityczn¹ w Europie w 1798 r., politykê
wewnêtrzn¹ i zagraniczn¹ dyrektoriatu, Wandeê, wyst¹pienie II ko-
alicji przeciwko Francji; w aneksie korespondencjê z lat 1796-1797.

Jednak wspomnienia samego Montholona zosta³y opublikowane znacz-
nie pó�niej w dwóch tomach, odpowiednio w 1846 r. i 1847 r. pod tytu³em
Récits de la captivité de l�Empereur Napoléon à Sainte-Hélène i wydane
w tym samym czasie w Lipsku, Berlinie i Londynie pod tytu³em History of
the Captivity of Napoleon at St. Helena i powtórzone w czterotomowym wy-
daniu w Filadelfii w 1847 r. W tym samym czasie opublikowano w Warsza-
wie polskie wydanie wspomnieñ Montholona w dwóch tomach pod tytu³em
� Historya niewoli Napoleona na wyspie �wiêtej Heleny przez ... towarzy-
sza wygnania i wykonawcê testamentu cesarza. Przek³ad z francuskiego, t. I
Warszawa 1846 r. i t. II Warszawa 1847 r. Tom I obejmowa³ opis wydarzeñ
od przybycia cesarza do Pa³acu Elizejskiego a¿ do jego �mierci, z rozdzia-
³ami: 1. L�Elysée-Bourbon, 2. Malmaison, 3. Rochefort, 4. Bellerophon,
5. Northumberland, 6. �wiêta Helena, 7. Longwood, 8. Konwencja z 2 sierp-
nia 1815 r., 9. Dokuczania sir Hudsona Lowe, 10. Admira³ Sir Pultney Malcolm
i komisarze rosyjski, austriacki i francuski, 11. Szczegó³y ¿ycia domowego
cesarza, 12. Dalszy ci¹g szczegó³ów z ¿ycia domowego w Longwood, 13. Lord
Amhorst, 14. Znikanie zdrowia cesarza, 15. Cipriani, 16. Upór sir Hudsona
Lowe w trzymaniu siê systemu prze�ladowania, 17. Zamachy cesarza na
w³asne ¿ycie, 18. Zatrwa¿aj¹ce symptomy, 19. Szczegó³y codzienne o po-
stêpie choroby cesarza, 20. Testament cesarza, rady dla syna, charakter jego
polityki, 21. �mieræ cesarza.
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W tomie II pod tytu³em �Dyktaty Cesarza� znalaz³y siê rozdzia³y: Ocena
rewolucji 1789 r., O wojsku, Napoleon w 1797 r., Pokój w Campo-Formio,
Król Ludwik i Holandia, Stan W³och z wiosny 1796 r., Leoben, Wanecja,
Tolentino, Napoleon w Pary¿u po wyprawie w³oskiej, Ksi¹¿ê d�Enghien,
Korsyka, Wspomnienia z Egiptu. W 1906 r. w Pary¿u ukaza³y siê jeszcze
jego Lettres du Comte et de la Comtesse de Montholon, 1819-1821, zawie-
raj¹ce korespondencjê z ¿on¹ po jej wyje�dzie ze �w. Heleny.

W 1901 r. w Pary¿u opublikowano równie¿ niewielkie wspomnienia hra-
biny Albiny Heleny de Montholon (1779�1847). Kobieta ta, o bardzo w¹t³ej
reputacji, rozwiedziona z synem arcyksiêcia Cambasérèsa przez d³u¿szy czas
¿y³a z Montholonem bez �lubu, przez co zaszkodzi³a mu w pe³nieniu funk-
cji pe³nomocnika na dworze w Würzburgu, gdzie miejscowy ksi¹¿ê odmówi³
przyjêcia ich mimo �lubu udzielonego w Pary¿u.50 Na �w. Helenie by³a ko-
chank¹ Napoleona, a z Montholonem po powrocie do Francji siê rozwiod³a.
Jej wspomnienia objê³y krótki okres pobytu na �w. Helenie, a ukaza³y siê pod
tytu³em Souvenirs de Sainte-Hélène par la comtesse de Montholon, 1815-1816.
Udzia³ w ich wydaniu mia³ jej wnuk, wicehrabia de Kergoualer. W 2002 r.
opublikowano je w Pary¿u z komentarzem François de Montholona pod bar-
dziej interesuj¹cym szersz¹ rzeszê czytelników tytu³em Journal secret d�Albine
de Montholon, maîtresse de Napoléon à Sainte-Hélène.51

Gaspard Gourgaud pochodzi³ z nie tak zamo¿nej i mniej nobliwej rodzi-
ny ni¿ starszy od niego zaledwie o kilka miesiêcy Montholon. By³ jednak
od niego i bardziej waleczny, i bardziej utalentowany, i bardziej wierny Na-
poleonowi. Niemniej to Montholon doprowadzi³ do jego wyjazdu ze �wiê-
tej Heleny. Gourgaud urodzi³ siê 14 listopada 1783 r. w Wersalu w rodzinie
muzyka królewskiego. W Pary¿u ukoñczy³ w 1799 r. Szko³ê Politechnicz-
n¹, a w 1801 r., ju¿ jako ppor. Artylerii, szko³ê w Châlons. Karierê wojsko-
w¹ zaczyna³ w 7 Pu³ku Artylerii, a nastêpnie w 6 Pu³ku Artylerii Konnej.
Ju¿ jako porucznik w 1804 r. zosta³ adiutantem gen. Fouchera de Careila.
Wzi¹³ udzia³ w kampanii 1805 r., bi³ siê pod Austerlitz, gdzie zosta³ ranny
od³amkiem. Walczy³ nastêpnie w 1806 r i 1807 r. w Prusach i Polsce. 3 mar-
ca 1807 r., za bitwê pod Pu³tuskiem, otrzyma³ Legiê Honorow¹, której sto-
pieñ podwy¿szono mu 30 sierpnia 1813 r. oraz 23 marca 1814 r.

Z okresu kampanii polskiej Gaspard Gourgaud zosta³ opisany we wspo-
mnieniach Hippolyta d�Espinchala w ciekawym epizodzie z jego ¿ycia, jaki
mia³ miejsce we Wroc³awiu. Warto go w tym miejscu przytoczyæ, aby zobra-

50 F. Masson, op.cit., s. 111-113.
51 Jacques Macé w 1996 r. znalaz³ w paryskiej Bibliothèque Nationale anonimowy utwór

z 1823 r. pod tytu³em Le Chant de Moïna. Jego akcja dzieje siê w³a�nie na �w. Helenie
i opowiada o mi³o�ci Moiny do Léo. Przypuszcza on, ¿e autork¹ jest w³a�nie Albina de
Montholon.
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zowaæ zarówno charakter Gourgauda, jak i jego autentyczne przywi¹zanie do
cesarza. Po zajêciu Wroc³awia dochodzi³o w nim czêsto do honorowych po-
jedynków, które prowokowali najczê�ciej Prusacy. Na zorganizowany 2 grud-
nia 1807 r. przez marsza³ka Mortiera bal z okazji rocznicy koronacji
cesarskiej Napoleona przybyli wszyscy znaczniejsi oficerowie i obywatele
Wroc³awia. Jeden z przebywaj¹cych na nim � w otoczeniu trzech osób � pru-
skich pu³kowników zacz¹³ po niemiecku obrzucaæ obelgami cesarza. Zare-
agowa³ na to w³a�nie kpt. Gourgaud, który sta³ obok i po niemiecku
zapowiedzia³, ¿e spoliczkuje ich, je�li nie wyjd¹ lub te¿ � je�li zachowali resztki
honoru � bêdzie w stanie daæ im satysfakcjê. Pu³kownik zgodzi³ siê natych-
miast, a pojedynek na pistolety umówiono na godzinê 6 rano dnia nastêpne-
go. Chwilê po tym Gourgaud beztrosko odda³ siê tañcowi i zabawie.
Obserwuj¹cy to zdarzenie autor wspomnieñ (Espinchal) okre�li Gourgauda
jako �charakter rycerski, o wybitnej odwadze i nie zwracaj¹cy uwagi na swoje
23 lata�. O wszystkim wiedzia³ obecny na balu gen. Suchet oraz Mortier,
którzy chcieli zostaæ szybko poinformowani o wyniku starcia. Pojedynek od-
by³ siê o umówionej porze, wystrzelono jednocze�nie, a od strza³u pad³ tra-
fiony w pier� pruski pu³kownik, który po kilku dniach zmar³. Po tym
zdarzeniu Gourgaud zosta³ szybko wys³any z misj¹ do Gorzowa.52

Rok pó�niej z 6 pu³kiem by³ on ju¿ w sk³adzie Armii Niemiec. W 1810 r.
skierowano go z misj¹ do Hiszpanii, a nastêpnie � wykorzystuj¹c jego znajo-
mo�æ jêzyka niemieckiego � do Gdañska. 3 lipca 1811 r. mianowany zosta³
oficerem ordynansowym cesarza. Uczestniczy³ w wyprawie moskiewskiej
1812 r., w której zosta³ pod Smoleñskiem ranny kul¹ w lewe ramiê. Z kolei
na Kremlu odkry³ przygotowane do wysadzenia magazyny prochu, najpraw-
dopodobniej uratowa³ tym samym ¿ycie cesarzowi. Podczas odwrotu wy-
ró¿ni³ siê nad Berezyn¹, kiedy dwukrotnie przeby³ j¹ wp³aw dla rozpoznania
brzegów i przygotowania przeprawy mostowej. W marcu 1813 r. mianowany
zosta³ szefem szwadronu i pierwszym oficerem ordynansowym Napoleona.
Wzi¹³ udzia³ w kampanii 1813 r. i 1814 r. Wieczorem 29 stycznia 1814 r.
pod Brienne to on zabi³ z bliska strza³em z pistoletu kozaka, który zaatakowa³
lanc¹ Napoleona53. Podobnie wyró¿ni³ siê pod Montmirail 11 lutego 1814 r.,
gdzie rani³ go od³amek, pod Laon 8 marca 1814 r. oraz podczas odbicia Reims,

52 H. d�Espinchal, Souvenirs militaires 1792-1814, publ. par F. Masson et F. Boyer, t. I, Paris
1901, s. 160-163.

53 Na �w. Helenie Gourgaud mia³ szablê, z wyrytym przedstawieniem tej sceny oraz krót-
kim jej opisem. Pokaza³ j¹ przed wyjazdem adiutantowi Lowe�a � B. Jacksonowi, op.cit.,
s. 194; z kolei Betsy Abell z domu Balcombe opisuje w swoich wspomnieniach zabawne
zdarzenie z udzia³em Gourgauda, kiedy na wyspie przechadzaj¹cego siê Napoleona za-
atakowa³o byd³o. Gourgaud przyszed³ Napoleonowi z pomoc¹ wo³aj¹c: �Oto po raz drugi oca-
lam ¿ycie Napoleonowi.� � Cesarz w niewoli. Pamiêtnik ma³ej Betsy Warszawa 1928, s. 16.
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do którego wszed³ jako pierwszy 13 marca 1814 r. Dziêki temu Gourgaud otrzy-
ma³ 15 marca 1814 r. nominacjê na pu³kownika maj¹c jedynie 30 lat. W okre-
sie Stu Dni ponownie by³ przy Napoleonie, a nagrod¹ dla niego by³ stopieñ
gen. bryg. uzyskany 21 czerwca 1815 r. Kilka miesiêcy pó�niej by³ ju¿ na
�w. Helenie. Nie móg³ jednak porozumieæ siê z otoczeniem cesarskim, przez
co oddala³ siê od Napoleona coraz bardziej, w czym du¿a zas³uga równie¿
Montholona. Nawet adiutant Lowe�a podkre�la³, ¿e Gourgaud przyja�ni³ siê
na wyspie z Las Casesem, a po jego wyje�dzie z Bertrandem, który równie¿
zna³ z bliska pole bitwy, w przeciwieñstwie do Montholona. Zauwa¿y³ jed-
nak du¿¹ niechêæ pomiêdzy nim a Montholonem, Gourgaud zapowiada³ na-
wet, ¿e o ile go spotka pó�niej w Europie, sprowokuje go do pojedynku.54

Po wyprowadzeniu siê z Longwood Gourgaud zamieszka³ przed opuszcze-
niem wyspy w Rock Rose blisko rezydencji gubernatora, gdzie jeden mie-
si¹c przebywa³ równie¿ przed odjazdem Las Cases z synem. Tam¿e spotyka³
siê z Lowem, komisarzami koalicji oraz oficerami angielskimi. Ostatnie jego
spotkanie z Napoleonem mia³o miejsce 11 lutego 1818 r. Gourgaud wyl¹-
dowa³ w Plymouth 1 maja 1818 r., a 8 maja otrzyma³ pozwolenie na opusz-
czenie statku. Uda³ siê szybko do Londynu, gdzie osiad³ przez pewien czas
po powrocie.55 Nastêpnie wyjecha³ na kontynent szukaj¹c wsparcia na dwo-
rach europejskich w sprawie �w. Heleny. Pozwolono mu powróciæ z cza-
sem do Francji, jednak nie mia³ sta³ego zajêcia. Dopiero w okresie rewolucji
1830 r. odzyska³ stopieñ gen. bryg. i otrzyma³ nominacjê na dowódcê arty-
lerii Pary¿a i Vincennes. Dwa lata pó�niej mianowany zosta³ adiutantem króla
Ludwika Filipa, co by³o wyra�n¹ paralel¹ do jego poprzedniej funkcji adiu-
tanta. W 1840 r. uczestniczy³ w wyprawie ks. Joinville na �w. Helenê po
zw³oki Napoleona. Przez ca³y ten okres pe³ni³ wysokie stanowiska dowód-
cze zwi¹zane z artyleri¹. By³ odpowiedzialny m.in. za przygotowanie do
obrony i zaopatrzenia w amunicjê Pary¿a, a w 1845 r. otrzyma³ nominacjê
na prezydenta komisji artylerii. Zmar³ w Pary¿u, w domu przy ul. Joubert
28 dnia 25 lipca 1852 r. o godzinie 11, a pochowano go na cmentarzu wschod-
nim, gdzie do dzisiaj zachowa³a siê jego kaplica grobowa.56

Gourgaud by³ chyba najbardziej p³odnym autorem spo�ród �ewangeli-
stów ze �w. Heleny�. Ukaza³o siê drukiem kilka jego ksi¹¿ek po�wiêconych
epoce napoleoñskiej. W 1818 r. w Pary¿u, Londynie i Brukseli opublikowa³
napisan¹ na �w. Helenie historiê kampanii 1815 r. � Campagne de dix-huit
cent quinze ou Relation des opérations militaires qui ont eu lieu en France

54 Basil Jackson, Waterloo et Sainte-Hélène. Notes et souvenirs d�un officier d�Etat-major,
s. 185. Jackson opisa³ równie¿ czas, jaki spêdzi³ Gourgaud w domu, w pobli¿u rezydencji
gubernatora oraz spotkania w nim przed opuszczeniem wyspy.

55 F. Masson, op.cit., s. 384.
56 D. i B. Quintin, Dictionnaire des colonels de Napoléon, Paris b.d., s. 387-388.



35

TOM PIERWSZY

et en Belgique57 . Praca ta po�wiêcona by³a kampanii 1815 r., jednak nie spodo-
ba³a siê Wellingtonowi, który dostrzeg³ w niej s³owa i my�li Napoleona. Sam
Gourgaud zreszt¹ przyzna³ w przedmowie, ¿e móg³ zapoznaæ siê z opini¹
cesarza na ten temat i z niej skorzysta³. Zreszt¹ ksi¹¿ka koñczy³a siê opisem
sytuacji na HMS Bellerophon, listami wysy³anymi do Maitlanda i na samym
koñcu protestem Napoleona z 4 sierpnia 1815 r. Zwyciêski spod Waterloo wódz
poczu³ siê ura¿ony, a autora spotka³a sroga kara. Dnia 14 listopada 1818 r. aresz-
towano Gourgauda, zabrano mu dokumentacjê i wywieziono do Cuxhaven,
sk¹d uda³ siê do Hamburga, gdzie przyby³ 25 listopada 1818 r.58

Najbardziej znanym dzie³em Gourgauda s¹ spisane na �w. Helenie dwa
tomy pamiêtników Napoleona. Nosi³y one identyczny tytu³ co spisane przez
Montholona, co bior¹c pod uwagê relacje pomiêdzy nimi na �w. Helenie,
mo¿e dziwiæ � Mémoires de Napoléon. Mémoires pour servir à l�histoire de
France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène, par les généraux qui ont par-
tagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits entièrement corrigés de la
main de Napoléon. Kolejne tomy wychodzi³y: t. I � 1823, t. II � 1823, a za-
wiera³y nastêpuj¹cy materia³:

W tomie I � Twierdza Tulon, 18 Brumaire�a, Konsulowie tymczasowi,
Ulm � Moreau, Genewa � Masséna, Marengo wraz z mapami oraz
aneksami dokumentów.

W tomie II � Dyplomacja � wojna 1800 r. i 1801 r., Neutralni, Bitwa mor-
ska w Zatoce Abukir, Notatki o Malcie, o Aleksandrii, Egipt, Bi-
twa pod piramidami, Egipt � religia, Egipt � nauka i sztuka, Notatki
o Syrii i wyprawie syryjskiej, Bitwa pod Abukirem. Rozdzia³y za-
opatrzone zosta³y w liczn¹ korespondencjê Napoleona. Tom ten
koñczy siê mapami oraz korespondencj¹, w której lekko niezado-
woleni z tekstu I tomu marsza³ek Jourdan oraz saksoñski gen. hr.
von Gersdorf nanosili swoje uwagi.

Podobnie jak Montholon, Gourgaud spisa³ swoje wspomnienia ze �w.
Heleny, które ukaza³y siê w Pary¿u pod tytu³em Sainte Hélène. Journal Inédit
de Sainte-Hélène, opublikowane w dwóch tomach w 1899 r., prawie 50 lat po
jego �mierci. Wspomnienia maj¹ formê dziennika, który w przeciwieñstwie

57 W wydaniu angielskim � The campaign of MDCCCXV or, A narrative of the military ope-
rations which took place in France and Belgium during the Hundred Days, written at St.
Helena, London 1818. Praca ta spotka³a siê z krytyczn¹ reakcj¹ syna marsza³ka Grouchy�ego
hr. p³k Alphonse�a F.Grouchy�ego (1789-1864), który opublikowa³ Observations sur la
relation de la campagne de 1815 publiée par le général Gourgaud..., Paris 1819; podob-
nie p³k sztabu Janin (1780-1847) wyda³ w Pary¿u w 1820 r. Campagne de Waterloo ou re-
marques critiques et historiques sur l�ouvrage du général Gourgaud..., Paris 1820. Z kolei
w styczniu 1819 r. w Pary¿u opublikowano broszurê Lettre au général Gourgaud, sur la
relation de la campagne de 1815 écrite à Sainte Hélène � podpisan¹ przez C. Marchanda

58 G. Gourgaud, Sainte Hélène. Journal inédit de 1815 à 1818, t. II, Paris b.d., s. 485.
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do Montholona spisany zosta³ bezpo�rednio na �wiêtej Helenie, dlatego uzna-
wany jest za znaczenie bardziej wiarygodny. Rozpoczyna siê od podró¿y ce-
sarza spod Waterloo do Pary¿a, a koñczy opisem powrotu Gourgauda do
Europy w 1818 r. Poszczególne dni przedstawione zosta³y dok³adnie, tak ¿e
w zasadzie ka¿de istotne wydarzenie z okresu pobytu Gourgauda ma swoje
odzwierciedlenie w jego dzienniku. Gourgaud nie unika³ opisu wydarzeñ
zwi¹zanych z jego wyjazdem z wyspy. Podobnie stosunkowo du¿o napisa³
o pobycie Pi¹tkowskiego na �w. Helenie. Charakterystycznym elementem
narracji s¹ cytowane obszernie dialogi z rozmów z Napoleonem. W zamiesz-
czonych na koñcu 32 aneksach Gourgaud zamie�ci³ korespondencjê do czasu
pobytu w Hamburgu oraz dziennik podró¿y z Napoleonem spod Waterloo
przez Pary¿ do Rochefort.59

Gourgaud by³ szczerym wielbicielem Napoleona, o czym �wiadczy nie tyl-
ko jego zachowanie na �w. Helenie, ale równie¿ publikacje, jakie ukaza³y
siê po jego powrocie do Pary¿a. Gourgaud zabra³ g³os w sprawie kampanii
1812 r., wydaj¹c krytyczn¹ ocenê pracy Segura � Napoléon et la Grande
Armée en Russie ou examen critique de l�ouvrage de M. le comte Philippe
de Segur. Wypowiedzia³ siê tak¿e bezpo�rednio w obronie Napoleona po opu-
blikowaniu jego biografii pióra Waltera Scotta, któr¹ Gourgaud zdecydowa-
nie zaatakowa³ w Réfutation de la �Vie de Napoleon� par sir Walter Scott,
Paris 1827 za b³êdy i stronniczo�æ. Dosz³o zreszt¹ do wymiany zdañ i pogl¹-
dów pomiêdzy obu panami na ³amach �Edinburgh Weekly Journal�. Podob-
nie w 1826 r. Gourgaud wyda³ pracê Napoleona z 1794 r. nagrodzon¹ przez
Akademiê w Lyonie. Zosta³a ona nawet prze³o¿ona na jêzyk polski w 1856 r.
i wydana w Pary¿u z jego przedmow¹ pod tytu³em: Rozprawa Napoleona
Bonaparte ... napisana w roku 1794 na zadanie: jakie prawdy i uczucia nale¿y
najwiêcej wpajaæ ludziom dla ich szczê�cia jako przedmiot nagrody wyzna-
czonej przez Akademiê w Lyonie 1794 r. wydana w Pary¿u roku 1826 przez
jenera³a Gourgaud, z francuzkiego prze³o¿y³ dawny oficer Gwardyi Polskiej
Napoleona, Igo, Pary¿ 1856.

Najpó�niej, bo dopiero po II wojnie �wiatowej, ukaza³y siê drukiem wspo-
mnienia kolejnego z �ewangelistów� ze �w. Heleny, gen. Henri G. Bertranda,
najwy¿ej stoj¹cego w hierarchii wojskowej, ale i dworskiej towarzysza Napole-
ona od wyjazdu z Malmaison. Bertrand urodzi³ siê w Châteauroux (Indre)
28 marca 1773 r. Ukoñczy³ szko³ê saperów w Mézières. Pó�niej walczy³ w Ar-
mii Pirenejów (1794-1795), Armii Pó³nocnej (1795 r.), Armii W³och (1796 r.),
w Egipcie, gdzie by³ szefem saperów w Dywizji Bon. W 1798 r. Bonaparte

59 Wspomnienia Gourgauda mia³y równie¿ wydania angielskie: Talks of Napoleon at St.
Helena with General Baron Gourgaud, together with the Journal kept by Gourgaud on
their Journey from Waterloo to St. Helena, Chicago 1903; The St. Helena Journal of
General Baron Gourgaud 1815-1818, London 1932.
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mianowa³ go szefem batalionu saperów, walczy³ i by³ ranny pod Abukirem,
a 4 sierpnia 1799 r. zosta³ szefem brygady saperów w Aleksandrii. W 1803 r.
by³ komendantem saperów w obozie w Saint-Omer, a rok pó�niej zosta³ in-
spektorem generalnym saperów i adiutantem Napoleona. Odznaczy³ siê przy
zdobyciu mostów w Wiedniu, a pó�niej pod Austerlitz i Jen¹. Zaatakowa³
i zdoby³ Spandau. Dnia 3 grudnia 1806 r. zosta³ na kilka dni komendantem
G³ogowa, a w maju 1807 r. s³u¿y³ ju¿ pod Gdañskiem, gdzie te¿ zosta³
awansowany na gen. dyw. i z tym stopniem walczy³ pod Friedlandem, otrzy-
muj¹c nastêpnie dotacjê z Ksiêstwa Warszawskiego, Westfalii i Hanoweru.
W 1808 r. mianowany zosta³ hrabi¹ Cesarstwa i wraz z cesarzem uda³ siê do
Hiszpanii. Walczy³ pod Wiedniem 11 maja 1809 r., nastêpnie wyró¿ni³ siê przy
budowie mostów na Dunaju, walczy³ te¿ pod Essling. Od 25 marca 1811 r. do
2 grudnia 1812 r. by³ gubernatorem Prowincji Illiryjskich, gdzie te¿ zetkn¹³
siê z Las Casesem. W 1813 r. Napoleon powierzy³ mu dowództwo najpierw
korpusu obserwacyjnego W³och, a nastêpnie IV Korpusu Wielkiej Armii,
z którym walczy³ pod Lützen i Budziszynem, a nastêpnie przeszed³ szlak bojo-
wy na Dolny �l¹sk, gdzie bi³ siê pod Jaworem i Rogo�nic¹. Napoleon jednak
nie by³ zadowolony z jego s³u¿by jako dowódcy korpusu. 22 sierpnia 1813 r.
z Oudinotem wzi¹³ udzia³ w bitwie pod Gross-Beeren, a nastêpnie pod rozka-
zami Neya pod Dennewitz 6 wrze�nia 1813 r. 16 pa�dziernika walczy³ o mo-
sty pod Lindenau, a nastêpnie 18 pa�dziernika pod Weisenffels. 30 pa�dziernika
1813 r. bi³ siê pod Hanau, a w listopadzie 1813 r. znalaz³ siê pod rozkazami
Marmonta. Wtedy to 18 listopada 1813 r. otrzyma³ oficjaln¹ nominacjê na wiel-
kiego marsza³ka dworu cesarskiego po Durocu. Bertrand wzi¹³ udzia³ w kam-
panii 1814 r. i walczy³ pod Brienne, Champaubert, Montmirail i Craonne. Uda³
siê z Napoleonem na Elbê, na której, na co warto zwróciæ uwagê, nie by³
ani Las Cases, ani Gourgaud, ani te¿ Montholon.
W okresie Stu Dni zosta³ parem Francji i walczy³ pod Waterloo. Towarzyszy³
Napoleonowi do Rochefort. 7 maja 1816 r. zosta³ zaocznie skazany na karê
�mierci przez s¹d wojskowy. Na �w. Helenê pop³ynê³a tak¿e jego ¿ona Fanny
z domu Dillon, która przebywa³a z nim na wyspie a¿ do �mierci Napoleona.
Betrand by³ obecny w chwili �mierci Napoleona, a tak¿e bra³ udzia³ z sy-
nem w przewiezieniu jego zw³ok do Francji. Rodzina Bertrandów opu�ci³a
wyspê w sobotê 27 maja 1821 r., w 22 dni po �mierci Napoleona, na pok³a-
dzie statku HMS Camel. Towarzyszyli im równie¿ Montholon, Antommarchi,
ojciec Vignali, Marchand, Ali, Noverraz, Archambault, Pierron i pozostali
s³u¿¹cy. Ju¿ w 1821 r. przywrócono mu stopieñ wojskowy, a w 1830 r. �
mianowano komendantem szko³y politechnicznej. W 1832 r. zosta³ na swoj¹
pro�bê przeniesiony w stan spoczynku.60 Zmar³ cztery lata po przewiezieniu

60 G. Six, Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la révolution et
de l�empire (1792-1814), t. I, Paris 1934, s. 91-92.
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cia³a Napoleona ze �wiêtej Heleny, dnia 31 stycznia 1844 r. Trzy lata pó�-
niej 15 maja 1847 r. spocz¹³ tu¿ obok Napoleona w ko�ciele Inwalidów.

Publikacje Bertranda po�wiêcone pobytowi na �w. Helenie ukaza³y siê
dopiero po jego �mierci.61 Wcze�niej w dwóch tomach w Pary¿u w 1847 r.
opublikowano notatki ze �w. Heleny po�wiêcone kampanii egipskiej i sy-
ryjskiej pod tytu³em Guerre d�Orient, Campagnes d�Egypte et de Syrie, 1798-
-1799. Mémoires pour servir à l�histoire de Napoléon, dictés par lui-même
à Ste-Hélène, et publiés par Bertrand. Bertrand bra³ aktywny udzia³ w tych
dzia³aniach, wiêc by³ odpowiedni¹ osob¹ do wys³uchania Napoleona, który
zreszt¹ dostrzeg³ i awansowa³ w Egipcie 25-letniego wówczas Betranda.

Bertrand równie¿ napisa³ dziennik z pobytu na �w. Helenie. Wydano go
jednak w Pary¿u dopiero po II wojnie �wiatowej, w latach 1949-1951, pod
tytu³em Cahiers de Sainte-Hélène w trzech tomach, które obejmowa³y ko-
lejno lata: tom I � 1816-1817; tom II � 1818-1819; tom III � styczeñ-maj
1821. W 1953 r. wydano je ponownie w Nowym Jorku.62

Z kolei w 1979 r. w Pary¿u opublikowano w trzech tomach jego listy do ¿ony
Fanny Lettres à Fanny, 1800-1815. Warto podkre�liæ, i¿ jego urodzony
w 1817 r. na �wiêtej Helenie syn Artur Bertrand bra³ z nim udzia³ w 1840 r.
w wyprawie po cia³o Napoleona. Pozostawi³ zreszt¹ po sobie wspomnienia
z tej wyprawy wydane rok po powrocie do Francji � Lettres sur l�expédition
de Sainte-Hélène en 1840, Paris 1841.

Oprócz wysoko postawionych w hierrarchii dworskiej i wojskowej to-
warzyszy Napoleona, przebywa³o z nim na wyspie kilka osób ze s³u¿by, które
równie¿ pozostawi³y na papierze swoje wspomnienia.

Jeden z �ewangelistów�, a zarazem trzeci wykonawca testamentu Napole-
ona � kamerdyner Louis Joseph Narcisse Marchand (1791-1876) � by³ szcze-
gólnie zwi¹zany z rodzin¹ cesarza poprzez swoj¹ matkê, która by³a piastunk¹
króla Rzymu. Co prawda by³ przy Napoleonie dopiero od 1811 r., ale zdo-
by³ swoim oddaniem i wierno�ci¹ jego zaufanie. By³ obecny w momencie
�mierci Napoleona, któremu zamkn¹³ powieki, a cia³o przykry³ p³aszczem
spod Marengo. Kiedy wróci³ na kontynent ze �w. Heleny, o¿eni³ siê z córk¹
gen. Brayera. Uda³ siê w 1840 r. na wyspê po zw³oki Napoleona. Jego wspo-
mnienia ukaza³y siê stosunkowo pó�no � Mémoires de Marchand, premier
valet de chambre et exécuteur testamentaire de l�empereur publiés d�après
le manuscrit original, t. 1-2, Paris 1952-1955. Z kolei pierwsze pe³ne an-
gielskojêzyczne wydanie jego wspomnieñ opublikowano na niemal 800 stro-
nach w San Francisco w 1998 r. � In Napoleon�s Shadow. The first edition

61 Autorstwa Bertranda jest � wydana w Londynie w 1818 r. � niewielka broszura Manuscrit
de L�ile d�Elbe. Des Bourbons en 1815.

62 Napoleon at St. Helena. Memoirs of General Bertrand, Grand Marshal of the Palace,
January to May 1821, New York 1953.
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in English of the complete Memoirs of Louis-Joseph Marchand, Valet and
Friend of the Empereur 1811-1821. Marchand pozostawi³ jednak jeszcze po-
dyktowan¹ mu na �w. Helenie przez Napoleona pracê wydan¹ w Pary¿u
w 1836 r. Mémoires pour servir à l�histoire de Napoléon. Précis des Guerres
de César par Napoléon, écrit par M. Marchand, à l�Ile Sainte-Hélène, sous
la dictée de l�Empereur suivi de plusieurs fragments inédits.63 Wspomnie-
nia koñczy³y niewydane jeszcze fragmenty niezwi¹zane z Cesarzem oraz te-
stament Napoleona.

Kolejnym by³ urodzony w Wersalu drugi pokojowy cesarza na �w. Helenie,
Louis-Étienne Saint-Denis, zwany Alim (1788-1856). Wszed³ on do s³u¿by
w domu cesarskim w 1806 r., a w 1811 r. zosta³ zatrudniony jako drugi ma-
meluk w s³u¿bie przy cesarzu i na jego ¿yczenie nazwany Alim. W okresie
Stu Dni nie opu�ci³ Napoleona. Na wygnaniu pe³ni³ jednocze�nie funkcjê
kopisty, bibliotekarza, s³u¿¹cego, intendenta, towarzysza rozmów i stra¿ni-
ka. Na wyspie w 1819 r. po�lubi³ Mary Hall. Po powrocie ze �w. Heleny
zamieszka³ w Sens, gdzie spisa³ pamiêtniki. Tam te¿ zmar³.

W przeciwieñstwie do publikacji Santiniego, wspomnienia Alego ukaza³y
siê we Francji dopiero kilkadziesi¹t lat po jego �mierci, bo dopiero w Pary¿u,
w 1926 r., jako Souvenirs du Mameluck Ali sur l�Empereur Napoléon, z przed-
mow¹ G. Michauta. Warto podkre�liæ, ¿e cztery lata wcze�niej ukaza³y siê one
w jêzyku angielskim, w Londynie i Nowym Jorku pod tytu³em Napoleon from
the Tuileries to St. Helena. Personal recollections of the Emperor�s second
mameluke and valet. Wspomnienia te rozpoczynaj¹ siê w 1810 r. i w czê�ci
po�wiêcone s¹ podró¿y na wyspê i pobytowi w Longwood. Ali przekaza³
nam równie¿ opis choroby i �mierci Napoleona. Tak jak lekarze opisywali
szczegó³owo jego stan zdrowia oraz objawy choroby, tak s³u¿¹cy Ali przed-
stawi³ dok³adnie ubrania cesarskie, jego codzienn¹ toaletê, to co jad³ i co
najbardziej sprawia³o mu przy stole przyjemno�æ; czyli zarówno ma³e, jak
wielkie przyjemno�ci, jakimi móg³ siê cieszyæ w tym wiêzieniu. Mo¿emy
tutaj ³atwo porównaæ równie¿ opis Alego z Elby, z tym dotycz¹cym �wiêtej
Heleny.

Inny pos³uguj¹cy na �wiêtej Helenie � od�wierny Napoleona od czasu
pobytu na Elbie � z pochodzenia Korsykanin Jean-Noël Santini (1790-1862),
równie¿ opublikowa³ swoje wspomnienia. Trafi³ do s³u¿by w wieku 14 lat
jako dobosz i szybko zaanga¿owano go jako kuriera w Domu Cesarskim.
Na Elbie mianowany zosta³ stra¿nikiem teki, z kolei na �w. Helenie by³ ka-
merdynerem, fryzjerem i krawcem cesarza. Zmuszony zosta³ jednak do wy-
jazdu przez Hudsona Lowe�a. Po przyje�dzie do Londynu opublikowa³
napisany jeszcze na �w. Helenie list protestacyjny. Pó�niej osiad³ w swojej

63 Egzemplarz podpisany przez Marchanda znajduje siê w zbiorze Biblioteki Narodowej sygn.
II 484697.
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wiosce korsykañskiej, gdzie doczeka³ �mierci cesarza. Napoleon III miano-
wa³ go stra¿nikiem Pa³acu Inwalidów. Jego stosunkowo skromne, bo licz¹-
ce 158 stron, wspomnienia wydane w Pary¿u w 1853 r., poprzedzi³ listowny
wstêp hr. Las Casesa � De Sainte-Hélène aux Invalides. Souvenirs de Santini,
gardien du tombeau de l�empereur Napoléon Ier.
W tej ca³ej serii memoria³ów spisanych rêk¹ towarzyszy Napoleona jedn¹
z g³ównych ról odgrywa³ gubernator �w. Heleny, równie�nik Napoleona,
Hudson Lowe (1769-1844), syn Anglika i Irlandki. Podobnie jak francuski
komisarz markiz Montchenu, prze¿ywa³ on ¿yciowe pora¿ki i zadry, których
po�redni¹, czy te¿ bezpo�redni¹ przyczyn¹ by³ Napoleon. W zasadzie ca³a
kariera wojskowa Hudsona Lowe�a przebiega³a w cieniu sukcesów Napole-
ona, pocz¹wszy od walk o Tulon w 1793 r., walk w ca³ym basenie Morza
�ródziemnego, w czasie których na Korsyce nawet zamieszka³ krótko w do-
mu nale¿¹cym do rodziny Bonaparte w Ajaccio, poprzez kampaniê egipsk¹
i poddanie siê przed Muratem w Capri w 1808 r. W 1813 r. Hudson Lowe
znalaz³ siê w sztabie g³ównym wojsk koalicji. Do³¹czy³ do kwatery cara
w Kaliszu. Po raz pierwszy mia³ okazjê przez dobr¹ angielsk¹ lunetê zoba-
czyæ cesarza w czasie bitwy pod Budziszynem 21-22 maja 1813 r. Krótko
potem musia³ wycofywaæ siê z wioski, w której stacjonowa³ sztab koalicji.64

Pó�niej wraz z kwater¹ g³ówn¹ sprzymierzonych bra³ udzia³ w odwrocie na
Dolny �l¹sk, stacjonowa³ razem ze sztabem rosyjskim w Zgorzelcu, Lubaniu,
Lwówku, Z³otoryi, Jaworze, �widnicy i � znacznie d³u¿ej � w Dzier¿oniowie,
gdzie te¿ wzi¹³ udzia³ w negocjacjach i podpisaniu 6 lipca 1813 r. konwencji
pomiêdzy Angli¹ i carem Aleksandrem I dotycz¹cej Legionu Rosyjsko-Nie-
mieckiego. Obecno�æ Lowe�a w Dzier¿oniowie zosta³a zreszt¹ zauwa¿ona.65

Uczestniczy³ w bitwie pod Möckern i Lipskiem. W 1814 r. przebywa³ w szta-
bie Armii �l¹skiej, bêd¹c obecnym w kolejnych bitwach na ziemi francuskiej,
w których Napoleon pokaza³ szczyt swoich umiejêtno�ci dowódczych.
1 sierpnia 1815 r. otrzyma³ rozkaz wyjazdu na �w. Helenê w charakterze
gubernatora.

Na �w. Helenê wyp³yn¹³ HMS Phaetonem 29 stycznia 1816 r., a dotar³
na miejsce 14 kwietnia 1816 r. Wraz z nim uda³a siê na wyspê jego ¿ona
oraz dwie przybrane córki.

Po powrocie z wyspy otrzyma³ podziêkowania od Jerzego IV, ale po pu-
blikacjach wspomnieñ przebywaj¹cych na �w. Helenie osób sta³ siê niepopu-
larny na wyspach zarówno w�ród cywilnych mieszkañców, jak i wojskowych.
Lowe zosta³ wykluczony z elitarnego klubu wojskowego, z gwardii królew-

64 R. Bielecki, Encyklopedia wojen napoleoñskich, Warszawa 2002, s. 374; S. Jackson,
Waterloo et Sainte-Hélène, Paris 1912, s. 255-256; F. Masson, op.cit., s. 226.

65 V. Schaetzke, Vor 100 Jahren. Leben und Treiben in Reichenbach und Umgegend während
der Befreiungskriegen, Reichenbach b.r., s. 44 (w t³umaczeniu H. Talarka)
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skiej, ale i ze swojego pu³ku przez korpus oficerski. Najlepszym rozwi¹za-
niem zarówno dla Lowe�a, jak i jego prze³o¿onych sta³o siê wys³anie go da-
leko poza Europê. I tak te¿ siê sta³o. W latach 1825-1830 zosta³ wyznaczony
na dowódcê wojsk na wyspie Cejlon, przy czym nie otrzyma³ nominacji na
jej gubernatora, które to stanowisko pozosta³o nieobsadzone.

Hudson Lowe broni³ swojego dobrego imienia po ukazaniu siê wspomnieñ
francuskich towarzyszy Napoleona. Opublikowa³ on w 1830 r. wspomnienia,
które w 1830 r. ukaza³y siê pod tytu³em Mémorial de sir Lowe Hudson relatif
à la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène. Kolejne wersje wspomnieñ moc-
no przeredagowane i uzupe³nione dokumentami przez Wiliama Forsytha wy-
dano w 1853 r. i 1910 r.66 Nie oby³o siê bez komentarza w postaci wydanej
w 1855 r. w Pary¿u broszury Barthélemy de Las Casesa brata Emmanuela,
napisane po jego �mierci (opublikowa³ w tym czê�æ listów od rodziny Bo-
naparte) � Dernier Mot sur Sir Hudson Lowe, sur ses mémoires publiés par
William Forsyth, et sur l�analyse qui en a été faite ....

Co charakterystyczne, pamiêtniki Lowe�a ukaza³y siê w polskim t³uma-
czeniu wcze�niej ni¿ te Las Casesa i pozosta³ych. Te pierwsze � mocno okro-
jone � opublikowano w Wilnie w 1840 r. pod tytu³em Pamiêtnik sir Hudsona
Lowe gubernatora Wyspy �w. Heleny tycz¹cy siê pobytu Napoleona na tej¿e
wyspie. Inna sprawa, ¿e na ok³adce ksi¹¿ki znajduje siê grafika z grobem
Napoleona na �w. Helenie.

Hudson Lowe w sposób ogólny opisuje przebieg wydarzeñ, przy ka¿dej
okazji dziel¹c siê odpowiedzialno�ci¹ za swoje decyzje i sytaucjê na wyspie,
itp. Pe³ne s¹ one tak¿e goryczy, zawiedzionych nadziei i utyskiwañ na nie-
sprawiedliwy �wiat. Opisuj¹c swoje przybycie na wyspê, nie omieszka³ ¿ach-
n¹æ siê: Dlaczogó¿ burze nie pogr¹¿y³y mnie wraz z ni¹ w przepa�ciach
Oceanu. Dlaczegó¿ straszny przyl¹dku huragan, nie roztr¹ci³ jej o ska³y!67

Z kolei opisujac powierzenie mu funkcji gubernatora zauwa¿a, ¿e Naród
Angielski i sam Wellington, byli tylko sposobni, tak wielkie dla mnie wymy-
�leæ upokorzenie.68 Lowe zaprezentowa³ ju¿ w piewszym rozdziale rozkazy
oraz polecenia, jakie otrzyma³ od rz¹du brytyjskiego w sprawie Napoleona,

66 Hudson Lowe, Histoire de la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène d�après les docu-
ments officiels inédits et les manuscrits de Sir Hudson Lowe publiée par W. Forsyth, Paris
1853. Dokonana w 1853 r. z inspiracji rodziny Lowe�a przez Wiliama Forsytha i wydana
jednocze�nie po angielsku i francusku czterotomowa edycja wspomnieñ Lowe�a jest uzu-
pe³niona o aparat krytyczny oraz dokumenty odnalezione w brytyjskich archiwach. Nar-
racja oparta o tekst �ród³owy pochodzi jednak od wydawcy i jest uzupe³niana oryginalnymi
fragmentami �róde³. Dwa pierwsze tomy i czê�æ trzeciego zawieraj¹ tekst wspomnieñ, na-
tomiast dalsza czê�æ dzie³a sk³ada siê z niemal 200 dokumentów, w tym w du¿ej mierze
z korespondencji.

67 Pamiêtnik sir Hudsona Lowe gubernatora Wyspy �w. Heleny ...,s. 46.
68 Ibidem, s. 54.
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nastêpnie przedstawi³ krótko swój ¿yciorys, okoliczno�ci, w jakich znalaz³ siê
na �w. Helenie, przybycie na wyspê, spotkania z Napoleonem, pierwsze niepo-
rozumienia, charakter Napoleona. Opisa³ Longwood i mieszkanie Napoleona
z wyra�nym zaznaczeniem, ¿e to cesarz wybra³ sobie Longwood za miejsca
zamieszkania, wreszcie rozmowy z domownikami Longwood, obyczaje i ¿y-
cie codzienne mieszkañców, chorobê i �mieræ Napoleona, koñcz¹c na powro-
cie do Europy i konkluzji, w której tak opisa³ swoj¹ misjê: Tak �ci�le i wiernie
wykonywaj¹c rozkazy, dawane mi wzglêdem osoby Napoleona powinienem
by³ spodziewaæ siê, ¿e wszelk¹ otoczony powag¹, bêdê u¿ywa³ zaszczytu
i pamiêci Gabinetu Wielkiej Brytanii. Lecz skutek inaczej okaza³. Nie by³em
ju¿ u¿yteczny � i Napoleon ¿yæ przesta³. � To za� com wype³nia³, na mnie jed-
nego powszechn¹ zwróci³o pogardê. Ostatnie za� jego s³owa brzmia³y: Tak
nagrodzony za wierno�æ dla Rz¹du mojego, postanowi³em ukryæ imiê moje,
aby w odludnem jakiem miejscu ¿ycie moje zakoñczyæ. Opu�ci³em wiêc Bom-
bay � przyby³em na powrót do Londynu, postanowiwszy, nieznany od niko-
go, w wiejskiem ustroniu, zachowaæ z sob¹ tê pamiêæ, która do grobu ju¿
odstêpn¹ byd� mi nie mo¿e.69

Równie¿ adiutant Hudsona Lowe�a, Gideon Gorrequer (1781-1841), pisa³
na �w. Helenie dziennik. Zosta³ on opublikowany przez Jamesa Kemble�a
w Londynie w 1969 r. pod tytu³em � St. Helena During Napoleon�s Exile:
Gorrequer�s Diary.

Zaufany oficer sztabowy Lowe�a, por. Basil Jackson (1795-1889), by³
dobrze zorientowany w sytuacji w Longwood, pozna³ równie¿ towarzyszy
Napoleona. W czasie kampanii 1815 r. w Belgii by³ adiutantem Lowe�a, który
zaproponowa³ mu udanie siê wraz z nim na �w. Helenê. Spisa³ on stosun-
kowo niewielkie wspomnienia, które opublikowano na 138 stronach w Lon-
dynie w 1877 r. pod tytu³em Notes and Reminicences of a staff officer, chiefly
relating to the Waterloo Campaign, and to St. Helena.70 Obejmuj¹ one oprócz
fragmentu kampanii 1815 r. równie¿ opis wydarzeñ na �w. Helenie z wyj¹t-
kiem kilku ostatnich miesiêcy ¿ycia Napoleona, kiedy to Jacksona ju¿ nie
by³o na wyspie. Poznajemy dziêki niemu podró¿ Lowe�a na wyspê, spotka-
nia z Napoleonem i jego towarzyszami, rozmowy z Napoleonem o karierze
wojskowej Jacksona w Hiszpanii i walkach pod Ciudad-Rodrigo i Badajoz.
Jackson dok³adnie opisa³ wyjazd Gourgauda i rozmowy z nim w rezydencji
gubernatora w obecno�ci komisarzy koalicji, postaæ Montholona i przypad-
kowe spotkanie z nim w Pary¿u w 1828 r., a tak¿e kilka dni spêdzonych pó�-
niej w jego zamku w Frémigny. Omawia równie¿ niektóre opublikowane ju¿
wspomnienia wiê�niów ze �w. Heleny, a na tej kanwie przedstawia w do�æ

69 Ibidem, s. 230-232.
70 Wydania paryskie wysz³y w 1903 r. i 1912 r. pod tytu³em: Basil Jackson, Waterloo et

Sainte-Hélène. Notes et souvenirs d�un officier d�Etat-major.
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pozytywnym �wietle postaæ Lowe�a. Jackson ustosunkowa³ siê równie¿ do
�Memoria³u� Las Casesa nazywaj¹c go pamfletem, a Las Casesa �ma³ym
cz³owiekiem�. Co ciekawe, Jackson mia³ jeszcze w Longwood otrzymaæ od
Montholona pierwszy tom dzie³a do przeczytania. Zreszt¹ podczas paryskie-
go spotkania zgadzali siê z Montholonem, i¿ �Memoria³� nie jest najlepszy,
a w kolejnych wydaniach mia³ wiele dodatków i modyfikacji. Równie¿ pam-
fletami Jackson nazwa³ wspomnienia Santiniego i O�Meary.71

Kapitan Engelbert Lutyens (1784�1830) by³ oficerem ³¹cznikowym w Lon-
gwood od 10 lutego 1820 r. do 26 kwietnia 1821 r. W Londynie w 1915 r.
ukaza³a siê jego korespondencja z okresu 1820-1823 � Letters of Captain
Engelbert Lutyens, orderly officer at Longwood, Saint Helena. S¹ w niej m.in.
listy do Hudsona Lowe�a, do Jacksona i Gorrequera.

Pe³ni¹cy w Longwood s³u¿bê angielski kapitan George Nicholls (1776-
-1857) równie¿ prowadzi³ dziennik, który w czê�ci od wrze�nia 1818 r. do
lutego 1820 r. zosta³ opublikowany w 1921 r. w Carnat de la Sabretache �
Sainte-Hélène. Journal (septembre 1818 � février 1820).72

Obecni przy Napoleonie w okresie 1815-1821 lekarze okazali siê szcze-
gólnie p³odni jako memoriali�ci. Oprócz O�Meary wspomnienia, czy te¿ no-
tatki spisa³ jeszcze Warden, Verling, Stokoë, Antommarchi i Arnott. Trudno
nie zastanowiæ siê, czy prawdziw¹ w tym przypadku przyczyn¹ takiego sta-
nu rzeczy nie by³a przedwczesna �mieræ Napoleona, jednocze�nie po³¹czo-
na z obiegaj¹cymi ca³¹ Europê plotkami o jego otruciu.

Opublikowany zosta³ równie¿ w �Carnet de la Sabretache� z 1921 r. i 1922 r.
przet³umaczony na francuski dziennik z okresu lipiec 1813 r. � kwiecieñ 1819 r.
lekarza Jamesa Rocha Verlinga (1787-1858) pod tytu³em Sainte-Hélène. Juillet
1813-avril 1819. Verling, Irlandczyk z pochodzenia i absolwent Uniwersy-
tetu w Edynburgu, trafi³ do Longwood po wyje�dzie O�Meary. Wcze�niej
s³u¿y³ jako lekarz w czasie walk na Pó³wyspie Iberyjskim. St¹d trafi³ na po-
k³ad HMS Northumberland jako lekarz. Z wyspy wyjecha³ wraz z przyby-
ciem Antommarchiego. Jego dziennik by³ przechowywany przez rodzinê,
która udostêpni³a go Napoleonowi III. W 1915 r. wykonano kopiê dzienni-
ka i zdeponowano w Bodleian Library. Dziennik ten oprócz medycznych
kwestii zwi¹zanych ze zdrowiem Napoleona, w interesuj¹cy sposób przed-
stawia³ administracjê brytyjsk¹ na wyspie oraz Francuzów przebywaj¹cych
w Longwood.73

71 B. Jackson, op.cit., s. 246.
72 G. Nicholls. Sainte-Hélène. Journal (septembre 1818-février 1820), Carnet de la Sabretache

1921, s. 62-81.
73 Wiêcej na temat wspomnieñ Verlinga w: J.D. Markham, Napoleon and Doctor Verling on

St. Helena, Barnsley 2005, w której to ksi¹¿ce Markham za³¹czy³ równie¿ odnalezione
w brytyjskich archiwach listy Verlinga ze �w. Heleny.
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Lekarzem, którego zast¹pi³ w Longwood wezwany z Europy Antommarchi,
by³ John Stokoë (1775-1852), pe³ni¹cy funkcjê lekarza okrêtowego na po-
k³adzie HMS Conqueror. Zosta³ on w styczniu 1819 r. poproszony do pozo-
staj¹cego bez lekarza po wyje�dzie O�Meary Napoleona. Podczas jedynie
piêciu wizyt w Longwood zdiagnozowa³ u Napoleona wirusowe zapalenie
w¹troby (hepatits) spowodowane klimatem. W wizytach tych towarzyszy³
mu zreszt¹ Verling, który obj¹³ obowi¹zki lekarza Bertranda i Montholona.
W 1901 r. w Pary¿u ukaza³y siê jego licz¹ce ponad 250 stron wspomnienia
Napoléon prisonnier. Mémoires d�un médecin de l�Empereur à Sainte-Hélène.
Rok pó�niej wydrukowane zosta³y w Londynie przet³umaczone z jêzyka fran-
cuskiego pod tytu³em With Napoleon at St. Helena.74 W pierwszym rozdziale
Stokoë opisa³, w jaki sposób dosta³ siê na wyspê i okoliczno�ci, w których
poproszono go o opiekê nad chorym Napoleonem. Dowiadujemy siê dok³ad-
nie o pierwszym ich spotkaniu, objawach choroby Napoleona, wreszcie
o zbli¿aj¹cej siê �mierci i konaniu. Ostatni rozdzia³ zatytu³owa³ zreszt¹ �Ko-
niec dramatu�, co te¿ w pewnym stopniu oddaje jego serdeczny stosunku
do Napoleona. Wspomnienia zakoñczy³ kopiami i faksymilami listów, do-
tycz¹cych opisywanych przez siebie wydarzeñ, co mia³o uwiarygodniæ przed-
stawion¹ relacjê.

W 1819 r. na miejsce Johna Stokoë trafi³ na �w. Helenê pochodz¹cy z Kor-
syki 30-letni wówczas doktor Francesco Antommarchi (1789-1838), nad któ-
rego ¿yciorysem warto pochyliæ siê nieco d³u¿ej. Ten urodzony w ma³ej wsi
Morsiglia, 50 km od Bastii, lekarz mia³ byæ ratunkiem dla Napoleona. Ratun-
kiem wybranym osobi�cie przez matkê oraz rodzinê Napoleona. Studiowa³
w Pizie, Florencji, a dyplom doktora chirurgii otrzyma³ w czerwcu 1812 r. na
bazie pracy o anatomii �Dissertazione sulla cataretta� napisanej na podsta-
wie do�wiadczeñ, jakie zdoby³ w szpitalu Santa Maria Nuova we Florencji,
gdzie te¿ w roku nastêpnym zosta³ zatrudniony. Propozycjê wyjazdu na �w.
Helenê przyj¹³ otrzymuj¹c pensjê w wysoko�ci 8000 franków rocznie. Opu-
�ci³ Florencjê 5 stycznia 1819 r., po dwóch dniach odwiedzi³ Rzym, gdzie
spotka³ siê z matk¹ cesarza oraz kardyna³em Feschem, a ostatecznie wyru-
szy³ na wyspê 25 lutego 1819 r., podró¿uj¹c przez Londyn, gdzie przyby³
19 kwietnia. Na �w. Helenê dotar³ 19 wrze�nia 1819 r., po 70 dniach podró¿y
okrêtem HMS Snipe wraz z ojcem Vignali i Buonavita. Nie by³ to jednak najlep-
szy wybór, bior¹c pod uwagê stan zdrowia Napoleona, gdy¿ Antommarchi nie-
wiele wiedzia³ o chorobach wewnêtrznych i tym samym nie by³ w stanie podj¹æ
odpowiedniego leczenia. O utracie do niego zaufania przez Napoleona na po-
cz¹tku 1821 r. pisze zreszt¹ w swoich wspomnieniach Marchand. Cesarz mia³

74 Na stronie tytu³owej ksi¹¿ki znajduje siê zdanie wypowiedziane do niego przez Napoleona:
J�aurais vécu jusqu�à quatre-vingts ans, s�ils ne m�avaient pas amené dans cette île
maudite.
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nawet powiedzieæ, ¿e najchêtniej przeznaczy³by go do zrobienia sekcji zw³ok
jego konia. Cytuje on pe³ne gniewu s³owa cesarza, który zarzuca³ swojemu
lekarzowi, ¿e wiêcej uwagi po�wiêca pani Bertrand ni¿ jemu. Antommarchi
jednak by³ do koñca przy Napoleonie, a jego chirurgiczne umiejêtno�ci
i anatomiczna wiedza okaza³a siê najbardziej pomocna podczas sekcji zw³ok
oraz ustaleniu przyczyn zgonu. On te¿ zdj¹³ maskê po�miertn¹ z twarzy
Napoleona. Po powrocie pojecha³ do Parmy zdaæ relacjê Marii Luizie, a na-
stêpnie do Rzymu, na spotkanie z matk¹ Napoleona. Rok pó�niej otworzy³
swój gabinet przy rue de Rivoli w Pary¿u. Opublikowa³ równie¿ kontynuacjê
klasycznego dzie³a po�wiêconego anatomii �L�anatomie du corps humain� au-
torstwa swojego nauczyciela Mascagniego. Mimo rz¹dów Ludwika XVIII
swoje dzie³o dedykowa³ Napoleonowi �au tombeau de Sainte-Hélène�. Co
dla nas szczególnie warte jest uwagi, Antommarchi w okresie Powstania Li-
stopadowego 15 kwietnia 1831 r. uda³ siê do Warszawy, gdzie pe³ni³ funk-
cjê generalnego inspektora szpitali wojskowych. Po klêsce powstania
wyjecha³ do Toskanii, a nastêpnie na krótko do Pary¿a, sk¹d jednak uda³ siê
szybko do amerykañskiej Luizjany, do której przyby³ w listopadzie 1834 r.
W Nowym Orleanie krótko praktykowa³ homeopatiê, a nastêpnie przez Mek-
syk uda³ siê do Hawany, gdzie plantacjê kawy prowadzi³ z powodzeniem
jego kuzyn. Zmar³ w San Antonio na Kubie 3 kwietnia 1838 r., po epidemii
¿o³tej febry.75

Jego wspomnienia ukaza³y siê stosunkowo szybko po powrocie ze �w.
Heleny, bo ju¿ w 1825 r. i to jednocze�nie w Pary¿u, Brukseli, Stuttgarcie
i Londynie, pod tytu³em Mémoires du docteur Antommarchi. Derniers mo-
ments de Napoléon ou complément du mémorial de S-te Hélène. Wspomnie-
nia te mia³y byæ niejako kontynuacj¹ �Memoria³u� Las Casesa. Widaæ
wyra�nie manierê przyjêt¹ przez Las Casesa. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jego
wspomnienia s¹ pod wzglêdem formy najbardziej podobne do �Memoria³u�,
zreszt¹ z tytu³u dowiadujemy siê, ¿e mia³y byæ jego uzupe³nieniem. Doktor
Antommarchi, znawca budowy ludzkiego cia³a, przedstawia za Napoleonem
opis przebytych kampanii (w tym egipskiej i w³oskiej), historyczn¹ kore-
spondencjê genera³ów, id¹c wyra�nie �ladem Las Casesa. Cytowane s¹ rów-
nie¿ listy do osób mieszkaj¹cych na wyspie i lekarzy angielskich. Oczywi�cie
zapis dziennika uzupe³niony by³ na bie¿¹co o chronologiczny zapis wyda-
rzeñ w Longwood i na wyspie. Niemniej najwiêksz¹ zalet¹ wspomnieñ s¹
informacje uznane przez doktora za istotne dla zdrowia i ¿ycia Napoleona.
Podaje on z benedyktyñsk¹ dok³adno�ci¹ dzieñ po dniu zapis stanu zdrowia
cesarza z wszystkimi objawami, atakami, na opisie ostatnich dni i agonii koñ-
cz¹c. Uzupe³nia je nawet o bie¿¹ce obserwacje meteorologiczne.

75 Nouvelle Biographie Générale, red. Hoefer, t. 2, Paris 1859, s. 830-832; The Second
Suplement to the Penny Encyclopaedia, London 1858, s. 30.
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Innym angielskim lekarzem, który opublikowa³ relacjê z wydarzeñ na �w.
Helenie, a raczej dotycz¹c¹ stanu zdrowia cesarza, by³ Archibald Arnott
(1771-1855), lekarz stacjonuj¹cego na wyspie 20 pu³ku piechoty i przez kilka
tygodni lekarz Napoleona pomimo obecno�ci Antommarchiego. By³ nim jed-
nak z rozkazu Lowe�a, który nakaza³ mu sprawdzenie stanu zdrowia Napo-
leona, a ten¿e diagnoz¹ z 5 kwietnia 1821 r., czyli na miesi¹c przed �mierci¹
stwierdzi³, ¿e dolegliwo�ci Bonapartego s¹ natury psychicznej, zalecaj¹c w tym
kierunku leczenie. Dopiero na nieca³e dwa tygodnie przed �mierci¹ zmieni³
zdanie wobec ewidentnych objawów gastrycznych. Po powrocie do Londy-
nu, w 1822 r. wyda³ on niewielk¹ 40-stronicow¹ broszurê � An account of the
last illness, disease, and post mortem appearances of Napoleon Bonaparte.
To which is added a letter from Dr. Arnott to Lieutenant-General Sir Hudson
Lowe, giving a succinct statement of Napoleon Bonaparte�s disease and
demise.

Z sympati¹ odnosz¹cy siê do Napoleona i pe³en dobrych chêci dowódca
HMS Bellerophon kpt. Frederick Lewis Maitland (1777-1839), poprzez zaufa-
nie, jakim obdarzy³ go Napoleon, po�rednio doprowadzi³ do wywiezienia
go na �w. Helenê. Ten etap podró¿y cesarza by³ pe³en niejasno�ci, a jedno-
cze�nie dowodzi³ podstêpu, jakiego wobec Napoleona dopu�cili siê Anglicy.
Sam kpt. Maitland � pomimo pó�niejszego awansu na stopieñ kontradmira³a
i dowódcy w Indiach Wschodnich � zosta³ najbardziej zapamiêtany w³a�nie
jako kapitan HMS Bellerophon. Tê te¿ informacjê wykuto zreszt¹ po jego
�mierci 30 listopada 1839 r. na jego p³ycie memoratywnej w ko�ciele �w. Anny
w Portsmouth. � ... WHEN IN COMMAND OF THE �BELLEROPHON�
OFF ROCHFORT, NAPOLEON BUONAPARTE, AFTER HIS DEFEAT AT
WATERLOO SURRENDERED TO HIM ON THE 15TH JULY 1815. Maitland
tak¿e opublikowa³ wspomnienia ze spotkania z Napoleonem zaopatrzone
w dok³adn¹ mapê okolic portu Rochefort i wyspy Aix wraz ze zmianami po-
³o¿enia poszczególnych okrêtów. Ukaza³y siê one w 1826 r. w Londynie �
Narrative of the surrender of Buonaparte and of his residence on board HMS
Bellerophon, jak i Pary¿u � Relation du capitaine Maitland, ex-commandant
du Bellerophon, concernant l�embarquement et le séjour de l�empereur.
Poczu³ on siê tym bardziej zobowi¹zany do opowiedzenia tych wydarzeñ,
poniewa¿ w �Memoriale� Las Casesa wyst¹pi³ jako wspó³winny wywiezie-
nia Napoleona na �w. Helenê, pomimo jego uprzejmo�ci i obietnic. Maitland
wyja�ni³ w nich szczegó³owo okoliczno�ci, w jakich cesarz Franuzów trafi³
na pok³ad jego statku, przedstawi³ negocjacje z reprezentantami Napoleona,
ale równie¿ sam pobyt jego na pok³adzie, podró¿ do Anglii i przewiezienie
na pok³ad HMS Northumberland.76 Przedstawi³ równie¿ dok³adnie listê osób

76 Relacja Maitlanda bynajmniej nie zosta³a przyjêta we Francji bez echa. Ju¿ rok po jej wy-
daniu, w 1827 r. w Pary¿u Félix Barthe opublikowa³ jej krytyczne omówienie oparte
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przebywaj¹cych na HMS Bellerophon oraz na korwecie, wymieniaj¹c w�ród
nich Polaków Schultza i Pi¹tkowskiego.77

Na pok³adzie HMS Northumberland towarzyszy³ Napoleonowi kontrad-
mira³ George Cockburn (1772-1853), który mia³ obj¹æ funkcjê gubernatora
�w. Heleny. Pe³ni³ tê funkcjê do dnia przybycia Hudsona Lowe�a � 14 kwiet-
nia 1816 r. Spisa³ on, a w zasadzie jego sekretarz, interesuj¹cy dziennik opi-
suj¹cy podró¿ Napoleona na wyspê, który ukaza³ siê pod tytu³em Buonaparte�s
voyage to St. Helena, comprising the Diary of rear admiral sir George Cock-
burn during the passage from England to St. Helena in 1815 from the origi-
nal manuscript, in the handwriting of his private secretary, Boston 1833.
Dziennik ten rozpoczyna siê 6 sierpnia 1815 r. od zakomunikowania przez
lorda Keithla Napoleonowi miejsca jego przeznaczenia, a koñczy na 22 pa�-
dziernika 1815 r. tu¿ po dotarciu na wyspê. Widaæ, ¿e jest to dziennik p³y-
waj¹cego pod ¿aglami marynarza z krwi i ko�ci. Opis dnia zaczyna siê
bowiem przewa¿nie od podania kierunku i si³y wiatru, koñczy za� na do-
k³adnym okre�leniu szeroko�ci i d³ugo�ci geograficznej, dziêki czemu zna-
my dok³adne po³o¿enie HMS Northumberland niemal ka¿dego dnia rejsu.
Pomiêdzy nimi Cockburn referuje wydarzenia na pok³adzie, a tak¿e tre�æ
rozmów z Napoleonem o historii i polityce. Swojego rozmówcê, podobnie
jak w tytule, nazywa genera³em lub te¿ genera³em Buonaparte. Znamy rów-
nie¿ dok³adny sk³ad �wity Napoleona p³yn¹cej na HMS Northumberland.

Wspólnie opublikowano w 1895 r. w Londynie dziennik kpt. Thomasa
Usshera (1779-1848) z HMS Undauted, konwojuj¹cego Napoleona na Elbê
oraz p³yn¹cego na HMS Northumberland sekretarza admira³a Cockburna,
Johna R. Glovera. 200-stronicowy tekst wydano pod tytu³em � Napoleon�s
Last Voyages. Being the diary of Sir Thomas Ussher and John R. Glover,
secretary to Rear Admiral Cockburn.78 Wspomnienia Usshera wydano rów-
nie¿ wspólnie ze s³u¿¹cym na HMS Northumberland por. Nelsonem Millsem
� Napoleon Banished. The Journeys to Elba and St Helena recorded in the
Letters and Journal of two British naval officers: Captain Thomas Ussher
and Lieutenant Nelson Mills. Uzupe³nieniem powy¿szych dzienników jest

o informacje Las Casesa i uzupe³nione testamentem Napoleona � Réfutation de la relation
du capitaine Maitland, commandant le Bellerophon, touchant l�embarquement de
Napoléon, à son bord; rédigée par M. Barthe... sur les documents de M. le Cte de Las
Cases; augmentée du testament original de Napoléon, Paris 1827.

77 Narrative of the surrender of Buonaparte and..., London 1826, s.52-55.
78 W 1936 r. opublikowano samodzielnie relacjê Johna R. Glovera � Récit de la traversée de

Portsmouth à Sainte-Hélène, concernant en particulier les faits et gestes, les propos de
Bonaparte, qui, apreès avoir été le fléau de l�humanité, se trouve aujourd�hui le �détenu�
de la nation que, durant nombre d�années, toutes ses actions ont principalement tendu
à détruire.
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na pewno odnaleziona w 1976 r. relacja marynarza z HMS Northumberland,
Samuela Decimusa.79

Podobnie w 1821 r. w Londynie i Pary¿u opublikowano w postaci kilku-
dziesiêciostronicowej broszury wspomnienia angielskiego oficera marynarki
Johna Monkhouse�a obecnego na wyspie w 1821 r. i przedstawiaj¹cego sze�æ
ostatnich tygodni ¿ycia Napoleona, w The last moments of Buonaparte,
w wydaniu paryskim � Les six derniéres semaines de Napoléon Bonaparte.
Relation écrite à Sainte-Hélène par Jean Monkhouse, officier de la marine
royale.

Wypowiedzia³a siê we wspomnieniach dotycz¹cych pobytu Napoleona
na �w. Helenie równie¿ kilkunastoletnia jego przyjació³ka z wyspy � Lucia-
-Elisabet Balcombe zwana Betsy (1802-1871), córka Wiliama Balcombe�a
(1782-1829), w³a�ciciela Briars, w którym przez pierwszy okres pobytu
na wyspie przebywa³ cesarz. Rodzina Balcombe�a mieszka³a na �w. He-
lenie od 1808 r., a sk³ada³a siê oprócz Betsy jeszcze z jej siostry, Jane oraz
dwóch ma³oletnich braci. Wiliam Balcombe pe³ni³ na wyspie funkcjê agenta
finansowego Kompanii Wschodnioindyjskiej, odpowiadaj¹c równie¿ za
aprowizacjê statków i okrêtów zawijaj¹cych na wyspê. Rodzina opu�ci³a
wyspê w marcu 1818 r. Rok po �mierci Napoleona Betsy 28 maja 1822 r.
po�lubi³a w Exminster Edwarda Abella. Kiedy wróci³a na kontynet by³a
jednym ze �wiadków mog¹cych cokolwiek powiedzieæ o losie Napoleona
w niewoli. Bardzo popularne by³y w Europie ryciny przedstawiaj¹ce jej
spotkania z Napoleonem. Zachowa³a du¿o sympatii dla cesarza, o czym
mo¿e �wiadczyæ jej zachowanie na kontynencie. Spotka³a siê nawet po po-
wrocie z Józefem Bonaparte, kiedy powróci³ on z Ameryki i w 1832 r.
osiad³ w Anglii. Z³o¿y³a równie¿ wizytê Ludwikowi Napoleonowi. Bywa³a
tak¿e widziana w Tuileries. Jeden z jej spadkobierców w 1977 r. przeka-
za³ Briars Francji.

Ona równie¿ opublikowa³a swoje wspomnienia ze �wiêtej Heleny. Sta³o
siê to dopiero w 1843, kiedy pierwsze fragmenty ukaza³y siê w periodyku
�The New Century Magazine�. Po roku opublikowano pierwsze wydanie ju¿
pod zmienionym nazwiskiem Lucia-Elisabeth Abell Recollections of the
Emperor Napoleon during the first three years of his captivity on the island
of St. Helena, including the time of his residence at her father�s house... Ko-
lejne ukaza³o siê w 1848 r., natomiast dopiero pó³ wieku pó�niej w 1898 r.
pojawi³o siê wydanie francuskie � Betzy Balcombe, Napoléon à Sainte-
-Hélène. Souvenirs. Traduction annotée et précédée d�une introduction par
Aimé Le Gras, Plon 1898. Ukaza³a siê równie¿ ok. 1928 r. polska wersja jêzy-

79 Na relacjê Decimusa zwraca uwagê J. Tulard, Napoleon oder Der Mythos des Retters,
Tübingen 1978, s. 503.
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kowa wspomnieñ Betsy, jednak tylko w postaci popularnego streszczenia:
Cesarz w niewoli. Pamiêtnik ma³ej Betsy.80

Wspomnienia panny Balcombe pe³ne s¹ uwielbienia dla cesarza i spo-
�ród wszystkich pozostawionych memoria³ów pokazuj¹ go najbardziej ze
zwyk³ej ludzkiej strony. Jest to czêsto naiwna opowie�æ zapatrzonej we w³ad-
cê Europy m³odej niewiasty, która pó�n¹ noc¹ biegnie mu na powitanie, aby
ujrzeæ go po raz pierwszy jak najszybciej. Dalsze opisy s¹ utrzymane w po-
dobnym tonie i pe³ne scenek rodzajowych z �dworskiego ¿ycia� w Briars
oraz Longwood. Tak przynajmniej widzi to w swoich wspomnieniach m³oda
dziewczyna. Pisze o swataniu jej przez Napoleona z m³odym Las Casesem,
zabawach, wycieczkach, rozmowach. Stosunkowo rzadko dostrzega drama-
tyzm postaci, z któr¹ ma do czynienia, mimo ¿e niekiedy bywa uwa¿n¹ ob-
serwatork¹ sytuacji na �w. Helenie, co wynika chocia¿by z opisu kpt. Wollisa,
dowódcy HMS Podagrus. Wyznaczony on zosta³ do patrolowania akwenu
wokó³ wyspy, aby uniemo¿liwiæ ucieczkê Napoleona. Balcombe pisze o jego
nienawi�ci do Napoleona i Francji spowodowanej dziesiêcioletnim pobytem
w wiêzieniu Temple.

Drug¹ kobiet¹, która napisa³a do�æ obszerne wspomnienia ze �wiêtej
Heleny jest Clémentine Malcolm z domu Elphinstone. Na �wiêtej Helenie
przebywa³a jako ¿ona kpt. Pulteneya Malcolma (1768-1838), oficera mary-
narki królewskiej po�lubionego przez ni¹ w 1809 r. i dowodz¹cego w stopniu
kontradmira³a Przyl¹dkiem Dobrej Nadziei oraz eskadr¹ �w. Heleny w okre-
sie 1816-1817. Pó�niej by³ on od 1821 r. wiceadmira³em, a nastêpnie dowód-
c¹ floty na Morzu �ródziemnym. Na wyspê lady Malcolm przyby³a w towa-
rzystwie mê¿a na statku HMS Newcastle w czerwcu 1816 r. wraz z komisarzami
Austrii, Francji i Rosji.

Wspomnienia jej zatytu³owane Journal de Lady Malcolm à Sainte-Hélène
ukaza³y siê w jêzyku francuskim dopiero w 1931 r. w kilku czê�ciach na ³a-
mach sztandarowego wówczas pisma napoleoñskiego �Revue des Etudes Na-
poléoniennes�. Rozpoczynaj¹ siê one od 20 czerwca 1816 r., od momentu
wizyty w Longwood w towarzystwie Hudsona Lowe�a, a ostatni publikowa-
ny wpis pochodzi z 3 lipca 1817 r. Lady Malcolm szczegó³owo opisa³a kolej-
ne wizyty u Bonapartego, bo tak tylko okre�la go w swoim dzienniku. Cytuje
tre�æ rozmów, opisuje wizyty innych osób, ale przede wszystkim jest to �ró-
d³o interesuj¹ce, bo zawiera opis zachowania Hudsona Lowe�a wobec Napo-
leona i odwiedzaj¹cych go go�ci. Opisa³a w swoim dzienniku ostatni¹ wizytê
Lowe�a u Napoleona dnia 18 sierpnia 1816 r. Kontradmira³ Pulteney Malcolm
nie darzy³ sympati¹ Lowe�a, którego uwa¿a³ za cz³owieka �trudnego we

80 Biblioteczka Historyczno-Geograficzna nr 103. Cykl: w³adcy, wyd. Jan Feldman, Warszawa
b.d., ss. 64.
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wspó³¿yciu�. Trudno jednak oceniæ, czy nie by³a to przypadkiem poza do-
pasowuj¹ca pogl¹dy do ogó³u potêpiaj¹cego Lowe�a ju¿ po powrocie z wy-
spy. Wiele wskazuje na to, ¿e autorem dziennika by³a nie tyle sama lady
Malcolm, ale jej m¹¿, zw³aszcza, ¿e w jednym z listów Hudsona Lowe�a do
lorda Bathursta ten pierwszy wspomina, i¿ admira³ Malcolm dyktowa³ swojej
¿onie tre�æ rozmów z Napoleonem. Podobnie sam Pulteney Malcolm pisa³
w lipcu 1816 r. do swojego brata, którego informowa³, ¿e pisze dziennik. Inna
sprawa, ¿e tytu³ dziennika jest umowny i pochodzi z tradycji rodzinnej.81

Pewn¹ zwart¹ grupê wydawnictw �ród³owych dotycz¹cych pobytu
Napoleona na �w. Helenie stanowi¹ raporty i dzienniki pisane przez prze-
bywaj¹cych tam komisarzy reprezentuj¹cych strony koalicji, a tak¿e burboñ-
sk¹ Francjê.

Raporty rosyjskiego komisarza na �w. Helenie, Aleksandra Antonowicza
Ramsaya hr. de Belmaina (1779-1848), ukaza³y siê drukiem wydane przez
Andersona po angielsku, a nastêpnie w Pary¿u w 1897 r. pod tytu³em: Le pri-
sonnier de Sainte-Hélène, d�après les rapports officiels du Commissaire du
gouvernement russe (1816-1820). Doczeka³y siê w Warszawie wydania pol-
skiego oko³o roku 1910: Napoleon na wyspie �w. Heleny. Tak¿e on bra³ udzia³
w bitwach przeciwko Francuzom w kampaniach 1813 r. i 1814 r. Mia³ jednak
to szczê�cie, ¿e by³ obecny � w przeciwieñstwie do Lowe�a � w zwyciêskich
starciach, w tym m.in. pod Gross-Beeren. Dziennik Belmaina obejmuje ca³y
okres jego pobytu na wyspie, czyli od czerwca 1816 r. do maja 1820 r. S¹ to
zapiski ze spotkañ z Napoleonem, wra¿enia z pobytu na wyspie, spotkania
i rozmowy z komisarzami koalicji, opisy wa¿niejszych wydarzeñ, jakie
mia³y miejsce na wyspie, opis problemów zwi¹zanych z pobytem i wresz-
cie niewielkie fragmenty bêd¹ce komentarzem do wydarzeñ historycznych
epoki.

Interesuj¹ce s¹ równie¿ raporty urodzonego w Konstantynopolu austriac-
kiego komisarza Barthelemy�ego Stürmera (1787-1853), jak siê o nim wyra-
zi³ adiutant Lowe�a, prawdziwego dyplomaty ze szko³y Metternicha. Las Cases
jeszcze z Francji dobrze zna³ ¿onê Stürmera, któr¹ by³a 18-letnia Francusce
Ermance-Catharine Boutet. Stürmer zakocha³ siê w niej bêd¹c w Pary¿u
w 1814 r., a �lub mia³ miejsce tu¿ przed wyjazdem na �w. Helenê 31 pa�-
dziernika 1815 r. Ojciec jej by³ urzêdnikiem Ministerstwa Wojny, w którym
wówczas pracowa³ Las Cases. Spotyka³ j¹ z ojcem, jak mia³a 2-3 lata i ba-
wi³a siê z jego synem. Stürmer opu�ci³ wyspê dnia 11 lipca 1818 r., a jego
raporty opublikowano pod tytu³em Berichte aus St. Helena. W 1887 r. uka-
za³y siê one z kolei w Pary¿u jako Napoléon à Sainte-Hélène. Rapports
officiels du baron Stürmer, commissaire du gouvernement autrichien.

81 Journal de Lady Malcolm à Sainte-Hélène, Revue des Etudes Napoléoniennes 33, 1931,
s. 78-98, 146-164, 230-252, 283-308.
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By³y wiêzieñ z Temple, markiz Claude Marie Henri de Montchenu (1757-
-1821) � komisarz burboñskiej Francji na �w. Helenie, na bie¿¹co sporz¹-
dza³ raporty, podobnie jak inni komisarze koalicji. W 1894 r. w Pary¿u opu-
blikowano na ponad 330 stronach jego raporty � La captivité de Sainte-
-Hélène d�après les rapports inédits du marquis de Montchenu, commissa-
ire du gouvernement du roi Louis XVIII dans l�île.82

Swoje wspomnienia wydali równie¿ oficerowie, którzy nie dotarli z Na-
poleonem na �w. Helenê. W�ród nich jest m.in. Nicolas Louis Planat de la
Faye (1784-1864), którego wspomnienia opublikowano w 1895 r. w Pary¿u pod
tytu³em Vie de Planat de La Faye, aide de camp des généraux Lariboisiére et
Drouot, officier d�ordonnance de Napoléon Ier; souvenirs, lettres et dicteìes
recueillis et annoteìs par sa veuve.

Baron Coudein opublikowa³ w 1933 r. na ³amach �Revue des Etudes Na-
poléoniennes� dziennik Pierre�a Philiberta, obejmuj¹cy okres od 26 czerw-
ca 1815 r. do 18 lipca 1815 r. � Journal de bord de la frègate �La Saale� en
rede de L�île d�Aix (juin-juillet 1815).83 Komandor Philibert walczy³ pod
Trafalgarem, a w 1815 r. dowodzi³ fregat¹ La Saale oraz wszystkimi fran-
cuskimi okrêtami stoj¹cymi na redzie l�lle d�Aix. Ten dziennik okrêtowy by³
pisany przez Philiberta na bie¿¹co, przez co niezwykle szczegó³owo przed-
stawia sytuacjê na redzie Rochefort i wyspy Aix. Znamy aktualn¹ pogodê,
kierunek wiatru, nazwy okrêtów stoj¹cych na redzie, ich wyposa¿enie i za-
³ogê, czas przybycia, czas i kierunki, w których odp³ywa³y. W tym g¹szczu
typowo marynarskich informacji mo¿na odnale�æ te¿ istotne � dotycz¹ce
Napoleona i jego �wity.

Wydarzenia zwi¹zane z wej�ciem Napoleona na pok³ad HMS Bellerophon
przedstawi³ François-Antoine Lallemand (1774-1839): Embarquement de
l�Empereur à Rochefort. Notes du général baron Charles Lallemand, w
Nouvelle Revue Rétrospective 1899, s. 1-14. oraz w French American Review
w numerze z kwietnia 1949 r. Stosunkowo szybko opublikowa³ swoje wspo-
mnienia inny cz³onek �wity Napoleona, któremu Anglicy nie zezwolili na
podró¿ na �w. Helenê � by³ nim gen. Anne-Jean-Marie-René Savary ksi¹¿ê
Rovigo (1774-1833), który w 1815 r. pe³ni³ funkcjê generalnego inspektora
¿andarmerii. Towarzyszy³ on Napoleonowi z Malmaison a¿ do brzegów An-
glii. W jego o�miotomowych wspomnieniach opublikowanych w Pary¿u
i Londynie w 1828 r., w tomie IV, cz. II Mémoires du duc de Rovigo écrits
de sa main pour servir à l�histoire de l�empereur Napoléon znalaz³ siê szcze-
gó³owy opis wydarzeñ z czerwca-sierpnia 1815 r. Opisa³ on podró¿ z Napo-
leonem do Rochefort ze wszystkimi przystankami po drodze, wydarzenia

82 Komisarz pruski Hieronim Rödich nie przyby³ na wyspê.
83 Journal de bord de la frégate �La Saale� en réde de L�île d�Aix (juin-juillet 1815) ed.

baron Coudein, Revue des Etudes Napoléoniennes 36, 1933, s. 96-106.
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w Rochefort, przedstawi³ korespondencjê prefekta morskiego Bonnefoux
z ministrem marynarki w sprawie przyjazdu Napoleona i przebiegu wyda-
rzeñ. Odniós³ siê równie¿ do og³oszonej ju¿ drukiem relacji kpt. Maitlanda,
zadaj¹c wiele pytañ na temat niewyja�nionego do koñca przebiegu rokowañ
i oferty kpt. Maitlanda, a nastêpnie jej zmiany przez w³adze angielskie. Pisa³,
znaj¹c na pewno i powo³uj¹c siê na tekst Las Casesa, którego uzupe³ni³ w opisie
dotycz¹cym zw³aszcza pobytu cesarza na HMS Bellerophon i w Plymouth.

Wys³any z Pary¿a, aby towarzyszyæ Napoleonowi do Rochefort, gen.
Nicolas Beker (1770-1840) równie¿ sporz¹dzi³ relacjê z wydarzeñ, jakie mia-
³y miejsce w tych dniach. Ukaza³a siê ona drukiem w 1841 r. oraz w 1876 pod
tytu³em � Relation de la mission du lieutenant-général comte Beker auprès
de l�empereur Napoléon published in Martha-Beker�s.

Spo�ród memorialistów chyba najmniej czasu, bo kilka godzin, spêdzi³
z Napoleonem lord William Henry Lyttleton (1782-1837). W 1836 r., rok
przed �mierci¹ opublikowa³ swoj¹ relacjê z rozmowy z Napoleonem, jak¹
przeprowadzi³ wspólnie z Lowtherem 7 sierpnia 1815 r. po wej�ciu na po-
k³ad HMS Northumberland. Jeszcze w 1815 r. krótk¹ relacjê z niej publiko-
wa³a prasa brytyjska.84

Swoje wspomnienia publikowa³y równie¿ osoby zatrzymuj¹ce siê krótko
na wyspie i maj¹ce mo¿liwo�æ odwiedziæ Napoleona w Longwood. W 1817 r.
tak¹ wizytê z³o¿y³ por. H.-J. Clifford, którego relacja zosta³a opublikowana
w 1899 r. w listopadowym numerze �Revue Hebdomadaire� � Relation d�une
visite à Sainte-Hélène. Kilka tygodni przebywa³ na wyspie Theodore Hook;
opublikowa³ on swoje wra¿enia pod tytu³em Eclaircissements sur le traitement
de Napoléon à Sainte-Hélène. Spotka³y siê one jednak z niechêtn¹ reakcj¹
w Anglii jako zbyt przychylne dla Napoleona. Adiutant Lowe�a nazwa³ je
zreszt¹ pamfletem.85

Nie ulega kwestii, ¿e w archiwach i bibliotekach � przede wszystkim Pa-
ry¿a, Londynu i Jamestown � zachowa³o siê jeszcze wiele niepublikowane-
go materia³u �ród³owego dotycz¹cego pobytu Napoleona na �w. Helenie.
W British Library znajduje siê na przyk³ad spu�cizna archiwalna Hudsona
Lowe�a oraz raporty innych funkcyjnych przebywaj¹cych na �w. Helenie.
W�ród dokumentów jest m.in. lista statków zawijaj¹cych na �w. Helenê wraz
z nazwiskami pasa¿erów, katalog zaopatrzenia Longwood Hause, w tym li-
sta podawanych win, katalog ksi¹¿ek z biblioteki w Longwood, itp. Z kolei
w Archives Nationales w Pary¿u w zbiorze Bertranda (Fonds du gen. Bertrand)

84 Podobnie w �Sunday Times� w numerze z 23 i 30 grudnia 1934 r. ukaza³a siê relacja por.
Duncana Darrocha (1800-1864) z 20 Pu³ku Piechoty, ze �mierci i pogrzebu Napoleona,
któr¹ pó�niej zaprezentowano na ³amach �Revue des Etudes Napoléoniennes�.

85 Niewielkie wspomnienia wysz³y jeszcze spod rêki Noverraza, angielskiego chirurga Waltera
Henry�ego, lorda Keitha i prefekta morskiego z Rochefort de Bonnefoux.



53

TOM PIERWSZY

zachowa³a siê pe³na dokumentacja dotycz¹ca pobytu na �w. Helenie z notat-
kami i korespondencj¹ z Hudsonem Lowe�em, Montholonem, Gourgaudem,
dokumenty dotycz¹ce bud¿etu cesarza wraz z raportami, wreszcie dziennik
z wyspy. Bogata jest równie¿ dokumentacja powsta³a ju¿ po powrocie z wy-
spy w 1821 r.86 Wiele z wymienionych dokumentów ju¿ ujrza³o �wiat³o dzien-
ne w przebogatej literaturze historycznej dotycz¹cej pobytu Napoleona na
�w. Helenie.87

Z pewno�ci¹ dzie³o Las Casesa zajmuje w niej miejsce szczególne, po-
przez rolê jak¹ odegra³o na starym kontynencie w I po³owie XIX w. By³a to
jedna z tych ksi¹¿ek, która poprzez niesione w s³owach Napoleona przes³a-
nie, mia³a wp³yw na dzieje Francji i Europy.

Mariusz Olczak

86 Znajduje siê tutaj równie¿ rêkopis dziennika �Dates et notes pouvant servir de suite au
Journal du comte Las Cases (25 novembre-22 decembre1816)� � sygn. 390 AP 24.

87 Szczegó³owe omówienie literatury dotycz¹cej pobytu Napoleona na �w. Helenie w: J. Tulard,
op.cit., s. 511-514.
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Od 20 czerwca 1815 roku, w przeddzieñ abdykacji Cesarza
Napoleona, do 15 pa�dziernika, dnia przybycia na Wyspê
�wiêtej Heleny; okres czterech miesiêcy.
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WSTÊP

Zamierzam spisaæ, dzieñ po dniu, s³owa i czyny cesarza Napoleona w okre-
sie, gdy mu towarzyszy³em. Jednak¿e, zanim do tego przejdê, niech czytel-
nik wybaczy mi wstêp, który nie wydaje mi siê bezu¿yteczny.

Zawsze, nim zag³êbia³em siê w jak¹kolwiek lekturê historyczn¹, usi³o-
wa³em poznaæ charakter autora, jego pozycjê w �rodowisku, relacje politycz-
ne i rodzinne � s³owem: najwa¿niejsze wydarzenia z jego ¿ycia. S¹dzi³em,
¿e to w³a�nie stanowi klucz do zrozumienia jego twórczo�ci, niew¹tpliwy
probierz mej wiary. Dzi� spieszê opisaæ w odniesieniu do siebie samego to
wszystko, czego zawsze poszukiwa³em u innych.

Mia³em zaledwie dwadzie�cia jeden lat, gdy wybuch³a rewolucja. By³em
�wie¿o po nominacji na kapitana marynarki, co odpowiada stopniowi star-
szego oficera w wojskach l¹dowych. Rodzina moja zwi¹zana by³a z dwo-
rem; zreszt¹ równie¿ mnie niedawno tam wprowadzono. Nie by³em bogaty,
jednak moje nazwisko, moja pozycja w �rodowisku, perspektywa kariery
mia³y sprawiæ, zgodnie z duchem czasu i ówczesnymi aspiracjami, ¿e po-
przez odpowiednie ma³¿eñstwo osi¹gnê status odpowiadaj¹cy mym oczeki-
waniom. I wtedy w³a�nie w naszym kraju rozpêta³a siê polityczna zawierucha.

Jedn¹ z najwiêkszych wad naszego systemu rekrutacji do s³u¿by publicz-
nej by³o niezapewnienie nam solidnego i kompletnego wykszta³cenia.

Po ukoñczeniu szko³y, w wieku czternastu lat byli�my pozostawieni w³a-
snemu losowi; czuli�my siê niczym w wielkiej pró¿ni. Sk¹d zatem mieliby-
�my mieæ jakiekolwiek pojêcie o organizacji spo³ecznej, prawie publicznym
i powinno�ciach obywatelskich?

Tak wiêc, o wiele bardziej kieruj¹c siê ideami ni¿ w pe³ni �wiadomy swych
obowi¹zków, sk³onny zw³aszcza do dzia³ania wyp³ywaj¹cego ze szlachetnych
pobudek, by³em jednym z pierwszych, którzy po�piesznie do³¹czyli do
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naszych mo¿nych za granic¹, aby � jak wówczas powiadano � uchroniæ mo-
narchê przed gwa³tami rewolty i broniæ naszych odwiecznych praw, z których
nie byli�my w stanie zrezygnowaæ bez uszczerbku na honorze. Zwa¿ywszy
na to, w jakim duchu byli�my wychowani, trzeba by³o mieæ albo têg¹ g³o-
wê, albo nietêgi umys³, by oprzeæ siê emigracyjnej fali.

Emigracja rych³o sta³a siê powszechna. Europa w³a�ciwie oceni³a jej
zgubne dla kraju skutki. Krótkowzroczno�æ polityczna dyktuj¹ca ów szko-
dliwy dla narodu akt, daje siê dzi� usprawiedliwiæ jedynie nie�wiadomo�ci¹
i naiwn¹ szlachetno�ci¹ wiêkszo�ci tych, którzy siê na ni¹ zdecydowali.

Rozproszeni na granicach, wypêdzeni przez s¹siadów, wyklêci przez
prawa ojczyzny, w przewa¿aj¹cej czê�ci dotarli�my do Anglii, która ry-
ch³o odes³a³a nas na pla¿e Quiberon1. Szczê�liwy, ¿e siê tam nie znalaz³em,
mog³em po powrocie ubolewaæ nad tragiczn¹ sytuacj¹ tych, co walczyli
przeciw ojczy�nie pod obcymi sztandarami. Od tej chwili zachwia³a siê
wiara w me idee, zasady, plany, które uleg³y modyfikacji lub te¿ ca³kowi-
tym zmianom.

�ledz¹c ze sceptycyzmem tok wydarzeñ, odseparowuj¹c siê od �wiata
i swego naturalnego �rodowiska, odda³em siê nauce. Pod przybranym na-
zwiskiem ponownie zaj¹³em siê edukacj¹, tym razem po�wiêcaj¹c siê na-
uczaniu innych.

Jednak¿e po kilku latach traktat w Amiens2 i amnestia Pierwszego Kon-
sula otworzy³y nam bramy ojczyzny.3 Nie posiada³em niczego, gdy¿ mój ma-
j¹tek zosta³ skonfiskowany przez pañstwo.4 Ale czy cokolwiek mo¿e sprawiæ,
¿e cz³owiek zapomni o rodzinnym kraju, o zapachu ojczystej ziemi?

Powróci³em wiêc czym prêdzej, dziêkuj¹c za ³askê, która by³a mi tym
dro¿sza, ¿e � co z dum¹ podkre�lam � nie musia³em okazywaæ skruchy.

1 Mowa o pó³wyspie Quiberon, znajduj¹cym siê w po³udniowej czê�ci Bretanii, nieopodal
Lorient, Vannes i St. Nazaire. Na nim to 27 czerwca 1795 r. flota angielska wysadzi³a oko³o
3-tysiêczny oddzia³ sk³adaj¹cy siê z pragn¹cych powrotu monarchii francuskich emigran-
tów dowodzonych przez gen. Puisaye�a i gen. d�Hervilly�ego. Rojali�ci nie otrzymali do-
statecznej pomocy bretoñskich szuanów i jeszcze w lipcu zostali pokonani przez gen.
Humberta z Armii Wybrze¿y Brestu, a 748 z nich rozstrzelano.

2 Traktat w Amiens podpisany 25 marca 1802 r. przez Francjê i Angliê w obecno�ci przed-
stawicieli Hiszpanii i Holandii. Traktat m.in. zmusza³ Angliê do zwrotu Francji i jej so-
jusznikom kolonii z wyj¹tkiem Trynidadu i holenderskiej czê�ci Cejlonu, a Francjê do
oddania Neapolu i Pañstwa Ko�cielnego.

3 Senat na polecenie Bonapartego og³osi³ amnestiê dla emigrantów 26 kwietnia 1802 r. Zgod-
nie z ni¹ do 23 wrze�nia 1802 r. do Francji mogli powróciæ wszyscy rojali�ci oprócz oko-
³o 1000 uznanych za niepo¿¹danych z uwagi na czyny, jakich dopu�cili siê przed wyjazdem.

4 Rojali�ci, którzy wracali z emigracji, nie mieli prawa do odzyskiwania swoich maj¹tków.
Jedynie w sytuacji, gdy nie zosta³y one jeszcze sprzedane, mog³y trafiæ do poprzednich
w³a�cicieli.
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Wkrótce przywrócona zosta³a monarchia. Znalaz³em siê w niecodzien-
nej sytuacji i targa³y mn¹ osobliwe uczucia. Czu³em siê bowiem jak ¿o³nierz
ukarany za sprawê, która triumfowa³a. Przypominano sobie dawne idea³y;
wraca³o to wszystko, co by³o drogie naszym zasadom i przekonaniom. Jed-
nak takt i honor kaza³y nam zachowywaæ dystans.

Na pró¿no nowy rz¹d uroczy�cie proklamowa³ fuzjê wszystkich stronnictw,
na pró¿no jego szef zapewnia³, ¿e odt¹d wszyscy we Francji s¹ Francuzami,
daremnie dawni przyjaciele i koledzy proponowali mi nowe mo¿liwo�ci ka-
riery, zgodne z mymi preferencjami. Ci¹gle targa³y mn¹ sprzeczne uczucia.
Tkwi³em uparcie w abnegacji, oddaj¹c siê pracy. Przez ca³y ten czas przy-
gotowywa³em pod przybranym nazwiskiem publikacjê historyczn¹, co po-
lepszy³o moj¹ sytuacjê materialn¹. Tak oto up³ynê³o piêæ, a mo¿e sze�æ
najszczê�liwszych lat mego ¿ycia.

Tymczasem maj¹ce miejsce w kraju wydarzenia osza³amia³y nas swym
tempem. Zmiany, jakich byli�my �wiadkami, nie mog³y byæ obojêtne oso-
bie mi³uj¹cej szlachetno�æ, wielko�æ i piêkno.

Potêga naszej ojczyzny osi¹gnê³a wy¿yny niedostêpne ¿adnemu innemu
narodowi w historii. Nie sposób by³o doszukaæ siê gdzie indziej równie prê¿-
nej i skutecznej administracji jak nasza; dynamicznie rozwijaj¹ce siê wszyst-
kie ga³êzie przemys³u by³y impulsem dla ca³ej gospodarki; nasza armia nie
mia³a sobie równych, budz¹c grozê poza granicami, w kraju za� stanowi¹c
s³uszny powód do dumy.

Francja ustawicznie szczyci³a siê kolejnymi triumfami na polu walki, a licz-
ne pomniki by³y �wiadectwem naszych �wietnych czynów. Zwyciêstwa pod
Austerlitz, Jen¹, Frydlandem, traktaty w Preszburgu i Tyl¿y5 stawia³y Francjê
na czele narodów, czyni¹c zeñ arbitra �wiatowego losu. Bycie Francuzem by³o
rzeczywi�cie ogromnym zaszczytem! A wszystkie te przedsiêwziêcia i prze-
�wietne czyny by³y udzia³em jednego tylko cz³owieka!

Je�li o mnie chodzi, niezale¿nie od mych przekonañ i dawnych uprze-
dzeñ, ¿ywi³em dlañ ogromny podziw, a jak wiadomo, od podziwu do mi³o-
�ci jest tylko jeden krok.

Otó¿ w³a�nie wtedy Cesarz pozyska³ dla swej sprawy kilka najznamie-
nitszych rodzin, ca³ej za� reszcie og³osi³, ¿e nie ma zamiaru traktowaæ za
prawdziwych Francuzów tych, co uparcie bêd¹ siê od niego od¿egnywaæ.
Nie waha³em siê ani chwili. T³umaczy³em sobie, ¿e moje naturalne filiacje,
zwi¹zane z pochodzeniem i wykszta³ceniem, s¹ ju¿ nieaktualne. Wszystko

5 Kolejno mowa o zwyciêskich dla Francuzów bitwach pod Austerlitz (2 grudnia 1805 r.),
Jen¹ (14 pa�dziernika 1806 r.), Frydlandem (14 czerwca 1807 r.), nastêpnie o koñcz¹cym
wojnê z III koalicj¹ traktacie pokojowym podpisanym z Austri¹ w Preszburgu (Bratys³a-
wie) z 26 grudnia 1805 r. oraz traktatach pokojowych w Tyl¿y podpisanych z Rosj¹ i Pru-
sami dnia 7 i 9 lipca 1807 r.
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to straci³o racjê bytu, wiêc nie musia³em ju¿ temu dochowywaæ wierno�ci.
Nie liczyli siê ju¿ nasi mo¿ni, gdy¿ dosz³o do tego, ¿e w¹tpili�my wrêcz
w ich istnienie. Ceremonia³ religijny, przymierze w³adców, ca³a Europa,
�wietno�æ Francji � wszystko to mówi³o mi, ¿e oto mam nowego pana. Czy
ci, co ¿yli przed nami, równie d³ugo i z tak¹ sam¹ zaciêto�ci¹ tkwili w upo-
rze, zanim zaczêli s³u¿yæ pierwszemu z Kapetyngów6? Je�li wiêc o mnie
chodzi, odpowiedzia³em na cesarski apel, ¿e szczê�liwy jestem, i¿ pozwala
mi on wyj�æ honorowo z tej trudnej sytuacji, w jakiej siê znajdowa³em, ¿e
bêdê odt¹d z w³asnej i nieprzymuszonej woli, z dobroci serca s³u¿y³ nowe-
mu panu z takim samym zapa³em, oddaniem, mi³o�ci¹, jakie niezmiennie
¿ywi³em dla swych dawnych w³adców. W efekcie natychmiast zosta³em przy-
jêty na dwór.

Bardzo jednak pragn¹³em s³owa te zamieniæ na czyny. W tym czasie An-
glicy zajêli Vlissingen7 i zagra¿ali Antwerpii. Pod¹¿y³em �piesznie, jako
ochotnik, by broniæ tego regionu. Vlissingen zosta³o ewakuowane, mnie za�
zawezwano przed oblicze w³adcy, gdy¿ czeka³a mnie nominacja na szam-
belana. S¹dzi³em, ¿e tê honorow¹ funkcjê powinienem ³¹czyæ z jak¹� po¿y-
teczn¹ dzia³alno�ci¹, tote¿ zacz¹³em ubiegaæ siê o cz³onkostwo w Radzie
Stanu, które wkrótce mi przyznano. Wówczas zaczêto mi powierzaæ szereg
poufnych misji. Wys³ano mnie do Holandii, akurat w momencie jej inkor-
poracji, abym prowadzi³ negocjacje w sprawach morskich8; do Ilirii, celem
likwidacji d³ugu publicznego. Powierzono mi te¿ inspekcjê publicznych za-
k³adów opieki spo³ecznej w po³owie departamentów. Podczas ostatnich tra-
gicznych wydarzeñ z satysfakcj¹ dowiedzia³em siê, ¿e wszêdzie tam, gdzie
mnie wysy³ano, z uznaniem wyra¿ano siê o mojej dzia³alno�ci.

Opatrzno�æ jednak po³o¿y³a kres naszej potêdze. Powszechnie znana jest
tragedia moskiewska, dramat Lipska, oblê¿enie Pary¿a. W tym ostatnim mie-
�cie dowodzi³em jedn¹ ze sto³ecznych legii, która 31 marca straci³a w ho-
norowej walce znaczn¹ czê�æ s³u¿¹cych w niej obywateli. W momencie
kapitulacji zda³em dowództwo swemu zastêpcy. Mia³em jeszcze nadziejê na
kolejne tytu³y i obowi¹zki przy osobie panuj¹cego, nie zdo³a³em jednak do-
trzeæ na czas do Fontainebleau. Cesarz abdykowa³, a po nim pojawi³ siê król,
¿eby obj¹æ w³adzê.

6 Kapetyngowie � dynastia zapocz¹tkowana przez Hugo Kapeta i panuj¹ca we Francji w la-
tach 987-1328.

7 Vlissingen � nadmorska miejscowo�æ na terenie dzisiejszej Holandii nad Westerschelde.
Blokowa³a dostêp na pe³ne morze okrêtom z portu wojennego w Antwerpii. Pod koniec
lipca 1809 r. Anglicy wyl¹dowali na Walcheren, a w sierpniu rozpoczêli ostrza³ z morza
Vlissingen, gdzie w nocy z 13/14 sierpnia zginê³o ponad 350 mieszczan. Las Cases s³u¿y³
w stopniu kapitana, jako adiutant gen. Hertrela, w sztabie marsza³ka Bernadotte�a.

8 Napoleon przy³¹czy³ Holandiê do Francji 9 lipca 1810 r.
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Moja sytuacja zatem sta³a siê jeszcze bardziej osobliwa ni¿ przed dwu-
nastu laty. Oto wreszcie triumfowa³a sprawa dla której dwana�cie lat by³em
na wygnaniu, a sze�æ przebywa³em w odosobnieniu na terenie kraju. Trium-
fowa³a w koñcu nasza sprawa, lecz honor, a tak¿e przekonania nie pozwala-
³y mi zbieraæ owoców tego zwyciêstwa.

Czy by³o co� bardziej osobliwego ni¿ mój los? Francja prze¿y³a dwie re-
wolucje: jedna by³a przeciwieñstwem drugiej. Pierwsza kosztowa³a mnie
maj¹tek, kolejna za� mog³a kosztowaæ mnie ¿ycie. ¯adna z nich nie przy-
nios³a mi namacalnych korzy�ci. Dla pospólstwa bêdê tylko zmieniaj¹cym
pogl¹dy koniunkturalist¹, intryganci powiedz¹, ¿e dwa razy zosta³em oszu-
kany, a jedynie nieliczni zrozumiej¹, ¿e dwukrotnie mia³em do wype³nienia
wielk¹ i szlachetn¹ misjê.

Tak czy inaczej, wzywali mnie do siebie dawni znajomi, którzy stali siê
dzi� potê¿ni. Z racji wspólnych kolei losu nadal darzy³em ich szacunkiem
i uczuciem. Okaza³o siê jednak ponad moje si³y skorzystaæ z ich ¿yczliwo-
�ci. By³em zniechêcony i kompletnie rozbity. Doszed³em do wniosku, ¿e
moja dzia³alno�æ publiczna ju¿ siê zakoñczy³a. Czy postêpowaniem swym
mia³bym sprawiæ, by niew³a�ciwie ocenili mnie ci, którzy �ledzili moje po-
czynania? Czy ka¿dy potrafi³ czytaæ w mym sercu?

Jako fanatyczny patriota, nie mog¹c pogodziæ siê z klêsk¹ narodow¹, któ-
rej by³em naocznym �wiadkiem, widz¹c codziennie wokó³ siebie nieprzyja-
cielskie bagnety, usi³owa³em zapomnieæ o nieszczê�ciach ojczystego kraju,
bêd¹c z dala od tego wszystkiego. Uda³em siê do Anglii, gdzie spêdzi³em
kilka miesiêcy. Jak¿e wszystko tam wydawa³o mi siê inne! Bo przecie¿ ja
sam bardzo siê zmieni³em.

Ledwo zd¹¿y³em powróciæ, jak Napoleon pojawi³ siê na naszym wybrze-
¿u. W b³yskawicznym tempie dotar³ do stolicy, nie staczaj¹c walk. Oby³o
siê bez ¿adnych incydentów, bez przelewu krwi. Rozpiera³a mnie rado�æ.
S¹dzi³em, ¿e nieprzyjacielskie ¿o³dactwo jest ju¿ wygnane, ¿e kraj nasz po-
nownie odradza siê w chwale. Los jednak chcia³ inaczej.

Jak tylko dowiedzia³em siê, ¿e Cesarz powróci³ spod Waterloo, po�pie-
szy³em czym prêdzej ofiarowaæ mu swe us³ugi. By³em przy nim w chwili
abdykacji, a gdy rozwa¿ano jego deportacjê, prosi³em go, ¿eby zezwoli³ mi
dzieliæ ze mn¹ swój los.

Kierowa³em siê zatem szczero�ci¹ poczynañ i bezinteresowno�ci¹, co nie-
którzy mog¹ oceniæ jako idiotyzm. Od tej strony � i to pomimo mej codzien-
nej obecno�ci na dworze w charakterze urzêdnika i cz³onka jego rady �
Cesarz nie zna³ mnie prawie wcale.

� Zdaje pan sobie sprawê, czym pañska propozycja mo¿e siê skoñczyæ?
� spyta³ mnie, dziwi¹c siê mej decyzji.

� Nie wynika ona bynajmniej z kalkulacji � odpar³em.
Cesarz zgodzi³ siê na moj¹ obecno�æ i oto jestem na Wyspie �wiêtej Heleny.
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Tak wiêc zd¹¿y³em siê ju¿ przedstawiæ. Czytelnik ma w swoich rêkach
moje listy uwierzytelniaj¹ce. ¯yje jeszcze wiele wspó³czesnych mi osób.
Przekonamy siê, czy choæ jedna z nich odwa¿y siê poddaæ je w w¹tpliwo�æ.
Zaczynam.

Wtorek, 20 czerwca 1815

Powrót Cesarza spod Waterloo do Pa³acu Elizejskiego

Dowiadujê siê o powrocie Cesarza do Pa³acu Elizejskiego. Spontanicznie
ofiarowujê mu swoje us³ugi. Pojawiam siê tam wraz z panami de Montalem-
bert9 i de Montholon10, którzy kieruj¹ siê tymi samymi pobudkami.

Cesarz przegra³ w³a�nie decyduj¹c¹ bitwê. Los Francji by³ teraz w rêkach
Izby Deputowanych. Zale¿a³ on od jej energii i wiary. Pokryty jeszcze bi-
tewnym py³em, pojawi³ siê w Izbie, zdecydowany poddaæ siê woli zwyciêz-
ców. Przedstawi³ gro¿¹ce nam niebezpieczeñstwa i istniej¹ce jeszcze �rodki
obrony. Podkre�li³ z naciskiem, ¿e jego ambicje osobiste nigdy nie bêd¹
sprzeczne z interesem Francji, po czym opu�ci³ zgromadzenie. Powiadano,
¿e pewne osoby odradza³y mu to wyst¹pienie, ostrzegaj¹c go przed wrogim
nastawieniem deputowanych.

Zreszt¹ ci¹gle jeszcze nie sposób zrozumieæ wszystkich okoliczno�ci owej
nieszczêsnej bitwy. Niektórzy utrzymuj¹, ¿e o jej wyniku przes¹dzi³a nie-
chybnie zdrada, inni dopatruj¹ siê bezprecedensowego w historii fatum. Trzy-
dzie�ci tysiêcy ludzi pod dowództwem Grouchy�ego spó�ni³o siê, bêd¹c
wówczas w nieodpowiednim miejscu. Nie pojawili siê na polu bitwy. Zwy-
ciêsk¹ a¿ do wieczora armiê ogarnê³a oko³o godziny ósmej nag³a panika.11

9 Louis-François-Joseph hr. de Montalembert (1758-1831), deputowany francuski, w 1809 r.
zasiada³ w Legislatywie, szambelan Napoleona, który wrêczy³ mu tak¿e tytu³ hrabiego.
Jego brat Athenas-Bernard de Montalambert (1768-1842) by³ jednym z pierwszych, któ-
rzy 31 marca 1814 r. za³o¿yli bia³¹ kokardê. W okresie Stu Dni dzia³a³ na zachodzie i po-
³udniu Francji, gdzie mia³ wznieciæ powstanie. W 1815 r. zosta³ mianowany pu³kownikiem.

10 Charles Tristan de Montholon-Sémonville (1783-1853), markiz, gen. francuski, szef szwa-
dronu w 15 Pu³ku Strzelców Konnych podczas kampanii w Polsce w 1807 r., po której
zosta³ adiutantem Berthiera, s³u¿y³ w Hiszpanii w 1808 r., a nastêpnie w Armii Niemiec,
mianowany ministrem pe³nomocnym w Würzburgu. W 1815 r. uda³ siê z Napoleonem na
�w. Helenê. Po powrocie zaanga¿owany w ró¿ne projekty polityczne, w tym z udzia³em
Ludwika Napoleona Bonaparte. Zmar³ w Pary¿u.

11 Jeszcze o godz. 19 Francuzi zdobyli farmê La Haye-Sainte i Plancenoit. Krótko potem
Napoleon rzuci³ do walki swoj¹ rezerwê w postaci Gwardii. Kiedy dochodzi³a godz. 20 po-
jawi³y siê oddzia³y pruskie Ziethena. Jednocze�nie zaatakowali Anglicy, co spowodowa³o
wycofanie siê Gwardii i zmieniaj¹cy siê w klêskê odwrót.



63

TOM PIERWSZY

W jednej chwili przesta³a istnieæ. To Crécy12, Azincourt13 itd.14... Na wspo-
mnienie tamtego dnia ka¿dego przenikaj¹ dreszcze. Wszyscy uwa¿aj¹, ¿e
to ju¿ koniec!

�roda, 21 czerwca 1815

Abdykacja

Przez ca³y wczorajszy wieczór i w nocy reprezentacja narodu, jej najbar-
dziej wp³ywowi i dzia³aj¹cy w jak najlepszej wierze przedstawiciele podju-
dzani s¹ przez pewne osoby, które przygotowuj¹ � je�li daæ im wiarê � oficjalne
dokumenty stanowi¹ce, ¿e jedyn¹ gwarancj¹ ocalenia Francji jest abdyka-
cja Cesarza.

Owego ranka opinia ta do tego stopnia zaw³adnê³a umys³ami, ¿e wyda-
wa³o siê, i¿ nic ju¿ tu nie da siê zmieniæ. Przewodnicz¹cy zgromadzenia, naj-
wa¿niejsze osoby w pañstwie, najbli¿si przyjaciele Cesarza b³agaj¹ go, by
abdykowa³ w imiê ocalenia Francji. Cesarz, mimo ¿e niezbyt przekonany,
zdobywa siê na wielkoduszn¹ odpowied�: abdykuje!

12 Crécy � miejsce wielkiego zwyciêstwa dnia 26 sierpnia 1346 r. wojsk angielskich Edwar-
da III nad wojskami francuskimi Filipa VI w okresie wojny 100-letniej.

13 Azincourt � miejsce zwyciêskiej bitwy wojsk angielskich Henryka V z wojskami francu-
skimi konetabla Karola d�Albreta stoczonej dnia 25 pa�dziernika 1415 r. w okresie wojny
100-letniej.

14 W tek�cie by³o: to prawdziwy dzieñ ostróg . Nie mogê pomin¹æ milczeniem, co spowodo-
wa³o skre�lenie tego wyra¿enia.
Przebywaj¹cy na Wyspie �wiêtej Heleny Cesarz by³ jedyn¹ osob¹, która wiedzia³a, ¿e pi-
szê pamiêtnik. Pewnego dnia wyrazi³ ¿yczenie, abym przeczyta³ mu kilka stron. Us³yszaw-
szy wyra¿enie dzieñ ostróg, wykrzykn¹³ z oburzeniem: �O nieszczêsny! Có¿e� pan napisa³!
Niech pan to wykre�li! Natychmiast! Dzieñ ostróg!... Có¿ za okropieñstwo! Jaka potwarz!...
Dzieñ ostróg! � powtarza³. � O nieszczêsna armia! Waleczni ¿o³nierze! Nigdy nie bili�cie
siê lepiej! � po czym umilk³, by za chwilê odezwaæ siê nieswoim g³osem: � Byli po�ród nas
wielcy nikczemnicy! Niechaj niebiosa im wybacz¹! Francja nigdy siê z tego nie podniesie!�
Okre�lenie �dzieñ ostróg� u¿ywano w stosunku do dwóch bitew: 1. Bitwy pod Courtrai
w 1302 r. podczas powstania tkaczy w Brugii, kiedy to przed bitw¹ dosz³o do rzezi rycer-
stwa francuskiego (zabijano ka¿dego, kto nie wymówi³ poprawnie zwrotu Scilt ende vrient
� tarcza i przyjaciel). Pó�niej dosz³o do bitwy, w której ludowa armia flamandzka poko-
na³a doborowe francuskie rycerstwo. Na polu bitwy pod Courtrai pozosta³o 700 z³otych
ostróg przez co nazywano ten dzieñ �dniem z³otych ostróg�; 2. bitwy pod Guinegate
w 1513 r. pomiêdzy wojskami króla Henryka VIII i cesarza Maksymiliana, a Francuzami,
którzy ponie�li klêskê, a Pierre Terrail de Bayard z licznym rycerstwem zosta³ wziêty do
niewoli, przy stosunkowo ma³ej liczbie zabitych. Z racji tej, ¿e, jak mówiono, Francuzi
u¿ywali wówczas wiêcej ostróg ni¿ mieczy.
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Wszystko to wywo³uje wielkie poruszenie wokó³ Pa³acu Elizejskiego,
wokó³ którego k³êbi siê t³um ciekawskich. Sporo osób dostaje siê do �rod-
ka, nawet przedstawiciele ludu wdrapuj¹ siê na mury. Niektórzy p³acz¹c, inni
bliscy ob³êdu przybywaj¹ do pa³acu, by przechadzaj¹cemu siê spokojnie po
ogrodzie Cesarzowi sk³adaæ ró¿norakie propozycje pomocy. Jedynie on sam
zachowuje spokój, odpowiadaj¹c niezmiennie, by zapa³ ten i oddanie spo-
¿ytkowali raczej dla zbawienia ojczyzny.

W tym w³a�nie dniu przedstawi³em Cesarzowi delegacjê przedstawicie-
li, którzy podziêkowali mu za oddanie sprawie narodowej.

Dokumenty, które wywo³a³y tak wielki ferment i dzi� jeszcze wzbudzaj¹
emocje, s¹ � jak powiadano � regularn¹ korespondencj¹ miêdzy panami Fouché15

i Metternichem16. W pismach tych ten ostatni gwarantuje rz¹dy Napoleona II17

oraz regencji, je�li Cesarz zgodzi siê abdykowaæ. Kontakty te, skrywane
przed Napoleonem, mia³y ponoæ miejsce ju¿ od dawna.

Pan Fouché musi mieæ chyba wyj¹tkowe zdolno�ci do tajnych rokowañ.
Wiadomo, ¿e po raz pierwszy popad³ w nie³askê kilka lat temu, kiedy za ple-
cami Cesarza rozpocz¹³ z w³asnej inicjatywy negocjacje z Angli¹.18 W obli-
czu wielkich wydarzeñ by³o w nim zawsze co� fa³szywego. Oby Bóg sprawi³,
by te mroczne machinacje nie okaza³y siê zgubne dla ojczyzny!

Czwartek, 22 czerwca 1815

Delegacja Izby Parów. Caulaincourt.19 Fouché.

15 Joseph Fouché (1759-1820), ksi¹¿ê Otranto, czo³owy polityk francuski doby napoleoñ-
skiej, minister policji. Od czasu podjêcia tajnych rozmów z Anglikami w 1809 r. w nie³a-
sce Napoleona, przetrzymywany w Aix, wcze�niej próbowa³ wyjechaæ do Stanów
Zjednoczonych. W 1815 r. po abdykacji Napoleona na czele Komisji Rz¹dowej, nastêp-
nie mianowany ambasadorem w Dre�nie. Zmar³ na wygnaniu w Trie�cie.

16 Klemens Lothar W. von Metternich (1773-1859), ksi¹¿ê, polityk austriacki, od 1809 r. mi-
nister spraw zagranicznych, od 1821 r. kanclerz. Twórca �wiêtego Przymierza.

17 Napoleon II � François Charles Joseph Bonaparte (1811-1832), syn Napoleona i Marii
Ludwiki, nazywany Orl¹tkiem. Od wiosny 1814 r. przebywa³ wraz z Mari¹ Luiz¹ pod opie-
k¹ cesarza Franciszka.

18 Fouché rozpocz¹³ negocjacje z Angli¹ w 1809 r. po wydarzeniach na Pó³wyspie Iberyj-
skim. By³ w kontakcie z Wellingtonem poprzez barona Ouvrarda. Napoleon zorientowa³
siê w jego intrygach i w 1810 r. odwo³a³ Fouché z funkcji ministra spraw wewnêtrznych,
a nastêpnie � ministra policji.

19 Armand Augustin Louis de Caulaincourt (1773-1827), ksi¹¿ê Vicenzy, genera³ i polityk
francuski, wielki koniuszy, marsza³ek dworu po Durocu i minister spraw zagranicznych
po Marecie. Po usuniêciu Napoleona wycofa³ siê z polityki, zmar³ w Pary¿u.
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Powracam na kilka godzin do domu. W tym dniu przedstawiono delega-
cjê Izby Parów.

Wieczorem mianowano ju¿ czê�æ przedstawicieli rz¹du tymczasowego.20

Panowie Caulaincourt i Fouché, którzy wchodzili w jego sk³ad, znajdowali
siê w�ród nas w gabinecie. Pierwszemu z nich sk³adali�my gratulacje, gdy¿
prawdê mówi¹c cieszyli�my siê z takiego obrotu sprawy. Jego reakcj¹ by³o
przera¿enie. Mówili�my, ¿e pochwalamy sprawdzone kandydatury.

� Jest rzecz¹ pewn¹ � odezwa³ siê beztrosko Fouché � ¿e ja podejrza-
nym nie jestem.

� Gdyby pan by³ � odpar³ do�æ ostrym tonem obecny tam deputowany
Boulay de la Meurthe21 � proszê mi wierzyæ, ¿e nie mianowaliby�my pana.

Od pi¹tku 23 do soboty 24 czerwca 1815

Rz¹d tymczasowy przedstawiony Cesarzowi.

Ca³y czas wydarzeniom w Pa³acu Elizejskim towarzysz¹ aklamacje i zain-
teresowanie z zewn¹trz. Przedstawiam rz¹d tymczasowy Cesarzowi, który �
rozstaj¹c siê z nim � poleca ksiêciu Decrès22, by ten odprowadzi³ opuszczaj¹-
cych pa³ac jego cz³onków. Bracia Cesarza, Józef, Lucjan i Hieronim,23 wpro-
wadzani s¹ kilkakrotnie w ci¹gu dnia i d³ugo z nim rozmawiaj¹.

Co wieczór wokó³ Pa³acu Elizejskiego gromadzi³y siê coraz liczniejsze t³u-
my. Wznoszone okrzyki, zainteresowanie losem Cesarza wzbudza³y niepokój

20 W sk³ad tymczasowej Komisji Rz¹dowej wchodzili: Fouché, Carnot, Ouinette, Caulaincourt,
Grenier.

21 Antoine Jacques Claude Joseph, hr. Boulay De La Meurthe (1761-1840), francuski poli-
tyk, s³u¿y³ w armii republikañskiej pod Valmy w 1792 r., od Napoleona otrzyma³ Wielki
Krzy¿ Legii Honorowej i tytu³ hrabiego, by³ cz³onkiem prywatnej rady Cesarza, nigdy nie
osi¹gn¹³ najwy¿szych godno�ci, ale równie¿ cesarskiego zaufania. Po Waterloo zwolen-
nik osadzenia na tronie Napoleona II. Opu�ci³ Francjê, do której powróci³ w 1819 r. Nie
bra³ ju¿ jednak udzia³u w polityce. W 1799 r. i 1818 r. opublikowa³ prace po�wiêcone hi-
storii Anglii oraz napisa³ nie wydane drukiem wspomnienia.

22 Denis Decrès (1761-1820), ksi¹¿ê, wiceadmira³ i minister marynarki. W 1800 r. prefekt morski
Lorient, a nastêpnie dowódca eskadry w Rochefort, od 1801 r. do 1814 r. i w 1815 r. mini-
ster marynarki. 22 listopada 1820 r. le¿¹c w ³ó¿ku zosta³ ranny w zamachu bombowym
zorganizowanym przez swojego s³u¿¹cego, który nastêpnie wyrzuci³ jego cia³o przez okno.
Prze¿y³ zamach, zmar³ jednak na skutek ran 7 grudnia 1820 r.

23 Józef Napoleon po klêsce pod Waterloo wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych, gdzie miesz-
ka³ w Filadelfii jako hrabia de Survilliers, czasowo mieszka³ w Anglii; Lucjan Napoleon
po 1815 r. osiad³ w Rzymie z tytu³em ksiêcia Canino; Hieronim Napoleon po abdykacji
cesarza zamieszka³ w zamku Göpingen, a w 1816 r. w Austrii jako hr. de Montfort.
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opozycyjnych stronnictw. W stolicy panowa³ nieopisany ferment. Cesarz po-
stanowi³ wyjechaæ nazajutrz.

Niedziela 25 czerwca 1815

Cesarz opuszcza Pa³ac Elizejski.

Towarzyszê Cesarzowi w drodze do Malmaison24 prosz¹c go, by pozwoli³
mi dzieliæ z nim swój los. Pro�ba ta chyba go dziwi, zna³ mnie bowiem jedy-
nie od strony mych obowi¹zków dworskich. W koñcu jednak wyra¿a zgodê.

Pojawia siê ¿ona, która domy�la³a siê mych zamiarów. Nie³atwo jest mi
to wyznaæ i ciê¿ko mi j¹ przekonaæ. � Droga przyjació³ko � odzywam siê,
poruszony do g³êbi tym, co zamierzam jej powiedzieæ � pocieszeniem jest
dla mnie to, ¿e nie naruszam twych interesów. Je¿eli Napoleon II ma nami
rz¹dziæ, zachowasz wszelkie nale¿ne ci przywileje dworskie. Je�li niebiosa
zechc¹ inaczej, zapewniê ci przynajmniej godne warunki ¿ycia, za� nazwi-
sko twe budziæ bêdzie szacunek. W ka¿dym razie spotkamy siê jeszcze, choæ-
by w lepszym �wiecie.

P³acz¹c i czyni¹c mi wyrzuty, co zreszt¹ nie by³o mi niemi³e, ulega wresz-
cie mej woli. Zmusza mnie jednak, bym przyrzek³, ¿e wkrótce bêdzie mo-
g³a siê ze mn¹ zobaczyæ. Od tej chwili jest dla mnie ju¿ tylko uosobieniem
egzaltacji i dzielno�ci, która na szczê�cie jest tak¿e moim udzia³em.

Wtorek 27 czerwca 1815

Minister marynarki przybywa do Malmaison.

Udajê siê na krótko do Pary¿a wraz z ministrem marynarki, który przyby³
do Malmaison w sprawie fregat25 dla Cesarza. Czyta mi instrukcje, które prze-
sy³a na okrêty. Mówi mi, ¿e Cesarz liczy na mnie i zabiera mnie z sob¹. Obie-
cuje mi te¿, ¿e zaopiekuje siê moj¹ ¿on¹ w tym nie³atwym dla niej okresie.

24 Château de Malmaison � le¿¹ca 15 km na zachód od Pary¿a dawna posiad³o�æ kardyna³a
Richelieu, zakupiona przez cesarzow¹ Józefinê jako wiejski maj¹tek, maj¹cy daæ jej wy-
tchnienie od obowi¹zuj¹cej w Tuileries etykiety dworskiej. Zamek nieroz³¹cznie zwi¹za-
ny ze wspólnymi losami Napoleona i Józefiny.

25 Fregata (w okresie XVII � pocz. XIX w.) � klasa trójmasztowych ¿aglowych okrêtów wo-
jennych, które nie dorównywa³y wielko�ci¹ i uzbrojeniem okrêtom liniowym, ale prze-
wy¿sza³y je pod wzglêdem zwrotno�ci. Wykorzystywano je w eskortach, na pe³nym morzu
oraz w rozpoznaniu.
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Cia³o prawodawcze og³asza w³adc¹ Napoleona II.
Posy³am po syna do liceum, gdy¿ zdecydowany jestem zabraæ go z sob¹26.

Przygotowujemy niewielk¹ paczkê z bielizn¹ i odzie¿¹, po czym powraca-
my do Malmaison. W podró¿y towarzyszy nam ¿ona27, która powraca tego
samego wieczora. Droga jest trudna i niespokojna. Zbli¿a siê nieprzyjaciel.

�roda 28 czerwca 1815

Pragn¹³em widzieæ siê z ¿on¹ choæby jeszcze przez kilka chwil. W dro-
dze do Pary¿a towarzyszy³a synowi i mnie ksiê¿na de Rovigo.28 W stolicy
niepokoje i rozruchy osi¹gnê³y punkt krytyczny. Nieprzyjaciel by³ u wrót
miasta. Powracaj¹c do Malmaison, widzieli�my p³on¹cy most de Chatou.29

Wokó³ nas pojawi³y siê stra¿e. Nale¿a³o zachowaæ �rodki ostro¿no�ci. Uda-
³em siê do Cesarza. Opisa³em mu, co dzieje siê w stolicy. Da³em mu do zro-
zumienia, ¿e w opinii ogó³u Fouché jest pod³ym zdrajc¹ sprawy narodowej,
a porz¹dni Francuzi maj¹ nadziejê, ¿e on, Napoleon, stanie jeszcze tej nocy
na czele armii, która go o to prosi. Cesarz s³ucha³, zamy�lony, po czym po-
¿egna³ mnie bez s³owa.

26 Emmanuel Pons Dieudonné de Las Cases (1800-1854), baron, nastêpnie hrabia, senator
francuski, przyszed³ na �wiat w Saint-Meen (Finistère). Jedyne z dzieci Las Casesa obec-
ne z nim na �w. Helenie. Po powrocie je�dzi³ po Europie, by³ w Belgii, Prusach i Anglii.
W 1820 r. pod zmienionym nazwiskiem powróci³ na kontynent i rozpocz¹³ studia prawni-
cze w Strasburgu. Po �mierci Napoleona wyjecha³ do Anglii, aby osobi�cie publicznie ze-
m�ciæ siê na przebywaj¹cym w Londynie Hudsonie Lowie, bez oddania mu satysfakcji..

27 Henriette de Kergariou de Coëtiliou � ¿ona E. Las Casesa, jego przyjació³ka z lat dzie-
ciñstwa i wczesnej m³odo�ci spêdzonej w Bretonii. Pierwszy raz o¿eni³ siê z ni¹, kiedy
w 1799 r. dotar³ potajemnie do Francji, sakramentalny �lub udzielono im jednak dopiero
6 pa�dziernika 1808 r. Mieli czworo dzieci: Emmanuela Pons Dieudonné (1800-1854),
Emmê (1809-1814), Karola Józefa Augusta Pons Bart³omieja (1811-1877) oraz Mariê
Ludwikê Napoleonê, zwan¹ Ofrezj¹ (1813-1865).

28 ¯on¹ Savary�ego by³a od 27 lutego 1807 r. Marie Charlotte Félicité de Faudoas Barbazan de
Segnanville (1785-1841), dama dworu Józefiny. �lub odby³ siê 27 lutego 1802 r. w miejscu
jej urodzenia � w St. Thomas d�Aguin na San Domingo. Z ma³¿eñstwa tego przysz³o na
�wiat siedmioro lub � jak chc¹ inni � sze�cioro albo o�mioro dzieci. Jedna z córek, Louise
Laure Savary, w 1831 r. wysz³a za polskiego szlachcica. W 1816 r. przyszed³ im na �wiat
syn Marie Francis Tiburce Tristan Savary.

29 Most de Chatou � most na Sekwanie znajduj¹cy siê na pó³noc od zamku Malmaison. P³o-
nê³a konstrukcja mostu pochodz¹ca najpewniej z I æwieræwiecza XVIII w., gdy¿ wcze-
�niejsza z po³owy XVII w. zosta³a zniszczona przez krê w 1709 r. W 1810 r. poddano czê�æ
mostu niewielkiej rekonstrukcji. W 1815 r. most zosta³ zniszczony w³a�nie przez gen.
Bekera. Prowizorycznie naprawiono go dopiero w 1817 r., a w 1818 r. otworzy³a go do
u¿ytku ksiê¿na d�Angoulême.
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Czwartek 29, pi¹tek 30 czerwca 1815

Rz¹d tymczasowy przekazuje Cesarza pod stra¿ genera³a Beckera.30

Napoleon opuszcza Malmaison. Wyjazd do Rochefort.31

 Przez ca³y poranek na g³ównej drodze do Saint-Germain s³ychaæ by³o ok-
rzyki Vive l�Empereur! By³y to oddzia³y przechodz¹ce pod murami Malmaison.

Oko³o po³udnia pojawi³ siê przys³any przez Rz¹d Tymczasowy genera³
Becker. Odezwa³ siê do nas pogardliwym tonem, ¿e otrzyma³ polecenie od-
stawienia Napoleona pod stra¿ i pilnowania go32.

30 Nicolas-Léonard Beker [Bagert] (1770-1840), genera³ kawalerii, szwagier gen. Desaixa,
w armii od 1786 r., walczy³ pod Valmy, Jemappes, nastêpnie w Wandei, szef sztabu dywi-
zji Desjardin w Armii Pó³nocy, a w 1797 r. Neya, s³u¿y³ w korpusie ekspedycyjnym na
San Domingo, w 1801 r. gen. bryg. w dywizji Grouchy�ego w Armii Renu, bi³ siê pod
Austerlitz, s³u¿y³ w 1806 r. pod rozkazami Grouchy�ego, dow. 5 Dywizji Dragonów pod
Muratem, walczy³ pod Nasielskiem, Go³yminem i Pu³tuskiem. Dowódca kawalerii 5 Kor-
pusu Massény, a nastêpnie jego szef sztabu, odsuniêty od s³u¿by za krytykê Napoleona.
Powróci³ do niej dopiero w czasie Stu Dni. Od czerwca 1808 r. hrabia Mons, gdzie te¿
zmar³ 11 listopada 1840 r. miesi¹c przed przybyciem cia³a Napoleona ze �w. Heleny.
(G. Six, op.cit., t. I, s. 74-75)

31 Rochefort � miejscowo�æ po³o¿ona na zachodzie Francji, na wybrze¿u Atlantyku, 150 km
na pó³noc od Bordeaux. Wiêcej o pobycie Napoleona w Rochefort w: Olivier Jourdan
de la Passardiere (1783-1862), Napoléon à Rochefort, Revue Rétrospective 1897, 7, s. 241-
-251.

32 Gdy powróci³em do Europy, przypadkowo dosta³y siê w moje rêce poni¿sze dokumenty
zwi¹zane z tym wydarzeniem. Przytaczam je w tym miejscu, uwa¿am bowiem, ¿e szer-
szej publiczno�ci s¹ one nieznane. To kopie orygina³ów. Niechaj prawe serca oddadz¹ siê
ich lekturze!!! Komentarz do nich jest ca³kowicie zbêdny.

Kopia listu komisji rz¹dowej
do pana marsza³ka ksiêcia Eckmühl ministra wojny.

[Louis Nicolas Davout (1770-1823), ksi¹¿ê Eckmühl i Auerstedt, marsza³ek Francji,
minister wojny i jeden z najwybitniejszych dowódców napoleoñskich. W 1806 r. zaj¹³
Kostrzyñ, wkroczy³ do Poznania i do Warszawy, zwyciêzca spod Nasielska i Go³ymi-
na, dowódca prawego skrzyd³a pod Prusk¹ I³aw¹, w lipcu 1807 r. gubernator general-
ny Wielkiego Ksiêstwa Warszawskiego. W 1815 r. dowódca Armii Loary, po abdykacji
Napoleona wycofa³ siê z polityki i osiad³ w Savigny � przyp. red.].

Pary¿, dnia 27 czerwca 1815

Panie marsza³ku, zaistnia³y tego rodzaju okoliczno�ci, ¿e jest rzecz¹ niezbêdn¹, by
Napoleon uda³ siê na wyspê Aix.  Je�li nie dostosuje siê do zawiadomienia, które spo-
rz¹dzi Pan dla niego odno�nie za³¹czonej decyzji, ma go Pan trzymaæ pod stra¿¹ w Mal-
maison, tak by nie zdo³a³ zbiec. Odda Pan zatem do dyspozycji genera³a Beckera
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¿andarmeriê i niezbêdne oddzia³y, a¿eby pilnowa³y wszystkich alei wiod¹cych do Mal-
maison. W tym celu wyda Pan stosowne rozkazy generalnemu inspektorowi ¿andar-
merii. Przedsiêwziêcia te maj¹ byæ utrzymane tak d³ugo w tajemnicy, jak tylko bêdzie
to mo¿liwe.

List ten, Marsza³ku, jest przeznaczony dla Pana, natomiast genera³ Becker, który
ma wrêczyæ decyzjê Napoleonowi, otrzyma od Waszej Ekscelencji szczegó³owe instruk-
cje. Napoleon zostanie powiadomiony, ¿e zosta³ objêty ochron¹ dla dobra pañstwa
i dla w³asnego bezpieczeñstwa, ¿e natychmiastowe wprowadzenie w ¿ycie tej decyzji
jest rzecz¹ niezbêdn¹, wreszcie ¿e � maj¹c na uwadze jego przysz³e losy � postano-
wienie to jest absolutnie niezbêdne dla jego w³asnego dobra.

Podpisano: ksi¹¿ê OTRANTO

Kopia decyzji komisji rz¹dowej

Pary¿, dnia 26 czerwca 1815

Komisja rz¹dowa postanawia, co nastêpuje:

Art. I Minister marynarki wyda odpowiednie rozkazy odno�nie wyekwipowania
dwóch fregat stacjonuj¹cych w porcie Rochefort w celu przetransportowania Napoleona
Bonaparte do Stanów Zjednoczonych.

Art. II Je�li wyrazi takie ¿yczenie, bêdzie mia³ a¿ do momentu zaokrêtowania od-
powiedni¹ eskortê pod dowództwem genera³a Beckera, który bêdzie odpowiada³ za jego
bezpieczeñstwo.

Art. III Dyrektor generalny poczt wyda stosowne polecenia odno�nie postojów na
trasie.

Art. IV Minister marynarki wyda odpowiednie rozkazy, aby fregaty uda³y siê w dro-
gê powrotn¹ natychmiast po zej�ciu Napoleona na l¹d.

Art. V Fregaty nie opuszcz¹ redy portu Rochefort, nim nie nadejd¹ stosowne doku-
menty.

Art. VI Ministrowie marynarki, wojny i finansów, stosownie do swych kompeten-
cji, odpowiedzialni s¹ za wykonanie niniejszej decyzji.

Podpisano: ksi¹¿ê OTRANTO

[Fouché, dokonuj¹c tego wyboru, kierowa³ siê najni¿szymi pobudkami. Wiedzia³ bo-
wiem, ¿e genera³ Becker mia³ osobiste powody, by uskar¿aæ siê na Cesarza. Po bitwie pod
Essling, bêd¹c wówczas w stopniu gen. dyw., a jednocze�nie szefem sztabu dowodzone-
go przez Massénê 4 Korpusu Armii Niemiec, publicznie skrytykowa³ on Napoleona, za
co zosta³ 27 czerwca 1809 r. odwo³any do Francji pod pretekstem z³ego stanu zdrowia.
Przez nastêpne kilka lat odsuniêty od zaszczytów i godno�ci, pe³ni³ ma³o znacz¹ce funk-
cje. W 1811 r. mianowany zosta³ komendantem Belle-Isle-en-Mer, w 1814 r. po pierwszej
abdykacji kawaler orderu �w. Ludwika. W 1815 r., najpierw bra³ udzia³ w obronie Pary¿a
20 czerwca, a nastêpnie po abdykacji Napoleona, od 25 czerwca do 8 lipca dowódca
stra¿y eskortuj¹cej Bonapartego do Rochefort, na wyspê Aix i wreszcie na pok³ad HMS
Bellerophon. Podczas powrotu do Pary¿a wziêty do niewoli przez Prusaków w Orléanie,
nastêpnie zwolniony; Fouché nie w¹tpi³, ¿e znajdzie w nim zgorzknia³ego, sk³onnego  do
zemsty cz³owieka. Trudno jednak o wiêksz¹ pomy³kê. Genera³ ten nadal by³ wobec Cesa-
rza pe³en respektu i oddania, za co nale¿y mu siê szacunek � przyp. red.].
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Kopia listu ksiêcia Otranto do ministra wojny

Pary¿, 27 czerwca 1815, po³udnie

Panie Marsza³ku! Przekazujê Panu kopiê listu, który napisa³em w³a�nie do ministra
marynarki w sprawie Napoleona. Gdy Pan siê z nim zapozna, uzna Pan za stosowne
wydanie rozkazów genera³owi Beckerowi, aby ten nie odstêpowa³ na krok osoby Na-
poleona, dopóki pozostawaæ bêdzie na redzie. Zechce Pan przyj¹æ wyrazy, etc.

Podpisano: ksi¹¿ê OTRANTO

Kopia listu ksiêcia Otranto do ministra marynarki

Mo�ci Ksi¹¿ê! Komisja przypomina Panu instrukcje, które przekaza³a Panu przed
godzin¹. Nale¿y przestrzegaæ decyzji, któr¹ komisja podjê³a w dniu wczorajszym, a na
mocy której Napoleon Bonaparte pozostanie na redzie wyspy Aix, dopóki nie nadejd¹
paszporty.

Dla dobra pañstwa � co nie powinno mu byæ obojêtne � ma tam pozostaæ tak d³ugo,
a¿ zapadn¹ ostateczne postanowienia co do dalszego losu jego i rodziny. Podjête bêd¹
wszelkie niezbêdne �rodki, aby sprawa ta zosta³a uregulowana. W grê wchodzi honor
Francji. Tymczasem nale¿y uczyniæ wszystko, aby zapewniæ osobiste bezpieczeñstwo
Napoleonowi i aby w ¿adnym wypadku nie opu�ci³ wyznaczonego mu obecnie miej-
sca. Zechce Pan przyj¹æ wyrazy, etc.

Podpisano: ksi¹¿ê OTRANTO

Minister wojny do Pana Genera³a Beckera

Pary¿, dnia 27 czerwca 1815

Mam zaszczyt przes³aæ Panu w za³¹czeniu decyzjê, któr¹ komisja rz¹dowa zleca Panu
wrêczyæ cesarzowi Napoleonowi. Winien Pan przy tym daæ Jego Cesarskiej Mo�ci do
zrozumienia, ¿e okoliczno�ci wymagaj¹, aby zdecydowa³ siê udaæ na wyspê Aix. Komi-
sja zauwa¿a, ¿e decyzja ta podjêta zosta³a zarówno ze wzglêdu na bezpieczeñstwo jego
osoby, jak i w interesie pañstwa, co przecie¿ zawsze winno le¿eæ mu na sercu.

Gdyby Jego Cesarska Mo�æ nie zaakceptowa³ tej decyzji, intencj¹ komisji rz¹do-
wej jest, by objêty zosta³ stra¿¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ mu ucieczkê, jak równie¿ udarem-
niaj¹c¹ wszelkie zakusy na jego osobê.

Powtarzam Panu, Generale, ¿e decyzja ta podjêta jest w interesie pañstwa i w celu
zapewnienia osobistego bezpieczeñstwa Cesarza. Komisja rz¹dowa uwa¿a, i¿ natych-
miastowe wcielenie jej w ¿ycie jest rzecz¹ niezbêdn¹ i decyduj¹c¹ o dalszych losach
Cesarza i jego rodziny. Mam zaszczyt, etc.

N. B. [N.B. � skrót Nota Bene � czêsto wystêpuje na dalszych stronach tekstu. (przyp.
red.).] List ten jest bez podpisu, poniewa¿ wysy³aj¹c go, ksi¹¿ê d�Eckmühl rzek³ swe-
mu sekretarzowi:

�  Nigdy nie podpiszê tego listu; proszê go podpisaæ. To wystarczy.
Na to sekretarz odpar³, ¿e nie jest w stanie tego uczyniæ. A zatem zosta³ wys³any

czy nie? Nie potrafiê odpowiedzieæ na to pytanie.
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Prze¿ywamy gor¹ce chwile. W³a�nie mamy wyruszyæ w drogê, gdy Napo-
leon wysy³a do Rz¹du Tymczasowego samego genera³a Beckera, proponuj¹c,
¿e stanie na czele wojska jako zwyk³y obywatel. Obiecuje pokonaæ Blüchera33,
po tym za� niezw³ocznie kontynuowaæ podró¿. Spotyka siê to ze sprzeci-
wem rz¹du tymczasowego. Opuszczamy Malmaison.34 Cesarz wraz z czê-
�ci¹ �wity35 udaje siê w kierunku Rochefort przez Tours.36 Ja, mój syn,
panowie de Montholon, Planat37 i Résigny38 oraz dwa a mo¿e trzy powozy
ze �wit¹39 pod¹¿amy tam tras¹ przez Orléan.40

Do Orléanu docieramy 30 czerwca rankiem, a oko³o pó³nocy do Châtel-
lerault.41

33 Leberecht von Blücher (1742-1819), feldmarsza³ek pruski, po Waterloo mianowany guber-
natorem Pary¿a, pó�niej osiad³ w swojej posiad³o�ci w Krobielowicach ko³o Wroc³awia.

34 Wyjazd Napoleona nast¹pi³ 29 czerwca 1815 r. o godzinie 17.30. Ubrany by³ podobnie
jak towarzysz¹cy mu w kolasce Savary i Bertrand w strój mieszczañski, z g³ow¹ nakryt¹
okr¹g³ym kapeluszem.

35 Montholon pisz¹c o wyje�dzie z Malmaison pisze, ¿e Wielu Polaków z lekkiej jazdy gwardyi
cesarskiej dost¹pi³o zaszczytu towarzyszenia Cesarzowi, jako oficerowie s³u¿bowi. ¯a³u-
jê, ¿em nie zachowa³ w pamiêci ich nazwisk � Montholon, Historya niewoli Napoleona na
wyspie �wiêtej Heleny, t. I, Warszawa 1846, s. 18. Znamy dwóch oficerów, którzy dotarli
do Rochefort wraz ze �wit¹ Napoleona, kpt., Jana Schultza z 1 Pu³ku Szwole¿erów-Lan-
sjerów oraz kpt. Karola Pi¹tkowskiego. Obaj pó�niej wymienieni s¹ w spisie �wity cesar-
skiej sporz¹dzonym przez kpt. Maitlanda.

36 Genera³ Savary, ksi¹¿ê Rovigo, w swoich Mémoires du duc de Rovigo écrits de sa main
pour servir à l�histoire de l�empereur Napoléon, t. IV, cz. II, Paris-London 1828, s. 113-128
opisuje, i¿ w pierwszej grupie znale�li siê pani Bertrand z dzieæmi, pani Montholon z dziec-
kiem, Las Cases z synem oraz liczni oficerowie ordynansowi. Wszystkie ich powozy po-
jecha³y przez Orlean i Chateauroux. Z kolei w drugiej grupie bez baga¿y w jednym powozie
jecha³ Napoleon, Bertrand, Becker i w³a�nie Savary. S³u¿¹cy siedzia³ na zewn¹trz powo-
zu, a kurier pod¹¿a³ na pó³ mili przed nimi, organizuj¹c konie i postoje. Ruchomo�ci Ce-
sarza znajdowa³y siê w powozie z gen. Gourgaud, który jecha³ 2 godziny za nimi.

37 Nicholas Louis Planat de la Faye (1784-1864), szlachcic francuski, w okresie 1813-1815
adiutant Napoleona. Anglicy nie pozwolili mu udaæ siê na �w. Helenê z Napoleonem.
Uwiêziony razem z ksiêciem Rovigo na Malcie.

38 Marie Louis Jules d�Yves de Résigny � oficer ordynansowy Napoleona. Wst¹pi³ do szko³y
wojskowej w 1805 r., po której szybko zosta³ porucznikiem w 1 Pu³ku Strzelców Konnych.
Przeszed³ wiêkszo�æ kampanii z Napoleonem, który widz¹c jego zdolno�ci mianowa³ go ofice-
rem ordynansowym ze stopniem szefa szwadronu. W 1815 r. towarzyszy³ Cesarzowi a¿ do
pok³adu HMS Bellerophon. Pó�niej od³¹czony od Napoleona i wraz z Savarym i Lalleman-
dem jako jeniec wojenny umieszczony na Malcie, gdzie przybywa³ do sierpnia 1816 r. Po-
wróci³ do s³u¿by dopiero w 1830 r., kiedy wst¹pi³ do 6. Pu³ku Huzarów w stopniu pp³k.
W styczniu 1832 r. mianowany p³k. 1 Pu³ku Dragonów, a w 1841 r. otrzyma³ stopieñ gen. bryg.

39 Wraz z nimi jecha³ równie¿ Gourgaud, a tak¿e Louis Marchand z 20 000 franków na wy-
datki niezbêdne w czasie podró¿y.

40 Orléan � historyczne miasto nad Loar¹ w �rodkowej Francji, na po³udnie od Pary¿a.
41 Châtellerault � miasto le¿¹ce 70 km na po³udnie od Tours, w regionie Poitou-Charentes,

w departamencie Vienne.
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Sobota 1 lipca, niedziela 2 lipca 1815

Droga z Orléanu do Jarnac

Przeje¿d¿amy przez Limoges42 pierwszego lipca, oko³o czwartej po po³udniu.
Obiad spo¿ywamy drugiego lipca w La Rochefoucauld43. O godzinie siód-

mej docieramy do Jarnac44, gdzie zatrzymujemy siê na nocleg, do którego
zmusi³ nas poczmistrz.

Poniedzia³ek 3 lipca 1815

Niemi³e przygody w Saintes45

Dopiero o pi¹tej rano mo¿emy wyruszyæ w dalsz¹ drogê. Na skutek z³o�li-
wo�ci poczmistrza, który nie do�æ, ¿e go�ci³ nas jedn¹ noc, to jeszcze robi³
wszystko, by d³u¿ej nas zatrzymaæ, musimy jechaæ bardzo powoli, by dotrzeæ
do zajazdu w Cognac46, gdzie poczmistrz i przygodni gapie gotuj¹ nam zgo³a
inne przyjêcie. Rych³o da³o siê zauwa¿yæ, ¿e przejazd nasz spowodowa³ wie-
le zamieszania, i to w ró¿norakim znaczeniu tego s³owa. Docieraj¹c oko³o go-
dziny jedenastej przed po³udniem do Saintes, stali�my siê niemal ofiarami
powstania ludowego. Powiedziano nam, ¿e jeden z miejscowych gorliwców
przygotowa³ ow¹ zasadzkê, w której mieli�my zgin¹æ. Zostali�my zatrzymani
przez pospólstwo, znale�li�my siê pod stra¿¹ Gwardii Narodowej, wreszcie
uwiêzieni w ober¿y. Powiadano, ¿e uwozili�my skarbiec pañstwowy. Uznano
nas za przestêpców, a jedyn¹ kar¹, jaka mog³a nas spotkaæ, to �mieræ.

Osoby uwa¿aj¹ce siê za najwa¿niejsze w mie�cie wykazywa³y siê naj-
wiêksz¹ gorliwo�ci¹, by spotka³ nas nêdzny koniec. Szczególnie celowa³y
w tym kobiety, które ca³y czas przemierza³y pobliskie skrzy¿owania, na�mie-
waj¹c siê z naszego nieszczê�cia. Trudno w to uwierzyæ, ale widz¹c nasz
spokój, zgrzyta³y z w�ciek³o�ci zêbami. A przecie¿ by³a to miejska elita,
paniusie co siê zowie!... Czy aby Réal47 mia³ racjê, kiedy w okresie Stu Dni

42 Limoges � miasto le¿¹ce 109 km na po³udnie od Poitiers, stolica regionu Limousin.
43 La Rochefoucauld � miejscowo�æ na pó³nocny-wschód od Angoulême, w kierunku Limoges.
44 Jarnac � niewielka miejscowo�æ w pobli¿u Cognac, w po³owie drogi pomiêdzy Saintes

i Angoulême.
45 Saintes � miasto na po³udnie od Rochefort. Dawna stolica regionu Saintonge.
46 Cognac � miasto na drodze pomiêdzy Saintes i Angoulême.
47 Pierre-François Réal (1757-1834), przyjaciel Dantona, bra³ udzia³ w aresztowaniu ks.

d�Enghien, minister policji w okresie 100 dni.
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rzek³ rezolutnie do Cesarza, ¿e je�li chodzi o jakobinów, a mia³ prawo do-
brze ich znaæ, ca³a ró¿nica wed³ug nich miêdzy czarnymi i bia³ymi polega
na tym, i¿ jedni nosili chodaki, a drudzy jedwabne poñczochy?

Nie wiedzieli�my, ¿e równie¿ ksi¹¿ê Józef48 przeje¿d¿a³ przez miasto, co
jeszcze bardziej skomplikowa³o nasz¹ sytuacjê. Zosta³ zatrzymany i dopro-
wadzony do prefektury, traktowano go jednak z wielkim szacunkiem.

Ober¿a, w której nas zatrzymano, wychodzi³a na plac pe³en wzburzone-
go i bardzo wrogo nastawionego t³umu. Do naszych uszu dociera³y gro�by
i zniewagi. Podprefekt mnie zna³, dziêki czemu zdo³a³ przekonaæ t³um, kim
naprawdê jeste�my. Dokonano oglêdzin naszego powozu i umieszczono nas
w bezpiecznym miejscu. Oko³o godziny czwartej pozwolono mi udaæ siê do
ksiêcia Józefa.

Gdy udawa³em siê do prefektury, pomimo eskorty podoficera zaczepia-
³o mnie po drodze kilka osób. Jedni wrêczali mi ukradkiem jakie� bileciki,
inni szeptali co� do ucha. Wszyscy zapewniali mnie, ¿e mo¿emy byæ spo-
kojni, gdy¿ czuwaj¹ nad nami prawdziwi Francuzi.

Pod wieczór pozwolono nam odjechaæ. Od tamtej jednak chwili stosu-
nek do nas uleg³ zasadniczej zmianie. Opuszczali�my ober¿ê po�ród niesa-
mowitych wiwatów. Proste kobiety, p³acz¹c, chwyta³y nas za rêce i ca³owa³y
je. Zewsz¹d pojawiali siê chêtni, pragn¹c towarzyszyæ nam w podró¿y, aby
� jak argumentowali � pomóc nam unikn¹æ zasadzki przygotowanej nieda-
leko miasta przez nieprzyjació³ Cesarza. Ta osobliwa zmiana nastawienia
wynika³a st¹d, ¿e do miasta przyby³a znaczna liczba mieszkañców wiosek
i mnóstwo federatów, którzy wp³ywali odt¹d na nastawienie t³umu.

Wtorek 4 lipca 1815

Przybycie do Rochefort

W pewnej odleg³o�ci od Rochefort natknêli�my siê na ¿andarmeriê, któ-
ra � dowiedziawszy siê, w jakich znajdowali�my siê opa³ach � wyruszy³a
nam naprzeciw. Do Rochefort dotarli�my o drugiej w nocy. Cesarz by³ ju¿
tam poprzedniego dnia49. Tego samego wieczora przyby³ te¿ ksi¹¿ê Józef.
Doprowadzi³em go do Cesarza.50

48 Józef Bonaparte � bratu Napoleona uda³o siê przedostaæ przez angielsk¹ blokadê i prze-
p³yn¹æ do Stanów Zjednoczonych.

49 TRASA CESARZA. � Wyjazd 29 czerwca, nocleg w Rambouillet. � 30 czerwca, noc-
leg w Tours. � 1 lipca, nocleg w Niort. � 2 lipca, wyjazd z Niort. � 3 lipca, przyjazd do
Rochefort. � Pobyt w Rochefort do 8 lipca. � 15 lipca pojawia siê na pok³adzie Bellerophona.
(Las Cases)
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Skorzysta³em z pierwszej wolnej chwili aby powiadomiæ przewodnicz¹-
cego Rady Stanu o przyczynach mojej tam nieobecno�ci.

�Wa¿kie i niespodziewane okoliczno�ci � pisa³em mu � zmusi³y mnie do
wyjazdu z Pary¿a bez niezbêdnego zezwolenia. Uchybienie to spowodowa-
³a sprawa szczególnej wagi. By³em na s³u¿bie u Cesarza w chwili jego wy-
jazdu. Nie mog³em pozwoliæ, aby ten wielki cz³owiek, rz¹dz¹cy nami
w chwale, wyje¿d¿aj¹cy teraz dla dobra ojczyzny, z którego potêgi zostaje
dzi� jedynie imiê i chwa³a, nie mog³em pozwoliæ, powiadam, aby ten wielki
cz³owiek wyjecha³, nie maj¹c mnie u swego boku. W czasach �wietno�ci do-
�wiadczy³em jego ³ask. Dzi� jestem mu winien wszystkie uczucia i czyny,
na jakie tylko mnie staæ, etc.�

Od �rody 5 do pi¹tku 7 lipca 1815

Spokój Cesarza

W Rochefort Cesarz nie nosi³ ju¿ munduru wojskowego. Umieszczono
go w prefekturze. Wokó³ budynku ustawicznie przebywa³o wiele osób. Co
jaki� czas da³o siê s³yszeæ wiwaty. Dwa lub trzy razy Cesarz pojawi³ siê na
balkonie prefektury. Dowódcy, b¹d� to osobi�cie, b¹d� poprzez specjalnych
emisariuszy, podsuwali mu rozliczne propozycje.

Napoleon incognito przeje¿d¿a³ równie¿ m.in. przez lasek Butart, min¹³ bez przystanku Wersal
od pó³nocy, w Saint-Cyr wjecha³ na drogê do Chartres, na noc za� przyby³ do Rambouillet,
zjad³ zupê i zasn¹³ z Bertrandem. Wczesnym rankiem wyruszy³ w dalsz¹ drogê, przejecha³
przez Chartres i by³ nierozpoznany a¿ do Châteaudun, gdzie rozpozna³a go w³a�cicielka pocz-
ty. Dalej przejechali przez posiad³o�æ nale¿¹c¹ do Neya w Des Coudreaux i Vendôme. Do
Tours przyby³ w nocy, zatrzymuj¹c siê za miastem, przy drodze do Poitiers, gdzie 15 minut
rozmawia³ z prefektem de Miramon, dawnym jego szambelanem z 1814 r. Pó�niej ruszy³
dalej, a z uwagi na straszny upa³ zatrzyma³ siê na odpoczynek do godziny 14 na poczcie
miêdzy Tours i Poitiers. W Saint-Maixent natrafi³ na zgromadzenie mieszkañców na rynku,
a powóz zosta³ zatrzymany przez Gwardiê Narodow¹, która za¿¹da³a paszportów. W Niort
zatrzyma³ siê 2 lipca w gospodzie �A la Boule d�Or�, gdzie te¿ przyby³ Gourgaud i Marchand.
Tutaj Napoleon zosta³ rozpoznany przez kpt. Voisina dowodz¹cego dwoma szwadronami
z 2 Pu³ku Huzarów, które ustawi³y siê w szyku. Szybko zebra³a siê miejscowa ludno�æ oraz
pojawi³ prefekt Busche, który zaoferowa³ nocleg w prefekturze. O godzinie 4 rano 3 lipca opusz-
czono jak tylko mo¿na dyskretnie gmach prefektury, przed którym pod go³ym niebem koczo-
wa³a miejscowa ludno�æ. Do Rochefort towarzyszy³ mu oddzia³ lekkiej kawalerii. Szczegó³owo
opisuje podró¿ cesarza m.in. gen. Savary, op.cit., t. IV, cz. II, s. 128-139.

50 Do Rochefort Napoleon przyby³ 3 lipca o godzinie 8 rano i zamieszka³ w prefekturze. Pod
jej oknami co wieczór zbierali siê mieszkañcy, którzy wznosili okrzyki na cze�æ cesarza.
Wiêcej o pobycie Napoleona w Rochefort, w: Olivier Jourdan de la Passardiere (1783-
-1862), Napoléon à Rochefort, Revue Rétrospective 1897, 7, s. 241-251.
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Trzeba zreszt¹ przyznaæ, ¿e podczas ca³ego swego pobytu w Rochefort
Cesarz zachowuje siê tak, jakby by³ w pa³acu Tuileries. Nie mamy do niego
dostêpu. Mo¿liwo�æ widzenia siê z nim maj¹ tylko Bertrand51 i Savary52.
Zdani jeste�my jedynie na plotki i domys³y, co siê tyczy jego osoby. Wyda-
je siê jednak, ¿e Cesarz, w obliczu ca³ego tego zawirowania wokó³ siebie,
jest spokojny, niewzruszony, wykazuje wielk¹ obojêtno�æ, przede wszyst-
kim za� nie dzia³a po�piesznie.

Pojawia siê kapitan naszej marynarki dowodz¹cy duñskim statkiem han-
dlowym, ofiaruj¹c wspania³omy�lnie sw¹ pomoc, by ocaliæ Cesarza.53

Proponuje, ¿e zajmie siê tym osobi�cie, gwarantuj¹c ukrycie go tak sku-
tecznie, ¿e nie bêdzie jakichkolwiek szans na jego odnalezienie. Jest gotów
podnie�æ natychmiast ¿agle, ¿eby pop³yn¹æ do Stanów Zjednoczonych. ̄ ¹da
jedynie skromnej sumy jako rekompensaty dla swych w³a�cicieli za mog¹-
ce wynikn¹æ z tego tytu³u szkody. Bertrand przyzwala na to pod pewnymi
warunkami, które spisuje w moim imieniu, po czym w obecno�ci prefekta
morskiego54  podpisujê fikcyjn¹ umowê.

51 Henri-Gratien Bertrand (1773-1844), gen. franc., wielki marsza³ek dworu cesarskiego, je-
den z najbli¿szych wspó³pracowników Napoleona, bra³ udzia³ w wyprawie do Egiptu, adiu-
tant Napoleona i generalny inspektor wojsk in¿ynieryjnych, walczy³ pod Austerlitz, Jen¹,
Frydlandem, Essling, komendant twierdzy G³ogów, bi³ siê pod Gdañskiem, w 1813 r. do-
wódca IV Korpusu. W 1815 r. walczy³ pod Waterloo, wyjecha³ z Napoleonem na �w.
Helenê. Skazany na �mieræ w maju 1816 r. W 1840 r. przyby³ na wyspê po prochy cesarza
i przewodniczy³ z³o¿eniu ich w ko�ciele Inwalidów. Spocz¹³ w 1847 r. obok Napoleona.

52 Anne-Jean-Marie-René Savary (1774-1833), ksi¹¿ê Rovigo, gen. franc., adiutant i zaufa-
ny Napoleona, w 1805 r. gen. dyw., dowodzi³ 5 Korpusem w miejsce chorego Lannesa
w styczniu 1807 r., zwyciê¿y³ gen. Essena pod Ostro³êk¹, dowodzi³ fizylierami Gwardii
pod Lidzbarkiem Warmiñskim, bi³ siê pod Frydlandem, gubernator Starych Prus, dowo-
dzi³ Armi¹ Hiszpanii w miejsce Murata, po Fouché przej¹³ ministerstwo policji, na czele
którego sta³ do 1814 r. Rok pó�niej inspektor generalny ¿andarmerii chcia³ udaæ siê z Na-
poleonem na �w. Helenê, zatrzymany przez Anglików i uwiêziony na Malcie. Skazany na
�mieræ w grudniu 1816 r. Przebywa³ w Austrii pod opiek¹ miejscowej policji, wyjecha³ do
Smyrny, straci³ czê�æ fortuny na spekulacjach, przez Londyn wróci³ do Pary¿a. W 1831 r.
zosta³ dowódc¹ korpusu okupacyjnego w Afryce.

53 Tym kapitanem by³ Jean-Victor Besson d�Anglouême, uczestnik kampanii 1812 r., który
o¿eniwszy siê bogato w Danii, sta³ siê w³a�cicielem m.in. brygu Magdalena. Chcia³ on
ukryæ Napoleona i jego �witê za beczkami przewo¿onej przez jego bryg wódki. Oferowa³
sw¹ pomoc jeszcze 14 lipca 1815 r.

54 Prefektem morskim w Rochefort by³ wówczas baron François de Bonnefoux, który odda³
siê praktycznie do dyspozycji Napoleona. Przyby³ równie¿ poprzednik Bonnefoux na funk-
cji prefekta w Rochefort, wiceadmira³ hr. Pierre de Martin (1752-1820). Zaoferowa³ plan
ucieczki z wykorzystaniem fregaty La Bayadere dowodzonej przez Charlesa Baudina.
W pobli¿u sta³y równie¿ szybkie statki kupców amerykañskich. Do Rochefort przyjecha³
prefekt Charante-Inférieure baron Richard, który nie nale¿a³ do zwolenników Napoleona
i kontrolowa³ poczynania de Bonnefoux.
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Sobota 8 lipca 1815

Zaokrêtowanie Cesarza

Pod wieczór Cesarz przybywa do Fouras55 przy aplauzie mieszkañców
miasta i wioski. Noc spêdza na pok³adzie la Saal,56 gdzie pojawia siê oko³o
godziny ósmej.57 Ja dotar³em tam du¿o pó�niej. Przedtem bowiem towarzyszy-
³em pani Bertrand58  w drodze do szalupy, która wyp³ynê³a z innego miejsca.

Niedziela 9 lipca 1815

Cesarz zwiedza fortyfikacje wyspy Aix

Towarzyszê Cesarzowi, który do�æ wczesnym rankiem l¹duje na wyspie
Aix. Zwiedza wszystkie fortyfikacje59, po czym powraca na pok³ad, aby spo-
¿yæ �niadanie.

55 Fouras � niewielka miejscowo�æ na pó³nocny-zachód od Rochefort, nad brzegiem Atlanty-
ku, na wysuniêtym w stronê wyspy Aix cyplu. Napoleon mia³ opu�ciæ Fouras na pla¿y zwa-
nej �plage sud�, a na szalupê mia³ go zanie�æ z brzegu na swoich ramionach marynarz Beau
(Baud). Na po³udniowej �cianie fortu Vauban znajduje siê granitowy postument z p³yt¹ upa-
miêtniaj¹c¹ to wydarzenie oraz inskrypcj¹: Ici, le 8 juillet 1815/ Napoléon 1er a quitté le
continent/ Pour l�exil./ L�Empereur a été porté jusqu�à la baleinière/ par le marin Beau/
Natif de Fouras/ Don du Baron Gourgaud, arrière-petit-fils du Général/ Gourgaud.

56 La Saale � fregata francuska. Minister marynarki Decrès rozkazami z 27-29 czerwca 1815 r.
nakaza³ prefektowi morskiemu w Rochefort, aby fregaty La Saale oraz La Méduse uzbroiæ
i przygotowaæ na przewiezienie Napoleona i jego �wity.

57 Na fregacie La Méduse zatrzyma³ siê wtedy Montholon i Planat de la Faye.
58 Françoise Elisabeth (Fanny) Dillon � córka Marie Françoise Laus de Girardin i gen. Arthura

hrabiego de Dillon urodzonego w irlandzkim Braywick w 1750 r., s³u¿¹cego w pu³ku ir-
landzkim w s³u¿bie Ludwika XVI, deputowanego z Martyniki do Konstytuanty, a zgilo-
tynowanego w 1794 r. Jego bratem by³ urodzony w Dublinie gen. Theobald Dillon. Dnia
16 wrze�nia 1808 r. Fanny wysz³a za Bertranda. W momencie wyjazdu na �w. Helenê zwró-
ci³a siê do kpt. Maitlanda i admira³a Keitha, aby wyperswadowali Bertrandowi wyjazd na
wyspê. Pó�niej jednak by³a do koñca przy Napoleonie.

59 Fortyfikacje wyspy Aix by³y fragmentem umocnieñ wzniesionych wzd³u¿ brzegu Atlan-
tyku. W II po³owie XVII w. okolice Rochefort sta³y siê strategicznym akwenem Francji,
w zwi¹zku z czym Vauban przyst¹pi³ do budowania tutaj fortyfikacji, które zosta³y wznie-
sione do roku 1704 przez Ferry�ego. W czasie wojny 7-letniej Anglicy zdobyli wyspê i znisz-
czyli umocnienia, które jednak odbudowano, w tym m.in. w 1775 roku fort Montalemberta.
W okresie rewolucji w fortyfikacjach urz¹dzono wiêzienie dla ksiê¿y. 5 sierpnia 1808 r.
Napoleon sam odwiedzi³ wyspê, wydaj¹c dyspozycje w sprawie ich renowacji. Rozkaza³
równie¿, aby wzniesiono dom dla dowódcy twierdzy, prochowniê oraz fort Liedot. W tym
pierwszym budynku mie�ci siê obecnie muzeum napoleoñskie.
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Poniedzia³ek 10 lipca 1815

Pierwsze spotkanie na pok³adzie Bellerophona60

W nocy z niedzieli na poniedzia³ek wys³any jestem wraz z ksiêciem Rovigo
do dowództwa angielskiej eskadry, aby dowiedzieæ siê, czy dotar³y ju¿ tam
zezwalaj¹ce nam na wyjazd do Stanów Zjednoczonych dokumenty obiecane
przez Rz¹d Tymczasowy.61 Odpowiedziano nam, ¿e jeszcze nie, ale obiecano
natychmiast przedstawiæ tê sprawê dowodz¹cemu admira³owi.62 Zapytali�my,
co by by³o, gdyby cesarz Napoleon wyp³yn¹³ na pok³adzie fregaty pod flag¹
parlamentarn¹, na co o�wiadczono nam, ¿e okrêty zosta³yby zaatakowane. Na
nasz¹ sugestiê, by p³yn¹³ na neutralnej jednostce, odpowiedziano nam, ¿e ka¿da
jednostka neutralna zosta³aby poddana szczegó³owej kontroli, a mo¿e nawet
skierowana do portów angielskich. Zasugerowano nam jednak, aby udaæ siê
do Anglii. O�wiadczono, ¿e nie nale¿y siê tam obawiaæ z³ego traktowania.
Wizyta nasza zakoñczy³a siê o godzinie drugiej po po³udniu.

Za nami p³yn¹³ angielski okrêt Bellerophon63, na którym przebywa-
li�my wcze�niej, po czym zakotwiczy³ na Redzie Baskijskiej64, aby mieæ

60 Nazwa okrêtu pochodzi od mitycznego wnuka Syzyfa � Bellerophona. W m³odo�ci zabi³
on przez nieostro¿no�æ swojego brata, przez co zosta³ wygnany ze swojego kraju. U króla
Licji Iobatesa pokona³ Chimerê, za co dosta³ pó³ królestwa. Chcia³ zdobyæ Olimp i zabraæ
Dzeusowi piorun, za co zosta³ str¹cony w górsk¹ przepa�æ. Poraniony i pozbawiony si³y
pozosta³ w samotno�ci, ¿yj¹c na pustyni w osamotnieniu.

61 Relacjonuje to równie¿ ksi¹¿ê Rovigo � vide Savary, op.cit., t. IV, cz. II, s. 144-145.
62 Las Cases i ksi¹¿ê Rovigo o godzinie 7 rano zawie�li szkunerem Mouche list od gen.

Bertranda. Admira³ Hotham na bie¿¹co wydawa³ dyspozycje kpt. Maitlandowi. Tu¿ po od-
p³yniêciu delegacji, przybi³ do HMS Bellerophon wys³any z listem od admira³a Hothama
datowanym 8 lipca 1815 r. HMS Falmouth � pisze równie¿ o tym Savary, op.cit., t. IV,
cz. II, s. 147.

63 HMS Bellerophon � zwodowany w 1786 r. w Frinsbury. Od 1796 r. s³u¿y³ pod kpt. Henrym
D�Esterre Darby�m. 7 czerwca 1799 r. Bellerophon razem z dziewiêcioma innymi okrêtami
towarzyszy³ admira³owi Nelsonowi pod Tulonem. Piêæ dni pó�niej wyp³yn¹³ w kierunku
Korsyki, aby poszukiwaæ floty francuskiej, która opu�ci³a Tulon w maju. Dnia 19 lipca 1799 r.
zawin¹³ po wodê do Syrakuz, natomiast na Francuzów natkniêto siê w sierpniu pod Alek-
sandri¹. Bellerophon s³u¿y³ nastêpnie w bitwie w zatoce Abukir, gdzie ranny zosta³ kpt. Darby,
a ¿ycie straci³ por. Daniel. W 1801 r. okrêt bra³ udzia³ w blokadzie Brestu, w 1803 r. p³ywa³
na San Domingo. W 1805 r. uczestniczy³ w bitwie pod Trafalgarem pod kpt. Cookiem, któ-
ry jednak zosta³ zabity razem z 27 oficerami i ¿o³nierzami, a rannych zosta³o 123 maryna-
rzy. W 1809 r. s³u¿y³ na Ba³tyku i p³ywa³ po Zatoce Botnickiej, gdzie bra³ udzia³ w oblê¿eniu
Hango, pod którym zosta³o rannych 5 oficerów. W 1815 r. przej¹³ go kpt. Maitland. HMS
Bellerophon w tym¿e 1815 r. przesta³ pe³niæ s³u¿bê w królewskiej marynarce.

64 HMS Bellerophon zakotwiczy³ na redzie Baskijskiej wyspy d�Aix ju¿ 31 maja 1815 r.
Dopiero 27 czerwca 1815 r. przyby³ tu HMS Cephalus, który przywióz³ wiadomo�æ o wojnie
z Francj¹, a dzieñ pó�niej � o klêsce Francuzów pod Waterloo.
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nas na oku. Jednostki obu narodów znajdowa³y siê w bezpo�redniej od-
leg³o�ci.65

Gdy znale�li�my siê wówczas na Bellerophonie, angielski kapitan66 ode-
zwa³ siê do nas po francusku. Nie kwapi³em siê zbytnio, by mu powiedzieæ,
¿e jako tako znam jego jêzyk i jestem w stanie siê nim pos³ugiwaæ. Niektó-
re zdania zamienione miêdzy nim a innymi angielskimi oficerami w obec-
no�ci ksiêcia Rovigo i mojej mog³yby zaszkodziæ negocjacjom, gdybym
przyzna³, ¿e je zrozumia³em. Kiedy wiêc po jakim� czasie zapytano nas, czy
rozumiemy po angielsku, kaza³em ksiêciu Rovigo odpowiedzieæ, ¿e nie.
Zreszt¹ w naszej sytuacji musia³em pozbyæ siê jakichkolwiek skrupu³ów,
a to niewinne oszustwo by³o spraw¹ bardzo prost¹. Wspominam o tym tyl-
ko dlatego, ¿e przebywaj¹c od dwóch tygodni w�ród wszystkich tych osób
musia³em siê bardzo pilnowaæ, by nie wyda³o siê to, co pocz¹tkowo skrzêt-
nie skrywa³em, gdy¿ pó�niej, kiedy p³ynêli�my na �wiêt¹ Helenê, niektó-
rzy oficerowie angielscy nie omieszkali zauwa¿yæ, ¿e robiê znaczne postêpy
w znajomo�ci ich jêzyka. W³a�ciwie to tylko czyta³em po angielsku, a zro-
zumienie go przychodzi³o mi z najwiêksz¹ trudno�ci¹. Nie u¿ywa³em go od
przesz³o trzynastu lat.

Wtorek 11 lipca 1815

Cesarz waha siê, jak¹ podj¹æ decyzjê

Wszystkie przej�cia blokowa³y angielskie ¿aglowce.67 Cesarz zdawa³ siê
ci¹gle wahaæ, jak¹ podj¹æ decyzjê. W rachubê wchodzi³y neutralne jednost-

65 W sk³ad eskadry angielskiej wchodzi³y: HMS Bellerophon (74 dzia³a) oraz korwety:
Daphne (22 dzia³a, w latach 1808-1813 p³ywa³a po Ba³tyku, w 1815 r. dowodzona przez
kpt. Greena), Slaney (20 dzia³, dowodzona przez kpt. Sertoriusa), Myrmidon (20 dzia³, do-
wodzona wówczas przez kpt. Roberta Gambiera, przewozi³a pó�niej czê�æ �wity Napoleona).
W pobli¿u znajdowa³y siê równie¿ inne okrêty brytyjskie, o których zadaniach dzieñ po dniu
informowa³ admira³ Hotham kapitana Maitlanda.

66 Frederick Lewis Maitland (1777-1839), syn kapitana marynarki i wnuk Charlesa Maitlanda,
6 lord Lauderdale. Rozpocz¹³ s³u¿bê w wieku 8 lat jako s³u¿¹cy swojego ojca, kapitana okrêtu
Ksiê¿niczka Augusta, w wieku 18 lat by³ ju¿ porucznikiem, a maj¹c 22 lata kapitanem statku.
Walczy³ na Morzu �ródziemnym, w zatoce Abukir, w Kanadzie i Ameryce. W 1830 r.
zosta³ kontradmira³em, a zakoñczy³ ¿ycie jako dowódca we Wschodnich Indiach. Niemniej
przeszed³ do historii jako dowódca HMS Bellerophon, co zreszt¹ dok³adnie zosta³o opisa-
ne na jego nagrobku.

67 Tego dnia w po³udnie do Maitlanda przyp³ynê³o z l¹du dwóch miejscowych, którzy za-
wiadomili go o przygotowaniach ucieczki Napoleona oraz o przygotowywaniu do tego
jednej z korwet lub te¿ duñskiego statku. W zwi¹zku z tym Maitland zdecydowa³ o na-
tychmiastowym zablokowaniu wszystkich przej�æ na Atlantyk.
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ki, przybrze¿ne statki handlowe obsadzone m³odymi podchor¹¿ymi. Roz-
wa¿ano te¿ podró¿ drog¹ l¹dow¹, etc.

�roda 12 lipca 1815

Cesarz na wyspie Aix

Cesarz przybywa na wyspê Aix po�ród wiwatów zgromadzonego t³umu.
Opuszcza fregatê. Okrêty nie zgodzi³y siê na wyp³yniêcie, co wi¹za³o siê
z tym, ¿e albo dowódca by³ s³abego charakteru68, albo nadesz³y nowe roz-
kazy, jakie otrzyma³ on od Rz¹du Tymczasowego. Niektórzy byli zdania, ¿e
mo¿na zdecydowaæ siê na ucieczkê, która rokowa³a pewne szanse powodze-
nia. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e ca³y czas wia³ niesprzyjaj¹cy wiatr.69

Czwartek 13 lipca 1815

Odp³yniêcie statków handlowych

Na wyspê Aix przyby³ za dnia ksi¹¿ê Józef70, aby zobaczyæ siê z bratem.71

Oko³o jedenastej wieczorem Cesarz jest niemal gotów zbiec na statek han-
dlowy. Dwie takie jednostki, z czê�ci¹ jego �wity i baga¿y, gotuj¹ siê do
wyp³yniêcia. Na jednej z nich znajdowa³ siê pan de Planat.72

68 Do ucieczki z wykorzystaniem fregat La Saale i La Méduse namawia³ szczególnie do-
wódca tej drugiej kapitan François Ponée. Nie udzieli³ jednak na to zgody walcz¹cy nie-
gdy� pod Trafalgarem komandor Pierre Philibert, dowodz¹cy fregat¹ La Salle i wszystkimi
okrêtami francuskimi na redzie I�lle d�Aix i chyba o nim mówi Las Cases.

69 Us³ugi swoje w zorganizowaniu ucieczki zaoferowali równie¿ m³odzi oficerowie, podofi-
cerowie i aspiranci 14 Pu³ku Marynarki: kapitan Genty, chor¹¿y Peltier, Doret, Saly i aspi-
ranci Chateauneuf oraz Montcousu. Genty chcia³ uciec dwoma szalupami stoj¹cymi na
redzie. Wszyscy wymienieni ¿o³nierze w sierpniu 1815 r. zostali skre�leni ze s³u¿by i za-
jê³a siê nimi policja.

70 Józef Bonaparte, brat Napoleona.
71 Napoleon zatrzyma³ siê w domu komendanta placu, zwanym dzisiaj �Domem Cesarza�.

W nim to znajduje siê obecnie muzeum, otwarte w 1928 r. W 1925 r. sklasyfikowano je jako
historyczny zabytek, a krótko potem zakupi³ je baron Napoléon Gourgaud (1891-1944), pra-
wnuk gen. Gasparda Gourgaud (1783-1852). Dziêki fortunie swojej ¿ony, bogatej amery-
kanki Ewie Gebhard (1886-1959), Napoléon Gourgaud sta³ siê w³a�cicielem wielu pami¹tek
napoleoñskich, z których czê�æ naby³ od zaprzyja�nionych rodów z okresu Cesarstwa.
Wszystkie prezentowane s¹ w³a�nie w tym muzeum.

72 Z francuskich okrêtów, na redzie I�lle d�Aix znajdowa³y siê wówczas: fregaty La Saale
i La Méduse, bryg l�Epervier, statki nr 24 i nr 2, La Dédaigneuse i kanonierka
nr 187 � ca³o�ci¹ dowodzi³ komandor Pierre Philibert.
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Pi¹tek 14 lipca 1815

Drugie spotkanie na pok³adzie Bellerophona. List Napoleona do ksiê-
cia regenta.

O czwartej nad ranem wraz z genera³em Lallemandem73 powracam na
pok³ad Bellerophona by dowiedzieæ siê, czy nadesz³a ju¿ jaka� odpowied�.74

Angielski kapitan odpowiedzia³ nam, ¿e lada chwila jej siê spodziewa, do-
daj¹c, ¿e je�li Cesarz pragnie w tej chwili zaokrêtowaæ siê, by pop³yn¹æ do
Anglii, ma pozwolenie przyjêcia go na pok³ad. Doda³ te¿, i¿ jego zdaniem �
a opiniê tê podziela³o kilku innych obecnych tam kapitanów � nie ulega naj-
mniejszej w¹tpliwo�ci, ¿e zostanie w Anglii przyjêty ze wszelkimi nale¿ny-
mi mu wzglêdami i honorami, ¿e w kraju tym w³adca i ministrowie nie maj¹
arbitralnej w³adzy jak na kontynencie, ¿e naród angielski nad w³asn¹ suwe-
renno�æ przedk³ada szlachetne cnoty i wolno�æ pogl¹dów. Odpowiedzia³em,
¿e powiadomiê Cesarza o propozycji angielskiego kapitana, a tak¿e zdam
relacjê z ca³ej rozmowy.75 Doda³em, ¿e s¹dzê, i¿ wystarczaj¹co znam cesa-
rza Napoleona by w¹tpiæ, a¿eby obawia³ siê wyjazdu do Anglii, mog¹cego
na przyk³ad u³atwiæ mu dalsz¹ drogê do Stanów Zjednoczonych. Opisa³em
stan wrzenia we Francji na po³udnie od Loary; mówi³em o nadziejach, jakie
lud ci¹gle pok³ada w Napoleonie, dopóki bêdzie obecny w kraju; o propo-
zycjach, jakie ca³y czas ze wszystkich stron mu podsuwano; o jego nieodwo-
³alnym postanowieniu, by nie byæ ani przyczyn¹, ani pretekstem do wojny
domowej; o jego wspania³omy�lnej abdykacji maj¹cej u³atwiæ pokój; wresz-
cie o jego niez³omnej decyzji wycofania siê z ¿ycia publicznego, a¿eby po-
kój ten uczyniæ rychlejszym i pewniejszym.76

73 François-Antoine Lallemand (1774-1839), genera³ kawalerii, który od 1792 r. uczestniczy³
w wiêkszo�ci kampanii napoleoñskich. W okresie restauracji gubernator Laon, w 1815 r.
wróci³ do Napoleona, a pod Waterloo dowodzi³ artyleri¹ Gwardii. Nastêpnie towarzyszy³
Napoleonowi do Malmaison, a pó�niej do³¹czy³ do Napoleona w Niort. Nie pozwolono
mu towarzyszyæ Napoleonowi w podró¿y na �w. Helenê. Zosta³ uwiêziony w Plymouth,
a nastêpnie na Malcie. Oskar¿ony o zdradê stanu 24 lipca 1815 r. i skazany zaocznie wraz
ze swoim bratem na �mieræ 20 sierpnia 1816 r. Uwolniony, przebywa³ w Egipcie, a pó�-
niej wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Teksasie za³o¿y³ koloniê Champ d�Asile.
Powróci³ do Francji.

74 Las Cases i Lallemand dop³ynêli tym samym szkunerem co poprzednio. Lallemand po-
wróci³ ju¿ z uj�cia Gironde, gdzie mia³ za zadanie zorientowanie siê w sytuacji oraz na-
wi¹zanie kontaktu ze statkami amerykañskimi.

75 Maitland w swoich wspomnieniach szczegó³owo opisa³ przeprowadzon¹ tego dnia roz-
mowê z Las Casesem.

76 Sytuacja Napoleona wzglêdem nowych w³adz równie¿ siê zmieni³a. Decrèsa na stanowi-
sku ministra marynarki zast¹pi³ hr. Jaucourt, który z miejsca wyda³ nowe rozkazy prefek-
towi w Rochefort w sprawie Napoleona. Cesarz mia³ zostaæ zatrzymany na pok³adzie La
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Skazany na �mieræ genera³ Lallemand, który dla swego w³asnego dobra
zainteresowany by³ maj¹cymi zapa�æ decyzjami, zapyta³ kapitana Maitlanda,
z którym pozna³ siê niegdy� w Egipcie, i którego � jak mi siê wydaje � by³
nawet wiê�niem77, czy kto� taki jak on, zamieszany w konflikty polityczne w
kraju, mo¿e obawiaæ siê wydania Francji, przybywaj¹c dobrowolnie do An-
glii. Kapitan Maitland potwierdzi³, ¿e nie, traktuj¹c wrêcz to pytanie jak znie-
wagê. Na koniec dokonali�my podsumowania. Powtórzy³em, ¿e jest mo¿liwe,
zwa¿ywszy na okoliczno�ci i nieodwo³aln¹ decyzjê Cesarza, by czyni¹c za-
do�æ propozycji kapitana Maitlanda uda³ siê on do Anglii w celu uzyskania
stosownych dokumentów przed podró¿¹ do Ameryki. Kapitan Maitland do-
da³ jeszcze, ¿e chcia³by byæ dobrze zrozumiany, ¿e nie mo¿e gwarantowaæ
otrzymania ich, po czym siê rozstali�my. W g³êbi duszy ja równie¿ nie wie-
rzy³em, aby je nam wydano. Jednak¿e Cesarz pragn¹³ ju¿ tylko spokoju dla
siebie. Zdecydowany by³ ¿yæ z dala od �wiata polityki. Przeczuwali�my wiêc,
¿e nie uzyskamy pozwolenia na opuszczenie Anglii. Tego w³a�nie siê obawia-
li�my. Tego samego domy�la³ siê te¿ chyba Maitland. Trzeba przyznaæ, ¿e by³
cz³owiekiem szczerym i dzia³a³ w dobrej wierze, podobnie jak pozostali ofi-
cerowie, zwa¿ywszy na to, w jakim �wietle opisali nam Anglików.

Powrócili�my o godzinie jedenastej. Czas nagli³ i trzeba by³o powzi¹æ
jak¹� decyzjê. Cesarz wezwa³ nas na zaimprowizowan¹ naradê. Rozwa¿ane
by³y wszelkie mo¿liwo�ci. Wariant z duñsk¹ jednostk¹ wydawa³ siê niere-
alny. W rachubê nie wchodzi³y te¿ statki handlowe. Przez angielsk¹ eska-
drê nie sposób by³o siê przebiæ. Pozostawa³o albo powróciæ na l¹d wzniecaj¹c
wojnê domow¹, albo zaakceptowaæ propozycje kapitana Maitlanda. Zdecy-
dowali�my siê na to ostatnie rozwi¹zanie. Stwierdzili�my, ¿e wchodz¹c na
pok³ad Bellerophona bêdziemy ju¿ na terytorium brytyjskim. Od tej chwili
Anglicy zmuszeni bêd¹ respektowaæ prawa go�cinno�ci, co nawet najbar-
dziej barbarzyñskie ludy uwa¿a³y za rzecz �wiêt¹. Od tej chwili objêci bê-
dziemy obowi¹zuj¹cymi w danym kraju przepisami legislacyjnymi. Anglicy
zbyt sobie ceni¹ chwa³ê swego kraju by zaprzepa�ciæ tak¹ okazjê. Napole-
on napisa³ wiêc78 do ksiêcia regenta79, co nastêpuje:

Saale, a komunikacjê z l¹dem oraz jednostkami angielskimi miano przerwaæ. Korespon-
dencja oraz konkretne rozkazy dotar³y jednak zbyt pó�no do Rochefort.

77 Gen. Lallemand w maju 1798 r. znalaz³ siê w Egipcie, rok pó�niej by³ adiutantem Junota,
z którym zosta³ wziêty do niewoli, kiedy usi³owa³ przedostaæ siê morzem do Francji. Wiê�-
niem Maitlanda by³ wówczas przez trzy tygodnie, kiedy ten dowodzi³ HMS Camelion. Po-
dobnie Savary mia³ mo¿liwo�æ zetkniêcia siê z Maitlandem w Egipcie, w kwaterze admira³a
Smitha. Savary by³ adiutantem gen. Desaixa, kiedy ten prowadzi³ negocjacje z admira³em
Sidney�em Smithem w Al-Arisz, zakoñczone podpisaniem konwencji 24 stycznia 1800 r.

78 List ten podyktowa³ gen. Gourgaud.
79 Jerzy IV (1762-1830), ksi¹¿ê regent w latach 1811-1820, nastêpnie król Wielkiej Brytanii

i Hanoweru. By³ monarch¹ nielubianym przez poddanych, a tak¿e w innych krajach Euro-
py. W okresie swojej regencji znany z hulaszczego trybu ¿ycia pe³nego hazardu i kobiet.
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�Wasza Królewska Mo�æ! Maj¹c na wzglêdzie walcz¹ce w mym kraju
frakcje, jak równie¿ wrogie nastawienie najpotê¿niejszych mocarstw Eu-
ropy, rezygnujê z dzia³alno�ci politycznej. Przybywam, niczym Temisto-
kles80 , by osi¹�æ na obcej ziemi, ojczy�nie Brytyjczyków. Oddajê siê pod
opiekê jej praw, których domagam siê od Waszej Królewskiej Mo�ci jako
swego najpotê¿niejszego, najniez³omniejszego i najszlachetniejszego prze-
ciwnika.�

Wraz z synem i genera³em Gourgaudem81 o godzinie czwartej ponownie
uda³em siê na pok³ad Bellerophona, gdzie mia³em ju¿ pozostaæ na dobre.
Celem mej misji by³o powiadomienie o przybyciu Jego Cesarskiej Mo�ci na-
zajutrz rano oraz wrêczenie kapitanowi Maitlandowi kopii listu Napoleona do
ksiêcia regenta.

Genera³ Gourgaud mia³ natychmiast dostarczyæ orygina³ cesarskiego li-
stu do ksiêcia regenta Anglii, wrêczaj¹c mu go osobi�cie. Kapitan Maitland
zapozna³ siê z pismem Napoleona. Zachwycony jego form¹, w tajemnicy
nakaza³ dwóm kapitanom82 sporz¹dziæ kolejn¹ kopiê, dopóki dokument nie
bêdzie opublikowany, po czym dopilnowa³, by genera³ Gourgaud niezw³ocz-
nie uda³ siê na korwetê Slany.83

Korweta84 oddala³a siê od Bellerophona. W kajucie kapitañskiej by³em
sam z synem. Pan Maitland wyda³ stosowne rozkazy, po czym wpad³, wzbu-
rzony, do kajuty.

80 Temistokles (ok. 525-ok. 460 p.n.e.), wybitny polityk ateñski, wódz w okresie wojen
perskich, zwolennik demokracji. Wygnany z Aten za politykê skierowan¹ przeciw Spar-
cie i skazany na �mieræ. Osiad³ w Persji, gdzie te¿ zmar³ zarz¹dzaj¹c miastami w Azji
Mniejszej.

81 Gaspard Gourgaud (1783-1852), gen. francuski, w 1811 r. mianowany oficerem ordynan-
sowym cesarza, w 1812 r. pod Smoleñskiem ranny kul¹ w lewe ramiê, na Kremlu mia³
uratowaæ cesarza przed eksplozj¹ magazynu prochu, podczas odwrotu odznaczy³ siê nad
Berezyn¹, dwukrotnie przep³ywaj¹c j¹ wp³aw, aby rozpoznaæ jej brzegi do ustawienia mo-
stów. Pod Brienne strza³em z pistoletu z bliska zabi³ kozaka, który zaatakowa³ Napoleona;
ranny pod Montmirail. W 1814 r. mianowany pu³kownikiem, a w 1815 r. pierwszym ofice-
rem ordynansowym cesarza. Towarzyszy³ Napoleonowi na �w. Helenie do 1818 r., pó�-
niej wyjecha³ do Anglii, sk¹d powróci³ do Francji. W 1840 r. wraz z ks. Joinville pop³yn¹³
na �w. Helenê po prochy Napoleona. Autor La campagne de 1815, Mémoires pour servir
à l�histoire de France sous Napoléon écrits à Sainte-Hélène sous sa dictée par les généraux
qui ont partagé sa captivité 1823-1825.

82 Zapewne towarzysz¹cy mu kpt. Sartorius z HMS Slaney oraz kpt. Gambier z HMS
Myrmidon.

83 Chodzi o korwetê HMS Slaney zwodowan¹ w 1813 r w Frinsbury i s³u¿¹c¹ na morzu do
1838 r.

84 Korweta � od koñca XVII do po³. XIX w. � klasa niewielkich okrêtów ¿aglowych wyko-
rzystywanych w s³u¿bie pomocniczej, zwiadowczej i patrolowej.
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� Hrabio de Las Cases, oszukano mnie! Kiedy prowadzê z panem ne-
gocjacje, kiedy pozbywam siê okrêtu, otrzymujê wiadomo�æ, ¿e Napole-
on zbieg³.85  Postawi³oby mnie to w bardzo niezrêcznej sytuacji wobec
rz¹du!

Zadr¿a³em, s³ysz¹c te s³owa. Wszystko bym odda³, ¿eby okaza³o siê to
prawd¹. Cesarz do niczego siê nie zobowi¹zywa³, ja sam dzia³a³em w jak
najlepszej wierze i chêtnie sta³bym siê ofiar¹ ca³ej tej afery, w której abso-
lutnie nie macza³em palców. Zachowuj¹c jak najwiêkszy spokój, spyta³em
kapitana Maitlanda, o której godzinie powiadomiono, ¿e Cesarz znikn¹³. Jed-
nak¿e Maitland by³ do tego stopnia poruszony, ¿e nie zada³ sobie trudu, by
to sprawdziæ. Wybieg³ na pok³ad, po czym powróci³, mówi¹c:

� W po³udnie.
� Gdyby tak by³o � rzek³em � odp³yniêcie korwety, któr¹ dopiero co pan

wys³a³ do Anglii, nie mia³oby dla pana przykrych konsekwencji. Ale proszê
siê uspokoiæ. Opu�ci³em Cesarza na wyspie Aix o godzinie czwartej.

� Czy pan to potwierdza? � rzek³.
Da³em s³owo, ¿e tak. Na to zwróci³ siê do towarzysz¹cych mu kilku ofi-

cerów, mówi¹c im po angielsku, ¿e wiadomo�æ jest chyba fa³szywa, ¿e wy-
gl¹dam na zbyt spokojnego, ¿e zdajê siê dzia³aæ w dobrej wierze, wreszcie
¿e da³em mu na to s³owo.

Anglicy mieli na naszych wybrze¿ach licznych szpiegów. Od tamtej chwi-
li mog³em siê przekonaæ, jak szybko informowani byli o wszystkich naszych
zamiarach86.

85 14 lipca 1815 r. kpt. Maitland otrzyma³ za po�rednictwem kpt. Greena z HMS Daphne list
od kpt. Aylmera z HMS Pactolus stoj¹cego na wysoko�ci Girondy, który donosi³, i¿
Napoleon chce uciec duñskim statkiem, ukryty w pojemnikach stanowi¹cych balast. Zwró-
ci³ zreszt¹ Savary�emu uwagê, ¿e mo¿e to byæ niebezpieczne, gdy¿ wychodz¹ce w mo-
rze statki mog¹ byæ wstrzymywane do dwóch dni. Tutaj jednak chodzi o sytuacjê, jaka
mia³a miejsce oko³o godziny 22, na kilka godzin przed przybyciem Napoleona na pok³ad
HMS Bellerophon. Otó¿ z brzegu przyby³a ³ód� z informacj¹ z La Rochelle, ¿e rankiem
Napoleon z towarzyszami przejecha³ przez miasto i tej nocy ma zamiar odp³yn¹æ.

86 Na pok³adzie Northumberlanda podczas podró¿y na �wiêt¹ Helenê admira³ Cockburn odda³
nam do dyspozycji sw¹ bibliotekê. Podszed³ do którego� z nas, wertuj¹c tom encyklope-
dii brytyjskiej, w którym znalaz³ list wys³any z La Rochelle do dowódcy angielskiej eska-
dry. Bardzo dok³adnie opisywa³ on nasze zamiary dotycz¹ce duñskiego statku, planowanego
rejsu, celu podró¿y i temu podobne sprawy. Przekazywali�my sobie wzajemnie ten list,
po czym starannie w³o¿yli�my go na miejsce. Dowiedzieli�my siê z niego niewiele no-
wych rzeczy, zdaj¹c sobie sprawê jak bardzo rozwiniêta jest siatka szpiegowska zarówno
w Anglii, jak i poza ni¹, jednak¿e zaintrygowa³ nas fakt, ¿e czytali�my o tym z tego w³a-
�nie �ród³a. W jaki sposób list ten znalaz³ siê na pok³adzie Northumberlanda? Zapewne
kapitan Maitland, wysy³aj¹c nas na ten okrêt, dostarczy³ tam równie¿ dotycz¹ce nas do-
kumenty. Mo¿liwe jest te¿, ¿e ten w³a�nie list wzbudzi³ tak wielki niepokój kapitana
Maitlanda odno�nie ucieczki Cesarza, gdy znajdowa³em siê na jego okrêcie.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

84

Odt¹d zajmowano siê ju¿ tylko bie¿¹cymi sprawami. Kapitan Maitland spyta³
mnie, czy ¿yczê sobie, by jego okrêty wyp³ynê³y po Cesarza. Odpowiedzia-
³em, ¿e dla francuskich marynarzy rozstanie z nim jest zbyt bolesne, ¿e Ce-
sarz winien byæ z nimi a¿ do ostatniej chwili.

Sobota 15 lipca 1815

Cesarz na pok³adzie Bellerophona

Za dnia dostrze¿ono nasz bryg87 Épervier88, który pod flag¹ parlamen-
tarn¹ p³yn¹³ w kierunku Bellerophona.89 Poniewa¿ zmaga³ siê z przeciw-
nym wiatrem i pr¹dem, kapitan Maitland wys³a³ mu naprzeciw sw¹ ³ód�. Gdy
ju¿ powraca³a, kapitan z wielkim niepokojem obserwowa³ przez lornetê, czy
zszed³ do niej Cesarz. Prosi³ mnie co chwila, bym równie¿ go wypatrywa³,
lecz nie mog³em udzieliæ mu satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi. Wreszcie
nie by³o ju¿ w¹tpliwo�ci: Cesarz, w otoczeniu swej �wity90, dop³yn¹³ do

HMS Northumberland � okrêt zwodowany w 1798 r. w Deptford, a s³u¿¹cy w brytyjskiej
marynarce do 1827 r. W 1800 r. bra³ udzia³ w blokadzie Malty, w l¹dowaniu w zatoce
Abukir, w której straci³ 3 marynarzy zabitych i 4 rannych. Jego marynarze brali udzia³ rów-
nie¿ w dzia³aniach na l¹dzie, w tym m.in. pod Aleksandri¹. W 1805 r. bra³ udzia³ w bloka-
dzie portów hiszpañskich, a nastêpnie p³ywa³ po wodach Oceanu Indyjskiego i Atlantyku.
Do Europy powróci³ w 1811 r. i dowodzony by³ przez kpt. H. Hothama. W 1814 r. okrêt
by³ naprawiany w Chatham, a w maju 1815 r. jego kapitanem zosta³ Charles B. Ross.

87 Bryg � klasa ¿aglowych okrêtów wojennych u¿ywanych w XVII-XIX wieku do ochrony
portów, rozpoznania, a tak¿e walki na morzu. Rozmiarami nie dorównywa³y okrêtom li-
niowym oraz fregatom, przy d³ugo�ci ok. 33 m., szeroko�ci 10 m i zanurzeniu do 5 m. Na
ich pok³adzie umieszczano do 24 dzia³.

88 Épervier � francuski bryg, bra³ udzia³ w transporcie oddzia³ów napoleoñskich do Egiptu,
jak te¿ i towarzyszy³ cesarzowi podczas jego powrotu z Egiptu do Europy. To na jego po-
k³adzie Napoleon dop³yn¹³ do HMS Bellerophon. Okrêtem dowodzi³ w 1815 r. kapitan
Jourdan de la Passardière.

89 Niektórzy historycy podawali, ¿e Napoleon bêd¹c wówczas na pok³adzie Épervier mia³
dostrzec przez lunetê na fortach I�lle d�Aix bia³e rojalistyczne flagi. Sta³o siê to jednak
dopiero 17 lipca 1815 r., a w raporcie wys³anym do dowódcy wojskowego departamentu
gen. Butreau, komendant I�lle d�Aix pisa³, ¿e odby³o siê to przy okrzykach zarówno �Vive
le Roi�, jak i �Vive l�Empereur� � wiêcej na ten temat oraz o pobycie Napoleona na I�lle
d�Aix w pracy M.J. Silvestre, La Malmaison-Rochefort-Sainte-Hélène, opublikowanej
w 1902 r. w Rochefort.

90 Na pok³ad HMS Bellerophon weszli z Napoleonem: Bertrand z ¿on¹ i trojgiem dzieci,
Savary, Lallemand, Gourgaud, Montholon z ¿on¹ i dzieckiem, Las Cases z synem; trzej
oficerowie ordynansowi: Résigny, Planat, Autric; szef szwadronu Schultz, oficerowie Pi¹t-
kowski i Mercher; chirurg Maingault. Towarzyszy³o im 40 osób s³u¿by, a w�ród nich m.in.
Cipriani i Santini.
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Bellerophona.91 Znajdowa³em siê na trapie by przedstawiæ mu kapitana
Maitlanda, do którego odezwa³ siê tymi s³owy:

� Wchodzê na pañski okrêt, aby chroni³y mnie angielskie prawa.
Maitland zaprowadzi³ Cesarza do swej kajuty, oddaj¹c mu j¹ do dyspo-

zycji. Nastêpnie przedstawi³ mu wszystkich oficerów, po czym Cesarz wy-
szed³ na pok³ad i przez ca³y ranek zwiedza³ dok³adnie okrêt. Opowiedzia³em
mu, jak dzieñ wcze�niej kapitan Maitland by³ bardzo przera¿ony, gdy do-
wiedzia³ siê o jego rzekomej ucieczce. Reakcja Cesarza by³a odmienna ni¿
moje wcze�niejsze zachowanie:

� Czego on siê obawia³? � odpar³ zdecydowanym i dumnym tonem.
� Czy¿ nie mia³ pana przy sobie?

Oko³o godziny trzeciej zauwa¿yli�my dop³ywaj¹cy na kotwicowisko siedem-
dziesiêcioczterodzia³owy Superbe92 pod dowództwem admira³a Hothama93, ko-
mendanta bazy. Admira³ przyby³ z³o¿yæ Cesarzowi wizytê, zosta³ na obiedzie,
a w odpowiedzi na pytania Cesarza dotycz¹ce jego okrêtu, zagadn¹³, czy ze-
chcia³by przybyæ nazajutrz na jego pok³ad. Cesarz przyj¹³ zaproszenie na �nia-
danie wraz z ca³¹ �wit¹.

Niedziela 16 lipca 1815

Cesarz z wizyt¹ u admira³a Hothama. Wyp³yniêcie do Anglii. Cesarz
dowodzi musztr¹ angielskich ¿o³nierzy.

Cesarz wraz ze mn¹ udaje siê na okrêt admira³a Hothama. Oddawane mu
s¹ wszelkie honory za wyj¹tkiem salwy armatniej. Jak najdok³adniej zwiedza-
my ca³¹ jednostkê, stwierdzaj¹c, ¿e utrzymana jest w znakomitym stanie

91 Przed godzin¹ 2 Napoleona przewieziono ³odzi¹ na bryg Épervier, który sta³ na kotwicy
w pobli¿u ska³y d�Enet. O godzinie 3 rano wypi³ kawê stoj¹c przy kabestanie i czekaj¹c
na rozwój wydarzeñ. Maitland wys³a³ w kierunku Éperviera ³ód� dowodzon¹ przez swe-
go zastêpcê Andrew Motta. Cesarz opu�ci³ pok³ad przy okrzykach �Vive l�Empereur�,
a wszed³ na pok³ad HMS Bellerophon oko³o godziny 6 rano, ubrany w tradycyjny mundur
pu³kownika strzelców konnych Gwardii.

92 HMS Superbe � 74 dzia³a, wszed³ do s³u¿by w 1798 r. i walczy³ pod bander¹ brytyjsk¹ do
roku 1826. Pocz¹tkowo s³u¿y³ na kanale La Manche i na wodach Hiszpanii, bior¹c m.in.
udzia³ w blokadzie Kadyksu. W 1806 r. by³ okrêtem flagowym wiceadmira³a Sir Johna
T. Duckwortha dowodz¹cego eskadr¹ w zachodnich Indiach, z³o¿on¹ z okrêtów: Northum-
berland, Canopus, Spencer, Donegal, Atlas i Agamemnon. Pó�niej okrêt s³u¿y³ na Ba³ty-
ku oraz bra³ udzia³ w blokadzie P³w. Iberyjskiego.

93 Henry Hotham (1777-1833), admira³ angielski, s³u¿y³ pod Tulonem i Trafalgarem. W 1814 r.
awansowany na kontradmira³a. Pó�niej by³ lordem admiralicji oraz w 1831 r. dowódc¹ floty
na Morzu �ródziemnym.
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i porz¹dku. Admira³ Hotham prezentuje maniery stosowne do swej rangi i wy-
kszta³cenia. Oko³o godziny pierwszej powracamy na pok³ad Bellerophona, po
czym bierzemy kurs na Angliê, dwana�cie dni po wyje�dzie z Pary¿a. Morze
jest niemal zupe³nie spokojne.

Cesarz, udaj¹c siê rankiem z wizyt¹ do admira³a Hothama, zatrzyma³ siê
krótko na pok³adzie Bellerophona, staj¹c przed ¿o³nierzami maj¹cymi od-
daæ mu honory. Przez jaki� czas prowadzi³ musztrê, ka¿¹c im na przyk³ad
walczyæ na bagnety, a poniewa¿ æwiczenie to ró¿ni³o siê nieco od wersji fran-
cuskiej, znalaz³ siê rych³o w�ród ¿o³nierzy, odpychaj¹c rêkoma bagnety, po
czym chwyci³ jeden z karabinów z ostatniego szeregu, za pomoc¹ którego
zaprezentowa³, jak æwiczenie to wykonuj¹ nasi ¿o³nierze. Na ten widok wiel-
kie zdumienie odmalowa³o siê na twarzach ¿o³nierzy, oficerów i pozosta-
³ych �wiadków. Wszyscy z os³upieniem patrzyli na Cesarza otoczonego
angielskimi bagnetami; niektóre dotyka³y jego piersi. Epizod ten zrobi³ wiel-
kie wra¿enie. Gdy powrócili�my z pok³adu Superbe, powrócono do tego wy-
darzenia, pytaj¹c nas, czy czêsto zachowywa³ siê podobnie wobec w³asnych
¿o³nierzy. Wszyscy otwarcie podziwiali jego odwagê. Nikt z obecnych tam
nie by³ przyzwyczajony do widoku w³adcy, który by w ten sposób wydawa³
komendy, wyja�nia³ i osobi�cie wykonywa³ æwiczenia. Przyznali�my, ¿e nikt
z obecnych nie ma w³a�ciwego s¹du o tym, kogo przez moment widzieli
w akcji, mimo ¿e od ponad dwudziestu lat by³ on ustawicznym obiektem ich
zainteresowañ, poczynañ i rozmów.

Od poniedzia³ku 17 do soboty 22 lipca 1815

Wp³yw Cesarza na za³ogê Bellerophona. Relacja Cesarza.

Kontynuujemy rejs przy niezbyt sprzyjaj¹cym wietrze.
Cesarz nie musia³ nawet d³ugo przebywaæ po�ród swych najokrutniej-

szych nieprzyjació³, po�ród tych, których ustawicznie karmiono najbardziej
niedorzecznymi i irytuj¹cymi plotkami na jego temat, by ci do�wiadczyli ma-
gicznego wp³ywu jego osobowo�ci. Kapitan, oficerowie, za³oga � wszyscy
rych³o przejêli panuj¹ce w jego otoczeniu zwyczaje, darz¹c go jednakowy-
mi wzglêdami, zwracaj¹c siê do niego w ten sam sposób, zachowuj¹c wo-
bec niego jednakowy szacunek. Kapitan nie zwraca³ siê do niego inaczej jak
Sire lub Wasza Cesarska Mo�æ. Gdy Napoleon pojawia³ siê na pok³adzie,
ka¿dy zdejmowa³ kapelusz, pozostaj¹c z odkryt¹ g³ow¹, dopóki nie odszed³,
choæ na pocz¹tku by³o inaczej. Kontaktowaæ siê z nim mo¿na by³o tylko za
po�rednictwem oficerów. Przy jego stole pojawia³y siê jedynie osoby, które
sam zaprosi³. Napoleon na pok³adzie Bellerophona by³ w istocie Cesarzem.
Czêsto wychodzi³ na pok³ad i rozmawia³ z niektórymi z nas lub za³ogi okrêtu.
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Z ca³ej swojej �wity byæ mo¿e w³a�nie mnie zna³ najmniej. Wspomnia³em
poprzednio, ¿e mimo obowi¹zków przy jego osobie raczej nie ³¹czy³y mnie
z nim bezpo�rednie kontakty. Od czasu opuszczenia Pary¿a prawie siê do mnie
nie odzywa³. Jednak¿e podczas rejsu bardzo czêsto ze mn¹ rozmawia³.

Okoliczno�ci bardzo temu sprzyja³y. Zna³em na tyle angielski, by zda-
waæ mu czêste relacje z tego, o czym w naszym s¹siedztwie siê mówi³o.

Jako marynarz, s³u¿y³em Cesarzowi wszelkimi wyja�nieniami odno�nie
manewrowania okrêtem, stanu morza i wiatrów.94

Wcze�niej przez dziesiêæ lat by³em w Anglii. W okresie tym dok³adnie
zd¹¿y³em poznaæ panuj¹ce tam prawa, zwyczaje i obyczaje. By³em w sta-
nie udzieliæ Cesarzowi wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie pytania,
jakie w tej materii raczy³ mi zadaæ.

Mog³em te¿ korzystaæ ze swego Atlasu historycznego dotycz¹cego naj-
przeró¿niejszych epok i zawieraj¹cego mnóstwo dat oraz innych szczegó-
³ów, dziêki czemu by³em gotów odpowiedzieæ na ka¿de pytanie.95

Równocze�nie w wolnym czasie sporz¹dza³em poni¿sz¹ relacjê opisuj¹c¹
nasz¹ sytuacjê w Rochefort, jak równie¿ motywy, jakimi Cesarz siê kierowa³.
Otrzymywa³em przecie¿ dok³adne dane z bezpo�redniego �ród³a. Oto one:

Angielska eskadra nie by³a zbyt silna96. Dwie znajduj¹ce siê na wy-
soko�ci Bordeaux korwety blokowa³y jedn¹ korwetê francusk¹. �ci-
ga³y te¿ Amerykanów, którzy codziennie wychodzili w wielkiej liczbie
w morze. Na wyspie Aix mieli�my dwie doskonale uzbrojone fregaty.
W g³êbi redy znajdowa³a siê korweta pierwszej klasy Vulcain. Ponadto
by³ jeszcze du¿y bryg. Wszystkie te jednostki blokowane by³y przez sie-
demdziesiêcioczterodzia³owy okrêt liniowy97, jeden z najmniejszych
w angielskiej flocie, oraz przez jedn¹ lub dwie kiepskie korwety. Nie
ulega w¹tpliwo�ci, ¿e ryzykuj¹c utrat¹ jednego lub dwóch okrêtów
mo¿na by³o siê przebiæ, ale dowódca by³ s³abego charakteru i nie zgo-
dzi³ siê na wyj�cie z portu. Jego zastêpca, zdecydowany na wszystko,
zapewne podj¹³by to ryzyko. Jednak¿e dowódca otrzyma³ prawdo-
podobnie instrukcje od Fouché, który jawnie ju¿ okazywa³ zdradê,

94 Emanuel de Las Cases odby³ s³u¿bê w Szkole Aplikacyjnej Marynarki w Bre�cie, a krót-
ko potem wst¹pi³ do s³u¿by na okrêcie liniowym l�Actif, bior¹c udzia³ w walkach o bry-
tyjskie kolonie. Otrzyma³ stopieñ porucznika marynarki.

95 Emanuel de Las Cases w 1802 r. pod pseudonimem A. Lesage opublikowa³ Atlas historique,
généalogique, chronologique et géographique, którego nowe wydania ukaza³y siê w jeszcze
m.in. w 1827, ok. 1833 i ok. 1840.

96 Relacja ta podyktowana jest przez samego Napoleona.
97 Okrêt liniowy � w XVIII-XIX w. � najsilniej zaopatrzony w artyleriê ¿aglowy okrêt wo-

jenny, którego nazwa pochodzi od taktyki walki na morzu polegaj¹cej na utrzymywaniu
podczas walki szyku w linii.
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pragn¹c wydaæ Cesarza. Tak czy inaczej, ucieczka drog¹ morsk¹ nie
wchodzi³a w rachubê. Cesarz wyl¹dowa³ zatem na wyspie Aix.

Gdyby � jak powiada³ Cesarz � zadanie to otrzyma³ admira³ Ver-
huel98 , tak jak mu to obiecano, gdy opuszcza³ Pary¿, prawdopodobnie
zdo³a³by siê przebiæ. Za³ogi obu fregat by³y pe³ne entuzjazmu i oddania.

Garnizon na wyspie Aix sk³ada³ siê z 1500 marynarzy tworz¹cych
niezgorszy regiment. Oficerowie, oburzeni faktem, ¿e fregaty nie chcia-
³y wyj�æ w morze, zaproponowali wyekwipowanie stacjonuj¹cych w por-
cie dwóch piêtnastotonowych statków handlowych. M³odzi podcho-
r¹¿owie gotowi byli obsadziæ te jednostki. Jednak w decyduj¹cej chwili
o�wiadczyli, ¿e trudno by³oby dotrzeæ do Ameryki, nie zatrzymuj¹c siê
w jakim� porcie hiszpañskim lub portugalskim.

W tych okoliczno�ciach Cesarz zwo³a³ sw¹ �witê na zaimprowizo-
wan¹ naradê. Doszli�my do wniosku, ¿e nie mo¿na liczyæ ani na frega-
ty, ani na odpowiednio wyposa¿one statki. Jednostki handlowe nie
gwarantowa³y powodzenia, a ich wp³yniêcie w morze mog³o siê jedy-
nie skoñczyæ natkniêciem siê na Anglików b¹d� dostaniem siê w rêce
sprzymierzonych. Pozostawa³y wiêc dwa rozwi¹zania. Albo próbowaæ
szczê�cia w kampanii l¹dowej, albo zdecydowaæ siê na azyl w Anglii.
Je�li chodzi o pierwszy wariant, do dyspozycji pozostawa³o 1500 ma-
rynarzy pe³nych zapa³u i dobrej woli. Komendantem wyspy by³ ca³ko-
wicie oddany Napoleonowi dawny oficer armii egipskiej99. Z tymi lud�mi
wyl¹dowa³by w Rochefort, gdzie wzmocni³by go tamtejszy garnizon,
którego morale by³o bardzo wysokie. Powo³ano by te¿ pod broñ gar-
nizon La Rochelle100  sk³adaj¹cy siê z czterech batalionów federatów,
którzy oferowali swe us³ugi. Wreszcie mo¿na by siê po³¹czyæ z genera-
³em Clauzelem101 , utrzymuj¹cym w ¿elaznej dyscyplinie armiê Borde-

98 Carel Henrik, hrabia van Zevenaar Verhuel (1764-1845), admira³ holenderski i francuski.
W 1804 r. mianowany przez Napoleona wiceadmira³em. Po³¹czy³ flotê holendersk¹ z fran-
cusk¹. Kiedy przyby³ ze swoj¹ flot¹ pod obóz w Boulogne, stoczy³ 18 lipca 1805 r. na
wysoko�ci przyl¹dka Grinez zwyciêsk¹ potyczkê z Anglikami, których zmusi³ do uciecz-
ki. Pó�niej przebywa³ w Pary¿u jako przedstawiciel króla Holandii. W okresie Stu Dni
nie stan¹³ za Napoleonem. W 1819 r. zosta³ parem Francji, zmar³ w Pary¿u.

99 Komendantem wyspy by³ wówczas komandor Coudein, dowodz¹cy ¿o³nierzami z 14. Pu³-
ku sformowanego w Rochefort w wiêkszo�ci z jeñców angielskich dekretem cesarskim
z 26 kwietnia 1815 r. Zosta³ on zwolniony ze s³u¿by decyzj¹ ministra marynarki z 9 grud-
nia 1815 r. Podobnie pozbawiono funkcji barona de Bonnefoux, prefekta morskiego w Ro-
chefort, który utraci³ swoje stanowisko ju¿ 26 lipca 1815 r.

100 Dowódc¹ garnizonu La Rochelle by³ w 1815 r. gen. Louis Almeras (1768-1828).
101 Bertrand Clauzel (1772-1842), hrabia, genera³ francuski, walczy³ w Armii W³och, na San

Domingo, od 1810 r. w Armii Portugalii, potem w Armii Pó³nocy w Hiszpanii. W 1815 r.
stan¹³ po stronie Napoleona i kierowa³ t³umieniem rewolty w Bordeaux. W listopadzie
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aux lub te¿ z genera³em Lamarque102 , który dokonywa³ cudów
z armi¹ wandejsk¹.103 Obaj czekali na Napoleona, pragn¹c jego powro-
tu. Z ³atwo�ci¹ mo¿na by wywo³aæ wojnê domow¹ we Francji. Jednak
Pary¿ by³ ju¿ zajêty, a Izby rozwi¹zane. Na terenie Cesarstwa przeby-
wa³o od 500 000 do 600 000 nieprzyjacielskich ¿o³nierzy. Wojna do-
mowa mog³a siê jedynie zakoñczyæ strat¹ wszystkich szlachetnych
i oddanych Napoleonowi ludzi, jakimi Francja dysponowa³a. By³aby
to bardzo odczuwalna i niepowetowana strata, która obróci³aby w niwecz
nadzieje zwi¹zane z przysz³ym losem Francji, a jedyn¹ korzy�ci¹ by³y-
by pertraktacje z Napoleonem mog¹ce doprowadziæ do pewnych usta-
leñ zgodnych z jego interesami. Napoleon jednak zrzek³ siê ju¿ tronu;
prosi³ jedynie o spokojny azyl. Wzdraga³ siê na sam¹ my�l o tym, ¿e dla
tak nêdznych korzy�ci mog¹ przez niego zgin¹æ wszyscy jego przyja-
ciele, przez niego spustoszone byæ mog¹ nasze prowincje, przez niego
wreszcie partia narodowa pozbawiona mo¿e zostaæ swych najwarto-
�ciowszych przedstawicieli, którzy wcze�niej czy pó�niej bêd¹ w stanie
przywróciæ honor i niepodleg³o�æ Francji. Pragn¹³ odt¹d ¿yæ jako oso-
ba prywatna. Ameryka by³a najodpowiedniejszym miejscem, miejscem
jego wyboru. W ostateczno�ci mog³a mu odpowiadaæ nawet Anglia,
szczyc¹ca siê swym realistycznym systemem prawnym. Po pierwszym
spotkaniu z kapitanem Maitlandem wydawa³o mi siê, ¿e bêdzie móg³
on przewie�æ Cesarza wraz z jego �wit¹ do Anglii, gdzie bêdzie godnie
traktowany. Cesarza i jego otoczenie chroni³yby tam angielskie prawa.
Naród tego kraju zbyt ceni³ sobie poczucie dumy, by nie skorzystaæ
z tak ³atwo nadarzaj¹cej siê okazji: rysowa³y siê przed nim najpiêkniej-
sze stronice jego historii. Postanowiono wiêc udaæ siê na angielski okrêt,
jak tylko Maitland otrzyma stosowne rozkazy, by nas przyj¹æ. Skontak-
towali�my siê z nim ponownie.

Kapitan Maitland o�wiadczy³ oficjalnie, ¿e jego rz¹d upowa¿ni³ go
do przyjêcia Cesarza, je¿eli ten pragnie wej�æ na pok³ad Belleropho-
na, jak równie¿ do przewiezienia go wraz z ca³¹ �wit¹ do Anglii104.

1815 r. uciek³ do Ameryki. Skazany przez s¹d wojenny na karê �mierci w 1816 r. Po amne-
stii powróci³ do Francji.

102 Jean-Maximilien Lamarque (1770-1832), hrabia, genera³ francuski, dwukrotnie szef sztabu
Murata, walczy³ m.in. pod Hohenlinden, w Hiszpanii, pod Wagram, w 1808 r. zmusi³ do
kapitulacji komendanta Capri Hudsona Lowe�a, pó�niejszego gubernatora �w. Heleny,
w 1815 r. dowódca Armii Loary. Zmuszony opu�ciæ Francjê, osiad³ w Brukseli. Po po-
wrocie do Francji bra³ udzia³ w ¿yciu publicznym, w 1830 r. opowiedzia³ siê za odbudo-
w¹ Polski. Jeden z przywódców opozycji wzglêdem Ludwika Filipa.

103 Gen. Lamarque dowodzi³ 12, 13 i 22 dywizj¹, zwyciê¿y³ pod Rocherservière i spacyfiko-
wa³ Wandeê 26 czerwca 1815 r.

104 Cztery lata po opublikowaniu Memoria³u i dziesiêæ lat po tym wydarzeniu kapitan Maitland
opublikowa³ relacjê z zaokrêtowania Cesarza i jego pobytu na pok³adzie Bellerophona.
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Cesarz zatem uda³ siê na angielsk¹ jednostkê, lecz nie dlatego, ¿e zmu-
si³ go do tego bieg wydarzeñ, móg³ bowiem pozostaæ we Francji, ale
poniewa¿ pragn¹³ ¿yæ jako osoba prywatna. Rezygnowa³ z dzia³alno-
�ci publicznej, zw³aszcza ¿e nie chcia³ jeszcze bardziej komplikowaæ sy-
tuacji Francji. Oczywi�cie nie powzi¹³by tej decyzji, gdyby podejrzewa³,
w jak niegodny sposób zostanie potraktowany. Ka¿dy mo¿e siê o tym
³atwo przekonaæ. List Napoleona do ksiêcia regenta wyra�nie dowodzi
jego pewno�ci i zaufania. Kapitan Maitland, któremu pismo zosta³o ofi-
cjalnie przekazane, nim Cesarz pojawi³ siê na pok³adzie, nie poczyni³
na ten temat ¿adnych uwag, a jedynie uzna³ zawarte w nim racje.

Niedziela 23 lipca 1815

Quessant.105 Wybrze¿a Anglii.

O godzinie czwartej rano zobaczyli�my Quessant, który mijali�my noc¹.
Gdy zaczêli�my zbli¿aæ siê do kana³u La Manche, ca³y czas widzieli�my an-
gielskie liniowce i fregaty pod¹¿aj¹ce we wszystkich kierunkach. Noc¹ wy-
brze¿a Anglii by³y ju¿ w zasiêgu wzroku.

Poniedzia³ek 24 lipca 1815

Zawiniêcie do Torbay.106

Ca³kowicie zgodna z Memoria³em pod ka¿dym wzglêdem, relacja kapitana Maitlanda ró¿-
ni³a siê tylko w jednym punkcie: nie ufa³ nam zbytnio, a przecie¿ za wszelk¹ cenê starali-
�my siê, by wierzy³ w nasze dobre intencje.
To w³a�nie w jak¿e dobitny sposób wykaza³ pó�niej, w okresie rewolucji 1830 roku, pan
Barthe, znamienity przedstawiciel naszej adwokatury, wielokrotny minister sprawiedliwo�ci
i stra¿nik pieczêci.
Mowa o wydanych w Londynie w 1826 r. Narrative of the surrender of Buonaparte and
of his residence on board H.M.S. Bellerophon; with a detail of the principal events that
occured in that ship, between the 24th of May and the 8th of August, 1815 oraz o wydanej
w tym samym roku w Pary¿u francuskojêzycznej wersji: Relation du capitaine Maitland,
ex-commandant du Bellérophon concernant l�embarquement et le séjour de l�Empereur
Napoléon à bord de ce vaisseau, traduite de l�anglais par J.T. Pariset.
Félix Berthe (1795-1863), paryski adwokat, polityk, w okresie rewolucji deputowany pa-
ryski, minister sprawiedliwo�ci w 1832 r. i 1834 r., w 1831 r. stra¿nik pieczêci.

105 Quessant � wyspa na zachodnim wybrze¿u Bretanii, na wysoko�ci Brestu. W jej pobli¿u
Napoleon zobaczy³ ostatni skrawek l¹du francuskiego.

106 Torbay � port na po³udniowym brzegu Anglii, 35 km na wschód od portu Plymouth.
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Oko³o ósmej rano dotarli�my na redê Torbay. Cesarz, bêd¹cy ju¿ na no-
gach od szóstej rano, obserwowa³ z wysokiej rufy wybrze¿e i przygotowa-
nia do zarzucenia kotwicy. Znajdowa³em siê przy nim, s³u¿¹c mu wszelkimi
informacjami na ten temat.

Kapitan Maitland wys³a³ natychmiast kuriera do przebywaj¹cego w Ply-
mouth g³ównodowodz¹cego admira³a, lorda Keitha107. Do³¹czy³ do nas ge-
nera³ Gourgaud, który wcze�niej wyp³yn¹³ na korwecie Slany. Mia³ on oddaæ
list przeznaczony dla ksiêcia regenta. Nie pozwolono mu zej�æ na l¹d, za-
broniono mu te¿ komunikowania siê z kimkolwiek By³a to dla nas z³a wró¿ba
i pierwszy sygna³ pó�niejszych licznych tarapatów.

Jak tylko rozesz³a siê wiadomo�æ, ¿e na pok³adzie Bellerophona znajdu-
je siê Cesarz, reda zaczê³a siê wype³niaæ jednostkami i ciekawskimi. W³a-
�ciciel piêknej posiad³o�ci wiejskiej, widocznej go³ym okiem, przes³a³ mu
w podarunku owoce.

Wtorek 25 lipca 1815

Korowód statków w celu ogl¹dania Cesarza.

Nadal mnóstwo statków i t³umy gapiów. Wszystko to Napoleon obser-
wowa³ ze swej kajuty, pojawiaj¹c siê czasem na pok³adzie. Powróciwszy na
okrêt, kapitan Maitland wrêczy³ mi przesy³kê od lady C.108  zawieraj¹c¹ list
od mojej ¿ony. Moje zdumienie by³o równie wielkie jak rado�æ. Rych³o jed-
nak przesta³em siê dziwiæ, kiedy dowiedzia³em siê, ¿e nasza d³uga podró¿
umo¿liwi³a francuskim dziennikom opublikowanie i przekazanie dalej wia-
domo�ci o naszych losach. Tak wiêc wszystko to, co dotyczy³o Cesarza i jego
�wity, by³o ju¿ w Anglii znane. Oczekiwano nas ju¿ tam piêæ lub sze�æ dni
przed przybyciem. ¯ona po�piesznie napisa³a o tym do lady C., ta za� wpa-
d³a na sprytny pomys³, by napisaæ do kapitana Maitlanda, choæ wcale go nie
zna³a, i przes³aæ mu w ten sposób owe dwa listy.

107 George Keith Elphinstone (1746-1823), admira³ angielski urodzony w Szkocji, w 1767 r.
s³u¿y³ ju¿ w Kompanii Wschodnioindyjskiej, a po trzech latach zosta³ porucznikiem. Wal-
czy³ w Ameryce, gdzie w 1781 r. zosta³ kapitanem HMS Warwick. W 1793 r. broni³ Tulonu,
rok pó�niej by³ ju¿ kontradmira³em. Bi³ siê wraz z Austriakami pod Genu¹, zdoby³ Maltê.
W 1801 r. jego operacja zmusi³a Armiê Wschodu do kapitulacji. W latach 1803-1807 zo-
sta³ g³ównodowodz¹cym na Morzu Pó³nocnym, a w 1812 r. � na kanale La Manche. Zmar³
w Tullyallan w Szkocji. Jego jedyne dziecko � córka Margaret � zosta³a ¿on¹ hr. de Flahault
de la Billarderie.

108 Zapewne chodzi o ¿onê baroneta Thomasa Johna Claveringa z Axwell i Greencroft, z któr¹
³¹czy³a go przyja�ñ od czasu pobytu w Anglii.
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Z listu ¿ony przebija³ melancholijny smutek. Natomiast pismo lady C,
która bêd¹c w Londynie, dowiedzia³a siê ju¿, co nas czeka, pe³ne by³o gorz-
kich wyrzutów: �Nie nale¿y Pan tylko do siebie, by tak sob¹ dysponowaæ.
Opuszczenie ¿ony i dzieci to zbrodnia�.

Oto op³akane skutki naszej dzisiejszej polityki edukacyjnej, która nie
uszlachetnia nas na tyle, by doceniæ wagê wielkich decyzji i po�wiêceñ! S¹-
dzi siê, ¿e obawa przed zagro¿eniem interesów prywatnych i rado�ci ogni-
ska domowego jest ze wszech miar uzasadniona, ¿e wszystko ju¿ na ten temat
zosta³o powiedziane. Ludzie nawet sobie nie u�wiadamiaj¹, ¿e pierwszym
obowi¹zkiem wobec ¿ony jest przyniesienie jej zaszczytu, a najwiêkszy spa-
dek, jaki zapewniæ mo¿na dzieciom, to przyk³ad szlachetnego postêpowa-
nia i imiê okryte choæby odrobin¹ chwa³y.

�roda 26 lipca 1815

Zawiniêcie do Plymouth. Pobyt, etc.

Noc¹ nadesz³y rozkazy, aby�my natychmiast pop³ynêli do Plymouth. Wcze-
snym rankiem podnie�li�my kotwicê. Do miejsca naszego nowego przezna-
czenia dotarli�my oko³o godziny czwartej po po³udniu, czyli po dziesiêciu
dniach od wyp³yniêcia z Rochefort, dwudziestu siedmiu od opuszczenia
Pary¿a i trzydziestu piêciu od abdykacji Cesarza. Horyzont wokó³ nas jako�
dziwnie pociemnia³: okrêt otacza³y uzbrojone ³odzie. Z dala widaæ by³o wio-
s³uj¹ce za³ogi, które odgania³y ciekawskich, strzelaj¹c nawet na postrach.
Znajduj¹cy siê na redzie admira³ Keith w ogóle nie pojawi³ siê na pok³a-
dzie. Na dwóch fregatach dawano sygna³y do natychmiastowego odp³yniê-
cia. Powiedziano nam, ¿e rankiem nadzwyczajny kurier pojawi³ siê na ich
pok³adzie z rozkazami w sprawie specjalnej misji. Kilku z nas rozdzielono na
inne okrêty. Omiata³y nas ciekawe, a zarazem posêpne spojrzenia. Na okrêcie
rozchodzi³y siê najbardziej nieprawdopodobne plotki. Szeptano o kilku miej-
scach przeznaczenia, dok¹d mieli�my dotrzeæ, a z których jedno wydawa³o
siê straszniejsze od drugiego.

Naj³agodniejsze wydawa³o siê uwiêzienie w Tower109, inni przeb¹kiwali
co� o Wyspie �wiêtej Heleny110. Tymczasem obie fregaty, które polecono

109 Tower � �redniowieczna twierdza i rezydencja królewska w Londynie, na pó³nocnym brze-
gu Tamizy.

110 Wyspa �w. Heleny � le¿y na po³udniowym Atlantyku, oko³o 1900 km od zachodniego
brzegu Afryki, na 15.95° S i 5.70° W, w po³owie drogi do Ameryki Po³udniowej, stolica
Jamestown. W 1502 r. odkry³ j¹ Portugalczyk Juan da Nova Castella, a od XVII w. kwate-
rowa³ na niej angielski garnizon. Obecnie terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii.
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mi bacznie obserwowaæ, pomimo przeciwnego wiatru odcumowa³y, po czym
� zbli¿aj¹c siê do nas od obu burt � ponownie zarzuci³y kotwice po naszej
prawej i lewej stronie, niemal siê z nami stykaj¹c. Wówczas kto� szepn¹³
mi do ucha, ¿e noc¹ maj¹ nas uprowadziæ na Wyspê �wiêtej Heleny.

Nie! Nigdy nie potrafiê wyraziæ, jaki te straszne s³owa wywar³y na mnie
efekt! Na ca³ym ciele poczu³em zimny pot. By³ to nieoczekiwany wyrok
�mierci! Bezlito�ni kaci trzymali mnie w swych szponach przed egzekucj¹.
Bez skrupu³ów pozbawiano mnie tego wszystkiego, co utrzymywa³o mnie
jeszcze przy ¿yciu. Bolej¹c, wyci¹ga³em ramiona ku temu, co by³o mi tak
drogie. Na pró¿no; trzeba by³o zgin¹æ! My�l ta, jak równie¿ wiele innych
k³êbi¹cych siê w g³owie, doprowadza³a mnie do sza³u. By³em jakby rozdar-
t¹ dusz¹ pragn¹c¹ wyzwoliæ siê z ziemskiej pow³oki. Posiwia³em z tego wszyst-
kiego! Na szczê�cie kryzys nie trwa³ d³ugo, a moje morale zatriumfowa³o. Do
tego stopnia, ¿e od tamtej chwili czu³em, ¿e jestem ponad wszelkie ludzkie
dramaty. Czu³em, ¿e mog³em odt¹d stawiæ czo³a niesprawiedliwo�ci, z³emu
traktowaniu, a nawet mêkom. Przede wszystkim za� przyrzek³em sobie, ¿e
nigdy nie us³yszy siê ode mnie ani skarg, ani pró�b. Niechaj jednak ci spo-
�ród nas, w�ród których w tych dramatycznych chwilach wydawa³em siê tak
bardzo spokojny, nie oskar¿aj¹ mnie o obojêtno�æ! Ich agonia przed³u¿y³a
siê w czasie, moja za� siê skumulowa³a.

Wkrótce po tym przypomnia³em sobie pewien epizod, jeden z najoso-
bliwszych w mym ¿yciu. Przed dwudziestu laty, gdy przebywa³em na emi-
gracji w Anglii, nie maj¹c grosza przy duszy, nie wyrazi³em zgody na wyjazd
do Indii, gdzie mog³em z ³atwo�ci¹ dorobiæ siê fortuny, poniewa¿ � jak so-
bie t³umaczy³em � by³o to zbyt daleko i czu³em siê ju¿ za stary. Dzi�, star-
szy o dwadzie�cia lat, mia³em straciæ rodzinê, przyjació³, maj¹tek, mia³em
wyrzec siê najdro¿szych memu sercu przyjemno�ci, by przebyæ dwa tysi¹-
ce mil i osi¹�æ, jako dobrowolny wygnaniec, na samotnej skale po�rodku
oceanu � i to za nic. Nie! Przecie¿ jestem w b³êdzie! Uczucie, które mnie
tam prowadzi³o, by³o o wiele silniejsze od bogactw, jakimi wówczas wzgar-
dzi³em. Towarzyszy³em przecie¿ temu, kto rz¹dzi³ �wiatem, temu kto przej-
dzie do potomno�ci!

Cesarz pojawi³ siê na pok³adzie o zwyk³ej porze. Przebywa³em z nim
przez pewien czas w jego kajucie, nie mówi¹c, czego siê dowiedzia³em. Prag-
n¹³em byæ jego pocieszycielem, a nie potêgowaæ jeszcze jego niepokój. Jed-
nak wszystkie te plotki zd¹¿y³y ju¿ do niego dotrzeæ. Mimo to udawa³ siê
na pok³ad Bellerophona bez ¿adnego przymusu i z wielk¹ ufno�ci¹, wielce
zreszt¹ ciekaw samych Anglików. Bardzo liczy³ na to, ¿e jego list do ksiê-
cia regenta, który przekazano wcze�niej kapitanowi Maitlandowi, odebrany
bêdzie jako warunek dorozumiany. By³ tak bardzo dumny, ¿e z oburzeniem
odrzuca³ wszelkie obawy, jakimi chciano siê z nim podzieliæ, i nie dopusz-
cza³ do tego, by�my ¿ywili jakiekolwiek podejrzenia.
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Czwartek 27, pi¹tek 28 lipca 1815

Admira³ Keith. Wiwaty Anglików na redzie Plymouth111  na widok
Cesarza.

Trudno opisaæ nasz niepokój i udrêkê. Wiêkszo�æ z nas czu³a siê jak
w grobie. Najbardziej b³aha wiadomo�æ z l¹du, najzwyklejsza opinia kogo-
kolwiek znajduj¹cego siê na pok³adzie okrêtu, najmniej wiarygodny arty-
ku³ prasowy � wszystko to roztrz¹sali�my z najwiêksz¹ powag¹, miotaj¹c
siê ustawicznie miêdzy nadziej¹ a obaw¹. Wychwytywali�my nawet najdrob-
niejsze plotki. Od ka¿dej niemal napotkanej osoby starali�my siê wyci¹gaæ
optymistyczne wie�ci, ¿yj¹c zwodniczymi nadziejami. Cechy naszego cha-
rakteru narodowego, to jest wigor i energia, nie pozwala³y przyjmowaæ ze
stoickim spokojem przeciwno�ci losu, zasklepiaæ siê w obojêtno�ci, co mo-
¿e byæ jedynie skutkiem skostnia³ych doktryn i przekonañ odziedziczonych
w dzieciñstwie.

Oczernia³y nas dokumenty publiczne, szczególnie ministerialne. By³a
to krzykliwa propaganda rz¹du przygotowuj¹cego decyduj¹cy cios. Trud-
no wrêcz wyobraziæ sobie, jakie pod naszym adresem pisano okropieñstwa,
wysuwano oszczerstwa, rzucano kl¹twy. A wiadomo przecie¿, ¿e zawsze
co� z tego wychwytuj¹ t³umy, choæby by³y jak najlepiej usposobione. To-
te¿ wobec nas zachowywano siê coraz mniej swobodnie, w �wiadczonych
nam uprzejmo�ciach czu³o siê skrêpowanie, a otaczaj¹ce nas twarze wy-
ra¿a³y za¿enowanie.

Wreszcie pojawi³ siê admira³ Keith, ju¿ wielokrotnie wcze�niej anonso-
wany. Wyra�nie widzieli�my, ¿e sytuacja, w jakiej siê znajdowali�my, krê-
powa³a naszych partnerów, ¿e unikano rozmowy z nami. Dokumenty
zawiera³y zalecenia wzglêdem nas, lecz poniewa¿ nic oficjalnie nie by³o jesz-
cze przes¹dzone, a zalecenia te ró¿ni³y siê w szczegó³ach, ³udzili�my siê
jeszcze, trwaj¹c ci¹gle w owej niewiedzy i niepewno�ci gorszej jeszcze ni¿
jakiekolwiek ostateczne decyzje.

Nasze pojawienie siê w Anglii spowodowa³o wielkie poruszenie w kra-
ju. Przybycie Cesarza wzbudzi³o ciekawo�æ granicz¹c¹ z ob³êdem. Dowie-
dzieli�my siê o tym w³a�nie z dokumentów oficjalnych, potêpiaj¹cych zreszt¹
takie zachowania. Ca³a Anglia �pieszy³a do Plymouth. Pewna osoba, która
wyruszy³a z Londynu tu¿ po moim przybyciu, by siê ze mn¹ spotkaæ, mu-
sia³a wkrótce siê zatrzymaæ, gdy¿ by³o absolutn¹ niemo¿liwo�ci¹ zdobyæ
konie i nocleg. Morze wokó³ nas pokrywa³a masa statków. Powiedziano nam,
¿e zdobycie miejsca na statku kosztowa³o a¿ do sze�ædziesiêciu napoleonów.

111 Plymouth � miasto portowe na po³udniowo-zachodnim wybrze¿u Anglii, w pobli¿u uj�cia
rzeki Tamar do kana³u La Manche, w hrabstwie Devon.
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Cesarz, któremu czyta³em wszystkie te dokumenty, oficjalnie zachowy-
wa³ ten sam spokój, te same przyzwyczajenia, ten sam styl wys³awiania siê
co zwykle. Wiedziano, ¿e pojawia³ siê regularnie o pi¹tej godzinie na po-
k³adzie. Ju¿ wcze�niej wszystkie statki grupowa³y siê ciasno jeden przy dru-
gim. By³y ich tysi¹ce. By³y tak �cie�nione, ¿e mo¿na by nie domy�laæ siê
obecno�ci morza. Wydawa³o siê, ¿e t³umy widzów zgromadzone s¹ na pla-
cu publicznym. Gdy pojawia³ siê Cesarz, odg³osy, falowanie, zachowanie
siê tego ogromnego zbiorowiska przedstawia³y osobliwy spektakl. Z ³at-
wo�ci¹ mo¿na by³o dostrzec, ¿e we wszystkim tym nie by³o nic wrogiego
i ¿e je�li t³umy te sprowadzi³a ciekawo�æ, manifestowa³y w gruncie rzeczy
¿yczliwo�æ. Mo¿na by³o nawet zauwa¿yæ, ¿e to ostatnie uczucie stawa³o siê
coraz wyra�niejsze. Najpierw ludzie jedynie obserwowali, pó�niej zaczêli
pozdrawiaæ, niektórzy zdejmowali nakrycia g³owy, czasami da³y siê s³yszeæ
aklamacje. W t³umie zaczê³y siê pojawiaæ nawet nasze symbole. Kobiety
i m³odzi ludzie ozdobieni byli czerwonymi go�dzikami. Jednak w oczach
ministrów i ich zwolenników wszystkie te przejawy sympatii obraca³y
siê na nasz¹ niekorzy�æ, czyni¹c nasz¹ d³ugotrwa³¹ agoniê tym bardziej
bolesn¹.

W³a�nie wtedy Cesarz, bêd¹c pod wra¿eniem tego wszystkiego, co s³y-
sza³, podyktowa³ mi pismo, którym mogli pos³u¿yæ siê prawnicy w celu
przedyskutowania i obrony jego rzeczywistego statusu politycznego. Uda³o
nam siê przemyciæ ten dokument na l¹d. Nie zachowa³em jednak ani jed-
nej kopii.

Sobota 29, niedziela 30 lipca 1815

Decyzja ministerialna nas dotycz¹ca. Niepokoje, etc.

Od czterdziestu o�miu godzin, czyli dwóch dni, rozchodzi³y siê plotki,
¿e z Londynu ma przybyæ podsekretarz stanu, by oficjalnie powiadomiæ Ce-
sarza o powziêtych w jego sprawie decyzjach ministerialnych. I rzeczywi-
�cie siê pojawi³. Przyby³y wraz z lordem Keithem kawaler Banbury112 wrêczy³
pismo rz¹dowe odno�nie deportacji Cesarza113, któremu towarzyszyæ mia³y

112 Henry Banbury � przyby³ do Plymouth z Londynu z pismem dotycz¹cym losów Napoleona,
wymieniony we w³adzach Plymouth pierwszy raz w 1812 r.

113 Dokumenty zatwierdzaj¹ce wywiezienie Napoleona na �w. Helenê zosta³y podpisane przez
lorda Keitha, Henry�ego Banbury i admira³a Thomasa Duckwortha w jadalni domu (Belair
House), który do 1908 r. sta³ w Plymouth przy obecnej Elphinstone Road (kpt. Thomas
Elphinstone mieszka³ tutaj w okresie wojen napoleoñskich).
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jedynie trzy osoby. W rachubê nie wchodzili jednak ksi¹¿ê Rovigo i gene-
ra³ Lallemand, którzy byli na li�cie proskrypcyjnej we Francji.114

Nie zosta³em zawezwany do Cesarza, gdy¿ obaj Anglicy rozumieli po
francusku i mówili tym jêzykiem. Cesarz przyj¹³ tylko ich. Wiedzia³em, jak
energicznie i z jak¹ logik¹ sprzeciwia³ siê gwa³towi, jaki czyniono na jego
osobie. � By³ go�ciem Anglii � powiada³ � w ¿adnym wypadku wiê�niem.
Przyby³ dobrowolnie oddaæ siê pod opiekê jej praw. I oto sta³ siê ofiar¹ po-
gwa³cenia �wiêtych praw go�cinno�ci. Nigdy z w³asnej woli nie przystanie
na tak¹ zniewagê; zmusiæ go do tego mo¿na by jedynie si³¹, etc., etc.

Cesarz da³ mi do przet³umaczenia dokument ministerialny. Oto on:

�Komunikat lorda Keitha w imieniu ministrów.

Poniewa¿ genera³ Bonaparte winien zapoznaæ siê niezw³ocznie z inten-
cjami rz¹du brytyjskiego co do jego osoby, Wasza Wysoko�æ zakomunikuje
mu nastêpuj¹c¹ informacjê:

Uchybiliby�my naszym obowi¹zkom wobec kraju i sprzymierzonych Jego
Królewskiej Mo�ci, gdyby genera³ Bonaparte mia³ �rodki lub okazjê, by po-
nownie zak³óciæ pokój w Europie. Tote¿ jest rzecz¹ absolutnie konieczn¹,
aby jego wolno�æ osobista zosta³a ograniczona, tak jak wymaga tego owa
pierwsza i wa¿na okoliczno�æ.

Na jego przysz³¹ siedzibê wybrana zosta³a Wyspa �wiêtej Heleny. Klimat
tam jest zdrowy, a z racji jej po³o¿enia traktowaæ mo¿na go bêdzie z wiêksz¹
wyrozumia³o�ci¹, ni¿ czyniono by to gdzie indziej, zwa¿ywszy na niezbêd-
ne �rodki ostro¿no�ci, jakie nale¿a³oby zastosowaæ, by zabezpieczyæ siê przed
jego osob¹.

Zezwala siê genera³owi Bonapartemu wybraæ spo�ród �wity, która towa-
rzyszy³a mu w Anglii, za wyj¹tkiem genera³ów Savary�ego i Lallemanda,
trzy osoby, które � wraz z jego chirurgiem115 � otrzymaj¹ pozwolenie towa-
rzyszenia mu na Wyspie �wiêtej Heleny i nie bêd¹ mog³y opu�ciæ wyspy
bez upowa¿nienia rz¹du brytyjskiego.

Kontradmira³ sir George Cockburn116, mianowany naczelnym dowódc¹
Przyl¹dka Dobrej Nadziei oraz przyleg³ych wód, eskortowaæ bêdzie na Wy-

114 Lallemanda zatrzymano w Plymouth jako jeñca. 19 sierpnia 1815 r. aresztowano go,
a nastêpnie umieszczono na fregacie L�Eurotas, która wywioz³a go na Maltê. Znalaz³
siê tam równie¿ Savary, a tak¿e kilku innych oficerów, których w sumie by³o na pok³a-
dzie o�miu.

115 Mowa o chirurgu Pierre Maingault, uczniu Corvisarta.
116 George Cockburn (1772-1853), admira³ angielski, pierwszy lord admiralicji. Gubernator

�w. Heleny do czasu przybycia Hudsona Lowe�a 14 kwietnia 1816 r. Dokona³ inspekcji
wyspy tu¿ po przybyciu i wybra³ rezydencjê dla Napoleona. Dowodzi³ jego eskort¹. Opu-
�ci³ wyspê bez oficjalnego po¿egnania siê z cesarzem.
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spê �wiêtej Heleny genera³a Bonaparte i jego �witê, a tak¿e otrzyma szcze-
gó³owe instrukcje dotycz¹ce wykonania tej misji.

Sir G. Cockburn bêdzie prawdopodobnie gotów do wyruszenia za kilka
dni, dlatego te¿ jest rzecz¹ po¿¹dan¹, by genera³ Bonaparte niezw³ocznie
dokona³ wyboru osób, które maj¹ mu towarzyszyæ�.

Mimo ¿e spodziewali�my siê deportacji na Wyspê �wiêtej Heleny, byli-
�my tym bardzo przejêci. Decyzja ta wprawi³a nas w wszystkich w os³upie-
nie. Cesarz jednak pojawi³ siê na pok³adzie jak zwykle, prezentuj¹c to samo
oblicze, ¿eby tak jak poprzednio spogl¹daæ na spragnione jego widoku
t³umy.

Poniedzia³ek 31 lipca 1815

Genera³owie Savary i Lallemand nie mog¹ towarzyszyæ Cesarzowi

Znajdowali�my siê w okropnej sytuacji. Nasze udrêki by³y niewyobra-
¿alne. Umarli�my ju¿ dla Europy, dla naszej ojczyzny, dla naszych rodzin,
dla naszych przyjació³, naszych rado�ci, naszych przyzwyczajeñ. Dawano
nam w³a�ciwie wybór rozstania siê z Cesarzem. Ale wybór ten by³ mêczeñ-
stwem. Pozostawa³o albo wyrzec siê swej religii, swego kultu, albo zgin¹æ.
Nasze cierpienia wzmog³a jeszcze jedna okoliczno�æ: chodzi³o o wyklucze-
nie genera³ów Savary�ego i Lallemanda, którzy zareagowali na to panicz-
nym lêkiem, spodziewaj¹c siê ju¿ tylko szafotu. Byli przekonani, ¿e Anglia,
nie odró¿niaj¹c aktów politycznych w okresie rewolucji od zbrodni cywil-
nych w czasach pokoju, wyda ich wrogom na mêki. By³oby to tak wielkie
pogwa³cenie wszelkich praw, tak wielka hañba dla samej Anglii, ¿e mo¿na
by³o byæ pewnym, i¿ siê na to nie odwa¿y. Ale w ten sposób mo¿na mówiæ,
je¿eli jest siê potêpiony jak oni. Zreszt¹ wszyscy byli�my zdecydowani na-
le¿eæ do grona wybrañców Cesarza. Obawiali�my siê tylko jednego: ¿e zo-
staniemy wykluczeni.

Wtorek 1 sierpnia 1815

Cesarz pyta siê mnie, czy udam siê z nim na Wyspê �wiêtej Heleny

Ca³y czas byli�my w tym samym stanie ducha. Rano otrzyma³em z Lon-
dynu list, w którym podkre�lano, ¿e postêpujê niew³a�ciwie, a mój wyjazd
bêdzie wrêcz zbrodni¹. Adresat tego listu napisa³ do kapitana Maitlanda, by
ten stara³ siê mnie sk³oniæ do rezygnacji z tak radykalnej decyzji. Przerwa³em
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pierwsze s³owa kapitana Maitlanda, daj¹c mu do zrozumienia, ¿e w moim
wieku dzia³a siê z rozwag¹.

Codziennie czyta³em Cesarzowi rozmaite pisma zawieraj¹ce naj�wie¿-
sze nowiny. Dzi� dotar³y do nas tylko dwa. T³umaczy³em to sobie, ¿e albo
wyp³ywa³o to z czyjej� ¿yczliwo�ci, albo opinia publiczna zaczyna³a siê ró¿-
nicowaæ, broni¹c gor¹co naszej sprawy i oszczêdzaj¹c nam ordynarnych
oszczerstw, jakie zawiera³y poprzednie publikacje. Za�wita³a w nas nadzie-
ja, ¿e inspirowana przez wroga nienawi�æ ust¹pi wkrótce miejsca ¿yczliwe-
mu zainteresowaniu, jakie rodz¹ wiekopomne czyny. Mówili�my sobie, ¿e
Anglia ma wiele szlachetnych serc, które niechybnie stan¹ siê gor¹cymi ad-
wokatami naszej sprawy, etc., etc.

Z ka¿dym dniem przybywa³o coraz wiêcej statków. Cesarz o zwyk³ej po-
rze ukazywa³ siê zgromadzonym, spotykaj¹c siê z coraz wyra�niejszymi ob-
jawami sympatii.

Je�li chodzi o jego stan ducha, dla wiêkszo�ci z nas Cesarz by³ ci¹gle t¹
sam¹ osob¹, która przebywa³a w pa³acu Tuileries. W jego licznej �wicie, jaka
towarzyszy³a mu z Pary¿a, znajdowali siê przedstawiciele wszelkich rang
i stanowisk. Jednak regularnie widywali go tylko wielki marsza³ek117 i ksi¹¿ê
Rovigo. Ten ostatni, pocz¹wszy od naszego wyjazdu, raczej nie mia³ do niego
³atwiejszego dostêpu i nie rozmawia³ z nim czê�ciej, ni¿ czyni³ to w Pary¿u.
Mnie wzywa³ w ci¹gu dnia za ka¿dym razem, gdy by³y jakie� dokumenty
do przet³umaczenia. Z czasem Cesarz wzywa³ mnie równie¿ co wieczór,
oko³o godziny ósmej, na chwilê pogawêdki.

W trakcie dzisiejszej rozmowy, gdy poruszyli�my ju¿ ró¿ne tematy, spy-
ta³ mnie, czy udam siê z nim na Wyspê �wiêtej Heleny. Moja odpowied�
by³a najzupe³niej szczera, a maj¹c na wzglêdzie mój stan ducha, przysz³a
mi ona z ³atwo�ci¹. Powiedzia³em mu zatem, ¿e opuszczaj¹c Pary¿, by mu
towarzyszyæ, zda³em siê na to, co przyniesie mi los, a Wyspa �wiêtej Heleny
nie jest bynajmniej wyj¹tkiem. Doda³em jednak, ¿e towarzyszy mu wiele
osób, a mo¿e zabraæ jedynie trzy spo�ród nich; ¿e spotykam siê z wieloma
zarzutami z powodu opuszczenia rodziny; a zatem maj¹c to na uwadze, jak
równie¿ w³asne sumienie, muszê mieæ pewno�æ, ¿e bêdê mu u¿yteczny i mile
widziany. S³owem � muszê byæ mu potrzebny. Zakoñczy³em, mówi¹c, ¿e ta
ostatnia uwaga pozbawiona jest zreszt¹ jakiegokolwiek podtekstu, poniewa¿
ju¿ o wiele wcze�niej po�wiêci³em mu siê bez reszty.

Tymczasem do kajuty Cesarza wdar³a siê nagle pani Bertrand, mimo ¿e
nie by³a ani proszona, ani anonsowana. Wzburzona wielce, krzycza³a, ¿e nie
uda siê on na Wyspê �wiêtej Heleny i nie zabierze tam jej mê¿a. Widz¹c
zdziwienie Cesarza, a jednocze�nie jego spokojne oblicze, s³ysz¹c jego wy-
wa¿on¹ odpowied�, wysz³a równie szybko, jak siê tam dosta³a. Gdy Cesarz,

117 Chodzi o gen. Bertranda.
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ci¹gle jeszcze zdumiony, pyta³ mnie: �Rozumie pan co� z tego?�, us³yszeli-
�my dono�ne krzyki i krz¹taninê ca³ej za³ogi, która hurmem rzuci³a siê na
rufê. Cesarz poleci³ mi zawezwaæ s³u¿bê, aby dowiedzieæ siê, co siê dzieje.
By³a to pani Bertrand, która po wyj�ciu z kajuty chcia³a wyskoczyæ za bur-
tê. Z najwy¿szym trudem uda³o siê j¹ powstrzymaæ. Niechaj ta scena da do
my�lenia, w jakim byli�my stanie ducha.

�roda 2, czwartek 3 sierpnia 1815

Pamiêtne s³owa Cesarza

Rankiem ksi¹¿ê Rovigo powiadamia mnie, ¿e na pewno udam siê w pod-
ró¿ na Wyspê �wiêtej Heleny. W trakcie rozmowy Cesarz powiedzia³ mu,
¿e je�li my obaj mamy mu towarzyszyæ, oczekuje ode mnie pomocy i mo-
ralnego wsparcia. To dziêki ¿yczliwo�ci ksiêcia Rovigo pozna³em owe ko-
j¹ce s³owa Cesarza, za co jestem mu wdziêczny. Gdyby nie on, nigdy bym
siê o tym nie dowiedzia³. Mnie Cesarz niczego nie powiedzia³, gdy rozma-
wiali�my na ten temat. To jego maniera. Jeszcze nieraz bêdê mia³ sposob-
no�æ o tym mówiæ.

Nie zna³em dok³adnie nikogo z towarzysz¹cych Cesarzowi osób, je�li
nie liczyæ genera³a Bertranda i jego ¿ony, z którymi mia³em przyjemno�æ
siê spotykaæ podczas swej misji w Ilirii, gdzie genera³ by³ generalnym gu-
bernatorem.118

Dotychczas nie rozmawia³em z ksiêciem Rovigo. Na skutek pewnych
uprzedzeñ zawsze trzyma³em siê od niego z daleka. Jednak jak tylko siê spo-
tkali�my, pozby³em siê ich zupe³nie.

Savary darzy³ Cesarza szczerym uczuciem. Przekona³em siê o jego za-
cnej duszy i szlachetnym sercu, doceni³em jego poczucie prawo�ci i wdziêcz-
no�ci. Wydawa³ mi siê zdolny do prawdziwej przyja�ni. Na pewno bardzo
by�my siê do siebie przywi¹zali. Oby kiedy� móg³ przeczytaæ, jakie uczu-
cia do niego ¿ywi³em i jaki po nim pozosta³ ¿al!

Gdy tego wieczora Cesarz wezwa³ mnie do siebie na tradycyjn¹ poga-
wêdkê, poruszywszy ró¿ne tematy, podj¹³ w¹tek �wiêtej Heleny, pytaj¹c
mnie, co to mo¿e oznaczaæ, czy da siê tam w ogóle ¿yæ, etc., etc... � Ale czy
aby na pewno � zapyta³ na koniec � udam siê tam z nim? Czy cz³owiek mo¿e
byæ uzale¿niony od swego bli�niego, gdy pragnie ju¿ taki nie byæ?

Przechadzali�my siê po jego kajucie. By³ spokojny, choæ nieco wzruszo-
ny, i na swój sposób roztargniony.

118 Genera³ Bertrand by³ gubernatorem generalnym Prowincji Iliryjskich po Marmoncie,
w okresie 25 marca 1811 � 2 grudnia 1812 r. Do Triestu przyby³ dnia 9 kwietnia 1811 r.
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� Mój drogi � kontynuowa³ � czasem mam chêæ siê z panem rozstaæ.
Nie jest to a¿ takie trudne. Wystarczy tylko trochê wyobra�ni, a ju¿ mnie
przy panu nie ma; wszystko skoñczone, a pan spokojnie powróci do ro-
dziny... Tym bardziej, ¿e moje zasady moralne w ¿aden sposób mnie nie
ograniczaj¹. Nale¿ê do tych, co s¹dz¹, ¿e kary tamtego �wiata zosta³y wy-
my�lone tylko jako dodatek do niewystarczaj¹cych jego uroków, jakie nam
siê przedstawia. Bóg, w swej nieskoñczonej dobroci, nie by³by w stanie
pragn¹æ czego� tak przeciwnego, zw³aszcza w odniesieniu do czynów ta-
kich jak ten. A ostatecznie có¿ to wielkiego chcieæ spotkaæ siê z nim tro-
chê szybciej?...

¯ywo zaprotestowa³em, s³ysz¹c podobne s³owa. Poeta i filozof powie-
dzieli, ¿e cz³owiek zmagaj¹cy siê z tragicznym losem to spektakl godny bo-
gów. Niepowodzenia i wierno�æ zasadom s¹ równie¿ chwalebne. Ten tak
bardzo szlachetny i wielki cz³owiek nie móg³ siê zni¿yæ do poziomu najbar-
dziej prostackich dusz. Ten, kto w tak wielkiej chwale nami rz¹dzi³, kto bu-
dzi³ podziw ca³ego �wiata i stanowi³ o jego losach, nie móg³ skoñczyæ, jak
doprowadzony do rozpaczy gracz albo zdradzony kochanek. Co by siê
w takim razie sta³o z tymi wszystkimi, co w niego wierzyli i pok³adali
w nim nadzieje? Czy¿ mia³by bezpowrotnie ust¹piæ pola swym nieprzyja-
cio³om? Czy¿ ich ogromne pragnienie, by tak siê w³a�nie sta³o, nie by³o wy-
starczaj¹cym powodem, a¿eby sk³oniæ go do oporu? Komu zreszt¹ znana
jest tajemnica czasu? Któ¿ o�mieli³by siê przewidzieæ przysz³o�æ? Do cze-
gó¿ mog³aby doprowadziæ zwyk³a zmiana rz¹du, �mieræ jakiego� w³adcy albo
jednego z jego powierników, najmniejsza pasja, najzwyklejsza k³ótnia? Etc.,
etc.

� Niektóre z tych s³ów maj¹ swoj¹ wagê � powiada³ Cesarz � ale có¿
bêdziemy w stanie zdzia³aæ w tej samotni?

� Sire, bêdziemy ¿yli przesz³o�ci¹. Mamy powody do satysfakcji. Czy¿
nie cieszymy siê ¿yciem godnym Cezara lub Aleksandra? Zdobêdziemy jesz-
cze wiêcej. Bêdzie pan siebie czyta³, sire!

� Có¿ � odpowiedzia³ na to � bêdziemy pisaæ pamiêtniki.
Tak, trzeba bêdzie pracowaæ. Równie¿ praca zabija czas. Ostatecznie trzeba
spe³niæ, co komu jest pisane. To równie¿ jedna z mych wielkich doktryn119.

119 Oto dawny dokument, który dziêki powy¿szemu epizodowi nabiera szczególnej war-
to�ci. Jest to rozkaz dzienny Pierwszego Konsula pod adresem gwardii, a traktuj¹cy o sa-
mobójstwie:

Rozkaz z dnia 22 floreala roku X (12.05.1812 � przyp. t³um.)

Grenadier Gobain pope³ni³ samobójstwo z mi³o�ci. By³ zreszt¹ z niego bardzo do-
bry ¿o³nierz. To drugi wypadek tego rodzaju, jaki mia³ miejsce w korpusie w przeci¹gu
miesi¹ca.
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Có¿, niech mój los siê dope³ni. Po czym, znów spokojny, a nawet beztroski,
przeszed³ do tematów ca³kowicie niezwi¹zanych z nasz¹ sytuacj¹.

Pi¹tek, 4 sierpnia 1815

Odp³yniêcie z Plymouth. Rejs po kanale La Manche, etc. Protest.

Noc¹ nadszed³ rozkaz wyp³yniêcia wczesnym rankiem w morze. Podnie-
�li�my ¿agle. Byli�my bardzo podekscytowani. Z wszystkich dokumentów,
oficjalnych komunikatów, prywatnych rozmów wynika³o, ¿e mamy p³yn¹æ
na Wyspê �wiêtej Heleny na pok³adzie Northumberlanda. Wiedzieli�my, ¿e
okrêt ten znajduje siê jeszcze w Chatham120 lub w Portsmouth121, gdzie przy-
gotowuje siê go do rejsu.122 Musieli�my wiêc liczyæ siê jeszcze przynajmniej
z o�mioma, a nawet dziesiêcioma dniami oczekiwania. Bellerophon by³ zbyt
starym okrêtem na tak¹ podró¿, nie mia³ te¿ niezbêdnych zapasów ¿ywno�ci.
Ponadto wia³ niesprzyjaj¹cy wiatr, co utrudnia³o podró¿ na �wiêt¹ Helenê.
Tote¿ gdy zauwa¿yli�my, ¿e p³yniemy kana³em w kierunku wschodnim, na
nowo pojawi³y siê ró¿ne domys³y i w¹tpliwo�ci. Jakiekolwiek by one by³y,
stawa³y siê ulg¹ na my�l o deportacji na wyspê �wiêtej Heleny.

S¹dzili�my jednak, ¿e w owej decyduj¹cej chwili Cesarz winien zapro-
testowaæ, i to w oficjalnej formie, przeciw gwa³towi, jaki czyniono na jego
osobie. Sam zwraca³ na to ma³o uwagi, nie obchodzi³o go to. Ale przecie¿ �
mówili�my miêdzy sob¹ � by³o to dostarczanie argumentów tym, którzy siê

Pierwszy Konsul wydaje Gwardii nastêpuj¹ce zalecenia:
¯o³nierz winien przezwyciê¿yæ ból i smutek bêd¹ce skutkiem uczuæ. Prawdziwa od-

waga polega tak samo na przezwyciê¿aniu cierpieñ duszy, jak i na staniu pod ogniem
baterii.

Uleganie depresji bez walki, samobójstwo by jej unikn¹æ, to opuszczenie pola walki
przed zwyciêstwem.

120 Chatham � miasto i port w hrabstwie Kent, nad rzek¹ Medwey, od XVII w. baza angiel-
skiej marynarki wojennej.

121 Portsmouth � miasto w hrabstwie Hampshire, niegdy� wa¿ny port wojenny. Obecnie w por-
cie eksponowany jest liniowiec HMS Victory, na którym pod Trafalgarem zgin¹³ admira³
Nelson.

122 6 sierpnia 1815 r. HMS Northumberland w towarzystwie HMS Ceylon i HMS Bucephalus,
spotka³ siê kilka mil na po³udnie od Start Point z HMS Tonnant, HMS Bellerophon i HMS
Eurotas. Zakotwiczy³y one w Berry Head w pobli¿u Plymouth. W sk³ad eskadry wchodzi³y
jeszcze HMS Havannah, HMS Ferret, HMS Icarus, HMS Zephyr. 7 sierpnia szalupa z HMS
Tonnant przywioz³a na pok³ad okrêtu Napoleona wraz ze �wit¹. 15 pa�dziernika 1816 r. okrêt
dotar³ na �w. Helenê, a z nim tego dnia przybi³y do brzegu wyspy brygi: HMS Peruvian,
HMS Zenobia i HMS Red Pole.
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nami interesowali. Dawali�my im przez to materia³ do wspomnieñ, pozwa-
lali�my te¿, by tym ³atwiej mogli broniæ swoich racji. Odwa¿y³em siê prze-
czytaæ mu opracowan¹ przez siebie wersjê protestu. Spodoba³a mu siê.
Wykre�li³ kilka zdañ, poprawi³ niektóre wyrazy, podpisa³ i odes³a³ pismo do
lorda Keitha. Oto ono:

�PROTEST. Sk³adam oficjalny protest, bior¹c na �wiadka ludzi i nie-
biosa, przeciwko gwa³towi, jaki czyniony jest na mojej osobie, prze-
ciwko pogwa³ceniu mych naj�wiêtszych praw, dysponuje siê bowiem
m¹ osob¹ i wolno�ci¹, uciekaj¹c siê do si³y. Z w³asnej woli uda³em siê
na pok³ad Bellerophona. Nie jestem wiê�niem � jestem go�ciem Anglii.
Przyby³em tam za namow¹ samego kapitana, który rzek³, ¿e otrzyma³
rozkazy od rz¹du, aby mnie przyj¹æ na pok³ad i wraz z m¹ �wit¹ prze-
wie�æ mnie do Anglii, gdybym sobie tego ¿yczy³. Stawi³em siê dobro-
wolnie, by oddaæ siê w opiekê angielskich praw. Pojawiaj¹c siê na
pok³adzie Bellerophona, znalaz³em siê na ziemi narodu brytyjskiego.
Je�li rz¹d, wydaj¹c kapitanowi Bellerophona rozkazy przyjêcia mnie
wraz ze �wit¹, chcia³ jedynie zastawiæ na mnie pu³apkê, pope³nia czyn
niehonorowy i hañbi brytyjski sztandar.

Je¿eli ów akt mia³by siê dokonaæ, na pró¿no Anglicy odwo³ywaæ siê
bêd¹ w przysz³o�ci do swej lojalno�ci, wolno�ci i swych praw. Wiara
w Angliê ulegnie zachwianiu na pok³adzie go�cinnego Bellerophona.

Odwo³ujê siê do historii. Ona to orzeknie, ¿e wojuj¹cy przez dwa-
dzie�cia lat z Angli¹ nieprzyjaciel, do�wiadczony przez tragiczny los,
przyby³ z w³asnej woli, ufny w moc jej praw, by znale�æ tam schronie-
nie. Czy¿ móg³ daæ bardziej oczywisty dowód swego szacunku i za-
ufania? Jak jednak Anglia odpowiedzia³a na tak¹ wielkoduszno�æ?
Uda³a, ¿e wyci¹ga do nieprzyjaciela go�cinn¹ d³oñ. A kiedy, pe³en wia-
ry, powierzy³ jej swój los, z³o¿y³a go w ofierze.

Na pok³adzie Bellerophona na morzu

Podpisano NAPOLEON�

Ksi¹¿ê Rovigo powiadamia mnie, ¿e Cesarz zwróci³ siê z pro�b¹, by wy-
s³ano mnie do Londynu do ksiêcia regenta, lecz stanowczo mu odmówiono.

Morze by³o wzburzone, wia³ gwa³towny wiatr; znaczna czê�æ spo�ród nas
cierpia³a na chorobê morsk¹. Jak bardzo niepokoje duszy dominowaæ mog¹
nad s³abo�ciami cia³a! Byæ mo¿e jedyny raz w ¿yciu nie wiedzia³em, i to
przy takiej pogodzie, co to choroba morska.

Po opuszczeniu Plymouth p³ynêli�my najpierw w kierunku wschodnim,
maj¹c wiatr od rufy. Wkrótce jednak zbli¿yli�my siê do brzegów i zaczêli-
�my kr¹¿yæ. Te nowe mêczarnie by³y dla nas niepojête.
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Sobota 5 sierpnia 1815

Otrzymujê od Cesarza dowody zaufania

Ca³y dzieñ 5 sierpnia przebiega³ w podobny sposób. Podczas tradycyj-
nej wieczornej pogawêdki otrzyma³em od Cesarza dwa znacz¹ce dowody
zaufania. Nie mogê ich przelaæ na papier.123

Niedziela 6 sierpnia 1815

Przybycie do Start-point. Osoby towarzysz¹ce Cesarzowi.

Oko³o po³udnia przyp³ynêli�my do Start-point124, nie zapewniaj¹cego
okrêtom nale¿ytego schronienia, gdy tymczasem dwa kroki st¹d mieli�my

123 O jednym z nich mogê dzi� opowiedzieæ. Przechadzaj¹c siê ze mn¹ o sta³ej porze po gale-
rii okrêtowej, Cesarz wyci¹ga spod kaftana, rozmawiaj¹c przy tym, jak gdyby nigdy nic,
na ca³kiem inny temat, co� w rodzaju pasa, który wrêcza mi, mówi¹c: �Proszê mi to za-
chowaæ�. Bez komentarza schowa³em ten przedmiot pod kamizelkê. Wyja�ni³ mi pó�niej,
¿e by³ to naszyjnik o warto�ci 200 000 franków, do zabrania którego zmusi³a go królowa
Hortensja  [Hortensja Beauharnais (1783-1837), córka Józefiny, ¿ona Ludwika Napoleona,
króla Holandii � przyp. t³um.], gdy opuszcza³ Malmaison. Po przybyciu na Wyspê �wiêtej
Heleny kilkakrotnie napomyka³em o oddaniu naszyjnika, nie us³ysza³em jednak ani s³owa
odpowiedzi. Gdy ponowi³em próbê w Longwood, odezwa³ siê do mnie do�æ suchym
tonem:

� Przeszkadza on panu?
� Nie, sire.
� No wiêc proszê go zatrzymaæ.

Z czasem naszyjnik ten, który mia³em ci¹gle przy sobie, w jakim� sensie identyfiko-
wa³ siê z moj¹ osob¹ i przesta³em ju¿ o nim my�leæ. I to do tego stopnia, ¿e kiedy wydalo-
no mnie z Longwood, dopiero po kilku dniach, ca³kowicie przypadkowo przypomnia³em
sobie o nim. Zadr¿a³em na my�l o tym! ... Mam opu�ciæ Cesarza, pozbawiaj¹c go takiej
drogocennej rzeczy?! No bo jak mu to teraz zwróciæ? Trzymano mnie w warunkach ca³-
kowitej izolacji, otoczony by³em dozorcami i wartownikami, jakikolwiek kontakt by³ nie-
mo¿liwy. ¯adne wysi³ki nie zda³y siê na nic. Czas ucieka³. Pozostawa³o mi ju¿ niewiele
dni i nic innego nie wprawi³oby mnie w wiêksz¹ rozpacz ni¿ taki w³a�nie wyjazd. W tej
sytuacji poszed³em na ca³o�æ. Przyszed³ w jakiej� sprawie Anglik, z którym czêsto roz-
mawia³em. I na oczach gubernatora oraz którego� z jego najbardziej zaufanych ludzi, któ-
rego zabra³ ze sob¹, podj¹³em ryzyko.

� My�lê, ¿e poczciwa z pana dusza � mówiê mu ukradkiem. � Wystawiê wiêc pana na
próbê... Nie jest to zreszt¹ nic z³ego, nic co mog³oby wystawiæ na szwank pañski honor...
Chodzi tylko o zwrócenie Napoleonowi pewnego cennego depozytu. Je�li pan siê zgodzi,
mój syn w³o¿y to panu do kieszeni...

Anglik w odpowiedzi zwolni³ kroku. Za nami szed³ syn, którego ju¿ zd¹¿y³em uprze-
dziæ, i naszyjnik zosta³ wsuniêty do kieszeni niemal na oczach wartowników. Przed opusz-
czeniem wyspy z ogromn¹ satysfakcj¹ dowiedzia³em siê, ¿e naszyjnik dotar³ do r¹k Cesarza.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

104

bezpieczne Torbay, co wywo³a³o nasze zdziwienie. Wcze�niej jednak dowie-
dzieli�my siê, ¿e mieli�my p³yn¹æ na spotkanie z Northumberlandem, któ-
rego sposobiono gor¹czkowo do wyj�cia z Portsmouth. Okrêt ten pojawi³
siê w eskorcie dwóch fregat z ¿o³nierzami na pok³adzie125 , którymi obsadziæ
miano garnizon na Wyspie �wiêtej Heleny. Wszystkie jednostki zakotwiczy-
³y niedaleko nas. Panowa³a miêdzy nimi bardzo o¿ywiona komunikacja. Ca³y
czas zachowywano odpowiednie �rodki ostro¿no�ci, by nikt siê z nami nie
kontaktowa³. Mimo to nie uda³o siê utrzymaæ w ca³kowitej tajemnicy na-
szego przedwczesnego odp³yniêcia z Plymouth i wszystkich pó�niejszych
manewrów. Jak siê dowiedzieli�my, admira³ Keith zosta³ telegraficznie po-
wiadomiony, ¿e z Londynu wyruszy³ w³a�nie urzêdnik pañstwowy z naka-
zem habeas corpus126, domagaj¹c siê, w imieniu prawa lub s¹du, osoby
Cesarza. Nie dane nam by³o poznaæ ani szczegó³ów, ani motywów tej decy-
zji. Powiedziano nam te¿, ¿e sam lord Keith ledwie zdo³a³ unikn¹æ ca³ego
tego zamieszania. Musia³ po�piesznie zamieniæ swój okrêt na bryg i za dnia
nie by³o go ju¿ na redzie w Plymouth. Z tych w³a�nie powodów trzymano
nas z dala od Torbay.

Na pok³ad Bellerophona przybyli admira³owie Keith i Cockburn. Ten
ostatni by³ dowódc¹ Northumberlanda. Przeprowadzili z Cesarzem rozmo-
wê, wrêczaj¹c mu wyci¹g z instrukcji odno�nie naszej deportacji na Wyspê
�wiêtej Heleny i naszego tam pobytu. W my�l tych instrukcji nazajutrz miano
przejrzeæ wszystkie nasze rzeczy osobiste, aby � jak powiadano � wzi¹æ na
przechowanie nale¿¹ce do Cesarza i do nas pieni¹dze, weksle i kosztowno�ci.
Dowiedzieli�my siê równie¿, ¿e nazajutrz ma siê nam odebraæ broñ i ¿e bêdzie-
my przeniesieni na pok³ad Northumberlanda. A oto rzeczone dokumenty:

Rozkaz admira³a Keitha do kapitana Maitlanda, dowódcy Bellerophona:

�Francuzi, niezale¿nie od ich rangi, znajduj¹cy siê na pok³adzie pañskiego
okrêtu, zostan¹ rozbrojeni. Broñ, starannie zdeponowana, pozostanie pod
pañskim nadzorem, dopóki przebywaæ bêd¹ na pok³adzie Bellerophona. Na-
stêpnie nadzór nad ni¹ sprawowaæ bêdzie dowódca okrêtu, na którego po-
k³ad zostan¹ przewiezieni. Start-bay, 6 sierpnia 1815�.

Jakie¿ wzruszenie ogarnia serce na wspomnienie tak szlachetnego postêpku wroga, i to
w takich okoliczno�ciach!

124 Start-point � wysuniêty w kierunku kana³u La Manche przyl¹dek z latarni¹ morsk¹, po-
miêdzy Torbay i Plymouth.

125 HMS Northumberland p³yn¹³ w towarzystwie HMS Ceylon i HMS Bucephalus, które to
nastêpnie towarzyszy³y mu na �w. Helenê.

126 Habeas Corpus Act � ustawa z 1679 r., która zakazywa³a w³adzom aresztowania obywa-
tela bez zezwolenia s¹du, to jest nakazu aresztowania. Ustawa zapewnia³a równie¿ rozpo-
znanie zarzutu przez s¹d. Obowi¹zuje ona do dnia dzisiejszego.
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Instrukcje ministrów dla admira³a Cockburna:

�W trakcie eskortowania genera³a Bonapartego z Bellerophona na po-
k³ad Northumberlanda admira³ sir G. Cockburn bêdzie mia³ sposobno�æ nad-
zorowania przegl¹du rzeczy osobistych, które genera³ z sob¹ zabierze.

Admira³ sir G. Cockburn wyda zezwolenie na zabranie ró¿norakiego
sprzêtu, ksi¹¿ek, win, które genera³ bêdzie móg³ przy sobie zatrzymaæ (Wina!
Uwaga jak¿e godna angielskich ministrów).

Sprzêt obejmowaæ bêdzie równie¿ srebra sto³owe, pod warunkiem jednak,
¿e nie bêdzie tego tyle, aby zachodzi³o podejrzenie, i¿ chodzi raczej o spie-
niê¿enie ich ni¿ przeznaczenie do u¿ytku domowego.

Bêdzie musia³ pozostawiæ pieni¹dze, kosztowno�ci oraz wszystkie we-
ksle nadaj¹ce siê do obiegu niezale¿nie od ich rodzaju.

Gubernator wyja�ni mu, ¿e intencj¹ rz¹du brytyjskiego absolutnie nie jest
skonfiskowanie jego w³asno�ci, lecz jedynie przejêcie nad ni¹ kontroli, a¿e-
by nie móg³ uczyniæ zeñ instrumentu ucieczki.

Inwentaryzacja ma odbyæ siê w obecno�ci kilku osób wyznaczonych przez
genera³a Bonapartego, a lista owych rzeczy winna byæ podpisana przez te
same osoby, jak równie¿ przez kontradmira³a lub inn¹ osobê przez niego wy-
znaczon¹ w celu nadzoru tej czynno�ci. Odsetki lub kapita³, w zale¿no�ci
od wysoko�ci sumy, bêd¹ przeznaczone na jego potrzeby, a dysponowanie
t¹ kwot¹ zale¿eæ bêdzie wy³¹cznie od jego uznania. W tej kwestii co jaki�
czas przedstawiaæ bêdzie swe ¿yczenia, najpierw admira³owi, potem za�
gubernatorowi, gdy ten przybêdzie na miejsce. Oni to wydawaæ bêd¹ sto-
sowne rozkazy i pokrywaæ wydatki z pieniêdzy pochodz¹cych ze skarbca
Jego Królewskiej Mo�ci, chyba ¿e okoliczno�ci stanowiæ bêd¹ inaczej.

W wypadku �mierci (có¿ za zdolno�æ przewidywania!!!) dysponowanie
dobrami genera³a okre�li jego w³asny testament, a tre�æ jego � czego mo¿e
byæ pewien � bêdzie �ci�le przestrzegana. Gdyby czê�æ jego w³asno�ci prze-
sz³a w dysponowanie osób z jego �wity, osoby te stosowaæ siê bêd¹ do tych
samych postanowieñ.

Admira³ nie zgodzi siê, by w podró¿y na Wyspê �wiêtej Heleny uczest-
niczy³a osoba ze �wity genera³a Bonapartego, która nie wyrazi na to zgody
i której nie powiadomi siê przed rejsem, ¿e bêdzie musia³a dostosowaæ siê
do wszystkich obowi¹zuj¹cych zaleceñ maj¹cych na celu zapewnienie pie-
czy nad osob¹ genera³a. Ten ostatni zostanie powiadomiony, ¿e gdyby usi-
³owa³ zbiec, groziæ mu bêdzie wiêzienie (wiêzienie!!!). To samo dotyczyæ
bêdzie ka¿dej osoby z jego �wity, która zosta³aby przy³apana na u³atwianiu
mu ucieczki (Pó�niej projekt ustawy parlamentarnej przewidywaæ bêdzie za
taki czyn karê �mierci).

Wszelkie listy adresowane do niego, jak równie¿ do osób z jego otocze-
nia, dorêczane bêd¹ najpierw admira³owi lub gubernatorowi, którzy przeczytaj¹



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

106

je przed wrêczeniem. To samo dotyczy listów pisanych przez genera³a lub
osoby z jego �wity.

Genera³ winien wiedzieæ, ¿e gubernator lub admira³ otrzymali wyra�ne
rozkazy powiadamiania rz¹du jego Królewskiej Mo�ci o wszelkich jego
¿yczeniach lub skargach. ¯adnej z tych spraw nie bêd¹ mogli zachowaæ tyl-
ko dla siebie. Jednak¿e pismo zawieraj¹ce owe skargi winno pozostaæ nie-
zapieczêtowane, aby mogli dopisaæ uwagi, jakie uznaj¹ za stosowne.�

Trudno wrêcz opisaæ, jakie w tych decyduj¹cych dniach, w obliczu tak
wielkiej niesprawiedliwo�ci, tak wielu zniewag, targa³y nami uczucia i jak
bardzo to wszystko prze¿ywali�my.

Cesarz, zmuszony ograniczyæ sw¹ �witê do trzech osób, wybra³ wielkie-
go marsza³ka, mnie oraz panów de Montholona i Gourgauda. Poniewa¿ in-
strukcje nakazywa³y mu zabranie tylko trzech oficjeli, uzgodniono, ¿e
uwa¿any bêdê za osobê ca³kowicie prywatn¹, w wyniku czego zgodzono siê
na czwart¹ osobê.

Poniedzia³ek 7 sierpnia 1815

Rozmowa z lordem Keithem. Przegl¹d osobistych rzeczy Cesarza.
Cesarz opuszcza pok³ad Bellerophona. Rozstanie. Odp³yniêcie na Wy-
spê �wiêtej Heleny.

Cesarz przesy³a do lorda Keitha co� w rodzaju kolejnego protestu: cho-
dzi o gwa³t czyniony na jego osobie, zmuszony jest bowiem do opuszczenia
pok³adu Bellerophona. Zanoszê pismo na pok³ad Tonnanta127. Admira³ Keith,
bardzo przystojny starzec o nienagannych manierach, przyj¹³ mnie z uprze-
dzaj¹c¹ uprzejmo�ci¹, lecz starannie unika³ dra¿liwego tematu, mówi¹c, ¿e
udzieli odpowiedzi na pi�mie.

Nie powstrzyma³o mnie to. Opisa³em stan Cesarza. By³ bardzo schoro-
wany, mia³ opuchniête nogi. Lordowi Keithowi da³em do zrozumienia, ¿e
by³oby dla Cesarza rzecz¹ po¿¹dan¹, by nie wyruszaæ w podró¿ natychmiast.
Odpowiedzia³ mi na to, ¿e by³em marynarzem i powinienem zauwa¿yæ, ¿e
kotwicowisko jest niebezpieczne. By³a to prawda.

127 HMS Tonnant � okrêt liniowy z 80 dzia³ami zbudowany w 1792 r. jako okrêt floty francu-
skiej. Bra³ udzia³ w walkach o Genuê w 1795 r., na Nilu 1798 r., gdzie zosta³ zdobyty
przez Anglików. W bitwie pod Trafalgarem s³u¿y³ pod bander¹ brytyjsk¹. W 1812 r. by³
okrêtem flagowym admira³a A. Cochrane�a w czasie walk w Ameryce. Na jego pok³adzie
Amerykanie negocjowali z admira³ami Cochranem i Cockburnem oraz Rossem uwolnie-
nie Wiliama Beanesa. W 1815 r. by³ okrêtem flagowym lorda Keitha.
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Powiedzia³em mu, jakim obrzydzeniem napawa³a Cesarza wiadomo�æ
o rewizji i przegl¹daniu jego rzeczy osobistych, co niedawno podano do wia-
domo�ci publicznej. Zapewni³em go, ¿e ju¿ raczej wola³by, by wyrzucone
by³y do morza, czemu przygl¹da³by siê bez ¿alu. Admira³ odpowiedzia³ mi,
¿e otrzyma³ takie rozkazy i nie mo¿e im siê przeciwstawiæ.

Spyta³em go wreszcie, czy rzeczywi�cie posuniêto siê a¿ do tego, ¿e Ce-
sarzowi odbierze siê szpadê. Odpowiedzia³, ¿e mo¿e j¹ zachowaæ. Jednak-
¿e dotyczyæ to bêdzie tylko Napoleona, pozosta³e osoby zostan¹ rozbrojone.
Da³em mu do zrozumienia, ¿e mnie to ju¿ spotka³o: odebrano mi szpadê,
gdy wchodzi³em na pok³ad.

Pracuj¹cy na uboczu sekretarz odezwa³ siê po angielsku do lorda Keitha,
¿e na mocy rozkazów równie¿ Napoleon ma byæ rozbrojony. Na co admira³,
równie¿ po angielsku, odpar³ suchym tonem, je�li dobrze go zrozumia³em:

� Proszê zaj¹æ siê swoj¹ prac¹, a nasze sprawy pozostawiæ nam.
Nastêpnie opisa³em to wszystko, co nam siê przydarzy³o.
� By³em negocjatorem � ci¹gn¹³em � tote¿ sprawy Napoleona winny

le¿eæ mi najbardziej na sercu. Bardziej te¿ ni¿ kto inny mia³em prawo byæ
wys³uchany.

Lord Keith s³ucha³ mnie z wyra�n¹ niecierpliwo�ci¹. Rozmowê prowa-
dzili�my na stoj¹co, tote¿ co chwila usi³owa³ siê ze mn¹ po¿egnaæ. A kiedy
przytacza³em s³owa kapitana Maitlanda, który powiedzia³, ¿e upowa¿niony
jest do przewiezienia nas do Anglii, kiedy dowodzi³em, ¿e nic nie wskazy-
wa³o, aby�my mieli byæ traktowani jak jeñcy wojenni, ¿e sam kapitan nie
móg³by chyba zaprzeczyæ, i¿ przybyli�my z w³asnej i nieprzymuszonej woli,
¿e list Cesarza do ksiêcia Walii128, z którego tre�ci¹ wcze�niej Maitlanda za-
pozna³em, mia³ stanowiæ podstawê do warunków porozumiania, skoro nie
poczyni³ w tej kwestii ¿adnych uwag � z³y nastrój admira³a, a nawet gniew,
da³y siê odczuæ z ca³¹ wyrazisto�ci¹. Odpowiedzia³ mi gwa³townie, ¿e w ta-
kim razie kapitan Maitland by³ g³upcem, gdy¿ wcale nie otrzyma³ takich in-
strukcji, a by³ przecie¿ ich pewien, poniewa¿ od niego samego je otrzyma³.

� Ale¿ milordzie � zauwa¿y³em, bior¹c w obronê kapitana Maitlanda �
Wasza Wysoko�æ wypowiada zbyt surowe s³owa, za które chyba nikt inny nie
mo¿e braæ odpowiedzialno�ci, poniewa¿ nie tylko kapitan Maitland, ale rów-
nie¿ admira³ Hotham i wszyscy oficerowie, z którymi mieli�my wówczas stycz-
no�æ, traktowali nas i zwracali siê do nas w taki sam sposób. Czy mog³oby
tak byæ, gdyby instrukcje, które otrzymali, by³y tak jasne i tak jednoznaczne?

Wreszcie uwolni³em go od swojej obecno�ci. Równie¿ jemu nie zale¿a³o
na kontynuowaniu tematu, który prawdopodobnie by³ dla niego dra¿liwy.

Przegl¹du osobistych rzeczy Cesarza dokona³ urzêdnik celny i admira³
Cockburn. Zarekwirowali cztery tysi¹ce napoleonów, zostawiaj¹c tysi¹c piêæ-
set na op³acenie ludzi. By³ to ca³y maj¹tek Cesarza.

128 Czyli przysz³ego króla Anglii Jerzego IV.
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Admira³ wydawa³ siê bole�nie dotkniêty, ¿e nie zgodzili�my siê towarzy-
szyæ mu w tej czynno�ci, mimo ¿e domagano siê tego od nas. W ten sposób
dali�my mu a¿ nadto do zrozumienia, jak bardzo czynno�æ ta w naszym mnie-
maniu by³a dla Cesarza obra�liwa i niezbyt chwalebna dla osoby, która j¹
wykonywa³a.

Tymczasem nadesz³a chwila zej�cia z pok³adu Bellerophona. Ju¿ od d³u¿-
szego czasu Cesarz wraz z wielkim marsza³kiem trzymany by³ w odosob-
nieniu. My zajmowali�my s¹siednie pomieszczenie. Otwieraj¹ siê drzwi. Do
stóp Cesarza rzuca siê szlochaj¹cy i ton¹cy we ³zach ksi¹¿ê Rovigo, ca³uj¹c
mu d³onie. Cesarz, spokojny i nieczu³y, obj¹³ go, po czym uda³ siê do ³odzi.
Po drodze wdziêcznym skinieniem g³owy pozdrawia³ mijane osoby. Wszy-
scy znajduj¹cy siê za nami Francuzi p³akali. Nie mog³em powstrzymaæ siê
od nastêpuj¹cego komentarza, zwracaj¹c siê do lorda Keitha, z którym w³a-
�nie rozmawia³em:

� Widzi pan, milordzie, wszyscy, którzy p³acz¹ to ci, co pozostaj¹.
Dotarli�my do Northumberlanda. By³a godzina pierwsza, a mo¿e druga.

Cesarz pozosta³ na pok³adzie, gawêdz¹c chêtnie z Anglikami, którzy do niego
podchodzili.129

Lord Lowther130  i niejaki pan Littleton131  przeprowadzili z nim d³ug¹ roz-
mowê na temat polityki i administracji centralnej. Nic z tego nie s³ysza³em,
gdy¿ wydawa³o mi siê, ¿e Cesarz pragn¹³, aby�my zostawili go w spokoju.
Pó�niej jednak, gdy zapozna³ siê z angielsk¹ pras¹, która zamie�ci³a spra-
wozdanie z tej rozmowy, poskar¿y³ siê, ¿e jego wypowiedzi zosta³y w dziwny
sposób zniekszta³cone.

Kiedy odp³ywali�my, kr¹¿¹cy ko³o okrêtu kuter, którego zadaniem by³o
odpêdzanie ciekawskich, zatopi³ tu¿ przy nas statek pe³en gapiów. Fatalny
los sprawi³, ¿e przybyli z dalekich stron ludzie pojawili siê tu po to tylko,
by ponie�æ �mieræ. Powiedziano mi, ¿e utonê³y dwie znajduj¹ce siê na nim
kobiety.132 Wreszcie wziêli�my kurs na Wyspê �wiêtej Heleny. By³o to trzy-

129 Jak wynika z prowadzonego na pok³adzie HMS Northumberland prywatnego dziennika
por. Nelsona Millsa, tu¿ po wej�ciu na pok³ad zaczepi³ cesarza kpt. Beattle, który opowie-
dzia³ o swojej karierze wojskowej oraz walkach pod Akk¹. Podobnie dwa dni pó�niej za-
czepi³ go marynarz, który widzia³ udaj¹cego siê na kampaniê rosyjsk¹ Napoleona z okna
wiêzienia w Verdun.

130 James Lowther � cz³onek parlamentu angielskiego, lord admiralicji w 1809 r.
131 By³ to William Henry Lyttleton (1782-1837), 3 Lord Lyttelton, brat poety i historyka George�a

Lyttletona. Absolwent Christchurch Oxford. W 1836 r. opublikowa³ swoj¹ relacjê z rozmowy
z Napoleonem.

132 Faktycznie dosz³o do takiego zdarzenia, które szeroko opisywa³a ówczesna angielska pra-
sa. Otó¿ na ³odzi z Torquay znajdowa³y siê trzy kobiety, mê¿czyzna, dziecko, s³u¿¹ca
i dwóch marynarzy, którzy to chcieli obserwowaæ przewiezienie Napoleona na pok³ad HMS
Northumberland.
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nasty dzieñ po naszym przybyciu do Plymouth i czterdziesty po opuszcze-
niu Pary¿a.

Ci spo�ród nas, których Cesarz nie móg³ zabraæ z sob¹, opu�cili okrêt na
samym koñcu. Zapewnia³ ich, jak bardzo zadowolony jest z ich s³u¿by, a tak-
¿e wyra¿a³ ¿al z powodu rozstania. I znów ³zy towarzyszy³y tej ostatniej,
niezmiernie wzruszaj¹cej scenie. Oko³o godziny siódmej Cesarz zszed³ do
kajuty, któr¹ dla niego przygotowano.

Szacunek, jaki Cesarzowi okazywano na pok³adzie Bellerophona, spotka³
siê ze zdecydowan¹ krytyk¹ ze strony angielskich ministrów. Konsekwencj¹
tego by³y wydane przez nich rozkazy, tote¿ na pok³adzie Northumberlanda
obowi¹zywa³y ca³kowicie odmienne zachowania i jêzyk. Przede wszystkim
starano siê w jego obecno�ci nie zdejmowaæ nakrycia g³owy, co wygl¹da³o
do�æ sztucznie. Bezwzglêdnie obowi¹zywa³ nakaz nietytu³owania go inaczej
jak genera³em i nieokazywania mu specjalnych wzglêdów. Takie oto by³y
genialne pomys³y angielskiej dyplomacji, taki tytu³ angielscy ministrowie
wymy�lili dla tego, kogo uznawali wcze�niej za Pierwszego Konsula, kogo
jak¿e czêsto uznawali za szefa rz¹du francuskiego, z którym, jako Cesarzem,
prowadzili w Pary¿u negocjacje za kadencji lorda Lauderdale133, a mo¿e na-
wet podpisywali rozejm w Châtillon134. Tote¿ w chwili kiepskiego nastroju
Cesarz odezwa³ siê zdecydowanym tonem:

� Niech nazywaj¹ mnie, jak chc¹; i tak nie przeszkodz¹ mi w tym, ¿e-
bym by³ tym, kim jestem.

Rzeczywi�cie by³o to dziwne, a zw³aszcza �mieszne, ¿e angielscy mini-
strowie tak¹ wagê przyk³adali do tego, by tytu³owaæ jedynie genera³em tego,
kto by³ panem Europy, kto osadzi³ na tronie siedmiu czy o�miu królów,
z których kilku ci¹gle jeszcze utrzymywa³o tê nadan¹ przez niego godno�æ135,
kto przez ponad dziesiêæ lat by³ Cesarzem Francuzów, kto zosta³ do tej god-
no�ci wyniesiony i namaszczony przez g³owê Ko�cio³a, kto dwu � lub trzy-
krotnie zosta³ wybrany przez lud, kogo uznawano za Cesarza na ca³ym

Kiedy jednak przep³ywali ko³o jego dziobu, dosz³o do kolizji z królewskim kutrem, a ³ód�
przewróci³a siê i natychmiast zatonê³a. Widz¹cy to zdarzenie pierwszy oficer HMS
Northumberland wskoczy³ do wody i uratowa³ jedn¹ z kobiet o nazwisku Harris oraz dziec-
ko. Kilka innych osób, w tym jej m¹¿, równie¿ zosta³o uratowanych. Utonê³y jednak dwie
m³ode kobiety.

133 Lord Lauderdale � w 1806 r. zosta³ wys³any na negocjacje do Napoleona przez Charlesa
Jamesa Foxa, by³ przeciwny uwiêzieniu Napoleona na �w. Helenie.

134 W Châtillon w okresie 4 lutego � 17 marca 1814 r. mia³o miejsce ostatnie spotkanie dy-
plomatów koalicji antynapoleoñskiej z przedstawicielem Francji w celu wstrzymania dzia-
³añ wojennych.

135 W 1815 r. królami byli jeszcze: w Bawarii � Maksymilian Józef IV (1799-1825) elektor,
a od 1805 r. król Maksymilian I; w Wirtembergii Fryderyk I (1797-1816) wcze�niej elektor,
a od 1805 r. król; w Danii Fryderyk VI wcze�niej regent, a od 1808 r. król.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

110

kontynencie europejskim, kto pertraktowa³, ciesz¹c siê ow¹ godno�ci¹
z wszystkimi w³adcami i zawiera³ z nimi przymierza oparte na wiêzach krwi
lub dyktowane politycznymi interesami. £¹czy³ zatem wszystkie znane cz³o-
wiekowi tytu³y religijne, cywilne i polityczne. Rzecz osobliwa: ¿aden pa-
nuj¹cy w³adca europejski nie móg³ powiedzieæ, ¿e by³y one udzia³em
za³o¿yciela, przywódcy czy najwybitniejszego przedstawiciela jego dyna-
stii. Cesarz, zamierzaj¹c uprzednio wystêpowaæ w Anglii pod przybranym
nazwiskiem pu³kownika Duroca lub Muirona136 , porzuci³ ten zamiar, kiedy
zaczêto kwestionowaæ jego prawdziwe tytu³y.

Wtorek 8, �roda 9 sierpnia 1815

Szczegó³owy opis pomieszczeñ Cesarza na pok³adzie
Northumberlanda.

Na okrêcie panowa³ nieprawdopodobny rozgardiasz. Na jednostce by³o
pe³no ludzi i sprzêtu. Wyruszyli�my w takim po�piechu, ¿e niemal nic na
pok³adzie nie znajdowa³o siê na w³a�ciwym miejscu, a gdy podniesiono ju¿
¿agle, ci¹gle jeszcze trwa³o zaopatrzenie okrêtu.

A oto szczegó³owy opis czê�ci okrêtu, któr¹ zajmowali�my. Przestrzeñ
za bezanmasztem obejmowa³a dwa pomieszczenia przeznaczone do ogól-
nego u¿ytku oraz dwie kajuty indywidualne. Pierwszym z nich by³a mesa
maj¹ca oko³o dziesiêciu stóp szeroko�ci, za� d³ugo�æ jej odpowiada³a sze-
roko�ci okrêtu. O�wietlenie jej stanowi³y luki artyleryjskie, po jednym z ka¿-
dej burty, oraz górny witra¿. Resztê powierzchni mieszkalnej zajmowa³ salon
oraz dwie umieszczone symetrycznie kajuty, z prawej i lewej strony. Ka¿da
z nich posiada³a wej�cie do mesy i salonu. Cesarz zajmowa³ kajutê lew¹,
w której umieszczono jego polowe ³ó¿ko. Admira³ mieszka³ w prawej. Obo-
wi¹zywa³y �cis³e zalecenia: przede wszystkim salon pe³niæ mia³ funkcjê ogól-
nego pomieszczenia, a nie pozostawaæ do wy³¹cznej dyspozycji Cesarza.
Ministrowie do tego stopnia okazali siê gorliwi, ¿e nawet tak oczywiste
wzglêdy nale¿ne Cesarzowi budzi³y ich niepokój.

Stó³ jadalny mia³ tê sam¹ formê co mesa. Cesarz zajmowa³ przy nim miej-
sce, siadaj¹c plecami do salonu z twarz¹ zwrócon¹ w kierunku dziobu okrê-
tu. Po jego lewicy siedzia³a pani Bertrand, po prawicy znajdowa³ siê admira³,
za� po jego prawej stronie pani de Montholon137. Przy krótszej krawêdzi sto³u

136 Jean Baptiste Muiron (1774-1796), kpt., s³u¿y³ wraz z Napoleonem w 1793 r. w Tulonie,
w 1796 r. zosta³ jego adiutantem, zgin¹³ pod Arcole zas³aniaj¹c Bonapartego swoim cia³em.
Na jego cze�æ nazwano fregatê, któr¹ Napoleon powróci³ w 1799 r. z Egiptu do Francji.

137 Albina de Vassal Montholon (1779-1848), córka generalnego poborcy z Languedoc �
Roussillon et du Pays de Foix. W 1796 r. wysz³a za J.P. Bignona, z którym rozwiod³a siê
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siedzia³ dowódca okrêtu (kapitan Ross138), naprzeciw niego przy przeciwle-
g³ym boku pan de Montholon (obok pani Bertrand), pó�niej za� sekretarz
okrêtowy. Pozostawa³ bok przeciwleg³y w stosunku do Cesarza. Przy nim,
licz¹c od dowódcy okrêtu, siedzieli: wielki marsza³ek, genera³-pu³kownik
53. regimentu139, ja oraz baron Gourgaud. Admira³ zaprasza³ codziennie jed-
nego lub dwóch oficerów, którzy siadywali miêdzy nami. Moje miejsce by³o
niemal naprzeciw Cesarza. Przez ca³y obiad przygrywa³a niedawno utwo-
rzona orkiestra 53. regimentu, co nie spotyka³o siê z naszej strony ze spe-
cjalnym entuzjazmem. By³y dwa zestawy dañ, mieli�my jednak niewiele
zapasów ¿ywno�ci. Zreszt¹ nasze gusta kulinarne tak bardzo ró¿ni³y siê od
upodobañ naszych gospodarzy! Trzeba przyznaæ, ¿e starali siê, jak tylko mo-
gli, a poza tym usi³owali�my nie sprawiaæ im k³opotów. Mnie wraz z synem
umieszczono przy prawej burcie, na wysoko�ci wielkiego masztu, w niewiel-
kiej, obitej p³ótnem kabinie, w której znajdowa³o siê dzia³o.

P³ynêli�my, usi³uj¹c opu�ciæ kana³ La Manche, na ile pozwala³ na to
wiatr. Posuwali�my siê wzd³u¿ brzegów angielskich, gdzie w ka¿dym por-
cie uzupe³niano zapasy ¿ywno�ci i niezbêdny sprzêt. Sporo rzeczy otrzy-
mali�my w Plymouth, gdzie do³¹czy³o do nas kilka jednostek. Podobnie
by³o w Falmouth140.

Czwartek 10 sierpnia 1815

Ziemia znika na horyzoncie. Refleksje.

w 1799 r. W 1800 r. wziê³a �lub z bankierem ze Szwajcarii Danielem Rogerem, pó�niej-
szym deputowanym i senatorem w czasach III Republiki. Z nim mia³a jednego syna.
W 1809 r. spotka³a hr. Ch.T. de Montholon, w którym szaleñczo siê zakocha³a z wzajem-
no�ci¹. W tajemnicy wziêli �lub, a z tego zwi¹zku przyszed³ na �wiat syn Tristan, towa-
rzysz¹cy rodzicom na �w. Helenie. Przypuszcza siê, ¿e urodzona na wyspie 26 stycznia
1818 r. Maria Karolina Julia El¿bieta Józefina Napoleona jest córk¹ w³a�nie cesarza. Albina
opu�ci³a wyspê wraz ze swoim synem i dwiema córkami z uwagi na pogarszaj¹cy siê jej
stan zdrowia.

138 Charles Bayne Hodgson Ross (1778-1847), kapitan HMS Northumberland, pó�niej wice-
admira³.

139 Tym oficerem by³ George Ridout Bingham (1777-1833). Jego 53 regiment zosta³ za³o-
¿ony w Bridgnoth w 1755 r. W latach 1793-1795 regiment walczy³ we Flandrii oraz na
pó³nocy Niemiec. Pó�niej uczestniczy³ w walkach w Indiach i Nepalu. 2 Batalion s³u¿y³
w Portugalii, Hiszpanii i na po³udniu Francji, a nastêpnie jako stra¿ Napoleona na �w.
Helenie od 1815 do 1817 r. Kapitan Thomas Wiliam Poppleton (1775-1872) by³ oficerem
ordynansowym Napoleona. Jednym z trofeów regimentu z tego czasu jest pêczek w³osów
Napoleona. Cesarz nazywa³ go od koloru mundurów �Czerwonym regimentem�.

140 Falmouth � miasto w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Kornwalia, nad kana³em La Manche.
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Dziesi¹tego sierpnia byli�my ju¿ poza Kana³em la Manche i stracili�my
ziemiê z oczu. Rozpoczyna³ siê dla nas nowy rozdzia³ w ¿yciu. Refleksja ta
raz jeszcze poruszy³a me serce. Niektóre wspomnienia objawi³y siê z ca³¹
moc¹. Mia³em gorzk¹ satysfakcjê rozdrapywania w³asnych ran! �O ci, któ-
rych kocha³em, co podtrzymywali�cie mnie przy ¿yciu! Moi prawdziwi przy-
jaciele, moje najdro¿sze uczucia, okaza³em siê was godny! Pozostañcie ze
mn¹, nie zapominajcie o mnie!�

Tymczasem kontynuowali�my rejs i wkrótce mieli�my oddaliæ siê od Eu-
ropy. Tak wiêc w nieca³e sze�æ tygodni Cesarz abdykowa³, odda³ siê w rêce
Anglików i zes³any zosta³ na wygnanie na le¿¹c¹ po�ród ogromnego oce-
anu ska³ê. Nie s¹ to, oczywi�cie, normalne kryteria, by móc oceniæ moc
ducha, a tak¿e szanse, jakie przyniesie los. Co siê tyczy owych trzech oko-
liczno�ci, s¹d historii oka¿e siê trafniejszy ni¿ nasz w³asny, a poza tym od-
bêdzie siê przy ca³kowicie jasnym niebie, my bowiem znajdujemy siê teraz
w chmurach.

Wkrótce po abdykacji Napoleona, maj¹c na uwadze spadaj¹ce na ojczy-
znê nieszczê�cia, krytykowano jego decyzjê z³o¿enia siebie w ofierze. Jak
tylko dowiedziano siê, ¿e jest wiê�niem w Plymouth, potêpiono jego szla-
chetn¹ i wielkoduszn¹ decyzjê. On jednak nie posun¹³ siê a¿ do tego, by zgo-
dziæ siê na rejs na �wiêt¹ Helenê. Tego nie o�mielono mu siê zarzuciæ. Takie
w³a�nie jest pospólstwo! Wydaje s¹d tylko o tym, co w danej chwili widzi.
Jednak¿e prócz owych nieszczê�æ, którym podjêta decyzja nie by³a w sta-
nie zapobiec, nale¿a³oby wymieniæ jeszcze wszystkie te, które by³yby kon-
sekwencj¹ decyzji przeciwnej.

Decyduj¹c siê na abdykacjê, Napoleon zebra³ wokó³ siebie wszystkich
przyjació³ ojczyzny, wytyczaj¹c jedyny cel: jej ocalenie! Pozostawi³ Fran-
cjê domagaj¹c¹ siê jedynie, wobec wszystkich narodów, �wiêtego prawa do
niepodleg³o�ci. Tym samym pozbawi³ koalicjantów pretekstu do niszczenia
i dzielenia naszego terytorium. Porzuci³ wszelk¹ my�l o spe³nieniu swych
ambicji osobistych. Okaza³ siê bohaterem sprawy, której sta³ siê mesjaszem.
Nie pozbawiono go przecie¿ geniuszu i si³, jakie móg³by spo¿ytkowaæ bê-
d¹c zwyk³ym obywatelem. B³¹d wiêc pope³ni³ tu tylko nieudolny i zdradziec-
ki rz¹d tymczasowy, który po nim nast¹pi³. Zes³any do Rochefort Napoleon,
gdy dowódca fregat odmówi³ wyj�cia w morze, czy¿ mia³ zaprzepa�ciæ szan-
se, jakie dawa³a abdykacja? Czy¿ mia³ powróciæ na l¹d, stan¹æ na czele naj-
zwyklejszych band, skoro zrezygnowa³ z dowództwa nad armi¹? Czy¿ mia³
rzuciæ siê rozpaczliwie w wir nierokuj¹cej powodzenia wojny domowej, któ-
rej wynikiem mog³aby byæ jedynie strata ostatniego poparcia i zaprzepaszcze-
nie przysz³ych nadziei ojczyzny? W takiej sytuacji powzi¹³ najszlachetniejsz¹
decyzjê, godn¹ jego ¿ycia, a bêd¹c¹ odpowiedzi¹ na dwadzie�cia lat ¿a³o-
snych oszczerstw rzucanych pod jego adresem. Lecz jak oceni historia owych
ministrów wolnego narodu, stra¿ników i depozytariuszy narodowych praw,
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ustawicznie gotowych na przyjêcie Koriolana141, a maj¹cych jedynie wiêzy
dla Kamillusa142?

Co siê tyczy zarzutów, ¿e pozwoli³ siê deportowaæ na Wyspê �wiêtej
Heleny, odpowiadanie na nie by³oby rzecz¹ niegodn¹. Walka wrêcz w kabi-
nie okrêtowej, zabicie kogo� z w³asnej rêki, podpalenie prochu to czyny
godne rozbójnika. Godno�æ w nieszczê�ciu, pogodzenie siê z nieuchronno-
�ci¹ fortuny tak¿e s¹ czynami chwalebnymi, godnymi wielkich ludzi zwy-
ciê¿onych przez los.

Gdy Napoleon znalaz³ siê w rêkach angielskich ministrów, ci o wiele bar-
dziej kierowali siê instynktami ni¿ poczuciem sprawiedliwo�ci i racjami po-
litycznymi. Zlekcewa¿yli chwalebne prawa swej ojczyzny, zaniechali prawa
go�cinno�ci, zapomnieli o swym honorze, wystawili na szwank honor Anglii.
Postanowili porzuciæ swego go�cia gdzie� na ogromnym oceanie, pozosta-
wiæ go tam jako wiê�nia na skale oddalonej dwa tysi¹ce mil od Europy, po-
zbawiæ go widoku ludzi i kontaktu z nimi. Mo¿na by rzec, ¿e dzie³o
zniszczenia, którym nie �mieli obci¹¿yæ swych sumieñ, pragnêli pozostawiæ
zgryzotom pozbawionego wszystkiego wygnañca, trudom podró¿y, �mier-
telnemu wp³ywowi lej¹cego siê z nieba ¿aru. Jednak¿e by choæ czê�ciowo
pogodziæ ¿yczenia narodu z konieczno�ci¹ chwili, dokumenty publiczne na
polecenie ministrów podsyca³y namiêtno�ci t³umów, rozpowszechniaj¹c stek
dawnych oszczerstw i k³amstw. Ze swej za� strony ministrowie ci o�wiad-
czali, ¿e ich decyzja wyp³ywa³a jedynie ze zobowi¹zañ wobec koalicjantów.
Znajdowali�my siê w samym centrum tych politycznych zawirowañ, kiedy
chwytano siê wszystkich najpodlejszych �rodków: gazety pe³ne by³y per-
fidnych o�wiadczeñ, po raz kolejny w zjadliwym tonie przedstawiano wszyst-
kie czyny, a nawet s³owa, które w przeci¹gu dwudziestu lat mog³y raniæ
poczucie dumy narodowej i podsycaæ nienawi�æ. Jednak zwa¿ywszy na to, ¿e
ca³a Anglia ruszy³a hurmem na po³udnie kraju by nas ogl¹daæ, zwa¿ywszy na
postawê i uczucia tych, którzy tam przybyli, mogli�my podczas naszego po-
bytu w Plymouth siê przekonaæ, ¿e ta sztucznie wywo³ywana antypatia umrze
�mierci¹ naturaln¹. Wyp³ywaj¹c stamt¹d, mogli�my ¿ywiæ nadziejê, ¿e naród
angielski z ka¿dym dniem wykazywaæ bêdzie coraz mniejsze zainteresowanie
spraw¹, która go nie dotyczy, opinia publiczna z czasem obróci siê przeciw

141 Koriolan, w³a�c. Cnaeus Marcius Coriolanus (VI/V w. p.n.e.), rzymski wódz, przeciwnik
plebejuszy, zdoby³ miasto Wolsków � Corioli, po wygnaniu razem z Wolskami usi³owa³
zdobyæ Rzym; zdecydowa³ siê jednak na negocjacje, za które Wolskowie uznali go za zdraj-
cê i zabili; postaæ z dramatu Szekspira.

142 Kamillus, w³a�c. Marcus Furius Camillus (zm. 364 p.n.e.), wódz i rzymski trybun wojsko-
wy. W 396 p.n.e. zdoby³ etruskie miasto Weje, a nastêpnie Falerii. Opu�ci³ Rzym na skutek
oskar¿eñ o rabunek etruskich bogactw. Pó�niej mianowany dyktatorem uratowa³ Rzym
w okresie najazdu Galów (387 p.n.e.).
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ministrom, ci za� z naszej strony doczekaj¹ siê w przysz³o�ci straszliwej ri-
posty, jednak¿e z zachowaniem poczucia odpowiedzialno�ci.

Od pi¹tku 11 do poniedzia³ku 14 sierpnia 1815

Szczegó³y dotycz¹ce Cesarza, jego zwyczaje na pok³adzie okrêtu.

Przep³ywali�my przez Zatokê Biskajsk¹, po czym minêli�my Przyl¹dek
Finisterre143. Wia³ sprzyjaj¹cy, choæ s³aby wiatr. Panowa³y upa³y. Dni up³y-
wa³y bardzo monotonnie. Cesarz jada³ w swej kajucie �niadania o nieregu-
larnej porze. My, Francuzi, zgodnie z tradycj¹ spo¿ywali�my poranny posi³ek
o godzinie dziesi¹tej, Anglicy za� � o ósmej.

 Rankiem Cesarz przywo³ywa³ kogo� z nas, by zapoznaæ siê z dzienni-
kiem okrêtowym, dowiedzieæ siê, ile przebyli�my mil, jaki jest stan wiatru,
jakie s¹ najnowsze wie�ci, etc. Du¿o czyta³, oko³o godziny czwartej zmienia³
ubiór, zanim pojawi³ we wspólnym pomieszczeniu, by graæ w szachy z któ-
rym� z nas. O godzinie pi¹tej admira³, opu�ciwszy kilka chwil wcze�niej sw¹
kajutê, powiadamia³ go, ¿e podano do sto³u.

Wszyscy wiedz¹, ¿e Cesarz spo¿ywa³ obiad w dobry kwadrans. Tutaj
posi³ek sk³adaj¹cy siê jedynie z dwóch zestawów dañ zajmowa³ godzinê do
pó³torej, co by³o dla niego nadzwyczaj uci¹¿liwe, choæ absolutnie nie da-
wa³ tego po sobie poznaæ. Twarz, gestykulacja, ca³a jego postawa wyra¿a³a
obojêtno�æ. Nowa kuchnia, inne dania, ich jako�æ nigdy nie doczeka³y siê
z jego strony ani pochwa³y, ani krytyki. Nigdy te¿ nie wyra¿a³ ani jakiego�
¿yczenia, ani niezadowolenia. Obs³ugiwa³o go dwóch stoj¹cych za nim po-
kojowców. Na ogó³ admira³ pragn¹³ podawaæ mu osobi�cie wszelkiego ro-
dzaju dania, jednak wystarczy³o krótkie podziêkowanie Cesarza, a do tego
wyra¿one w taki sposób, ¿eby ju¿ nie nalega³. Niemniej admira³ stara³ siê
w dalszym ci¹gu byæ bardzo uprzejmy. Jednak od tej chwili ju¿ tylko jego
pokojowcom sugerowa³, co godnego polecenia mogli mu podaæ, a ci zaj-
mowali siê tym osobi�cie. Cesarz wydawa³ siê ca³kiem obcy, zdawa³ siê nic
nie ¿¹daæ, niczego nie dostrzegaæ. Mimo ¿e znajdowa³ siê po�ród rozmów-
ców (konwersacjê prowadzono zawsze po francusku, choæ by³y one bardzo
stonowane), zachowywa³ na ogó³ milczenie, jak gdyby niczego nie s³ysza³.
Gdy zdarza³o mu siê odezwaæ, czyni³ to tylko po to, ¿eby poruszyæ jakie�
kwestie naukowe lub techniczne, albo te¿ ¿eby zamieniæ kilka s³ów z oso-
bami zapraszanymi okazjonalnie przez admira³a na obiad. Najczê�ciej do
mnie Cesarz zwraca³ siê z pytaniami, bym je przet³umaczy³.

143 Przyl¹dek Finisterre � po³o¿ony jest w zachodniej czê�ci hiszpañskiej Galicji, najbardziej
na zachód wysuniêty punkt Pó³wyspu Iberyjskiego.
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Wiadomo ¿e Anglicy maj¹ zwyczaj przebywaæ bardzo d³ugo przy stole
po deserze, aby spo¿ywaæ napoje i prowadziæ rozmowy. Cesarz, ju¿ bardzo
zmêczony d³ugotrwa³ym posi³kiem, nie móg³by tego znie�æ. Dlatego te¿, ju¿
pierwszego dnia, natychmiast po kawie wsta³ od sto³u i wyszed³ na pok³ad.
Wielki marsza³ek i ja pod¹¿yli�my za nim. Admira³a zbi³o to z tropu. Pozwo-
li³ sobie co prawda na krótki komentarz z rodakami, lecz hrabina Bertrand,
jako ¿e angielski jest jej jêzykiem ojczystym, odezwa³a siê gwa³townie:

� Proszê nie zapominaæ, panie admirale, ¿e ma pan do czynienia z tym,
kto by³ panem �wiata, i ¿e królowie poczytywali sobie za honor zaprosze-
nie do jego sto³u.

� To prawda � odpowiedzia³ admira³.
I oficer ten, maj¹cy zreszt¹ sporo zdrowego rozs¹dku, stosowne manie-

ry, czasami za� wiele uroku, wyda³ odpowiednie polecenia, by posi³ki by³y
dla Cesarza mniej uci¹¿liwe. Nakaza³ przy�pieszyæ serwowanie dañ i szyb-
ciej zamawia³ kawê dla Cesarza oraz osób maj¹cych opu�ciæ wraz z nim to-
warzystwo. Jak tylko Cesarz skoñczy³ posi³ek, wychodzi³, a wówczas
wszyscy wstawali z miejsc i nie zajmowali ich, dopóki Cesarz nie opu�ci³
pomieszczenia. Towarzystwo jeszcze przez ponad godzinê pozostawa³o, by
spo¿ywaæ napoje.

Po posi³ku Cesarz wraz z wielkim marsza³kiem i ze mn¹ przechadza³ siê
po pok³adzie a¿ do nocy. Sta³o siê to codzienn¹, obowi¹zuj¹c¹ regu³¹.

Nastêpnie Cesarz powraca³ do salonu i rozpoczynali�my grê w karty. Za-
zwyczaj po up³ywie pó³ godziny wycofywa³ siê z gry.

Wtorek 15 sierpnia 1815

Osobliwa ³askawo�æ losu.

Rankiem poprosili�my o widzenie siê z Cesarzem. Weszli�my do niego
wszyscy równocze�nie. Nie domy�la³ siê, jaka jest tego przyczyna. By³ to
dzieñ jego imienin.144 Ca³kiem o tym zapomnia³. Tego dnia mieli�my zwy-
czaj widywania siê z nim raczej w obszerniejszych pomieszczeniach, bêd¹-
cych �wiadkiem jego chwa³y. Lecz nigdy ¿yczenia nasze nie by³y tak szczere,
a serca tak pe³ne dla niego mi³o�ci.

Wszystkie dni by³y do siebie podobne. Wieczorami grywali�my regular-
nie w karty. Niekiedy przy³¹czali siê do nas admira³ i kilku Anglików. Cesarz

144 Dzieñ 15 sierpnia by³ jednocze�nie dniem urodzin i imienin cesarza. Rok wcze�niej,
w 1814 r. cesarz by³ na Elbie i uroczy�cie ich nie obchodzono, natomiast w 1813 r. z racji
koñcz¹cego siê zawieszenia broni imieniny przeniesiono na 10 sierpnia i by³o to ostatnie
tak uroczy�cie obchodzone �wiêto cesarza.
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wycofywa³ siê z gry, gdy przegrywa³ na ogó³ dziesiêæ czy dwana�cie napo-
leonów. Zdarza³o mu siê to codziennie, gdy¿ upiera³ siê, ¿e postawi jednego
napoleona, by wygraæ wiêksz¹ ich sumê. Dzi� wygra³ ich z osiemdziesi¹t,
a mo¿e nawet sto. By³a w³a�nie kolejka admira³a. Cesarz chcia³ postawiæ
wygran¹ sumê, by przekonaæ siê, ile jeszcze bêdzie w stanie wygraæ. Uzna³
jednak, ¿e admira³owi bêdzie mi³o, je�li tego nie zrobi. Móg³ wygraæ szes-
na�cie razy z rzêdu, co równa³oby siê sumie ponad sze�ædziesiêciu tysiêcy
napoleonów. Gdy tak zachwycano siê tym niespotykanym szczê�ciem Ce-
sarza, jeden z Anglików zauwa¿y³, ¿e jest dzi� 15 sierpnia, dzieñ jego uro-
dzin i imienin.

Od �rody 16 do poniedzia³ku 21 sierpnia 1815

¯egluga. Monotonia. Zajêcia. O rodzinie Cesarza. Jego pochodzenie.
Opowiastki.

Minêli�my Przyl¹dek Finisterre 16 sierpnia, a Przyl¹dek �wiêtego Win-
centego145 osiemnastego. Dziewiêtnastego byli�my na wysoko�ci Cie�niny
Gibraltarskiej i w dniach nastêpnych kontynuowali�my rejs wzd³u¿ wybrze¿y
afrykañskich, kieruj¹c siê ku Maderze146. ̄ egluga przebiega³a spokojnie. Na-
sze zwyczaje i zajêcia ka¿dego dnia by³y podobne. Jedynie jaka� ciekawa
rozmowa mog³a stanowiæ pewn¹ odmianê.

Przez ca³e poranki Cesarz pozostawa³ w kajucie. Panowa³y upa³y. Nie
ubiera³ siê, pozostaj¹c jedynie sk¹po odziany. Nie chcia³o mu siê spaæ i kil-
kakrotnie wstawa³ w nocy. Jego ulubion¹ rozrywk¹ by³a lektura. Prawie ka¿-
dego ranka wzywa³ mnie do siebie. T³umaczy³em mu na francuski, co
Encyklopedia brytyjska147 czy pozosta³e ksi¹¿ki, które zdo³ali�my znale�æ na
pok³adzie, podawa³y na temat Wyspy �wiêtej Heleny lub krajów, w pobli¿u
których przep³ywali�my. Wtedy przysz³o mi do g³owy, ¿eby dok³adnie go
zapoznaæ z moim Atlasem historycznym. Bêd¹c na pok³adzie Bellerophona,

145 Przyl¹dek �wiêtego Wincentego � przyl¹dek w Portugalii, najbardziej na po³udniowy za-
chód wysuniêta czê�æ Europy. Miejsce zwyciêskiej bitwy floty brytyjskiej dowodzonej
przez Jervisa i Parkera z flot¹ hiszpañsk¹ Don José de Cordóby dnia 14 lutego 1797 r.

146 Madera � obejmuj¹cy kilka wysp archipelag na Oceanie Atlantyckim u pó³nocnych wy-
brze¿y Afryki, na pó³noc od Wysp Kanaryjskich. W roku 1801 i w latach 1807-1814 pod
zarz¹dem brytyjskim.

147 Encyklopedia Britannica � najstarsza i najbardziej znana encyklopedia w jêzyku angiel-
skim. Na statku byæ mo¿e korzystano z drugiego wydania zawieraj¹cego 10 tomów z lat
1777-1784. Trzecie wydanie z suplementami mia³o 20 tomów, podobnie czwarte (1801-1809)
i pi¹te (1815).
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tylko pobie¿nie z nim siê zapozna³, wcze�niej za� mia³ na jego temat fa³szy-
w¹ opiniê. Teraz czyta³ go przez trzy lub cztery dni z rzêdu i by³ nim ocza-
rowany. Nie móg³ nadziwiæ siê ilo�ci informacji, jakie w nim znalaz³,
porz¹dkiem i logik¹ ich klasyfikacji. Mówi³, ¿e dotychczas nic o tej ksi¹¿ce
nie wiedzia³. Przegl¹da³ jedynie mapy, a inne publikacje geograficzne nie
przyci¹ga³y jego uwagi. Szczególnie mapa pó³kul ziemskich cieszy³a siê jego
zainteresowaniem i uznaniem. Nie �mia³em mu powiedzieæ i dowodziæ, ¿e
sama geografia nie jest a¿ tak wa¿na, ¿e jest dziedzin¹ o wiele mniej praco-
ch³onn¹ i dog³êbn¹, natomiast o wiele wiêksz¹ warto�æ maj¹ tabele ogólne
i genealogiczne. Trudno bowiem znale�æ dyscyplinê mog¹c¹ siê równaæ
z metod¹, symetri¹, klarowno�ci¹ tabel ogólnych oraz ³atwo�ci¹ w pos³ugi-
waniu siê nimi. Ka¿da za� z tabel genealogicznych przedstawia w zarysie
historiê danego kraju. �ród³a te s¹ jednocze�nie najpe³niejsz¹ analiz¹ pod
ka¿dym wzglêdem i najbardziej elementarnymi materia³ami naukowymi.

Cesarz pyta³ mnie, czy ta publikacja jest u¿ywana we wszystkich typach
szkolnictwa. Gdyby o niej wiedzia³ � powiada³ � to zarzuci³by ni¹ licea i szko³y.
Pyta³ mnie równie¿, dlaczego wyda³em j¹ pod pseudonimem Le Sage148. Od-
powiedzia³em, ¿e bardzo pobie¿ny jej szkic opracowa³em w Anglii, kiedy
przebywa³em na emigracji w czasie, gdy wystarcza³o pos³ugiwaæ siê swoim
nazwiskiem za granic¹, by wystawiæ na niebezpieczeñstwo rodzinê w kra-
ju. A poza tym � doda³em �miej¹c siê � postêpuj¹c w ten sposób, kierowa-
³em siê chyba skojarzeniami z dzieciñstwa, na�laduj¹c bretoñskich mo¿nych,
którzy � by nie pope³niæ wykroczenia � pozostawiali swe szpady w kance-
larii s¹dowej, zanim pojawili siê w sali rozpraw, etc.

Codziennie po obiedzie Cesarz � jak ju¿ wspomnia³em � wstawa³ od sto³u
o wiele wcze�niej ni¿ pozostali, po czym wielki marsza³ek i ja nie omiesz-
kali�my wyj�æ z nim na pok³ad. Czêsto przebywa³em tam z Cesarzem sam,
poniewa¿ marsza³ek wraca³ do ¿ony skar¿¹cej siê nierzadko na zdrowie.

Poczyniwszy pierwsze uwagi na temat pogody, wiatru, �ladu wodnego
za ruf¹ okrêtu, Cesarz przechodzi³ do zasadniczego tematu konwersacji. Po-
wracali�my nawet do rozmowy z dnia poprzedniego lub dni wcze�niejszych.
Po dziesiêciu lub dwunastu rundach wzd³u¿ pok³adu, zwyk³ opieraæ siê
o przedostatnie dzia³o na lewej burcie okrêtu, blisko pomostu komunikacyj-
nego. Midshipmen (m³odzi podchor¹¿owie) rych³o zauwa¿yli ten zwyczaj
Cesarza i dzia³o to nie by³o nazywane na okrêcie inaczej jak dzia³o cesarskie.

W tym w³a�nie miejscu Cesarz czêsto prowadzi³ wielogodzinne rozmo-
wy; tam te¿ po raz pierwszy us³ysza³em czê�æ tego, co opowiem. Zaznaczam
zreszt¹, ¿e przekazujê tu równocze�nie to, co wy³owi³em w trakcie rozlicz-
nych pó�niejszych lu�nych rozmów. Pragnê przedstawiæ w jednym miejscu
wszystko to, co jest godne uwagi. S¹dzê, i¿ nale¿y podkre�liæ i przypomnieæ,

148 Le Sage � fr. mêdrzec; sage � m¹dry, roztropny, uczony.
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¿e je¿eli dziennik ten nie jest zbytnio uporz¹dkowany i nie ma w nim ¿ad-
nej metody, wynika to z po�piechu. Moi wspó³cze�ni czekaj¹ z utêsknieniem,
a stan mego zdrowia nie pozwala mi na choæby trochê staranniejsz¹ formê.
Obawiam siê, ¿e nie bêdê mia³ czasu na jego dokoñczenie. Oto me a¿ nadto
ewidentne usprawiedliwienie i moje prawa do niestarannej narracji i chro-
nologii wydarzeñ. Notujê w po�piechu to, co sobie przypominam, pozosta-
wiaj¹c na ogó³ pierwsz¹ wersjê.

Nazwisko Bonaparte pisze siê Bonaparte lub Buonaparte, o czym wiedz¹
wszyscy W³osi. Ojciec Napoleona podpisywa³ siê Buonaparte. Jego wuj, ar-
chidiakon Lucjan149, który go prze¿y³ i zastêpowa³ mu ojca, jak równie¿ wszyst-
kim jego braciom, podpisywa³ siê � mieszkaj¹c pod tym samym dachem �
Bonaparte. W okresie m³odzieñczym Napoleon podpisywa³ siê Buonaparte,
podobnie jak jego ojciec. Kiedy obj¹³ dowództwo nad Armi¹ W³och150, bar-
dzo uwa¿a³, by nie zmieniæ tej ortografii, która by³a jak najbardziej w³osk¹
wersj¹ nazwiska. Jednak w pó�niejszym czasie, przebywaj¹c w�ród Fran-
cuzów, pragn¹³ mieæ bardziej francusk¹ jego wersjê. Odt¹d ju¿ podpisywa³
siê wy³¹cznie Bonaparte.

Rodzina ta przez d³ugi czas odgrywa³a we W³oszech znacz¹c¹ rolê. Po-
siada³a bardzo wielkie wp³ywy w Treviso. Jest o niej wzmianka w Z³otej
Ksiêdze Bolonii. Wspominaj¹ te¿ o niej florenccy patrycjusze.

Gdy Napoleon, dowodz¹cy Armi¹ W³osk¹, wkroczy³, jako zwyciêzca, do
Treviso151, w³odarze miasta z rado�ci¹ stawili siê przed jego oblicze, prezen-
tuj¹c mu tytu³y i akta dowodz¹ce, ¿e jego rodzina odgrywa³a tam znacz¹c¹
rolê.

Na spotkaniu drezdeñskim152, przed kampani¹ rosyjsk¹ cesarz Franciszek
oznajmi³ którego� dnia Napoleonowi, swemu ziêciowi, ¿e równie¿ i jego ro-
dzina panowa³a niegdy� w Treviso153. By³ tego bardzo pewien, gdy¿ kaza³
sobie dostarczyæ wszystkie �wiadcz¹ce o tym dokumenty. Napoleon odpo-
wiedzia³ mu, �miej¹c siê, ¿e nie chce nic wiedzieæ na ten temat i ¿e woli ju¿
byæ Rudolfem Habsburgiem swego rodu154. Franciszek przyk³ada³ do tego
wiêksz¹ wagê. Mówi³ mu, i¿ jest rzecz¹ ca³kowicie obojêtn¹, ¿e siê kiedy�

149 Lucjan Bonaparte (1718-1791), archidiakon katedry w Ajaccio.
150 Armia W³och � utworzona w 1792 r. do zaabsorbowania czê�ci wojsk austriackich, zdoby³a

Sabaudiê i Niceê, jednak¿e pó�niej nie mog³a utrzymaæ prze³êczy alpejskich. W 1796 r. jej
dowódc¹ zosta³ Bonaparte.

151 Trewiza � miasto we W³oszech, 40 km na pó³noc od Wenecji.
152 Tzw. konferencja drezdeñska mia³a miejsce w dniach 17-28 maja 1812 r. z udzia³em m.in.

Napoleona, Marii Ludwiki, cesarza i cesarzowej Austrii, króla Prus i króla Saksonii.
153 Trewiza znajdowa³a siê w posiadaniu ksi¹¿¹t austriackich w latach 1381-1384.
154 Rudolf I Habsburg (1218-1291), za³o¿yciel dynastii Habsburgów, od 1273 roku król

niemiecki.
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by³o bogatym, by pó�niej staæ siê biednym, ale jest rzecz¹ bezcenn¹, je�li
by³o siê kiedy� w³adc¹, i ¿e nale¿y o tym powiadomiæ Mariê Luizê, której
sprawi to wielk¹ przyjemno�æ.

Gdy w trakcie kampanii w³oskiej Napoleon wkroczy³ do Bolonii155, przed-
stawiciele tamtejszego senatu, Marescalchi156, Caprara157 i Aldini158, od tam-
tego momentu bardzo we Francji znani, uroczy�cie przed³o¿yli mu z³ot¹
ksiêgê, w której widnia³o imiê i herb jego rodziny.

Kilka domów i gmachów florenckich �wiadczy jeszcze o dawnej dzia-
³alno�ci rodziny Bonaparte. Na niektórych widniej¹ ci¹gle tarcze herbowe.

Pewien przebywaj¹cy w Londynie Korsykanin lub mieszkaniec Bolonii,
o nazwisku bodaj¿e Cesari, zdziwiony reakcj¹ rz¹du na pokojowy list gene-
ra³a Bonapartego obejmuj¹cego konsulat, opublikowa³ informacje genealo-
giczne potwierdzaj¹ce jego zwi¹zki ze staro¿ytnym rodem Este, Welfów lub
Guelfów159, protoplast¹ obecnych królów Anglii.

Ksi¹¿ê Feltre, francuski minister w Toskanii160, przywióz³ do Pary¿a z ga-
lerii Medyceuszy portret przedstawicielki rodziny Buonaparte, która po�lubi-
³a jednego z ksi¹¿¹t tego rodu. Z tego samego domu pochodzi³a te¿ matka
papie¿a Miko³aja V lub Paw³a V z Sarzany.161

Równie¿ który� z cz³onków rodu Bonaparte podpisa³ porozumienie miê-
dzy Sarzan¹ a Livorno. Tak¿e któremu� z rodu Bonaparte zawdziêczamy,
w okresie odrodzenia literatury, jedn¹ z najstarszych komedii, Wdowê162, znaj-
duj¹c¹ siê w Bibliotece Publicznej w Pary¿u.

155 Boloniê zdobyto 19 czerwca (1 messidora roku IV) 1796 r. Tego dnia zajêto równie¿
Modenê.

156 Ferdinando Marescalchi (1754-1816), cz³onek magistratu Bolonii, wielbiciel Napoleona.
157 Giovanni Battista Caprara (1733-1810), kardyna³, legat papieski od 1802 r.
158 Antonio Aldini (1756-1826), profesor prawa w Bolonii, szczerze oddany Napoleonowi, two-

rzy³ Republikê Cisalpiñsk¹, jego bratem by³ znany w³oski fizyk Giovanni Aldini (1762-1834).
159 Welfowie i d�Este to dwie dynastie pochodzenia w³osko-niemieckiego, blisko spokrew-

nione ze sob¹. Pierwsza dynastia rz¹dzi³a w krajach niemieckich, natomiast druga pano-
wa³a we W³oszech � Ferrarze, Modenie, a wygas³a w 1803 r. wraz ze �mierci¹ Herkulesa
III d�Este. Spokrewniona z nimi by³a Wiktoria Hanowerska, od 1837 r. królowa Anglii.

160 Henri-Jacques Clarke (1765-1818), ksi¹¿ê Feltre, gen. francuski, minister wojny. W 1796 r.
zosta³ skierowany przez Dyrektoriat do Armii W³och, aby kontrolowaæ Bonapartego. Clarke
podda³ siê jednak rozkazom Napoleona. W 1801 r. mianowany ministrem pe³nomocnym
przy królu Etrurii.

161 Miko³aj V (1397-1455), papie¿ od 1447 r., twórca Biblioteki Watykañskiej; Pawe³ V (1552-
-1605), papie¿ od 1605 r. To w³a�nie Miko³aj V przyszed³ na �wiat w miejscowo�ci Sarzana
ko³o La Spezia, nie za� Pawe³ V, który urodzi³ siê w Rzymie.

162 Mowa o opublikowanej we Florencji w 1568 i 1592 r. komedii Wdowa (la Vedova, la Venue)
autorstwa Nicolo Bonaparte. Utwór napisany po w³osku, zosta³ ju¿ w czasach Napoleona
przet³umaczony na jêzyk francuski przez M. Augera wówczas m³odego i utalentowanego
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Gdy stoj¹cy na czele Armii W³och Napoleon szed³ na Rzym, otrzymu-
j¹c w Tolentino propozycje papie¿a163, który� z nieprzyjacielskich negocja-
torów zauwa¿y³, ¿e jest on jedynym Francuzem, który od czasów konetabla
de Bourbon maszerowa³ na Rzym164. Doda³ przy tym, i¿ osobliwo�æ tego wy-
darzenia polega³a na tym, ¿e historia pierwszej ekspedycji zosta³a spisana
w³a�nie przez jednego z krewnych tego, który sta³ na czele drugiej, a mia-
nowicie przez monsignora Miko³aja Buonaparte, który to pozostawi³ po so-
bie Z³upienie Rzymu przez konetabla de Bourbon.165 St¹d byæ mo¿e albo te¿
od wy¿ej wspomnianego papie¿a wywodzi siê imiê Miko³aj, którym w nie-
których pamfletach obdarzano Cesarza, zamiast imieniem Napoleon. Publi-
kacja ta znajduje siê we wszystkich bibliotekach. Poprzedza j¹, opracowana
jakie� czterdzie�ci czy piêædziesi¹t lat wcze�niej, historia rodu Buonaparte.
Jej autorem jest profesor Uniwersytetu w Pizie, doktor Vaccha.

Pan de Cetto, ambasador Bawarii,166 mówi³ mi czêsto, ¿e archiwa w Mo-
nachium zawieraj¹ poka�n¹ liczbê dokumentów w³oskich �wiadcz¹cych
o chwale tego rodu.

urzêdnika Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. W 1803 r. ksiêgarz paryski Claude Molini
podj¹³ siê jej wydania.

163 W Tolentino dnia 19 lutego 1797 r. podpisano traktat miêdzy Francj¹ i Stolic¹ Apostolsk¹,
na mocy którego dziêki kontrybucji Watykan nie zosta³ zajêty przez wojska francuskie.
W 1815 r. pod Tolentino Murat przegra³ bitwê z wojskami austriackimi.

164 Chodzi o konetabla Karola III de Bourbon-Montpensier (1490-1527), który w 1527 r. szed³
na Rzym z 35 000 wojsk cesarskich. Zosta³ naczelnym wodzem wojsk oblê¿niczych, zgi-
n¹³ jednak pod murami Rzymu trafiony �miertelnie kul¹ arkebuzow¹.

165 Sprawdzone w bibliotece, gdzie rzeczywi�cie znajduje siê powy¿sza relacja o spl¹drowa-
niu Rzymu, lecz autorstwa Jakuba Buonapartego, a nie Miko³aja. Jakub ¿y³ w czasie sacco
di Roma i by³ naocznym �wiadkiem tego wydarzenia. Rêkopis jego po raz pierwszy zo-
sta³ wydrukowany w Kolonii w roku 1756. Tom zawiera genealogiê rodziny Bonaparte
szczyc¹cej siê bardzo d³ug¹ histori¹ i zaliczanej do najznamienitszych rodów Toskanii.
Relacja ta zawiera zapewne wielce ciekawy szczegó³, oto bowiem pierwszy Bonaparte
wzmiankowany w tej genealogii by³ ponoæ wygnany z ojczyzny jako gibelin. Czy¿by wiêc
losem owego rodu by³o, we wszystkich czasach i epokach, uleganie zgubnemu wp³ywo-
wi gwelfów?
Koloñski wydawca pisze czasem Buonaparte, czasem Bonaparte.
Ów monsignor Miko³aj Buonaparte, wzmiankowany na pocz¹tku tekstu jako historyk, jest
jedynie wujem tego drugiego, Wspomina siê zreszt¹ o nim w genealogii jako o znamieni-
tym uczonym oraz tym, który utworzy³ wydzia³ jurysprudencji Uniwersytetu w Pizie.

Sacco di Roma (w³. Pl¹drowanie Rzymu) � wydarzenia z 1527 r., kiedy to wojska cesa-
rza Karola V zdoby³y i przez wiele tygodni ³upi³y Rzym podczas wojny hiszpañsko-
-francuskiej.

Gibelin � cz³onek stronnictwa procesarskiego w �redniowiecznych W³oszech, przeciwnik
papie¿y.

166 Anton von Cetto (1756-1847), bawarski dyplomata, sygnowa³ akt Zwi¹zku Reñskiego
w imieniu króla Bawarii.
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W czasach swej �wietno�ci Napoleon nie wyra¿a³ zgody na wszelkiego
rodzaju badania dotycz¹ce tej kwestii, a nawet unika³ rozmów na ten temat.
Kiedy by³ konsulem, tak skutecznie powstrzyma³ pierwsz¹ tego rodzaju pró-
bê, ¿e nikt ju¿ nie próbowa³ do tego powracaæ. Autor pewnej genealogii usi-
³owa³ wykazaæ, ¿e przodkowie Cesarza wywodz¹ siê od dawnych królów
Pó³nocy. Napoleon wy�mia³ tê próbê pochlebstwa w oficjalnej publikacji,
która stwierdza³a, ¿e szlachectwo Pierwszego Konsula datuje siê co najwy-
¿ej od czasów Montenotte167 lub osiemnastego brumaire�a168.

Rodzina ta, podobnie jak wiele innych, by³a ofiar¹ rozlicznych rewolt pu-
stosz¹cych w³oskie miasta. Na skutek zamieszek we Florencji ród Bonaparte
spotka³ ten sam los co licznych fuorusciti (emigrantów). Który� z przedstawi-
cieli tego rodu zbieg³ najpierw do Sarzany, sk¹d uda³ siê na Korsykê. Osiedli
na tej wyspie jego potomkowie nadal wysy³ali swe dzieci do Toskanii, zasila-
j¹c w ten sposób jedn¹ z ga³êzi rodu zamieszkuj¹c¹ San Miniato169.
Od kilku pokoleñ drugiemu z kolei narodzonemu dziecku z tej rodziny re-
gularnie nadawano imiê Napoleon. Tradycja ta wywodzi³a siê od Napole-
ona z rodu Ursinich170, zajmuj¹cego poczesne miejsce we w³oskich kronikach
wojskowych.

Po wyprawie do Livorno Napoleon, udaj¹c siê do Florencji, nocowa³ w San
Miniato u pewnego starego ksiêdza nazwiskiem Buonaparte, który z wielk¹
uprzejmo�ci¹ odnosi³ siê do ca³ego sztabu.171 Gdy wyczerpa³ ju¿ wszystkie
wspomnienia rodzinne, o�wiadczy³ m³odemu dowódcy, ¿e dostarczy mu bez-
cenny dokument. Napoleon s¹dzi³, ¿e zaprezentuje mu jakie� osobliwe drze-
wo genealogiczne, co � jak doda³ ze �miechem � wielce schlebia³oby jego
pró¿no�ci. Okaza³o siê, ¿e by³ to memoria³ napisany wed³ug wszelkich regu³
sztuki, po�wiêcony ojcu Bonawenturze Buonaparte, kapucynowi z Bolonii,
który od dawna by³ ju¿ beatyfikowany, lecz który nie móg³ doczekaæ siê ka-
nonizacji, a to z racji ogromnych kosztów wi¹¿¹cych siê z tym procesem.

� Papie¿ tego Panu nie odmówi, Generale � powtarza³ poczciwy ksi¹dz
� je�li tylko Pan go o to poprosi. A jak trzeba bêdzie zap³aciæ, nie powinno
to dzi� stanowiæ dla Pana wiêkszego problemu.

Napoleon u�mia³ siê wielce z naiwno�ci starego krewniaka, któremu jak¿e
obce by³y ówczesne realia i który nie podejrzewa³ wrêcz, ¿e czas �wiêtych
nale¿y ju¿ do przesz³o�ci.

167 Montenotte � miejsce bitwy rozegranej 12 kwietnia 1796 r., w której Armia W³och poko-
na³a wojska austriackie.

168 18 brumaire�a (9 listopada 1799 r.) � dzieñ zamachu stanu, po którym Bonaparte zdoby³
niepodzieln¹ w³adzê we Francji.

169 San Miniato � toskañska miejscowo�æ we W³oszech, w rejonie Pizy.
170 Orsini (Ursini) � najs³awniejsza obok Collonów rodzina w Rzymie.
171 Livorno zdobyto 29 czerwca 1796 r. (11 messidora roku IV)
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Przybywszy do Florencji, Napoleon s¹dzi³, ¿e sprawi mu wielk¹ przy-
jemno�æ, dekoruj¹c go wstêg¹ Orderu �wiêtego Stefana172, przyznano mu
bowiem zaledwie tytu³ kawalera tego Orderu. Jednak¿e pobo¿nemu duchow-
nemu mniej drogie by³y zaszczyty tego �wiata ni¿ ³aski niebiañskie, o które
siê ubiega³. Te ostatnie, zreszt¹, nie by³y pozbawione realnych podstaw. Pa-
pie¿ przyby³y do Pary¿a, by ukoronowaæ Napoleona na cesarza, równie¿
podkre�li³ zas³ugi ojca Bonawentury. �To niechybnie on � powiada³ � od
czasu b³ogos³awionych prowadzi³ swego krewniaka niczym dziecko za rêkê,
by dane mu by³o cieszyæ siê ziemsk¹ s³aw¹, to niechybnie ów �wiêty chro-
ni³ go od wszelkich niebezpieczeñstw w licznych bitwach�, etc., etc. Cesarz
ca³y czas udawa³, ¿e tego nie s³yszy, pozostawiaj¹c ³askawo�ci papie¿a wszel-
kie inicjatywy na rzecz b³ogos³awionego Bonawentury.

Stary ksi¹dz pozostawi³ swój spadek Napoleonowi, który � ju¿ jako Cesarz
� przeznaczy³ owe dobra na rzecz pewnej instytucji publicznej w Toskanii.

By³oby rzecz¹ trudn¹ opisaæ jak¹kolwiek ga³¹� genealogiczn¹ wy³¹cznie
na podstawie rozmów, Cesarz bowiem � jak to podkre�la³ ze �miechem � ni-
gdy nie przegl¹da³ ani jednego dokumentu. Pieczê nad nimi ca³y czas spra-
wowa³ jego brat Józef, którego nazywa³ ¿artobliwie rodzinnym genealogiem.
By nie umknê³o pamiêci, wspomnê jeszcze, ¿e tu¿ przed opuszczeniem wy-
spy Aix Cesarz wrêczy³ mu wolumin zawieraj¹cy odrêczne listy, jakie otrzy-
ma³ od wszystkich w³adców europejskich. Wielokrotnie wobec Cesarza
wyra¿a³em ¿al, ¿e pozby³ siê tak cennych rêkopisów historycznych173.

172 Order �w. Stefana ustanowi³ w 1554 r. ksi¹¿ê Casino I Medici, a przyznawano go za naj-
wiêksze zas³ugi dla Toskanii.

173 Gdy powróci³em do Europy, nie omieszka³em dowiedzieæ siê, jaki jest los owego cenne-
go depozytu. Usi³owa³em przekonaæ ksiêcia Józefa, by kaza³ sporz¹dziæ kopiê tych mate-
ria³ów, a¿eby zmniejszyæ ryzyko ich utraty. Jak wielki by³ mój ¿al, kiedy dowiedzia³em
siê, ¿e te historyczne �ród³a zaginê³y i nie wiadomo, co siê z nimi sta³o! W czyje rêce
mog³y siê dostaæ? Czy nowy w³a�ciciel doceni ich warto�æ i zachowa je dla historii?
N.B. Po pierwszym wydaniu mego Memoria³u oto co znalaz³em na ten temat w londyñ-
skiej edycji wspomnieñ pana O�Meary (1822, str. 416):
�Przed opuszczeniem Rochefort, by udaæ siê do Ameryki, ksi¹¿ê Józef uwa¿a³ za stosow-
ne przekazaæ owe cenne dokumenty w rêce osoby, w której uczciwo�æ mia³ prawo wie-
rzyæ. Wydaje siê jednak, ¿e zosta³ w perfidny sposób oszukany. Oto bowiem przed zaledwie
kilku miesi¹cami owe oryginalne listy znalaz³y siê w Londynie w celu sprzeda¿y ich za
sumê 30 000 funtów szterlingów. O fakcie tym powiadomieni zostali natychmiast mini-
strowie Jego Królewskiej Mo�ci oraz ambasadorowie obcych pañstw. Dowiedzia³em siê
z wiarygodnego �ród³a, ¿e ambasador Rosji zap³aci³ 10 000 funtów szterlingów w celu
wykupienia wszystkich listów swego w³adcy. W�ród rozlicznych dokumentów relacjono-
wanych mi przez osoby, które mia³y szczê�cie przegl¹daæ te orygina³y, szczególnie godny
uwagi jest list króla Prus. W³adca ów napisa³, ¿e zawsze odczuwa³ ojcowskie uczucia w sto-
sunku do Hanoweru. W sumie, analizuj¹c te dokumenty, odnie�æ mo¿na wra¿enie, ¿e w³ad-
cy na ogó³ uciekali siê do usilnych pró�b, a¿eby wej�æ w posiadanie nowych terytoriów�.
Je�li powiedziano mi prawdê, byæ mo¿e nie bêdziemy ca³kowicie pozbawieni szansy �
i to pomimo zdrady, jak¹ opisuje pan O�Meara � by zapoznaæ siê z owym cennym zbiorem.
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Karol Bonaparte174, ojciec Napoleona, by³ bardzo wysokim i przystojnym
mê¿czyzn¹. W Rzymie i Pizie otrzyma³ solidne wykszta³cenie prawnicze.
By³ pe³en energii i entuzjazmu. On to w³a�nie, w wieku zaledwie dwudzie-
stu lat, w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia rz¹du korsykañskiego, kiedy
pad³a propozycja oddania siê pod panowanie Francji, wyg³osi³ mowê, która
poruszy³a wszystkie umys³y: �Gdyby, aby cieszyæ siê wolno�ci¹, wystarczy-
³oby tylko pragn¹æ, wszystkie narody by³yby niepodleg³e. Historia jednak
naucza nas, ¿e tylko nielicznym dane jest korzystaæ z przywileju wolno�ci,
nieliczni bowiem wykazali siê energi¹, odwag¹, tudzie¿ innymi niezbêdny-
mi cnotami�.

Kiedy wyspa zosta³a podbita, chcia³ byæ towarzyszem Paolego175 na emi-
gracji. Stary wuj, archidiakon Lucjan, ciesz¹cy siê w�ród ca³ej rodziny praw-
dziwie ojcowskim autorytetem, zmusi³ go jednak do powrotu.

W roku 1779 Karol Bonaparte uda³ siê do Pary¿a jako deputowany szlach-
ty korsykañskiej. W podró¿y towarzyszy³ mu dziesiêcioletni Napoleon. Prze-
je¿d¿aj¹c przez Florencjê, otrzyma³ list polecaj¹cy od wielkiego ksiêcia
Leopolda176 dla jego siostry Marii Antoniny, królowej Francji177. Pismo to
uzyska³ dziêki szacunkowi i popularno�ci, jak¹ cieszy³ siê w�ród mieszkañ-
ców Florencji, a to z racji swego nazwiska i toskañskiego pochodzenia.

W owym czasie na Korsyce przebywali dwaj rywalizuj¹cy ze sob¹ fran-
cuscy dowódcy, których wa�nie da³y pocz¹tek dwom odrêbnym stronnic-
twom. Byli to panowie de Marbeuf178, popularny, ³agodnego usposobienia,

Zapewniono mnie bowiem, ¿e depozytariusz � wykazuj¹c siê w ten sposób podwójnym ³o-
trostwem � sporz¹dzi³ kopiê dokumentów, nie uprzedzaj¹c o tym osób, którym sprzeda³ ory-
gina³y, po czym zawar³ umowê z wydawc¹ maj¹cym opublikowaæ owe materia³y.

Barry Edward O�Meara (1786-1836), lekarz i chirurg angielski irlandzkiego pochodze-
nia, zyska³ sympatiê Napoleona na �w. Helenie, zosta³ jednak usuniêty z wyspy w 1818 r.
Autor wydanych w 1822 r. wspomnieñ o pobycie Napoleona na �w. Helenie � Napoleon in
Exile, or A Voice From St. Helena.

174 Karol Maria Bonaparte (1746-1785), ojciec Napoleona pochodz¹cy z korsykañskiej ro-
dziny o w³oskich korzeniach. Zmar³ na raka ¿o³¹dka.

175 Pasquale Paoli (1725-1807), polityk i wódz korsykañski d¹¿¹cy do pe³nej niepodleg³o�ci
Korsyki. Zwi¹zany do 1793 r. z rodzin¹ Bonaparte. Zmar³ w Londynie.

176 Wielki ksi¹¿ê Leopold (1747-1792), brat Józefa II Austriackiego. Cesarz rzymsko-niemiec-
ki z dynastii habsbursko-lotaryñskiej. W latach 1765-1790 wielki ksi¹¿ê Toskanii.

177 Maria Antonina Habsburg, królowa Francji, ¿ona Ludwika XVI, zgilotynowana 16 pa�-
dziernika 1793 r.

178 Louis Charles René hr. de Marbeuf (1712-1786), genera³ francuski, od 1759 r. brygadier
piechoty, w roku 1772 mianowany dowódc¹ wojsk francuskich i gubernatorem na Korsyce,
któr¹ to funkcjê pe³ni³ a¿ do swojej �mierci w Bastii we wrze�niu 1786 r. Dwa lata przed
�mierci¹, maj¹c 72 lata o¿eni³ siê z 21-letni¹ szlachciank¹. Jego ¿onie Napoleon da³ pensjê
oraz tytu³ baronowej cesarstwa. Jego syn Laurent-François-Marie de Marbeuf, urodzony
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oraz de Narbonne Pelet179, wynios³ego i gwa³townego charakteru. Ten ostatni,
wywodz¹c siê z bardziej szlacheckiego rodu oraz maj¹c wiêksze wp³ywy,
by³ si³¹ rzeczy niebezpieczny dla rywala. Na szczê�cie dla pana de Marbeufa,
ciesz¹cego siê na Korsyce o wiele wiêksz¹ popularno�ci¹, delegacja tej w³a-
�nie prowincji przyby³a do Wersalu. Na jej czele sta³ Karol Bonaparte. Zasiê-
gniêto jego opinii i za spraw¹ jego entuzjastycznych deklaracji opowiedziano
siê za panem de Marbeufem. Krewniak tego ostatniego, arcybiskup Lyonu180,
maj¹cy pieczê nad rozdzielnictwem stanowisk ko�cielnych, uzna³ za stosow-
ne z³o¿enie Karolowi Bonapartemu podziêkowania. A kiedy ten zapisywa³
syna do szko³y wojskowej w Brienne, arcybiskup zaopatrzy³ go w specjal-
n¹ rekomendacjê dla rodziny de Brienne, która przebywa³a tam przez wiêk-
sz¹ czê�æ roku. St¹d zainteresowanie i ¿yczliwo�æ rodzin Marbeuf i Brienne
w stosunku do dzieci Karola Bonapartego, choæ nie¿yczliwi ludzie z lubo-
�ci¹ wymy�lili inn¹ tego przyczynê. Wystarczy dokonaæ weryfikacji dat, ¿eby
wykazaæ absurdalno�æ takiego wnioskowania.

Stary de Marbeuf, jako komendant wyspy, rezydowa³ w Ajaccio181, gdzie
rodzina Bonaparte zalicza³a siê do najbardziej znanych. Pani Bonaparte by³a
najpiêkniejsz¹ i najpowabniejsz¹ niewiast¹ w mie�cie, tote¿ nic dziwnego,
¿e komendant zwróci³ na ni¹ uwagê.

Karol Bonaparte zmar³ w wieku trzydziestu o�miu lat na raka ¿o³¹dka.
Podró¿ do Pary¿a by³a dla niego niczym lekarstwo. Jednak drugi atak cho-
roby, w Montpellier182, okaza³ siê �miertelny. Zosta³ pochowany w jednym
z klasztorów tego miasta.

W dobie konsulatu notable Montpellier, za po�rednictwem swego kraja-
na Chaptala183, ministra spraw wewnêtrznych, prosili Pierwszego Konsula

z tego zwi¹zku w maju 1786 r. na kilka miesiêcy przed jego �mierci¹, odznaczy³ siê
w walkach w Polsce w 1807 r., gdzie zosta³ m.in. piêciokrotnie ranny lanc¹ pod Szczyt-
nem, w 1808 r. by³ oficerem ordynansowym Napoleona, w 1810 r. dowódc¹ szwadronu
strzelców konnych Gwardii, a w 1812 r. dowódc¹ 6 Pu³ku Szwole¿erów. Zmar³ jednak
25 listopada 1812 r. w szpitalu w Mariampolu na skutek postrza³u w nogê odniesionego
pod Krasnoje 14 sierpnia 1812 r.

179 Narbonne Pelet � gubernator Korsyki, a tak¿e komendant wojsk francuskich na wyspie
w latach 1768-1775.

180 Chodzi o Józefa Fescha.
181 Ajaccio � miejscowo�æ na Korsyce, miejsce urodzin Napoleona. Obecnie mo¿na zobaczyæ

tu m.in. katedrê, w której dnia 21 lipca 1771 r. ochrzczono Napoleona, Maison Bonaparte �
gdzie urodzi³ siê i wychowa³, Chapelle Impériale � z mauzoleum rodu Bonaparte oraz
Musée Palais Fesch � ze zbiorami sztuki w³oskiej zebranymi przez wuja Napoleona kar-
dyna³a Fescha.

182 Montpellier � miasto na po³udniu Francji w Langwedocji, za³o¿one w X wieku.
183 Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), chemik i polityk francuski, minister spraw wewnêtrz-

nych za cesarstwa.
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o pozwolenie wzniesienia w mie�cie pomnika ku czci jego ojca. Napoleon
podziêkowa³ im za szlachetne intencje, lecz odmówi³.

� Nie zak³ócajmy spokoju zmar³ych � rzek³. � Pozostawmy ich prochy
w spokoju. Straci³em równie¿ swego dziada i pradziada, wiêc dlaczego rów-
nie¿ dla nich nie mia³oby siê niczego zrobiæ? I mo¿na by tak dalej wymie-
niaæ. Gdybym ojca straci³ wczoraj, by³oby rzecz¹ normaln¹ i stosown¹,
a¿ebym swe ¿ale po³¹czy³ z jakim� donios³ym czynem, by uczciæ jego pa-
miêæ. Ale to by³o dwadzie�cia lat temu. Opinii publicznej nic nie wiadomo
na ten temat. Nie mówmy wiêc o tym.

Pó�niej Ludwik Bonaparte, za niewiedz¹ Napoleona, kaza³ ekshumowaæ
prochy ojca i przewie�æ je do Saint-Leu184, gdzie wzniesiono pomnik ku jego
czci.

Mimo, ¿e Karol Bonaparte by³ wielkim dewotem, pozwoli³ sobie na na-
pisanie kilku wierszy o tre�ci antyreligijnej. Jednak¿e � jak powiedzia³ Ce-
sarz � kiedy umiera³, przy ³o¿u �mierci zebra³o siê niewielu ksiê¿y. Pod tym
wzglêdem bardzo ró¿ni³ siê od wuja Napoleona, archidiakona Lucjana, przed-
stawiciela Ko�cio³a, cz³owieka wielkiej pobo¿no�ci i g³êbokiej wiary, który
zmar³ o wiele pó�niej ni¿ Karol, do¿ywaj¹c sêdziwego wieku. W chwili
�mierci pogniewa³ siê na Fescha, który � ju¿ jako kap³an � przybieg³ odzia-
ny w kom¿ê i stu³ê by towarzyszyæ mu w jego ostatnich chwilach. Zwróci³
siê mianowicie do niego z ¿yczeniem, by pozwoli³ mu umrzeæ w spokoju,
po czym wyzion¹³ ducha w obecno�ci ca³ej rodziny, udzielaj¹c jej przed
�mierci¹ m¹drych rad oraz ojcowskiego b³ogos³awieñstwa.

N. B. Po ukazaniu siê pierwszego wydania �Memoria³u� kardyna³ Fesch185

poprosi³ mnie, bym naniós³ pewne poprawki. Te drobne zmiany wydawa³y
mu siê wa¿ne, tote¿ uzna³em, ¿e najlepiej bêdzie, je¿eli dok³adnie przyto-
czê odpowiedni fragment jego listu.

�Gdyby Pan przygotowywa³ kolejn¹ edycjê, pragn¹³bym, by tam gdzie jest
mowa o archidiakonie, dodaæ s³ów kilka na temat jego ostatnich chwil. Spy-
ta³em go, czy pragnie spotkaæ siê ze swym spowiednikiem, na co odpowie-
dzia³ mi, ¿e nie ma mu nic do powiedzenia, gdy¿ zd¹¿y³ ju¿ otrzymaæ wszystkie
sakramenty ko�cielne. Skrupu³y, a mo¿e nadmiar wiary z mojej strony nie
pozwoli³y mi, bym �mia³ podejrzewaæ archidiakona o to, ¿e nie przyk³ada³
zbytniej wagi do wszystkich swych obowi¹zków religijnych. Cesarz nie móg³
znaæ wszystkich szczegó³ów, gdy¿ nie by³ w stanie us³yszeæ tego, co mówi-
³em do umieraj¹cego. Zreszt¹ w prywatnych rozmowach powtórzy³ mi to
samo i nigdy nie domaga³ siê wyja�nieñ z mojej strony. Mogê po�wiadczyæ
przed Bogiem, ¿e niew³a�ciwie zrozumia³ moje pytanie i odpowied� swego

184 Saint-Leu-la-Forêt � miejscowo�æ ok. 20 km na pó³noc od Pary¿a, w pobli¿u Chantilly.
185 Józef Fesch (1763-1839), urodzony w Ajaccio, wuj Napoleona, od 1802 r. abp Lyonu, rok

pó�niej kardyna³. Po 1815 r. w Rzymie, gdzie zmar³. Wielki kolekcjoner dzie³ sztuki.
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wuja, je�li w ogóle by³ w stanie cokolwiek us³yszeæ. Nie ma to jednak wiêk-
szego znaczenia. �wiêtej pamiêci archidiakon nie dozna z tego powodu ¿ad-
nego uszczerbku. Nie nale¿y oczekiwaæ, ¿e w jego imieniu Cesarz z³o¿y
wyznanie wiary�.

Cesarz czêsto wspomina³ swego starego wuja, który by³ jego drugim ojcem
i przez d³ugi czas pe³ni³ funkcjê g³owy rodziny. By³ archidiakonem Ajaccio, co
oznacza³o jedn¹ z najwa¿niejszych godno�ci na Korsyce. Dziêki swym sta-
raniom i polityce oszczêdno�ci zdo³a³ podreperowaæ finanse rodziny, znacz-
nie uszczuplone przez wydatki i wystawny tryb ¿ycia Karola. Stary
archidiakon cieszy³ siê w swym okrêgu wielkim szacunkiem i by³ dla jego
mieszkañców prawdziwym autorytetem moralnym. Z ka¿d¹ sporn¹ spraw¹
ch³opi i pasterze przybywali do niego, ten za� ¿egna³ ich rozstrzygaj¹c spo-
ry i udzielaj¹c im swego b³ogos³awieñstwa.

Karol Bonaparte o¿eni³ siê z pann¹ Letycj¹ Ramolino186. Z kolei matka
jej, zostawszy wdow¹, po�lubi³a pana Fescha, kapitana s³u¿¹cego w jednym
z regimentów szwajcarskich, które Genua utrzymywa³a wówczas na wyspie.
Owocem tego drugiego zwi¹zku by³ w³a�nie przysz³y kardyna³ Fesch. By³
on zatem przyrodnim bratem Letycji i wujem Cesarza.

Letycja nale¿a³a do najpiêkniejszych kobiet w tamtych czasach. Jej uroda
znana by³a na ca³ej wyspie. Paoli, w okresie swych najwiêkszych wp³ywów,
przyj¹wszy delegacje ambasady Algieru lub Tunisu, pragn¹³ zaprezentowaæ
Afrykanom swych ziomków w ca³ej krasie. W tym celu zgromadzi³ wszyst-
kie piêkne Korsykanki, w�ród których wyró¿nia³a siê w³a�nie Letycja. Gdy
w okresie pó�niejszym uda³a siê do Brienne, by odwiedziæ syna, budzi³a za-
interesowanie w samym Pary¿u.

Podczas walk o wyzwolenie Korsyki Letycja dzieli³a czêsto z mê¿em tru-
dy i niebezpieczeñstwa wojaczki. Ów awanturniczy ¿ywot wielce go zreszt¹
ekscytowa³. Towarzyszy³a mu niekiedy w ekspedycjach wojskowych, je¿d¿¹c
konno jak on, i to najczê�ciej w okresie ci¹¿y przed poczêciem Napoleona.
By³a siln¹ osobowo�ci¹; dumn¹ i szlachetn¹ niewiast¹. Urodzi³a trzyna�cioro
dzieci, a mog³a mieæ ich o wiele wiêcej, gdy¿ zosta³a wdow¹ w wielu oko³o
trzydziestu lat, a przecie¿ mog³a z powodzeniem rodziæ jeszcze po piêædzie-
si¹tce. Spo�ród owych trzyna�ciorga dzieci prze¿y³o jedynie piêciu ch³op-
ców i trzy dziewczynki. Wszyscy oni za panowania Napoleona odgrywali
znacz¹c¹ rolê.

Najstarszy z rodzeñstwa, Józef, którego pocz¹tkowo chciano przeznaczyæ
do stanu duchownego, korzystaj¹c z protekcji arcybiskupa Lyonu, Marbeufa,
maj¹cego wp³yw na obsadzanie stanowisk ko�cielnych, rozpocz¹³ studia teo-

186 Letycja Ramolino (1750-1836), matka Napoleona, po�lubiona przez starszego od niej
Karola Mariê Bonaparte w wieku 14 lat. Mia³a z nim 13 dzieci, z czego 5 zmar³o wcze-
�nie. Po 1815 r. zamieszka³a w Rzymie.
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logiczne. Zrezygnowa³ jednak z kariery duchownej, gdy nadesz³a chwila osta-
tecznej decyzji. By³ kolejno królem Neapolu i Hiszpanii187.

Ludwik by³ królem Holandii188, Hieronim królem Westfalii189, Eliza wielk¹
ksiê¿n¹ Toskanii190, Karolina królow¹ Neapolu191, Paulina ksiê¿n¹ Borghese192.
Lucjan, dla którego przeszkod¹ w objêciu tronu okaza³o siê chyba drugie
ma³¿eñstwo i wady charakteru, zdo³a³ przynajmniej za³agodziæ dawne wa-
�nie z bratem, do³¹czaj¹c do Cesarza, gdy ten powróci³ z Elby, i to w chwili,
kiedy jego sytuacja by³a wielce niekorzystna. Lucjan193  � jak powiada³ Na-
poleon � mia³ burzliw¹ m³odo�æ. W wieku piêtnastu lat znalaz³ siê we Fran-
cji pod opiek¹ pana de Sémonville�a194, który rych³o uczyni³ zeñ fanatycznego
rewolucjonistê i zagorza³ego klubistê. Napoleon wspomina³, ¿e w licznych
pamfletach publikowanych pod jego adresem znajdowa³ artyku³y lub listy
sygnowane Brutus Bonaparte lub jeszcze inaczej, które przypisywano jemu.
Nie móg³by potwierdziæ, ¿e artyku³y te nie pochodzi³y od kogo� z rodziny.
Móg³ jedynie zapewniæ, ¿e nie pochodzi³y od niego, Napoleona.

Spotka³em ksiêcia Lucjana po powrocie Napoleona z Elby. Trudno by-
³oby znale�æ kogokolwiek innego, kto reprezentowa³by bardziej sprecyzo-
wane i rozs¹dne pogl¹dy polityczne, kto by³by wówczas bardziej Cesarzowi
oddany i ¿yczliwiej do niego nastawiony.

187 Józef Bonaparte (1768-1844), starszy brat Napoleona, król Neapolu, a nastêpnie Hiszpa-
nii, w 1815 r. wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych, przez kilka lat mieszka³ w Anglii, po-
tem ponownie wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych. Przed �mierci¹ wróci³ do Europy.
Pochowany w ko�ciele Inwalidów.

188 Ludwik Bonaparte (1778-1846), król Holandii do 1810 r., pó�niej mieszka³ na terenie Czech
i W³och, zmar³ w toskañskim Livorno.

189 Hieronim Bonaparte (1784-1860), król Westfalii, najm³odszy brat Napoleona, w 1807 r.
dowódca walcz¹cego na �l¹sku 9 Korpusu. Od 1816 r. mieszka³ w Austrii jako hr. de
Montfort, pó�niej wróci³ do Francji. Pochowany w ko�ciele Inwalidów.

190 Eliza Bonaparte (1777-1820), najstarsza siostra Napoleona, ks. Lukki i Piombino, wielka
ksiê¿na toskañska, w 1816 r. zamieszka³a w Trie�cie jako hr. Compignano.

191 Karolina Bonaparte (1782-1839), najm³odsza z sióstr Napoleona, ¿ona Murata, królowa
Neapolu, po 1815 r. mieszka³a pod Wiedniem jako hr. Lipona. Po 1821 r. w Trie�cie, a na-
stêpnie we Florencji, gdzie zmar³a.

192 Paulina Bonaparte (1780-1825), siostra Napoleona, ¿ona gen. Leclerca, po 1815 r. miesz-
ka³a w Rzymie, interesowa³a siê losem Napoleona na �w. Helenie. Zmar³a we Florencji.

193 Lucjan Bonaparte (1775-1840), m³odszy brat Napoleona, jedyny z braci bez tytu³u królew-
skiego, po 1815 r. wyjecha³ ponownie do Rzymu jako ksi¹¿ê Canino. Od 1819 r. w Viterbo,
gdzie te¿ zmar³.

194 Charles Louis Huguet Sémonville (1759-1839), francuski dyplomata i polityk, w okresie
re¿imu cz³onek parlamentu, za Bonapartego senator i ambasador w Holandii, par Francji
w okresie restauracji. Uwiêziony w czasie misji dyplomatycznej na rozkaz Austriaków i wy-
mieniony na córkê Ludwika XVI w grudniu 1795 r. Ambasador Francji w Turcji. Prowadzi³
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Od wtorku 22 do soboty 26 sierpnia 1815

Madera, etc. Bardzo silny wiatr. Gra w szachy.

Dwudziestego drugiego ujrzeli�my Maderê. Noc¹ znale�li�my siê na wy-
soko�ci portu. Na kotwicowisku znajdowa³y siê tylko dwa okrêty w ramach
stacjonuj¹cej tam eskadry. Wia³ bardzo silny wiatr, morze by³o wzburzone,
co dawa³o siê we znaki Cesarzowi. Ja cierpia³em na chorobê morsk¹. Wiatr
wia³ w porywach, a powietrze by³o niesamowicie gor¹ce i jakby przesi¹k-
niête drobniuteñkimi ziarenkami piasku195. By³y to te straszne wiatry afry-
kañskie przynosz¹ce a¿ do nas powiew pustyni. Pogoda taka utrzymywa³a
siê jeszcze przez ca³y nastêpny dzieñ. Mimo ¿e kontakt z l¹dem by³ bardzo
utrudniony, na pok³ad okrêtu przyby³ konsul angielski. Powiedzia³, ¿e po-
dobna pogoda nie zdarza³a siê od wielu lat. W mie�cie wybite by³y wszyst-
kie szyby, na ulicach z trudem da³o siê oddychaæ, a zbiory winoro�li by³y
bezpowrotnie stracone. W takich to warunkach meteorologicznych p³ynêli-
�my zygzakami na wysoko�ci miasta. To samo robili�my przez ca³¹ nastêp-
n¹ noc i dwudziestego czwartego, kiedy to za³adowali�my na pok³ad kilka
sztuk byd³a i inne zapasy: niedojrza³e pomarañcze, kiepskie brzoskwinie,
gruszki bez smaku, lecz za to wyborne figi i winogrona. Wieczorem z wiel-
k¹ prêdko�ci¹ wyruszyli�my w dalsz¹ drogê, gdy¿ ca³y czas wia³ bardzo silny
wiatr. Dwudziestego pi¹tego i dwudziestego szóstego przez czê�æ dnia mie-
li�my opuszczone ¿agle, gdy¿ rozdzielane by³o zaopatrzenie na poszczególne
jednostki eskadry. Poza tym p³ynêli�my szybko i bez przeszkód.

Nic nie przerywa³o monotonii rejsu. Ka¿dy dzieñ up³ywa³ powoli, wy-
d³u¿aj¹c czas rejsu, który w sumie wydawa³ nam siê krótki, gdy¿ by³ on ca³-
kowicie bezbarwny i nic szczególnego siê nie dzia³o.

Cesarz do swych rozrywek do³¹czy³ partie pikiety196, w któr¹ grywa³ do�æ
regularnie oko³o godziny trzeciej, po czym a¿ do posi³ku rozgrywa³ z wiel-
kim marsza³kiem, z panem de Montholon lub z kim� innym kilka partii sza-
chów. Nikt na okrêcie nie potrafi³ �wietnie graæ w szachy. Kiepskim graczem
by³ te¿ Cesarz. Z jednymi wygrywa³, z innymi przegrywa³. Pewnego wie-
czoru rzek³:

� Jak to mo¿liwe, ¿e tak czêsto przegrywam z osobami nie wygrywaj¹-
cymi nigdy z tym, z którym prawie zawsze wygrywam? Czy nie ma tu pew-

rozmowy w sprawie �lubu Napoleona i Marii Ludwiki. Nie stan¹³ po stronie Napoleona
w okresie Stu Dni.

195 Harmattan � mocny pó³nocno-wschodni wiatr od strony Sahary nios¹cy tumany pustynne-
go py³u w kierunku Zatoki Gwinejskiej oraz zachodniego wybrze¿a Afryki Pó³nocnej. Wiatr
ten by³ tak silny, ¿e od eskadry p³yn¹cej na �w. Helenê oddzieli³ fregatê HMS Havannah
i bryg HMS Fury. Niemniej przyby³y one do celu wcze�niej od g³ównej eskadry.

196 Pikieta � dwuosobowa francuska gra 32 kartami.
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nej sprzeczno�ci? Jak rozwi¹zaæ ten problem? � doda³, mrugaj¹c okiem, by
daæ do zrozumienia, ¿e nie umknê³a jego uwadze kurtuazja wobec Cesarza
ze strony najlepszego z graczy.

Wieczorami nie grali�my ju¿ w karty. Przerwali�my grê ze wzglêdu na
zbyt wysokie stawki, co chyba nie podoba³o siê zbytnio Cesarzowi, który
by³ zdecydowanym przeciwnikiem tej rozrywki.

Od niedzieli 27 do czwartku 31 sierpnia 1815

Wyspy Kanaryjskie. Przekroczenie zwrotnika. Cz³owiek za burt¹. Dzie-
ciñstwo Cesarza. Szczegó³y. Napoleon w Brienne. Pichegru. Napole-
on w Paryskiej Szkole Wojskowej. S³u¿ba w artylerii. Towarzystwo
Cesarza. Napoleon w pocz¹tkowym okresie Rewolucji.

W niedzielê dwudziestego siódmego znale�li�my siê za dnia na wysoko-
�ci Wysp Kanaryjskich, które minêli�my jeszcze przed zachodem s³oñca z prêd-
ko�ci¹ 10-12 wêz³ów, nie dostrzegaj¹c nawet s³ynnego szczytu Tenerife.197

By³o to tym osobliwsze zjawisko, ¿e przy bardziej sprzyjaj¹cej pogodzie wi-
doczny on jest z odleg³o�ci ponad sze�ædziesiêciu mil.

Dwudziestego dziewi¹tego przekroczyli�my zwrotnik. Wokó³ okrêtu wi-
dzieli�my mnóstwo lataj¹cych ryb. Trzydziestego pierwszego o jedenastej
wieczorem za burtê wyskoczy³ jaki� cz³owiek. By³ to pijany Murzyn, oba-
wiaj¹cy siê kary ch³osty. Usi³owa³ to zrobiæ kilkakrotnie tego samego wie-
czoru, lecz dopiero ostatnia próba okaza³a siê skuteczna. Rych³o jednak
po¿a³owa³ swego czynu, gdy¿ s³yszeli�my jego rozpaczliwe okrzyki. Mimo
¿e by³ bardzo dobrym p³ywakiem, ³ód� szuka³a go d³ugo, lecz bezskutecz-
nie. Uton¹³.

Krzyk cz³owieka za burt¹ zawsze ma w sobie co� poruszaj¹cego. Przejê-
ta ca³a za³oga biega we wszystkich kierunkach. Panuje wielki harmider i ogól-
ne poruszenie. Gdy w tamtej chwili udawa³em siê do wspólnej kajuty,
przechodz¹c przez drzwi wiod¹ce do kabiny Cesarza, jaki� midshipman (pod-
chor¹¿y), dziesiêcio � a mo¿e dwunastoletni ch³opak o ca³kiem interesuj¹-
cej twarzy, s¹dz¹c ¿e udajê siê do Cesarza, chwyci³ mnie za ubranie i odezwa³
siê b³agalnym tonem:

� Ach! Proszê pana! Niech tylko go pan nie przestraszy! Proszê mu po-
wiedzieæ choæby to, ¿e te krzyki to nic wielkiego, ¿e to tylko cz³owiek za burt¹.

Poczciwe i niewinne dziecko, uzewnêtrzniaj¹ce o wiele bardziej swe uczu-
cia ni¿ my�li.

197 Teneryfa � wyspa na Oceanie Atlantyckim, u pó³nocno-zachodnich wybrze¿y Afryki, naj-
wiêksza z archipelagu siedmiu Wysp Kanaryjskich.
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Na ogó³ wszyscy ci m³odzi ludzie, do�æ licznie reprezentowani na okrê-
cie, darzyli Cesarza wielkim szacunkiem i wzglêdami. Ka¿dego wieczoru
wykonywali tê sam¹ czynno�æ maj¹c¹ w sobie co� wzruszaj¹cego. Otó¿
wczesnym rankiem wszyscy marynarze umieszczaj¹ swe hamaki w wielkich
sieciach umocowanych na burtach okrêtu, by wieczorem, oko³o godziny
szóstej, wyci¹gaæ je stamt¹d w rytm gwizdka. Poniewa¿ najwolniejsi s¹ ka-
rani, zwijaj¹ siê jak w ukropie. Z prawdziw¹ przyjemno�ci¹ mo¿na by³o ob-
serwowaæ, jak piêciu czy sze�ciu takich ch³opaczków otacza³o Cesarza, który
znajdowa³ siê po�rodku pok³adu lub przy swoim ulubionym dziale. �ledz¹c
niespokojnym okiem jego ruchy, dopingowali równocze�nie gestami i g³o-
sem uwijaj¹cych siê marynarzy, zachêcaj¹c ich do wzmo¿onego wysi³ku. Za
ka¿dym razem jak Cesarz widzia³ mnie obserwuj¹cego ich reakcjê, z satys-
fakcj¹ stwierdza³, ¿e serca tych dzieciaków zawsze pe³ne s¹ entuzjazmu.

Obecnie kontynuujê relacjê o tym, czego przy ró¿nych okazjach dowie-
dzia³em siê o pierwszych latach Cesarza.

Napoleon urodzi³ siê 15 sierpnia 1769 roku198, w dniu Wniebowziêcia,
oko³o po³udnia.

198 Wyci¹g z metryki chrztów parafii i Katedry Naj�wiêtszej Marii Panny w Ajaccio, zareje-
strowany i parafowany 27 kwietnia 1771 roku przez pana François Cuneo, radcê i sêdzie-
go królewskiego prowincji Ajaccio (karta numer 5 verso).
�L�anno mille settecento settant�uno il vent�uno luglio, si sono adoprate le sacre ceremo-
nie e preci sopra di Napoleone figlio nato di legittimo matrimonio dal signor Carlo del fu
Giuseppe Bonaparte, et dalla signora Maria Letizia sua moglie, al quale gli fu data l�acqua
in casa con licenza, etc., dal maestro reverentissimo Luciano Bonaparte, nato li quindici
agosto del mille settecento sessanta nove, ed hanno assistito alle sacre ceremonie per pardri-
no, l�illustrissimo Lorenzo Giubega di Calvi, procuratore del re, et per madrina la signora
Gertruda, moglie del signor Nicolo Paravicini, presente il padre, quali unitamente a me si
sono sottoscritti. Podpisano GIO BATTA DIAMANTE, economo. LORENZO GIUBEGA.
GERTRUDA PARAVICINI. Et CARLO BUONAPARTE�.

T³umaczenie dokumentu

W roku tysi¹c siedemset siedemdziesi¹tym pierwszym, dwudziestego pierwszego lip-
ca odprawiono naj�wiêtsze ceremonie tudzie¿ mod³y w intencji Napoleona, syna bêd¹ce-
go owocem legalnego zwi¹zku pana Karola (syna Józefa Bonapartego) i pani Marii Letycji,
jego ma³¿onki, który to Napoleon ochrzczony zosta³ w domu, za przyzwoleniem etc., przez
przewielebnego Lucjana Bonapartego, narodziwszy siê 15 sierpnia roku tysi¹c siedemset
sze�ædziesi¹tego dziewi¹tego. W naj�wiêtszych ceremoniach uczestniczyli: jako ojciec
chrzestny, najdostojniejszy Wawrzyniec Giubega de Calvi, prokurator królewski, i jako
matka chrzestna, jejmo�æ Gertruda, ma³¿onka imæ Miko³aja Paraviciniego. Obecny ojciec.
Którzy to podpisali dokument wraz ze mn¹.

Nota. Ochrzczony tego samego dnia co jego siostra Maria Anna, urodzona 14 lipca
1771 roku, która zmar³a jako dziecko, a której akt chrztu nastêpuje po jego akcie.

Niniejszy wyci¹g sporz¹dzony zosta³ w Ajaccio w roku 1822 przez Edwarda Favand
d�Alais i przekazany panu hrabiemu de Las Cases 6 wrze�nia 1824 roku za po�rednictwem
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Jego matka, niewiasta odznaczaj¹ca siê niepospolitymi zaletami ducha
i cia³a, która pomimo ci¹¿y bra³a udzia³ w ekspedycjach wojskowych, chcia³a
i�æ na mszê z okazji tego �wiêta. Musia³a jednak w po�piechu powróciæ do
domu. Nie zd¹¿y³a nawet doj�æ do sypialni, jak powi³a dziecko na jednym
z tych starodawnych dywanów przedstawiaj¹cych wizerunki bohaterów ba-
�ni, a mo¿e Iliady. Noworodkiem tym by³ Napoleon.

W okresie wczesnej m³odo�ci Napoleon by³ niespokojnego i ¿ywego
usposobienia. By³ to niebywale energiczny dzieciak. Pod tym wzglêdem zde-
cydowanie górowa³ nad starszym bratem, Józefem, którego bi³ i gryz³. Mat-
ka, do której dochodzi³y skargi na Napoleona, zaczyna³a wrzeszczeæ, nim
jeszcze biedny Józef zdo³a³ otworzyæ usta.

Napoleon zapisany zosta³ do Szko³y Wojskowej w Brienne w wieku oko³o
dziesiêciu lat. Z powodu jego imienia i akcentu korsykañskiego (swe imiê
wymawia³ mniej wiêcej Napoilloné) koledzy nadali mu przydomek la paille
au nez199. W okresie tym zmieni³ siê jego charakter. Wbrew wszelkim fa³-
szywym plotkom bêd¹cym �ród³em wielu anegdot z jego ¿ycia, w okresie
pobytu w Brienne Napoleon by³ cichym, ³agodnym, pilnym i bardzo wra¿-
liwym ch³opcem. Pewnego dnia starszy izby, brutal z natury, nie zwa¿aj¹c �
jak powiada³ Napoleon � na kruch¹ strukturê fizyczn¹ i psychiczn¹ dziecka
� kaza³ mu przywdziaæ zgrzebn¹ we³nian¹ sukmanê i spo¿ywaæ obiad, klê-
cz¹c u drzwi refektarza. By³ to dla niego dyshonor, ch³opak bowiem mia³
bardzo silne poczucie dumy i godno�ci. W chwili odbywania kary Napoleon
mia³ gwa³towny atak nerwowy po³¹czony z silnymi wymiotami. Prze³o¿o-
ny, przechodz¹c przypadkowo w pobli¿u, uwolni³ go od tych cierpieñ, ³aja-
j¹c przy okazji starszego izby za brak rozs¹dku. Nadbieg³ równie¿ ojciec
Patrault, nauczyciel matematyki, skar¿¹c siê, ¿e tak bezwzglêdnie potrakto-
wano jego najlepszego ucznia.

W wieku dojrzewania Napoleon sta³ siê ponury i zgry�liwy200. Ulubio-
nym jego zajêciem by³a lektura, która sta³a siê dla niego niemal sza-
leñcz¹ pasj¹. Po¿era³ wszelkiego rodzaju ksi¹¿ki. Starszym izby,
któremu podlega³ Napoleon, a tak¿e jego repetytorem by³ Pichegru201.

jego wuja, pu³kownika Boyer Peyreleau [Eugène Édouard Boyer de Peireleau (1774-1856)
p³k, zaczyna³ karierê wojskow¹ w 9. Pu³ku Dragonów, adiutant admira³a Villaret de Joy-
euse, w 1812 r. w sztabie IV Korpusu, w 1813 r. szef sztabu 3 Dywizji Lekkiej I Korpusu
Kawalerii. Komendant Gwadelupy w 1814 r. Rok pó�niej skazany na �mieræ przez s¹d
wojenny. Autor pracy po�wiêconej Antylom, wyd. 1823 r. � przyp. red.].

199 Dos³ownie: s³oma w nosie (przyp. t³um.)
200 Bezpo�rednia relacja Cesarza.
201 Jean Charles Pichegru (1761-1804), nauczyciel matematyki Napoleona w szkole w Brienne,

genera³ francuski, dowódca Armii Renu, nastêpnie Armii Pó³nocy i Armii Ardeny, aresztowa-
ny za spiskowanie z Austriakami, zamordowany w wiêzieniu.
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Pichegru wywodzi³ siê z rodziny rolników zamieszka³ej we Franche-
-Comté202. W Szkole Wojskowej w Brienne dzia³ali pochodz¹cy
z Szampanii mnisi zakonu �wiêtego Franciszka à Paolo203. Poniewa¿
ubóstwo i brak �rodków sprawia³y, ¿e kandydatów by³o niewielu,
zwrócili siê o pomoc do mnichów z tego samego zakonu z Franche-
-Comté. Ojciec Patrault by³ jednym z nich. Ciotka Pichegru, siostra
mi³osierdzia, posz³a w jego �lady by opiekowaæ siê izb¹ chorych,
zabieraj¹c z sob¹ m³odego krewniaka, któremu zapewniono stosowne
do wieku wykszta³cenie. Pichegru, obdarzony nieprzeciêtn¹ inteli-
gencj¹, zosta³, jak tylko wiek mu na to pozwoli³, starszym izby, jak
równie¿ repetytorem wyznaczonym przez ojca Patrault, który uprzed-
nio uczy³ go matematyki. Pichegru pragn¹³ zostaæ mnichem zakonu
�wiêtego Franciszka à Paolo, zgodnie z ambicjami i oczekiwaniami
swej ciotki. Jednak¿e ojciec Patrault odwiód³ go od tego, mówi¹c
mu, ¿e dzia³alno�æ tego zakonu nie jest zgodna z duchem czasu i ¿e
powinien zaj¹æ siê czym� ciekawszym. Nak³oni³ go, by zaci¹gn¹³ siê
do artylerii i w ramach tej w³a�nie formacji otrzyma³ w okresie re-
wolucji szlify podoficerskie. Jego kariera wojskowa jest ogólnie zna-
na. By³ on zdobywc¹ Holandii204. Tak wiêc ojciec Patrault szczyciæ
siê mo¿e tym, ¿e w�ród jego uczniów s¹ dwaj najwiêksi dowódcy
wspó³czesnej Francji.
W okresie pó�niejszym pan de Brienne, arcybiskup Sens i kardyna³
Loménie205, zwolni³ ojca Patrault ze �lubów zakonnych, mianuj¹c go
jednym ze swoich wikariuszy generalnych i powierzaj¹c mu zarz¹d
nad swymi licznymi beneficjami.
Podczas rewolucji ojciec Patrault, mimo ¿e reprezentowa³ skrajnie od-
mienne pogl¹dy polityczne ni¿ arcybiskup, robi³ wszystko co w jego
mocy, by go ratowaæ. Spotka³ siê nawet w tej sprawie z Dantonem206,
który mieszka³ w s¹siedztwie. Jego trud poszed³ jednak na marne. Ist-
nieje bowiem podejrzenie, ¿e wyrz¹dzi³ kardyna³owi przys³ugê, jak

202 Franche-Comté � region w centralnej Francji ze stolic¹ w Besançon.
203 Zakon �w. Franciszka à Paolo � Zgromadzenie Misji za³o¿one zosta³o w 1625 r. w Pary¿u,

a jego uczestnicy zwani s¹ we Francji � Lazaristes, we W³oszech � Vincentini, w Hiszpanii
� Paules, a w Polsce � misjonarze. Obecnie nazywa siê Zgromadzenie Ksiê¿y Misjonarzy
�w. Franciszka á Paolo.

204 Mia³o to miejsce w 1795 r., kiedy Pichegru najpierw w styczniu zdoby³ Bergen-op-Zoom,
a nastêpnie pod Texel uwiêzion¹ przez lód flotê holendersk¹.

205 Etienne-Charles de Loménie de Brienne (1727-1794), kardyna³, abp Sens.
206 Georges Jacques Danton (1759-1794), adwokat francuski, jeden z przywódców rewolucji

francuskiej.
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czynili to staro¿ytni, dostarczaj¹c mu truciznê, z której zrobi³ u¿ytek,
by unikn¹æ szafotu.207

Napoleon s³abo sobie przypomina³ Pichegru. Kojarzy³ tylko, ¿e by³ wy-
soki i mia³ czerwon¹ twarz. Zdaje siê, ¿e odwrotnie rzecz siê mia³a
z Pichegru, który z kolei doskonale pamiêta³ m³odego Napoleona. Gdy
przyst¹pi³ do partii rojalistycznej, zapytany, czy nie mo¿na by zapropo-
nowaæ kandydata na naczelnego dowódcê Armii W³och, odpowiedzia³:
� Nie traæcie na to czasu. Pozna³em go w dzieciñstwie. Ma niez³om-
ny charakter. Powzi¹³ decyzjê i ju¿ jej nie zmieni.

Napoleona bawi³y wielce wszelkie opowie�ci i anegdoty dotycz¹ce jego
m³odzieñczych lat, przytaczane w rozlicznych drobnych publikacjach. Do
¿adnej z owych opowiastek jednak siê nie przyznaje, prócz jednej, zwi¹za-
nej z jego bierzmowaniem w Paryskiej Szkole Wojskowej. Arcybiskupowi,
udzielaj¹cemu sakrament bierzmowania, zdziwionemu, ¿e ch³opak ma na
imiê Napoleon, gdy¿ � jak powiada³ � nie zna takiego �wiêtego, a poza tym
nie ma takiego imienia w kalendarzu, m³odzieniec odpowiedzia³ rezolutnie,
¿e to ¿aden argument, poniewa¿ jest ca³e mnóstwo �wiêtych, a tylko trzysta
sze�ædziesi¹t piêæ dni w roku.

Napoleon przed podpisaniem konkordatu nie zna³ daty swych imienin,
gdy¿ jego patron nie figurowa³ w kalendarzu francuskim, a i sama data by³a
niepewna. Zmieni³ to dopiero kurtuazyjny gest papie¿a, który ustali³ �wiêto
jego patrona na piêtnasty dzieñ sierpnia, bêd¹cy równocze�nie dniem uro-
dzin Cesarza i podpisania konkordatu.

W roku 1783 Napoleon wybrany zosta³, w wyniku tradycyjnego kon-
kursu w Brienne, jednym z kandydatów maj¹cych zakoñczyæ eduka-
cjê w Paryskiej Szkole Wojskowej208. Corocznego wyboru dokonywa³
inspektor wizytuj¹cy dwana�cie szkó³ wojskowych. Misjê tê powierzo-
no kawalerowi de Keralio, genera³owi, autorowi podrêcznika takty-
ki, by³emu preceptorowi obecnego króla Bawarii obdarzonemu
w m³odo�ci tytu³em ksiêcia Dwóch-Mostów209. By³ to ³agodny starzec

207 Aresztowano kardyna³a de Loménie de Brienne w Sens dnia 18 lutego 1794 r., przy czym
ju¿ nastêpnego dnia zmar³.

208 Bezpo�rednia relacja Cesarza.
209 Wydaje siê, ¿e Las Cases po³¹czy³ biogramy dwóch braci. W tym przypadku chodzi o Aga-

thona Guynement Kéralio (1723-1788), urodzonego w Rennes inspektora królewskich szkó³
wojskowych w czasach Ludwika XVI, w latach 1776-1783. W 1780 r. dos³u¿y³ siê on stop-
nia brygadiera. Po zakoñczeniu kariery wojskowej zosta³ opiekunem-wychowawc¹ w ro-
dzinie diuków Dwóch Mostów, a nastêpnie sekretarzem ksiê¿nej-wdowy Dwóch Mostów.
Jego bratem by³ Louis-Felix Guynement de Kéralio (1731-1793), mjr piechoty, od 1769 r.
profesor szko³y wojskowej, a od 1780 r. cz³onek akademii, w okresie rewolucji dowódca
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nadaj¹cy siê idealnie do pe³nienia tej funkcji. Darzy³ sympati¹ dzieci,
po egzaminie bawi³ siê z nimi, zatrzymuj¹c przy wspólnym stole te, któ-
re wpad³y mu w oko. Szczególnie polubi³ m³odego Napoleona, którego
zainteresowania z lubo�ci¹ podsyca³ w ró¿noraki sposób. Wyznaczy³ go
jako kandydata do Paryskiej Szko³y Wojskowej, mimo ¿e � jak siê wy-
daje � by³ jeszcze na to za m³ody. Ch³opak wyró¿nia³ siê jedynie uzdol-
nieniami matematycznymi, tote¿ mnisi utrzymywali, ¿e lepiej poczekaæ
do nastêpnego roku, a¿ podci¹gnie siê w pozosta³ych przedmiotach.
Jednak kawaler de Keralio nie chcia³ ich s³uchaæ, mówi¹c:
 � Wiem, co robiê. Je¿eli dzia³am wbrew regule, to nie z powodu znajo-
mo�ci jego rodziny. Nie znam krewnych tego dziecka. On sam jest jedyn¹
przyczyn¹ mej decyzji. Dostrzegam w nim iskrê, której nie wolno zgasiæ.
Poczciwiec zmar³ wkrótce po tym. Jego nastêpca, pan de Régnaud210,
mimo ¿e nie by³ chyba tak przenikliwy jak poprzednik, zrealizowa³
wytyczne i m³ody Napoleon wys³any zosta³ do Pary¿a.
Odt¹d wszystko wskazywa³o, ¿e bêdzie to nieprzeciêtna osobowo�æ,
wyrazisty charakter, cz³owiek charakteryzuj¹cy siê g³êbi¹ my�li i �mia-
³ymi koncepcjami. Wydaje siê, ¿e ju¿ od najwcze�niejszej m³odo�ci
rodzice pok³adali w nim wielkie nadzieje. Umieraj¹cy w Montpellier
ojciec, mimo obecno�ci przy nim Józefa, w przed�miertnych majakach
widzia³ tylko Napoleona, choæ ten by³ daleko od niego � w szkole. Przy-
wo³ywa³ go bezustannie, by przyby³ mu z pomoc¹ ze sw¹ wielk¹ szpa-
d¹. Pó�niej stary wuj Lucjan, ju¿ na ³o¿u �mierci, w obecno�ci
wszystkich swych bliskich zwróci siê do Józefa:
� Jeste� najstarszy w rodzinie, ale g³ow¹ rodu jest on � Nigdy o tym
nie zapominaj � doda³, wskazuj¹c na Napoleona.

Jak wspomina³ ¿artobliwym tonem Cesarz, by³o to prawdziwe wydzie-
dziczenie, scena kojarz¹ca siê z Jakubem i Ezawem.211

Poniewa¿ by³em w tej samej szkole wojskowej co Napoleon, choæ rok
wy¿ej, mog³em po powrocie z emigracji wspominaæ tamte czasy wraz z na-
szymi wspólnymi nauczycielami.

batalionu gwardii narodowej Pary¿a, autor: Recherches sur les Principes généraux de la
Tactique, Pary¿ 1769.

210 Marie-Antoine-Serapion de Réynaud de Monts, ur. 1738 w zamku de Monts, pu³kownik
dragonów w czasach Ludwika XVI. Podinspektor królewskich szkó³ wojskowych w 1783 r.
Emigrowa³ w 1792 r. i wst¹pi³ do s³u¿by austriackiej. Autor wspomnieñ Journal de cam-
pagne d�un Émigré français au service de l�Autriche (1793-1796), które rozpoczynaj¹ siê
po bitwie pod Jemmappes, a opisuj¹ kampaniê w Belgii i Holandii oraz nad Renem. Po
1796 r. przeszed³ na s³u¿bê angielsk¹ i s³u¿y³ w koloniach.

211 Jakub i Ezaw � bracia bli�niacy opisani w Biblii. Ezaw by³ ulubieñcem swojego ojca Izaaka,
z kolei m³odszego Jakuba wola³a matka Rebeka. Na skutek intrygi Jakuba Ezaw musia³
opu�ciæ dom, jednak¿e z czasem dosz³o do zgody i przebaczenia miêdzy braæmi.
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Pan de l�Éguille212, nasz nauczyciel historii, chwali³ siê, ¿e gdyby chciano
doszukiwaæ siê czego� w archiwach szko³y wojskowej, znaleziono by w nich
wzmiankê, ¿e on sam przepowiada³ swemu uczniowi wielk¹ karierê, zachwy-
caj¹c siê w notatkach o Napoleonie g³êbi¹ jego my�li i bystro�ci¹ s¹dów.
Mówi³ mi, ¿e Pierwszy Konsul czêsto zaprasza³ go do Malmaison na obia-
dy, zawsze wspominaj¹c wtedy dawne lekcje.

� Lekcja, która wywar³a na mnie najwiêksze wra¿enie � mówi³ mu pew-
nego razu � po�wiêcona by³a rewolcie konetabla de Bourbon213, mimo ¿e
nie przedstawi³ pan tego wydarzenia we w³a�ciwym �wietle. Pañskim zda-
niem jego wielka zbrodnia polega³a na tym, ¿e walczy³ z w³asnym suwere-
nem � królem Francji.214 Nie by³o to jednak nic nadzwyczajnego w czasach
mo¿now³adztwa i podzielno�ci w³adzy, szczególnie je�li we�mie siê pod uwa-
gê, jak bardzo niesprawiedliwie zosta³ potraktowany. Jego jedyn¹, wielk¹,
prawdziw¹ zbrodni¹, czego wystarczaj¹co pan nie podkre�li³, by³o to, ¿e
wkroczy³ na ziemiê francusk¹ na czele obcych wojsk.

Pan Domairon215, nasz nauczyciel literatury, mówi³ mi, ¿e zafrapowany by³
wielce pompatycznym stylem Napoleona. Cechê tê w odniesieniu do niego
nazywa³ granitem ogrzanym w wulkanie.

Jedyn¹ osob¹, która myli³a siê w ocenie Cesarza, by³ oty³y i zwalisty na-
uczyciel niemieckiego. M³ody Napoleon nie czyni³ ¿adnych postêpów w tym
jêzyku, co budzi³o najwy¿sz¹ pogardê pedagoga, dla którego nie istnia³o nic
wa¿niejszego ni¿ w³asny przedmiot. Gdy pewnego dnia ucznia nie by³o na
lekcji, dopytywa³ siê, gdzie te¿ mo¿e on byæ. Odpowiedziano mu, ¿e zdaje
w tej chwili egzamin ze specjalizacji artyleryjskiej.

212 Mowa o nauczycielu historii w szkole wojskowej w Pary¿u, Jeanie Delesquille (1741-1823),
urodzonym w rodzinie adwokata z Darney w Wogezach. Trafi³ w 1793 r. do Pary¿a, gdzie
pracowa³ w urzêdach centralnych, a od 1796 r. w Ministerstwie Wojny, w którym od 1804 r.
by³ z-c¹ szefa Biura Piechoty. W 1803 r. Napoleon mianowa³ go profesorem historii szko-
³y wojskowej w Fontainebleau, w 1808 r. podnosz¹c mu pensjê. W 1811 r. zakoñczy³ ka-
rierê zawodow¹, by³ jednak dobrze wynagradzany za spraw¹ Napoleona. Zmar³ w Pary¿u.

213 Karol III de Bourbon-Montpensier (1490-1527), odznaczy³ siê w czasie wojen w³oskich.
W 1515 r. podniesiony przez króla Franciszka I do godno�ci kontabla Francji. Ksi¹¿ê Karol,
który by³ lennikiem Franciszka I przeszed³ na stronê cesarza Karola V i króla Anglii Hen-
ryka VIII, z którymi zawar³ tajne porozumienie maj¹ce na celu podzia³ Francji. O wszyst-
kim dowiedzia³ siê Franciszek I, a ksi¹¿ê Karol pozbawiony funkcji musia³ w 1523 r.
uciekaæ do W³och. Walczy³ rok pó�niej z Francuzami w Lombardii i pod Pawi¹.

214 To jest królem Franciszkiem I (1494-1547), królem Francji od roku 1515, synem Karola
d�Angoulême (1459 � 1496) z m³odszej linii Walezjuszów. Koronê zawdziêcza³ on �lubo-
wi ze starsz¹ córk¹ Ludwika XII. W czasie wojen w³oskich, w 1525 r. w bitwie pod Pawi¹
dosta³ siê do niewoli i zosta³ uwiêziony w Madrycie.

215 Louis Domairon (1745-1807), pisarz francuski, profesor szko³y wojskowej w Pary¿u od
1788 do rewolucji. Autor licznych prac z zakresu literatury i historii, w tym: Principes
généraux des Belles-Lettres z 1785 r; Rudiments de l�histoire z 1801 r.
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� Ale czy on co� potrafi? � pyta³ ironicznie.
� Jak to, proszê pana. Przecie¿ to pierwszy matematyk w szkole � us³y-

sza³ w odpowiedzi.
� No có¿. Zawsze s³ysza³em i zawsze by³em tego zdania, ¿e matematy-

ka jest tylko dla idiotów.
� Ciekawe � mówi³ Cesarz � czy nauczyciel ten wystarczaj¹co d³ugo

¿y³, aby zacz¹æ wreszcie rozs¹dnie my�leæ.
Napoleon mia³ zaledwie osiemna�cie lat, kiedy ksi¹dz Raynal216, zachwy-

cony jego wszechstronn¹ wiedz¹, zacz¹³ zapraszaæ go na tak zwane obiady
naukowe, gdzie by³ ozdob¹ towarzystwa. Równie¿ s³ynny Paoli, bêd¹cy po-
cz¹tkowo dla Napoleona kultowym bohaterem, by potem mieæ w nim nieocze-
kiwanie rywala stoj¹cego na czele wrogiego mu stronnictwa, po tym jak chcia³
faworyzowaæ Anglików kosztem Francji, mia³ zwyczaj mówiæ, ¿e ten m³ody
cz³owiek skrojony zosta³ na mod³ê antyczn¹ i ¿e jest to postaæ godna Plutarcha217.

W roku 1787 Napoleon, promowany na oficera artylerii, opu�ci³ szko³ê
wojskow¹, by zg³osiæ siê do regimentu de la Fère218 jako podporucznik. Na-
stêpnie ju¿ jako porucznik zaci¹gn¹³ siê do regimentu w Grenoble.

Po ukoñczeniu szko³y wojskowej Napoleon rozpocz¹³ s³u¿bê w regimen-
cie stacjonuj¹cym w Valence219. Podczas pierwszej zimy, któr¹ tam spêdzi³,
mia³ za towarzyszy sto³u Lariboisière�a220, którego mianowa³ pó�niej, ju¿ jako
Cesarz, generalnym inspektorem artylerii, Sorbiera221, nastêpcê Lariboisière�a
na tym stanowisku, m³odszego z Hédouville�ów222, ministra pe³nomocnego we

216 Ksi¹dz Raynal (1713-1796), kierowa³ pismem �Mercure�, autor licznych prac historycznych.
217 Plutarch z Cheronei (50-125 n.e.), filozof i historyk ze staro¿ytnej Grecji. By³ zwolennikiem

systemu filozoficznego opartego o platonizm i stoicyzm. Uwa¿a³, ¿e istnieje jedno, wieczne
i niezmienne bóstwo, które porz¹dkuje Wszech�wiat i dzia³a przez inne podleg³e mu bóstwa.

218 Regiment de la Fère � w 1765 r. powo³ano do ¿ycia Régiment Royal-Artillerie: Régiment
de La Fère, w 1791 r. nosi³ on nazwê 1er Régiment d�Artillerie, a nastêpnie w 1794 r.,
w okresie cesarstwa, Restauracji i 100 dni 1er Régiment d�Artillerie à Pied.

219 Valence � miasto targowe na wschodnim brzegu Rodanu.
220 Jean Ambroise Lariboisière (1759-1812), genera³ artylerii, komendant szko³y artylerii

w Strasburgu, dowódca artylerii IV Korpusu Soulta, bi³ siê pod Austerlitz, Jen¹, ranny
pod Lubek¹, w grudniu 1806 r. w Warszawie, dowódca artylerii gwardii, w lutym 1807 r.
pod I³aw¹ Prusk¹, a nastêpnie dowódca artylerii X Korpusu Lefebvre�a oblegaj¹cego
Gdañsk, by³ konstruktorem tratwy wykorzystanej w Tyl¿y do prowadzenia rozmów po-
kojowych, by³ pod Somosierr¹ w 1808 r., w 1812 r. zachorowa³ w Wilnie na febrê, zmar³
wycieñczony w Królewcu 21 grudnia 1812 r.

221 Jean Barthélemot Sorbier (1762-1827), genera³ artylerii, w 1811 r. dowódca artylerii gwardii
na miejsce Lariboisière�a, dowódca artylerii Wielkiej Armii podczas odwrotu spod Moskwy
do £aby, w 1813 r. pierwszy inspektor artylerii na miejsce gen. Éble.

222 Nicolas Jean Charles Hédouville (1767-1846), francuski dyplomata, minister pe³nomoc-
ny w konfederacji reñskiej.
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Frankfurcie, Maleta, brata przywódcy paryskich zamieszek w 1812 roku223,
niejakiego Mabille�a224, któremu po powrocie z emigracji Cesarz przydzieli³
stanowisko w administracji poczt, Rollanda de Villarceaux225, pó�niejszego
prefekta Nîmes, i wreszcie m³odszego z Desmazisów, kolegê ze szko³y woj-
skowej i towarzysza z dzieciñstwa, któremu jako Cesarz powierzy³ pañstwo-
wy sk³ad ruchomo�ci226.

W regimencie s³u¿yli oficerowie, którym powodzi³o siê mniej lub bar-
dziej dostatnio. Napoleon zalicza³ siê do tej drugiej kategorii. Od rodziny otrzy-
mywa³ tysi¹c dwie�cie franków, co odpowiada³o wówczas bardzo wysokiemu
uposa¿eniu oficerskiemu. Tylko dwóch ¿o³nierzy posiada³o kabriolet lub inny
powóz. Wywodzili siê oni zreszt¹ ze szlacheckiego rodu. Jednym z nich by³
Sorbier, syn lekarza z Moulins227.

Wkrótce po przybyciu do Valence Napoleon zacz¹³ bywaæ u pani du
Colombier228. By³a to piêædziesiêcioletnia niewiasta, zacno�ci wielkiej, maj¹-
ca du¿e wp³ywy w mie�cie. Z miejsca zadurzy³a siê w m³odym oficerze arty-
lerii. Zaprasza³a go na wszystkie spotkania towarzyskie w mie�cie i na wsi.

223 Claude-Joseph de Malet (1759-1833), syn kapitana królewskiej kawalerii, w 1792 r. emi-
growa³ z Francji, podczas próby powrotu aresztowany i osadzony do koñca 1794 r. w zamku
Dijon. Po wyj�ciu z wiêzienia s³u¿y³ do 1797 r. u gen. Tessoneta, u którego wype³ni³ wiele
misji w rejonie Lyonu i Jurze. Pod koniec 1797 r. otrzyma³ krzy¿ �w. Ludwika. W 1799 r.,
w momencie wkroczenia Suworowa do W³och, uda³ siê do Francji, aby organizowaæ roja-
listów. W 1815 r. s³u¿y³ w Belgii jako szef batalionu. Jego brat, o którym wspomnia³ Las
Cases, to genera³ Claude-François de Malet (1754-1812), który w grudniu 1812 r. usi³o-
wa³ przej¹æ w³adzê g³osz¹c �mieræ Napoleona w Rosji. Zosta³ pojmany i stracony.

224 Michel de Mabille ur. w Nantes w 1761 r., w 1784 r. porucznik, a w 1791 r. kapitan, zosta³
mianowany przez Napoleona inspektorem poczt.

225 Jean-Louis-André Rolland de Villarceaux (1764-1849), urodzony w Pary¿u syn poborcy,
13 vendémiaire�a oficer ordynansowy w sztabie Bonapartego, pó�niej by³ z nim w Armii
W³och odpowiadaj¹c za kontrybucje i finanse. W 1800 r. decyzj¹ Bonapartego przywró-
cony do s³u¿by wojskowej jako kapitan artylerii. W 1800 r. mia³ zostaæ wys³any do Bayon-
ne, ale nie zaakceptowa³ tej nominacji. W 1803 r. mianowany prefektem Tonaro, w okresie
Stu Dni prefekt Gard i l�Hérault.

226 Alexandre des Mazis (1768-1833), w 1792 r. otrzyma³ nominacjê na kapitana, ale wyemi-
growa³ krótko potem, przebywaj¹c w Anglii w latach 1793-1795 jako oficer artylerii. Wzi¹³
udzia³ w drugiej ekspedycji na p³w. Quibernon. W okresie 1796-1802 s³u¿y³ w armii por-
tugalskiej. Zast¹pi³ Calmeleta jako administrator ruchomo�ci cesarskich. W lutym 1814 r.
s³u¿y³ jako kpt. przy dowódcy baterii gwardii narodowej broni¹cej Pary¿a. Jego starszy
brat Gabriel des Mazis ur. 1754 r. by³ równie¿ kpt. artylerii.

227 Jego ojciec by³ naczelnym lekarzem ¿andarmerii. By³ to gruntownie wykszta³cony i bar-
dzo zacny cz³owiek, przez co cieszy³ siê szczególnym uznaniem Ludwika XV, który ude-
korowa³ go wstêg¹ �wiêtego Micha³a i tytu³em szlacheckim.

228 Anne du Colombier � ur. w 1731 r., z domu Carmaignac. Przyjê³a ona Napoleona w wiej-
skiej posiad³o�ci w Basseaux.
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Zapozna³a go te¿ z pewnym bogatym, sêdziwym ksiêdzem z Saint-Ruff, za-
praszaj¹cym czêsto do siebie najznamienitsze towarzystwo z ca³ej okolicy.
Napoleon cieszy³ siê wzglêdami jego i pani du Colombier, a to dziêki sta-
rannemu wykszta³ceniu, z którego potrafi³ czyniæ u¿ytek, cechowa³a go bo-
wiem si³a perswazji i jasno�æ wywodów. Owa dama przepowiada³a mu wiel-
k¹ przysz³o�æ. �mieræ pani du Colombier zbieg³a siê z pocz¹tkiem rewolucji,
która budzi³a jej ¿ywe zainteresowane. Krótko przed zgonem powiedzia³a,
¿e je�li m³odemu Napoleonowi nie przytrafi siê jakie� nieszczê�cie, odegra
w niej bez w¹tpienia jedn¹ z wiod¹cych ról. Napoleon wspomina to z roz-
rzewnieniem i wdziêczno�ci¹, nie wahaj¹c siê przyznaæ, ¿e jej rozleg³e sto-
sunki oraz �wietne towarzystwo, z jakim dama ta zapozna³a go w tak m³o-
dym wieku, mia³y zapewne wielki wp³yw na jego przysz³e ¿ycie.

Uprzywilejowana pozycja Napoleona budzi³a wielk¹ zazdro�æ jego kole-
gów. Z trudem godzili siê z jego czêst¹ nieobecno�ci¹ w ich towarzystwie, choæ
przecie¿ w ¿adnym wypadku Napoleon nie chcia³ sprawiæ im przykro�ci. Na
szczê�cie dowódca regimentu, pan d�Urtubie229 , szacowny starzec, ocenia³ go
w³a�ciwie. Ca³y czas okazywa³ mu ¿yczliwo�æ, u³atwiaj¹c mu, jak tylko mo¿-
na, godzenie obowi¹zków s³u¿bowych z urokami ¿ycia towarzyskiego.

Napoleon zacz¹³ sympatyzowaæ z pann¹ du Colombier230, co nie by³o jej
niemi³e. By³o to pierwsze uczucie tych dwojga ludzi, stosowne do wieku
i wykszta³cenia.

Zreszt¹ nieprawd¹ jest, co us³ysza³em w towarzyskich krêgach, ¿e miano-
wicie matka zgadza³a siê na to ma³¿eñstwo w odró¿nieniu od ojca, który do-
wodzi³, i¿ m³odzi po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego jedynie szkodziliby sobie
wzajemnie, bo przecie¿ przeznaczeniem ich by³a kariera. Równie¿ nie odpo-
wiada prawdzie kr¹¿¹ca anegdota o podobnym zwi¹zku ma³¿eñskim dotycz¹-
cym panny Clary, pó�niejszej pani Bernadotte, obecnej królowej Szwecji231.

229 Charles wicehrabia d�Urtubie � genera³, komendant szko³y artylerii w La Fere, odszed³ ze
s³u¿by w 1795 r.

230 Karolina du Colombier w 1792 r. zosta³a ¿on¹ by³ego kapitana pu³ku Lorraine Garempela
de Bressieux de Saint-Cierge, z którym zamieszka³a w zamku de Bressieux pod Lyonem.
Napoleon nie zapomnia³ o niej. Po powrocie z Egiptu wys³a³ przez kuriera wyrazy usza-
nowania. Nawi¹za³a ona do znajomo�ci z Napoleonem w 1803-1804 r., kiedy listownie
zarekomendowa³a mu swojego brata Philippe-Roberta du Colombiera, który po emigracji
razem z Dumouriezem s³u¿y³ w armii austriackiej, w której dos³u¿y³ siê stopnia kapitana
w pu³ku kirasjerów. Zapocz¹tkowali miêdzy sob¹ korespondencjê, a Napoleon w pierw-
szym li�cie zobowi¹za³ siê byæ dla niej u¿yteczny, je¿eli bêdzie sobie tego ¿yczyæ. To o co
prosi³a otrzyma³a, a mianowicie m.in. stanowisko dla swojego mê¿a i stopieñ porucznika
dla brata, który zosta³ oficerem w 1 pu³ku cudzoziemskim (de La Tour d�Auvergne).
12 kwietnia 1805 r. spotkali siê ponownie w Lyonie. W 1808 r. mianowa³ on Karolinê du
Bressieux dam¹ dworu swojej matki, natomiast jej mê¿a � administratorem generalnym
lasów, przewodnicz¹cym zgromadzenia elektorów l�Isère, a w 1810 r. baronem Cesarstwa.

231 Clary Bernadotte � Désirée Clary by³¹ niegdy� narzeczon¹ Napoleona.
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W roku 1805 Cesarz, udaj¹c siê w podró¿, której celem mia³a byæ jego
koronacja na króla W³och, spotka³ po drodze w Lyonie córkê pana du
Colombier i spe³ni³ jej wszystkie pro�by.

W tamtym czasie panny de Laurencin i Saint-Germain232 by³y prawdzi-
w¹ ozdob¹ Valence, podbijaj¹c wszystkie mêskie serca. Ta ostatnia to pó�-
niejsza pani de Montalivet233, którego mê¿a Napoleon zna³ na tyle dobrze,
¿e mianowa³ go ministrem spraw wewnêtrznych. �Uczciwy z niego cz³owiek
� mawia³ Napoleon � który, jak s¹dzê, zawsze by³ mi bardzo oddany�.

W wieku 18-20 lat Cesarz mia³ ju¿ bardzo solidne wykszta³cenie. Obda-
rzony niezwykle logicznym umys³em, ogromnie du¿o czyta³ i oddawa³ siê
g³êbokim medytacjom. Cechy te, jak siê wydaje, uleg³y pó�niej os³abieniu.
By³ ¿ywego umys³u i mia³ energiczny sposób wys³awiania siê. Wszêdzie na-
tychmiast go dostrzegano. Odnosi³ sukcesy u obu p³ci, zw³aszcza za� u tej,
jak¹ w jego wieku siê preferuje. Kobiety oczarowane by³y jego nowatorski-
mi, oryginalnymi ideami i �mia³o�ci¹ pogl¹dów. W�ród mê¿czyzn budzi³
respekt umiejêtno�ci¹ dyskusji i logicznego my�lenia, czemu sprzyja³o po-
czucie w³asnej si³y i mo¿liwo�ci.

Wiele osób, które pozna³ w okresie m³odzieñczym, przepowiada³o mu
nadzwyczajn¹ karierê i ¿adna z nich nie by³a zaskoczona tym, do czego do-
szed³. W tamtym te¿ czasie zdoby³ nagrodê Akademii Lyoñskiej za anoni-
mow¹ pracê, której tematem by³a odpowied� na pytanie Raynala: �Jakie
nale¿y ludziom wpajaæ zasady i jakie tworzyæ instytucje, by jak najbardziej
ich uszczê�liwiæ?� Na anonimowy elaborat zwrócono szczególn¹ uwagê. By³
on zreszt¹ ca³kowicie zgodny z duchem czasu. Praca rozpoczyna³a siê od
podania definicji szczê�cia: �Oznacza to jak najpe³niej cieszyæ siê ¿yciem
w sposób mo¿liwe najbardziej zgodny z nasz¹ struktur¹ psychiczn¹ i fizycz-
n¹�. Ju¿ jako Cesarz, Napoleon rozmawia³ pewnego dnia na ten temat z pa-
nem de Talleyrandem234. Osiem dni pó�niej ten subtelny pochlebca przyniós³
mu owo s³ynne opracowanie, które zdo³a³ wyszperaæ w archiwach Akademii
Lyoñskiej. By³a wtedy zima. Napoleon wzi¹³ je do rêki, przeczyta³ kilka stron,
po czym wrzuci³ do ognia sw¹ pierwsz¹ publikacjê lat m³odzieñczych.

� Poniewa¿ nigdy nie sposób przewidzieæ wszystkiego � rzek³ � pan de
Talleyrand nie znalaz³ czasu, ¿eby sporz¹dziæ kopiê.

232 Adélaïde de Saint-Germain, hrabina de Montalivet (1769-1850), córka gen. J. Starot de Saint-
-Germain i Katarzyny Eleonory Benard, metresy Ludwika XV. Z jej ma³¿eñstwa w 1797 r.
z hr. de Montalivetem przyszed³ na �wiat Kamil hr. de Montalivet, minister spraw wewnêtrz-
nych Ludwika Filipa I. W 1805 r. zosta³a ona mianowana dam¹ pa³acu cesarzowej Józefiny.

233 Jean-Pierre Bachasson hr. de Montalivet (1766-1823), prefekt za konsulatu i cesarstwa,
dyrektor dróg i mostów w 1806 r., minister spraw wewnêtrznych w okresie 1809-1814.

234 Charles Maurice Talleyrand�Perigord (1754-1838), ksi¹¿ê Benewentu, polityk francuski,
minister spraw zagranicznych, w 1814 r. na czele Rz¹du Tymczasowego, przedstawiciel
Francji na kongresie wiedeñskim.
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Pewnego dnia zapowiedzia³ wizytê w szkole artylerii w Auxonne235 ksi¹-
¿ê de Condé236. Inspekcja tego dowódcy by³a dla uczelni wielkim wyró¿nie-
niem. Komendant szko³y, wbrew zasadom hierarchii, mianowa³ m³odego
Napoleona dowódc¹ poligonu dzia³owego, ignoruj¹c starszych rang¹. W przed-
dzieñ inspekcji wszystkie dzia³a zosta³y zagwo¿d¿one. Napoleon by³ zbyt czuj-
ny i bystry by nie domy�liæ siê z³o�liwego ¿artu kolegów, a mo¿e i fortelu
znamienitego wizytatora.

Wbrew powszechnej opinii, ¿e w okresie m³odzieñczym Napoleon by³
cichy, ponury, mrukliwy, wstêpuj¹c do s³u¿by wojskowej by³ niezmiernie
pogodnym m³odym cz³owiekiem. Obecnie nie ma dla niego wiêkszej przy-
jemno�ci jak opowiadanie nam o ¿artach i psikusach towarzysz¹cych ¿yciu
w szkole. Gdy zaczyna rozprawiaæ o niektórych epizodach z beztroskich cza-
sów m³odo�ci, momentalnie zapomina o nieszczê�ciach, jakie nas spotykaj¹.

Pewnego dnia komendant � stary, licz¹cy ju¿ ponad osiemdziesi¹t lat mê¿-
czyzna, którego zreszt¹ uczniowie uwielbiali � zarz¹dzi³ æwiczebne strzela-
nie artyleryjskie. Ka¿dy wystrza³ �ledzi³ lornet¹, stwierdzaj¹c, ¿e kule padaj¹
bardzo daleko od celu, i pyta³ z niepokojem znajduj¹ce siê w pobli¿u osoby,
czy która� z nich nie widzia³a, jak kula trafia w cel. Nikt jednak na to nie
zwa¿a³, gdy¿ m³odzieñcy ukrywali kule za ka¿dym razem, jak ³adowali do
dzia³a proch. Jednak stary dowódca wykaza³ siê sprytem. Po piêciu lub sze-
�ciu wystrza³ach przyszed³ mu do g³owy pomys³, by liczyæ kule, no i nie
sposób by³o zaprzeczyæ, ¿e pos³u¿ono siê fortelem. Mimo ¿e uzna³ go za
bardzo dowcipny, wszystkich ukara³ aresztem.

Innym razem m³odzi ludzie ¿ywili urazy do niektórych kapitanów, na in-
nych znów pragnêli siê zem�ciæ. Postanowili wykluczyæ ich z towarzystwa,
tak by odczuli to jako swoisty areszt. Zadania tego podjê³o siê 4-5 m³odzieñ-
ców, którzy �ledzili ka¿dy krok upatrzonej ofiary. Pojawiali siê wszêdzie tam,

235 W Auxonne oddzia³y artylerii stacjonowa³y od 1756 r., a od 1759 r. istnia³a tu szko³a ar-
tylerii. Napoleon przebywa³ tu od 1788 do 1791 r., a pó�niej by³ tu tylko dwa razy: w 1793 r.
i w 1800 r. Napoleon zamieszka³ do koñca semestru w 1790 r. w Pavillon de la Ville,
w pokoju nr 16 (pó�niej 65) na trzecim piêtrze. Rok pó�niej zmieni³ pokój, a do³¹czy³ do
niego m³odszy brat, Ludwik. Dok³adniej o pobycie Napoleona w Auxonne pisze dowód-
ca tego pu³ku artylerii z lat 30. XX wieku, p³k Marey-Monge, w artykule z okazji wmuro-
wania tablicy pami¹tkowej na �cianie pawilonu, w którym mieszka³ Napoleon w okresie
1788-1791: 1er Régiment d�Artillerie. Inauguration de la plaque en Mémoire du Lieutenant
Bonaparte, Revue des Études Napoléoniennes 21, 1932, s. 5-22.

236 Louis Joseph de Bourbon-Condé (1736-1818), w okresie rewolucji wyjecha³ z Francji jako
jeden z pierwszych, bo ju¿ po upadku Bastylii. Uda³ siê najpierw do Holandii, a nastêpnie
do Turynu. Zorganizowa³ w Wormacji armiê oddzia³ów wiernych monarchii, a stacjono-
wa³ wraz z braæmi króla w kwaterze g³ównej w Koblencji. Armia Kondeusza w 1794 r.
i 1795 r. sta³a nad brzegiem Renu, po czym przesz³a pod kontrolê Wielkiej Brytanii, Au-
strii i Rosji. W 1797 r., po pokoju w Campo Formio ksi¹¿ê wraz z wojskiem przeszed³ na
s³u¿bê cara. Otrzyma³ pó�niej pensjê od króla Anglii Jerzego III w wysoko�ci 675 liw-
rów. W 1814 r. powróci³ do Francji razem z Ludwikiem XVIII.
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gdzie bywa³ ów nieszczê�nik. Kiedy tylko otworzy³ usta, spotyka³ siê z b³y-
skotliw¹ i logiczn¹ ripost¹ z ich strony, i do tego w bardzo wyszukanej for-
mie, co sprawia³o, ¿e opuszcza³ towarzystwo jak niepyszny.

Kiedy indziej � opowiada³ Napoleon � mieszkaj¹cy nade mn¹ kolega
upodoba³ sobie granie na rogu, co by³o bardzo uci¹¿liwe i skutecznie prze-
szkadza³o we wszelkiej pracy. Spotykamy siê na schodach.

� Mój drogi, bardzo chyba siê mêczysz, rzêpol¹c na tym twoim rogu.
� Ale¿ wcale nie.
� Có¿, jednak bardzo tym mêczysz innych.
� Bardzo mi przykro z tego powodu.
� Lepiej by� na nim gra³ gdzie indziej.
� W swoim pokoju mogê robiæ, co mi siê ¿ywnie podoba.
� Mo¿na by mieæ co do tego pewne w¹tpliwo�ci.
� Nie s¹dzê, ¿eby ktokolwiek o�mieli³ siê je mieæ.
W koñcu postanowiono siê pojedynkowaæ. Rada kole¿eñska bada spra-

wê, nim siê na to godzi, i ostatecznie zarz¹dza, ¿e jeden bêdzie móg³ sobie
graæ w innym miejscu, drugi za� wykazywaæ bêdzie wiêcej cierpliwo�ci, etc.

W trakcie kampanii 1814 roku Cesarz spotka³ owego grajka na rogu w oko-
licach Soissons lub Laon. ¯y³ on wówczas w swych posiad³o�ciach, przeka-
zuj¹c wa¿ne informacje na temat pozycji nieprzyjaciela. Cesarz zatrzyma³ go
przy sobie, mianuj¹c swoim adiutantem. By³ to pu³kownik Bussy.237

S³u¿¹c w regimencie artylerii, Napoleon stara³ siê bywaæ w towarzystwie
wszêdzie tam, gdzie aktualnie stacjonowa³. W tamtych czasach kobiety bar-
dzo ceni³y przymioty umys³u. By³ to niebagatelny atut w uwodzeniu. Wte-
dy te¿ odby³ � jak to nazywa � podró¿ sentymentaln¹ z Valence do
Mont-Cenis238 w Burgundii, co opisa³ na mod³ê Sterne�a239. Towarzyszy³ mu
wierny Desmazis, który nigdy go nie opuszcza³, a jego opowiadania na te-
mat ¿ycia prywatnego Napoleona mog³yby, je�li dodaæ doñ jego dzia³alno�æ
publiczn¹, ukazaæ ca³kowity obraz ¿ycia Cesarza. Jak przekonamy siê pó�-
niej, mimo ¿e obfitowa³o ono w nieprawdopodobne wydarzenia, trudno by-
³oby znale�æ inny ¿ywot, przebiegaj¹cy w sposób równie prosty i naturalny.

237 David Victor Belly de Bussy (1768-1848), pu³kownik francuski, elew szko³y wojskowej w Pary-
¿u, s³u¿y³ w tym samym pu³ku artylerii co Bonaparte. Wyemigrowa³ z Francji, w lipcu 1795 r. uczest-
niczy³ w desancie w Quibernon, s³u¿y³ w armii portugalskiej. Powróci³ do Francji w 1802 r. i zo-
sta³ merem Beaurieux. Rankiem 6 marca 1814 r. rozpoznany przez Bonapartego do³¹czy³ do kwatery
g³ównej, prowadzi³ lewe skrzyd³o francuskie do bitwy pod Craonne 6-7 marca 1814 r. Mianowany
tego samego dnia przez Napoleona pu³kownikiem artylerii i adiutantem. Wzi¹³ udzia³ w kolejnych
bitwach kampanii 1814 r., jak równie¿ w kampanii 1815 r.

238 Mont-Cenis � prze³êcz w Alpach Graickich, we Francji przy granicy w³oskiej na wysoko-
�ci 2083 m. Prowadzi têdy droga Lyon-Turyn, wybudowana w latach 1803-10 na polece-
nie Napoleona.

239 Lawrence Sterne (1713-1768), angielski nowelista, autor A Sentimental Journey Through
France and Italy.
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Prze¿yte wydarzenia i sk³onno�æ do refleksji bardzo odmieni³y charak-
ter Napoleona. Jego styl, tak bardzo dzi� zwiêz³y i lakoniczny, by³ wówczas
rozwlek³y i pompatyczny. Pocz¹wszy od okresu Legislatywy240 Napoleon sta³
siê powa¿ny, szorstki w obej�ciu i ma³o komunikatywny. Równie¿ okres,
kiedy sta³ na czele Armii W³och, wywar³ wp³yw na jego charakter. Mimo
bardzo m³odego wieku, kiedy obj¹³ nad ni¹ dowództwo, musia³ odznaczaæ
siê wielk¹ pow�ci¹gliwo�ci¹ i nadzwyczajn¹ surowo�ci¹ obyczajów: �By³o
to konieczne � powiada³ � aby móc dowodziæ lud�mi o wiele ode mnie star-
szymi. Tote¿ moja postawa by³a przyk³adna i bez zarzutu. By³em kim�
w rodzaju Katona241. Musia³em za takiego uchodziæ w oczach wszystkich
¿o³nierzy, by³em wiêc mêdrcem i filozofem�. Takie w³a�nie mia³ cechy cha-
rakteru, gdy pojawi³ siê na scenie politycznej.

Kiedy wybuch³a rewolucja, Napoleon znajdowa³ siê w garnizonie Valence.
Rych³o te¿ zaczêto zmuszaæ oficerów artylerii do emigracji. Ci zreszt¹ re-
prezentowali ró¿ne opcje polityczne. Napoleon, id¹c z duchem czasu, prze-
czuwaj¹c nieuchronno�æ brzemiennych w skutki wydarzeñ i przysz³¹ chwa³ê
Francji, popiera³ idee rewolucyjne, a za jego przyk³adem sz³a zdecydowana
wiêkszo�æ regimentu. Za Konstytuanty242 by³ gor¹cym patriot¹, lecz od cza-
sów Legislatywy jego idee i opinie uleg³y zmianom.

21 czerwca 1792 roku przebywa³ w Pary¿u i � znajduj¹c siê na tarasach
wodnych � by³ �wiadkiem rozruchów, kiedy przybyli z paryskich przedmie�æ
manifestanci po przekroczeniu ogrodów Tuileries wdarli siê do pa³acu.243 Ten
zaledwie sze�ciotysiêczny, niezorganizowany t³um ca³kowicie uosabia³ �
g³ównie poprzez strój i okrzyki, jakie wznosi³ � cechy nieokrzesanego i or-
dynarnego pospólstwa.

Równie¿ 10 sierpnia by³ �wiadkiem wydarzeñ, kiedy to powstañcy nie
byli ani bardziej wznio�li, ani bardziej gro�ni.244

W roku 1793 Napoleon przebywa³ na Korsyce, gdzie obj¹³ dowództwo
nad Gwardi¹ Narodow¹. Walczy³ z Paolim, od kiedy podejrzewa³, ¿e ten sta-
rzec, bêd¹cy mu dotychczas tak drogi, mia³ zamiar wydaæ wyspê Anglikom.

240 Legislatywa � nazwa po raz pierwszy u¿yta w stosunku do Zgromadzenia Narodowego
dzia³aj¹cego we Francji w latach 1791�1792.

241 Mia³ na my�li zapewne prawnuka Katona Starszego � Marka Porcjusza Katona (95-46 r.
p.n.e.) zwanego Katonem M³odszym, polityka i filozofa rzymskiego znanego z uczciwo-
�ci i prawo�ci, przywódcê partii senackiej i twardego zwolennika republiki, której upadku
nie móg³ znie�æ, wiêc pope³ni³ samobójstwo.

242 Zgromadzenie Narodowe og³oszone przez trzeci stan na Stanach Generalnych powo³anych
przez króla Francji Ludwika XVI w 1789 r. przekszta³ci³o siê w Konstytuantê.

243 T³um wtargn¹³ do pa³acu Tuileries dnia 20 czerwca 1792 r. i wymóg³ na Ludwiku XVI
w³o¿enie symbolicznej czapki frygijskiej oraz wypicie za zdrowie ludu.

244 Dnia 10 sierpnia 1792 r. mia³ miejsce szturm na pa³ac Tuileries, który zajêto po poddaniu
przez króla szwajcarskich gwardzistów.
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Nie ma zatem nic bardziej fa³szywego ni¿ opinia, ¿e Napoleon lub ktokol-
wiek z jego krewniaków by³ kiedykolwiek w Anglii, co szeroko rozpo-
wszechniano podczas naszej emigracji, jakoby w celu przekazania jednego
z regimentów korsykañskich pod komendê Anglików.

Anglicy i Paoli odnie�li zwyciêstwo nad patriotami korsykañskimi, pusz-
czaj¹c Ajaccio z dymem. Dom rodziny Bonaparte sp³on¹³, ca³a za� rodzina
musia³a schroniæ siê na kontynencie.245 Osiedli³a siê w Marsylii, sk¹d Napoleon
uda³ siê do Pary¿a. Przyby³ tam w chwili, gdy federali�ci marsylscy oddawali
Tulon Anglikom.

Od pi¹tku 1 wrze�nia do �rody 6 wrze�nia 1815

Wyspy Zielonego Przyl¹dka. ̄ egluga. Szczegó³y, etc. Napoleon podczas
oblê¿enia Tulonu. Pocz¹tki Duroca i Junota. Wa�nie z przedstawicie-
lami ludu. Wa�nie z Aubry. Epizody z okresu vendémiaire�a. Napoleon
dowódc¹ Armii W³och. Czystki w administracji. Désintéressement. Dla-
czego Ma³y Kapral. Ró¿nice, co siê tyczy metod dzia³ania dyrektoriatu
i dowódcy Armii W³och.

Na podstawie szeroko�ci geograficznej z dnia pierwszego wrze�nia mo¿na
by³o wnioskowaæ, ¿e jeszcze przed wieczorem ujrzymy Wyspy Zielonego
Przyl¹dka246. Horyzont by³ niewidoczny. W nocy nic jeszcze nie widzieli-
�my. Admira³, przekonany, ¿e �le obliczyli�my d³ugo�æ geograficzn¹, mia³
w³a�nie wydaæ komendê, by skrêciæ w prawo, kieruj¹c siê na zachód, gdy
znajduj¹cy siê w przedzie bryg da³ sygna³, ¿e odkry³ je z lewej strony. W nocy
wia³ sztormowy wiatr z po³udniowego wschodu. Gdyby wiêc admira³ rze-
czywi�cie kaza³ skrêciæ w prawo, mogliby�my siê zagubiæ. Dowodzi to, ¿e
pomimo znacznego postêpu, jaki dokona³ siê w sztuce nawigacji, ¿egluga ci¹gle
jeszcze jest bardzo niebezpieczna. Poniewa¿ stale utrzymywa³ siê bardzo sil-
ny wiatr i morze by³o wzburzone, admira³ wola³ kontynuowaæ podró¿ ni¿ za-
trzymaæ siê w celu pobrania zapasów wody. S¹dzi³ zreszt¹, ¿e mia³ jej spory
zapas. Wszystko wskazywa³o na to, ¿e rejs up³ywaæ bêdzie bez przeszkód.
Przebyli�my ju¿ znaczn¹ czê�æ trasy. Warunki ¿eglugi nadal by³y dobre,

245 Dnia 27 maja 1793 r. na Korsyce potêpiono w³adze francuskie, a Paoliego proklamowano
�Ojcem Ojczyzny�. Krótko potem 10 czerwca 1793 r. jego partyzanci spl¹drowali dom
Bonapartych w Ajaccio. Aby os³abiæ jednak wp³ywy Paoliego, konwencja 3 lipca 1793 r.
podzieli³a Korsykê na dwa departamenty: Golo (ze stolic¹ w Bastii) i Liamone (ze stolic¹
w Ajaccio). Dwa tygodnie pó�niej Paoli i Pozzo Di Borgo zostali wyjêci spod prawa przez
konwencjê i zbiegli do Anglii.

246 Wyspy Zielonego Przyl¹dka � archipelag w �rodkowej czê�ci Atlantyku, 620 km od za-
chodnich wybrze¿y Afryki.
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temperatura nie by³a zbyt wysoka. Nic nie zak³óca³o podró¿y, która nawet
mog³aby byæ ca³kiem przyjemna, gdyby by³a przez nas zaplanowana i zgodna
z nasz¹ wol¹. Jak¿e mo¿na zapomnieæ o naszych nieszczê�ciach i nie my-
�leæ o czekaj¹cej na nas przysz³o�ci?...

Jedynie praca mog³a sprawiæ, ¿e czas nie bêdzie siê d³u¿y³, dni za� nie bêd¹
monotonne. Wpad³em na pomys³, ¿eby uczyæ syna jêzyka angielskiego. Cesarz,
kiedy wspomnia³em mu o postêpach, jakie czyni³, równie¿ zapragn¹³ uczyæ siê
tego jêzyka. Postara³em siê opracowaæ odpowiedni¹ metodê i bardzo prosty sche-
mat, tak by nie by³o to dla niego zbyt nudne. Bardzo dobrze siê to sprawdza³o
przez pierwsze dwa lub trzy dni. Jednak monotonia lekcji co najmniej dorów-
nywa³a tej, z jak¹ usi³owali�my walczyæ. Zrezygnowali�my wiêc z nauki an-
gielskiego. Czasem Cesarz zarzuca³ mi, ¿e nie kontynuujê lekcji. Odpowie-
dzia³em na to, ¿e mam w pogotowiu pewne lekarstwo, je�li tylko odwa¿y siê
je za¿yæ. Zreszt¹, zw³aszcza je�li chodzi o jego zachowanie wobec Anglików,
ca³y czas pozostawa³ taki sam: z jego ust nie pad³a ani jedna skarga, ani jedno
¿yczenie. By³ ci¹gle obojêtny i nie okazywa³ jakichkolwiek uczuæ.

Admira³, który � jak s¹dzê � pocz¹tkowo nie dawa³ po sobie poznaæ, kogo
ma na pok³adzie, stopniowo ³agodnia³ i z dnia na dzieñ okazywa³ wiê�nio-
wi coraz ¿ywsze zainteresowanie. Po zakoñczeniu obiadu zwraca³ uwagê,
¿e wieczorny ch³ód i wilgoæ mog¹ byæ niebezpieczne. Wówczas zdarza³o
siê, ¿e Napoleon chwyta³ go za ramiê i kontynuowa³ rozmowê, co chyba nie
by³o dla sir George�a Cockburna niemi³e. Widaæ by³o, ¿e sprawia mu to ra-
do�æ. Zapewniono mnie, ¿e starannie zapisywa³ to wszystko, czego móg³ siê
dowiedzieæ. Je�li tak rzeczywi�cie by³o, wszystko to, co w trakcie jednego
z ostatnich obiadów Cesarz powiedzia³ na temat marynarki, naszych si³ mor-
skich stacjonuj¹cych na po³udniu Francji, utworzonej przez siebie floty,
swych planów rozbudowy portów, kotwicowisk �ródziemnomorskich, a cze-
go admira³ s³ucha³ niepokoj¹c siê, byle tylko nie przerwa³ wywodu, stano-
wiæ mo¿e dla marynarza bardzo cenny materia³.

Powracam teraz do szczegó³ów zebranych w wyniku naszych tradycyj-
nych rozmów. Tym razem mowa bêdzie o oblê¿eniu Tulonu.

We wrze�niu 1793 roku dwudziestoczteroletni Napoleon Bonaparte nie
by³ jeszcze tak znany jak w okresie pó�niejszym, kiedy to imiê jego by³o na
ustach wszystkich. Pokonany przez frakcjê Paolego, opu�ci³ Korsykê i od
kilku tygodni, ju¿ jako major artylerii, przebywa³ w Pary¿u. W tych w³a�nie
dniach Anglicy opanowali Tulon247, tote¿ potrzebowano zdolnego oficera
artylerii, który kierowa³by oblê¿eniem miasta. Wys³ano Napoleona. Tam
w³a�nie zaczyna siê jego historia, która ju¿ zawsze bêdzie mu towarzyszyæ.
Tam narodzi siê jego nie�miertelna chwa³a.

247 Anglicy przybyli do Tulonu, aby wesprzeæ rojalistów 27 sierpnia 1793 r. Oblê¿enie mia-
sta przez Francuzów rozpoczê³o siê 7 wrze�nia i trwa³o do 19 grudnia 1793 r.
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Odsy³am czytelnika do wspomnieñ z okresu kampanii w³oskiej. Przeczy-
taæ w nich mo¿na o planie ataku, jaki opracowa³, i sposobie, w jaki go wyko-
na³. Po zapoznaniu siê z tym fragmentem mo¿na doj�æ do wniosku, ¿e zdobycie
miasta by³o wy³¹cznie jego zas³ug¹. By³ to zapewne jego wielki triumf, lecz
¿eby tym bardziej to doceniæ, nale¿a³oby przede wszystkim porównaæ plan
ataku ze sprawozdaniem z ewakuacji. Pierwszy dokument precyzyjnie nakre-
�la jego przebieg, drugi za� jota w jotê odpowiada pierwotnym za³o¿eniom.
Od tamtej chwili reputacja m³odego dowódcy wzros³a niepomiernie. Cesarz
nie wspomina o tym bez pewnej satysfakcji. To jeden z epizodów jego ¿ycia,
który � jak zauwa¿y³ � dostarczy³ mu najwiêcej zadowolenia. By³ to jego pierw-
szy sukces, który � jak wiadomo � wywo³uje najmilsze wspomnienia. W re-
lacji z kampanii w³oskiej czytelnik znajdzie szczegó³ow¹ charakterystykê
trzech genera³ów, którzy kolejno dowodzili oblê¿eniem: nieprawdopodobne-
go ignoranta Carteaux248, ¿a³osnego i porywczego Doppeta249 oraz brawuro-
wego i poczciwego Dugommiera250. Tyle na razie wspomnieñ na ten temat.

W pocz¹tkowym okresie rewolucji panowa³ jedynie ba³agan organiza-
cyjny i ignorancja wojskowych, a to zarówno z powodu burzliwych czasów,
jak równie¿ zbytniego po�piechu i pomy³ek w awansach. A oto przyk³ad ilu-
struj¹cy ówczesne realia i zwyczaje.

Napoleon przybywa do sztabu generalnego. Spotyka genera³a Carteaux,
bardzo przystojnego mê¿czyznê, pokrytego � jak powiada � z³otym szame-
runkiem od stóp do g³ów. Dowódca pyta go, jakie mo¿e przedstawiæ reko-
mendacje. M³ody oficer wyci¹ga skromnie pismo nakazuj¹ce mu oddaæ siê
pod jego komendê, by kierowaæ operacjami artyleryjskimi.

� To ca³kowicie niepotrzebne � odzywa siê wytworny mê¿czyzna, g³a-
dz¹c pieszczotliwie w¹sy. � Nie potrzebujemy ju¿ ¿adnych posi³ków. Mo-
¿emy sami odbiæ Tulon. Tym niemniej witam pana. Równie¿ panu przypadnie
jutro w udziale zaszczyt spalenia miasta, i to bez najmniejszego wysi³ku z pana
strony.

Po czym zatrzymuje go na kolacji.
Mimo ¿e do sto³u zasiada trzydzie�ci osób, tylko genera³ obs³ugiwany

jest po wielkopañsku. Reszta umiera z g³odu, co w czasach hase³ równo�ci
spo³ecznej zdziwi³o i zaszokowa³o nowo przyby³ego. O �wicie zabiera go

248 Jean François Carteaux (1751-1813), genera³ francuski, broni³ konwencji 13 vendémiaire�a,
jego ¿ona by³a kochank¹ Napoleona.

249 François Amédée Doppet (1753-1799), genera³ francuski, od 29 pa�dziernika do 19 listo-
pada 1793 r. dowodzi³ wojskami francuskimi oblegaj¹cymi Tulon, gdzie przyby³ 12 listo-
pada. Pó�niej w Armii Wschodnich Pirenejów.

250 Jacques Coquille François Dugommier (1738-1794), genera³ francuski, dowódca oblê¿e-
nia Tulonu, gdzie zosta³ ranny w ramiê i praw¹ rêkê. Dowódca Armii Wschodnich Pire-
nejów, zgin¹³ rok pó�niej pod Sierra Negra.
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do swego kabrioletu, aby � jak siê wyrazi³ � móc podziwiaæ przygotowania
do ataku. Jak tylko mijaj¹ wynios³o�æ terenu i oczom im ukazuje siê reda,
wyskakuj¹ gwa³townie z powozu, po czym rzucaj¹ siê w pobliskie krzewy win-
nej latoro�li. Dowódca artylerii dostrzega jakie� dzia³a oraz widzi kilka roz-
bryzguj¹cych siê gejzerów ziemi, na co nie mo¿e znale�æ logicznej odpowiedzi.

� Czy to nasze baterie? � pyta dumnie genera³, zwracaj¹c siê do adiu-
tanta, swego zaufanego cz³owieka.

� Tak jest, panie generale.
� A nasz park artyleryjski?
� Tam, dwa kroki st¹d.
� A nasze czerwone kule?
� W s¹siednich umocnieniach, gdzie dwie kompanie grzej¹ je od rana.
� Ale w jaki sposób przeniesiemy te rozgrzane kule?
Tak oto k³opotali siê obaj mê¿czy�ni, po czym zagadnêli oficera artylerii,

czy wykszta³cenie wojskowe, jakie zd¹¿y³ ju¿ uzyskaæ, nie sugeruje mu ja-
kiego� rozwi¹zania. Napoleon, gotów uznaæ to wszystko, co us³ysza³, za ja-
k¹� mistyfikacjê, gdyby obaj rozmówcy zachowywali siê mniej naturalnie
(gdy¿ oddaleni byli co najmniej o pó³torej mili od obiektu ataku), z ca³ym sza-
cunkiem, powag¹ i taktem stara³ siê ich przekonaæ, ¿e zanim k³opotaæ siê bêd¹
czerwonymi kulami, powinni raczej usi³owaæ strzelaæ zimnymi, by móc oce-
niæ skuteczno�æ ognia. Wielce siê przy tym natrudzi³, ¿eby uznali jego racje.
Przyszed³ te¿ mu do g³owy bardzo szczê�liwy pomys³, by u¿yæ specjalistycz-
nego terminu ostrza³ próbny, który wywar³ na nich wielkie wra¿enie, powo-
duj¹c, ¿e zdo³a³ ich w koñcu przekonaæ. Wykonano wiêc ów ostrza³ próbny,
lecz kule nie osi¹ga³y nawet jednej trzeciej wymaganego dystansu. Wobec tego
genera³ i jego adiutant zaczêli wydzieraæ siê na marsylczyków i arystokratów,
¿e naumy�lnie marnuj¹ proch. Tymczasem przyby³ konno przedstawiciel ludu.
By³ to Gasparin251, cz³ek rozs¹dny, który s³u¿y³ poprzednio w armii. Napoleon,
oceniwszy b³yskawicznie sytuacjê, powzi¹³ �mia³¹ decyzjê. Wyprê¿y³ siê dum-
nie, jakby mierzy³ co najmniej sze�æ stóp, po czym przywo³a³ komisarza, do-
magaj¹c siê, aby da³ mu ca³kowit¹ swobodê dzia³ania, bez ogródek wykazuj¹c
przy tym nieprawdopodobn¹ ignorancjê dowództwa. Od tej chwili obj¹³ do-
wództwo nad artyleri¹ i wydawa³ samodzielnie rozkazy.

Carteaux by³ do tego stopnia ograniczony, ¿e w ¿aden sposób nie mo¿na
by³o go przekonaæ, i¿ aby zdobyæ Tulon za cenê mniejszych strat, nale¿a³o
przeprowadziæ atak od strony redy. Gdy dowódca artylerii, wskazuj¹c to miej-
sce na mapie, mówi³ niekiedy, ¿e tam w³a�nie jest Tulon, Carteaux podej-
rzewa³ go, ¿e jest s³aby z geografii. Wreszcie, gdy pomimo jego sprzeciwu,
komisarze zadecydowali, by przeprowadziæ atak z tak oddalonego punktu,

251 Thomas Augustin de Gasparin (1754-1793), deputowany do legislatywy z Bouches-du-
-Rhone, zmar³ 7 listopada 1793 r. w Orange.
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genera³ ten podejrzewa³ wrêcz zdradê, zauwa¿aj¹c czêsto z niepokojem, ¿e
mimo wszystko Tulon nie znajduje siê z tej strony.

Pewnego dnia Carteaux usi³owa³ wymusiæ na dowódcy artylerii, by ten
umie�ci³ jedn¹ z baterii wzd³u¿ muru jakiego� domu, pragn¹c w ten sposób
uniemo¿liwiæ wycofanie siê. Innym razem, powracaj¹c z porannego spaceru,
wezwa³ tego¿ dowódcê, by mu o�wiadczyæ, ¿e w³a�nie znalaz³ odpowiednie
stanowisko dla baterii z³o¿onej z 6-12 dzia³, sk¹d w ci¹gu kilku zaledwie dni
na pewno pokona siê obroñców Tulonu. By³o to niewielkie wzgórze, z które-
go mo¿na by � jak dowodzi³ � ostrzeliwaæ trzy lub cztery forty oraz kilka punk-
tów obrony miasta. Uniós³ siê gniewem, gdy us³ysza³ odmowê dowódcy, który
zauwa¿y³, ¿e je�li bateria ostrzeliwa³aby wszystkie stanowiska obrony, sama
zosta³aby przez nie zniszczona, ¿e dwana�cie dzia³ mia³oby przeciw sobie sto
piêædziesi¹t i wystarczy prosty rachunek, by u�wiadomi³ sobie niekorzystn¹
sytuacjê. W charakterze rozjemcy przywo³ano dowódcê oddzia³ów in¿ynie-
ryjnych, a poniewa¿ ten podziela³ opiniê dowódcy artylerii, Carteaux powie-
dzia³, ¿e od tych trzymaj¹cych siê za r¹czki uczonych wojskowych nie da siê
nic uzyskaæ. Aby za³agodziæ zaostrzaj¹cy siê konflikt, komisarz zdecydowa³,
¿e Carteaux przedstawi z grubsza swój plan ataku dowódcy artylerii, ten za�
wykona go w szczegó³ach wedle zasad sztuki artyleryjskiej. A oto ów wieko-
pomny plan ataku autorstwa genera³a Carteaux:

�Dowódca artylerii przez trzy dni nêkaæ bêdzie Tulon ogniem dzia³, po
czym zaatakujê miasto trzema kolumnami i zdobêdê je�.

Dowództwo wojsk in¿ynieryjnych w Pary¿u uzna³o jednak, ¿e ów plan
wzbudza bardziej rozbawienie ni¿ respekt, tote¿ Carteaux zosta³ odwo³any
z funkcji g³ównodowodz¹cego. Nie brakowa³o zreszt¹ innych propozycji prze-
prowadzenia ataku, a poniewa¿ apelowa³y o nie ró¿norakie stowarzyszenia
publiczne, nap³ywa³y one ze wszystkich stron. Napoleon powiedzia³, ¿e pod-
czas oblê¿enia otrzyma³ ich sze�æset. Tak czy inaczej, w³a�nie Gasparinowi
Napoleon zawdziêcza³ to, ¿e jego plan, dziêki któremu uda³o siê pó�niej
odzyskaæ Tulon, prze³ama³ w koñcu sceptycyzm komitetów konwencji. By³
te¿ mu za to bardzo wdziêczny.

� To Gasparin � mawia³ � uchyli³ mi wrota kariery.
Z tego te¿ powodu w testamencie Cesarza znajdzie siê wspomnienie o re-

prezentancie Gasparinie za � jak powiada � specjalne wzglêdy, jakimi dziêki
niemu siê cieszy³.

Szczególnie ciep³o wspomina³ równie¿ genera³a Duteila252, komendanta
szko³y artylerii, w której pobiera³ nauki, a tak¿e swego dowódcê spod Tulonu,
Dugommiera, za ¿yczliwo�æ i zainteresowanie, jakie mu okazali.

252 Jean Pierre Duteil (1722-1794), genera³ francuski, komendant szko³y artylerii w Auxonne,
we wrze�niu 1793 r. inspektor generalny artylerii Armii Alp, aresztowany w Grenoble, jako
rojalista skazany na karê �mierci i stracony na gilotynie w Lyonie.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

148

�wiadkiem wiêkszo�ci sporów Carteaux z dowódc¹ artylerii by³a ¿ona
genera³a, która zawsze stawa³a w obronie oficera artylerii, odzywaj¹c siê
naiwnie do mê¿a:

� Pozwól wreszcie dzia³aæ temu m³odzieñcowi. On wie wiêcej ni¿ ty.
O nic ciê nie pyta. Nie widzisz tego? Tobie pozostanie chwa³a.

Ta kobieta mia³a wiele zdrowego rozs¹dku. Po odwo³aniu jej mê¿a jako-
bini marsylscy wydali w Pary¿u wspania³e przyjêcie na cze�æ zdyskredyto-
wanej pary. Podczas posi³ku, gdy rozmawiano o dowódcy artylerii, którego
wychwalano pod niebiosa, rzek³a:

� Nie ufajcie mu. Ten m³odzieniec jest zbyt bystry, by d³ugo by³ san-
kiulotem253.

Na to z ca³¹ powag¹ genera³ wykrzykn¹³ stentorowym g³osem:
� Szanowna ma³¿onko! Jeste�my wiêc g³upcami!
� Nie, mój mê¿u. Tego nie powiedzia³am. Ale... noo... nie jest on two-

jego pokroju. Musia³am ci to powiedzieæ.
Pewnego dnia w kwaterze g³ównej zauwa¿ono nadje¿d¿aj¹cy z kierun-

ku Pary¿a wspania³y powóz. Za nim pod¹¿a³ drugi, trzeci, dziesi¹ty, piêtna-
sty, etc. Mo¿na sobie wyobraziæ, jakie ten spektakl w czasach republikañskiej
surowo�ci obyczajów musia³ u wszystkich wywo³aæ zdziwienie i ciekawo�æ.
Nawet potê¿ny w³adca nie podró¿owa³by z wiêksz¹ pomp¹. Wszystko to
zosta³o zarekwirowane w stolicy. Niektóre wehiku³y by³y pojazdami dwor-
skimi. Wychodzi z nich ni mniej, ni wiêcej, jak z sze�ædziesiêciu wojsko-
wych, postawnych i strojnych, którzy ¿¹daj¹ widzenia siê z naczelnym
dowódc¹. Krocz¹ ku niemu niczym ambasadorowie.

� Obywatelu generale � odzywa siê przywódca grupy. � Przybywamy
z Pary¿a. Patrioci oburzeni s¹ waszym brakiem inicjatywy i opiesza³o�ci¹.
Republikañsk¹ ziemiê od dawna ju¿ bezcze�ci nieprzyjaciel. Republika dr¿y
z oburzenia, ¿e nie zosta³a jeszcze pomszczona. Pyta siê, dlaczego Tulon nie
jest jeszcze odbity, dlaczego angielska flota nie jest jeszcze spalona. Obu-
rzona republika zaapelowa³a do dzielnych. Oto wiêc zg³aszamy siê, p³on¹c
z niecierpliwo�ci by spe³niæ jej oczekiwania. Jeste�my paryskimi kanonie-
rami wolontariuszami. Ka¿cie daæ nam dzia³a, a jutro ruszymy na wroga.

Genera³, zbity z tropu tak¹ zniewag¹, odwraca siê do dowódcy artylerii,
ten za� cichym g³osem obiecuje mu, ¿e nazajutrz uwolni go od tych samo-
chwa³ów. Obsypani zostaj¹ komplementami, nazajutrz za� o �wicie dowód-
ca artylerii prowadzi ich na pla¿ê, oddaj¹c do dyspozycji kilka dzia³.
Zdziwieni, ¿e znajduj¹ siê na ca³kowicie odkrytym terenie, pytaj¹, czy nie
znajdzie siê jakie� schronienie w postaci choæby szañca. S³ysz¹ w odpowie-
dzi, ¿e to dobre by³o w przesz³o�ci, teraz jest ju¿ inna moda, wszystko to co
stare patriotyzm zd¹¿y³ ju¿ wyeliminowaæ. Podczas owej wymiany zdañ ja-

253 Sankiuloci � nazwa nadana w 1792 r. ¿arliwym stronnikom rewolucji, a pochodz¹ca od
zbitki s³ów sans-culotte co znaczy dos³ownie �bez krótkich spodni�.
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ka� angielska fregata odda³a salwê i wszystkie te pysza³ki wziê³y nogi za pas.
W ca³ym obozie rozleg³y siê przeciw nim okrzyki oburzenia. Niektórzy z nich
zniknêli na dobre, pozostali za� wmieszali siê skromnie w ostatnie szeregi.

Zapanowa³ ogólny ba³agan i dezorganizacja. �Zaufany cz³owiek naczel-
nego dowódcy, znalaz³szy skuteczny sposób, by budziæ w nas krañcow¹ an-
typatiê � opowiada³ Napoleon � udawa³ wielkiego znawcê i ustawicznie
nachodzi³ artylerzystów w bateriach i parkach artyleryjskich. Zaczê³y siê ¿ar-
tobliwe dyskusje, jak siê od niego uwolniæ. Podekscytowani ¿o³nierze wy-
�miewaj¹ siê z niego i zachodz¹ w g³owê, jak tego dokonaæ. Nagle pojawia
siê w�ród nich, zarozumia³y jak zwykle, w³adczy, stanowczy, podejrzliwy.
Udziela mu siê b³êdnych odpowiedzi, cz³owiek czuje, ¿e knuje siê przeciw
niemu jaki� fortel, wreszcie dochodzi do sprzeczki. Atmosfera jest coraz
bardziej napiêta; grozi to wszystko niekontrolowanych wybuchem. Wszy-
scy wydzieraj¹ siê na arystokratê, gro¿¹c, ¿e zawi�nie na latarni. Wreszcie
nieborak spi¹³ konia ostrogami, aby siê ju¿ wiêcej nie pojawiæ�.

Dowódca artylerii czuwa³ nad wszystkim i wszêdzie by³ obecny. Dziêki
swej aktywno�ci i zaletom charakteru wywiera³ na wojsko pozytywny wp³yw.
Za ka¿dym razem jak nieprzyjaciel próbowa³ wycieczek poza mury lub zmu-
sza³ oblegaj¹cych do jakich� nieoczekiwanych i nieskoordynowanych ruchów,
wszyscy dowódcy pododdzia³ów reagowali w ten sam sposób: �Biegnijcie do
dowódcy artylerii. Spytajcie go, co mamy robiæ. On lepiej ni¿ ktokolwiek
zna teren�. Odbywa³o siê to bez ¿adnego sprzeciwu. Dowódca artylerii nie
oszczêdza³ siê zreszt¹. Od angielskich kul pad³o pod nim kilka koni, a on
sam ranny zosta³ bagnetem w lewe udo. By³a to powa¿na rana gro¿¹ca na-
wet amputacj¹.

Pewnego dnia, gdy zabity zosta³ ³adowniczy jednej z baterii, chwyci³ t³ok
i osobi�cie ³adowa³ dzia³o. Czynno�æ tê powtórzy³ z 10-12 razy. Kilka dni
pó�niej skórê jego pokry³o jakie� paskudne owrzodzenie. Wszyscy zacho-
dzili w g³owê, sk¹d ono siê wziê³o. Jego adiutant, Muiron, odkry³, ¿e takie
owrzodzenia mia³ martwy artylerzysta. M³odzieñcza ¿ywotno�æ i aktywna
s³u¿ba sprawi³y, ¿e po krótkiej kuracji dolegliwo�ci ust¹pi³y. Choroba jed-
nak zagnie�dzi³a siê w organizmie i d³ugo jeszcze podkopywa³a jego zdro-
wie. Niewiele brakowa³o, by kosztowa³o go to ¿ycie. Oto dlaczego naczelny
dowódca armii w³oskiej i egipskiej by³ tak bardzo szczup³y, w¹t³y, s³abowi-
ty i mia³ niezdrow¹ cerê.

Dopiero o wiele pó�niej, w pa³acu Tuileries, i to po licznych wezykato-
riach254 aplikowanych na piersi, Corvisart255 przywróci³ go ca³kowicie do
zdrowia. Od tego czasu datuje siê jego s³ynna oty³o�æ.

254 Wezykatorie (³ac.) vesica � pêcherz � u¿ywany dawniej plaster leczniczy sporz¹dzony z kan-
tarydyny, dra¿ni¹cy skórê, wywo³uj¹cy pêcherze.

255 Jean Nicolas Corvisart (1755-1821), francuski lekarz Napoleona, towarzysz¹cy mu od 1801 r.
do 1815 r.
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Napoleon, maj¹cy skromne stanowisko dowódcy artylerii armii tuloñskiej,
móg³ z powodzeniem awansowaæ na g³ównodowodz¹cego, i to jeszcze przed
zakoñczeniem oblê¿enia. W dniu ataku na Ma³y Gibraltar256 genera³ Dugom-
mier, który przek³ada³ ofensywê ju¿ od kilku dni, ponownie chcia³ j¹ od-
wlec. Oko³o trzeciej czy czwartej po po³udniu komisarze pos³ali po
Napoleona. Byli niezadowoleni z postawy Dugommiera, zw³aszcza jego
ostatniej decyzji o odroczeniu ataku, i pragn¹c go odwo³aæ z zajmowanego
stanowiska, zaproponowali naczelne dowództwo Napoleonowi. Ten nie
wyrazi³ zgody, odnalaz³ swego prze³o¿onego, którego ceni³ i lubi³, powia-
domi³ go o sytuacji i przekona³, ¿eby wyda³ rozkaz do ataku. Oko³o ósmej
czy dziewi¹tej wieczorem, kiedy machina wprawiona ju¿ by³a w ruch, repre-
zentanci zmienili zdanie, nakazuj¹c przerwanie ataku. Jednak Dugommier, ca³y
czas zachêcany przez dowódcê artylerii, nie chcia³ o tym s³yszeæ. Gdyby
operacja siê nie powiod³a, by³by stracony, trafiaj¹c na szafot. Tak oto przed-
stawia³a siê sytuacja i tak wymierzano w owych czasach sprawiedliwo�æ.

Komitety paryskie, zapoznawszy siê z pochodz¹cymi z biura artylerii no-
tatkami na temat Napoleona, zwróci³y uwagê na tego oficera, dochodz¹c do
wniosku, ¿e mo¿na by skorzystaæ z jego us³ug przy oblê¿eniu Tulonu. W trak-
cie operacji tuloñskiej z miejsca zauwa¿ono, ¿e jak tylko siê tam pojawi³,
w³a�ciwie on by³ faktycznym dowódc¹, i to pomimo m³odego wieku i ni-
skiej szar¿y. By³a to naturalna konsekwencja jego nieprzeciêtnej wiedzy,
aktywno�ci, energii, które wziê³y górê nad panuj¹cym tam chaosem i igno-
rancj¹. Mimo ¿e w³a�ciwie to on zdoby³ Tulon, niemal siê o nim nie wspo-
mina w sprawozdaniach. Kiedy miasto by³o ju¿ opanowane, armia jeszcze
sobie tego w pe³ni nie u�wiadamia³a. Po zdobyciu Ma³ego Gibraltaru, ma-
j¹cego dla niego kluczowe znaczenie i bêd¹cego zasadniczym celem opera-
cji, odezwa³ siê do sêdziwego i zmordowanego ju¿ Dugommiera:

� Proszê i�æ odpocz¹æ. W³a�nie zdobyli�my Tulon. Pojutrze bêdzie pan
móg³ tam spêdziæ noc.

Gdy Dugommier zobaczy³, ¿e w³a�ciwie sprawa jest ju¿ za³atwiona, gdy
u�wiadomi³ sobie, ¿e m³ody dowódca artylerii systematycznie i dok³adnie
relacjonowa³ mu, co siê wydarzy, by³ pe³en podziwu i entuzjazmu i nie szczê-
dzi³ pochwa³ pod jego adresem. Trzeba przyznaæ � jak wynika to z niektó-
rych dokumentów z tamtego okresu � ¿e poinformowa³ komitety paryskie,
i¿ ma przy sobie m³odzieñca, na którego winno siê zwróciæ szczególn¹ uwa-
gê, gdy¿ niezale¿nie od tego, jakie w przysz³o�ci bêdzie zajmowa³ stanowi-
sko, na pewno trzeba bêdzie bardzo siê z nim liczyæ. Dugommier, wys³any

256 Ma³y Gibraltar � fort w Tulonie, który wcze�niej nazywa³ siê Fort Murgrave. O zmianie
nazwy pisze wiêcej za Napoleonem Montholon w Mémoires de Napoléon. Mémoires pour
servir à l�histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène,..., t. III, Paris 1823,
s. 17. W tomie tym znalaz³ siê równie¿ opis oblê¿enia Tulonu.
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z armi¹ w rejon Pirenejów Wschodnich, chcia³ zabraæ z sob¹ m³odego dowódcê
artylerii, lecz nie otrzyma³ na to pozwolenia. W ka¿dym razie rozprawia³
o nim ca³y czas, a kiedy po podpisaniu pokoju z Hiszpani¹257 wojsko to zosta-
³o wys³ane do W³och, by wzmocniæ tamtejsz¹ armiê, na czele której stan¹³
wkrótce Napoleon, ten � znalaz³szy siê po�ród oficerów, których Dugommier
zd¹¿y³ ju¿ o nim powiadomiæ � cieszy³ siê ich wielkim szacunkiem.

Dla samego Napoleona sukces tuloñski nie by³ jakim� wielkim zaskocze-
niem. Da³o mu to � jak powiada³ � wielk¹ satysfakcjê, lecz nie upaja³ siê tym
zbytnio. Podobnie by³o w roku nastêpnym, kiedy w rejonie Saorgio258 prze-
prowadzi³ b³yskotliwe operacje wojskowe. W ci¹gu niewielu dni osi¹gn¹³ to,
czego bezskutecznie usi³owano dokonaæ przez dwa lata. �Vendémiaire, a na-
wet Montenotte259 � mówi³ Cesarz � jeszcze nie sprawi³y, ¿e zacz¹³em uwa-
¿aæ siê za nieprzeciêtnego cz³owieka. Dopiero po Lodi260 przysz³o mi do
g³owy, ¿e w³a�ciwie mogê siê staæ decyduj¹c¹ postaci¹ na scenie politycz-
nej. Wówczas to � kontynuowa³ � pojawi³a siê pierwsza iskra wielkich am-
bicji�. Pamiêta³ jednak, ¿e ju¿ po okresie vendémiaire�a, jako dowódca armii
wewnêtrznej, opracowa³ plan kampanii, w wyniku której dokonywano pa-
cyfikacji górzystego rejonu Simmering261, za� jej fina³, ju¿ jego autorstwa,
mia³ miejsce nieco pó�niej w Leoben262. Odpowiedni dokument znajdowaæ
siê mo¿e jeszcze w archiwach.

Wiadomo powszechnie, jak straszne by³y to czasy, za� pod murami Tulonu
panowa³o prawdziwe okrucieñstwo. Przyczyni³o siê do tego przesz³o dwu-
stu deputowanych, delegowanych przez okoliczne stowarzyszenia ludowe,
przyby³ych tam by zachêcaæ do najokrutniejszych metod walki. To ich na-
le¿y oskar¿aæ o krwio¿ercze instynkty, przez co cierpieli wówczas wszyscy
wojskowi. Kiedy Napoleon sta³ siê ju¿ powszechnie znany, oczerniano go,
zarzucaj¹c mu wszystkie te okropieñstwa. �Odpowiadanie na to by³oby upo-
dleniem� � mawia³ Cesarz. Rzeczywisto�æ przedstawia³a siê zgo³a inaczej.

257 Pokój z Hiszpani¹ podpisano dnia 22 lipca 1795 r. w Bazylei, a na jego mocy Hiszpania
odda³a Francji swoj¹ czê�æ wyspy San Domingo, a tak¿e rezygnowa³a z udzia³u w koali-
cji skierowanej przeciw Francji.

258 Mowa o Saorge, po³o¿onym w departamencie Alpes-Maritimes w regionie Provence-Alpes-
-Côte d�Azur. Mowa o okresie, w którym Napoleon po opuszczeniu wiêzienia w 1794 r. by³
faktycznie doradc¹ dowódcy Armii W³och gen. Dumerbiona.

259 Montenotte � miasto we w³oskim Piemoncie, gdzie Napoleon pokona³ 12 kwietnia 1796 r.
armiê piemonck¹.

260 Lodi � miejscowo�æ w Lombardii, gdzie 10 maja 1796 r. Bonaparte zwyciê¿y³ Austria-
ków dowodzonych przez gen. Beaulieu.

261 Simmering (Semmering) � prze³êcz na po³udniowy-zachód od Wiednia, z drog¹ w kie-
runku W³och.

262 Leoben � miasto nad rzek¹ Mur¹ na terenie Styrii w �rodkowej Austrii.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

152

Dziêki pozycji, jak¹ w wyniku kampanii tuloñskiej zdoby³ w armii, jak rów-
nie¿ w porcie i arsenale tuloñskim, wkrótce po tamtych wydarzeniach zdo-
³a³ uratowaæ pewn¹ liczbê nieszczêsnych emigrantów, miêdzy innymi rodzinê
Chabrillan263, któr¹ wojenna zawierucha wyrzuci³a na francuskie pla¿e. Usi³o-
wano skazaæ ich na �mieræ, co zgodnie z obowi¹zuj¹cym wówczas prawem
grozi³o ka¿demu emigrantowi, który powróci³by do Francji. Nieszczê�nicy
daremnie bronili siê, mówi¹c, ¿e znale�li siê tam przypadkowo i wbrew w³a-
snej woli; daremnie prosili o ³askê, by dano im tylko szansê powrotu na ob-
czyznê. Byliby niechybnie zginêli, gdyby dowódca artylerii, sam wystawiaj¹c
siê na niebezpieczeñstwo, nie odwa¿y³ siê ich uratowaæ. Napoleon dostar-
czy³ im skrzyñ i zamaskowany odpowiednio statek, który poleci³ wys³aæ
za granicê pod pozorem za³atwienia jakich� spraw dotycz¹cych podleg³e-
go mu departamentu. Pó�niej, ju¿ za jego rz¹dów, osoby te z wielk¹ rado-
�ci¹ wyrazi³y mu wdziêczno�æ, mówi¹c, ¿e pieczo³owicie przechowuj¹
rozkaz, który uratowa³ im ¿ycie. Fakty te, bezpo�rednio potwierdzone przez
tamte osoby, nie tylko zosta³y przekazane z jak najwiêksz¹ dok³adno�ci¹,
lecz równie¿ dostarczy³y niezmiernie wzruszaj¹cych szczegó³ów na temat
Napoleona, o czym nawet on sam � jak siê wydaje � ju¿ nie pamiêta³, po-
mijaj¹c je w rozmowach.

Gdy Napoleon obj¹³ pod Tulonem dowództwo artylerii, skorzysta³ ze spo-
sobno�ci, by awansowaæ wielu swoich kolegów, którzy z racji urodzenia lub
pogl¹dów politycznych byli odsuniêci od dzia³alno�ci publicznej. Pu³kow-
nika Gassendiego264 mianowa³ dowódc¹ arsena³u marsylskiego. Powszech-
nie znany jest jego upór i surowo�æ obyczajów. Wystawiany by³ czêsto na
niebezpieczeñstwo, tote¿ Napoleon musia³ wielokrotnie u¿yæ wszelkich sta-
rañ i ca³ej swej energii, aby uchroniæ go od w�ciek³ych wichrzycieli.

Równie¿ Napoleonowi wielokrotnie grozi³o niebezpieczeñstwo ze stro-
ny rewolucyjnych katów. Za ka¿dym razem jak koñczy³ prace przy kolejnej
nowej baterii, znajduj¹ce siê w obozie liczne przedstawicielstwa patriotów
prosi³y Napoleona, by raczy³ nazwaæ j¹ ich imieniem. Jedn¹ z nich nazwa³ Ba-
teri¹ Patriotów z Po³udnia. Wystarczy³o to, by zosta³ zadenuncjowany i oskar-

263 Mowa o rodzinie Hipolita Cezara de Chabrillan (1767-1835), pierwszego koniuszego hr.
Artois i wnuka François-Cezara de Chabrillan. W 1791 r. emigrowa³ z rodzin¹ do Hiszpa-
nii, zosta³ pojmany w drodze z Barcelony do Londynu i osadzony wraz z rodzin¹ w grudniu
1794 r. w Tulonie. Bonaparte uratowa³ go z masakry, jaka mia³a miejsce w Tulonie 11 mar-
ca 1795 r. Internowano go w Grasse, sk¹d wyszed³ z rodzin¹ w 1797 r. Mimo to nie s³u¿y³
w armii cesarskiej. Wróci³ do s³u¿by dopiero w okresie restauracji, w styczniu 1815 r.,
kiedy zosta³ szefem szwadronu.

264 Jean Jacques Basilien Gassendi (1748-1828), genera³ artylerii, prze³o¿ony Napoleona
w pu³ku La Fére. To on wpad³ na pomys³ przej�cia przez prze³êcz �w. Bernarda w 1800 r.
i przetransportowania dzia³. Bi³ siê pod Marengo. Komendant szko³y artylerii w Auxonne
w 1802 r.
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¿ony o federalizm. Gdyby nie by³ osob¹ tak bardzo niezbêdn¹, zosta³by aresz-
towany, czyli stracony. Brak zreszt¹ s³ów, by opisaæ szaleñstwo i okropieñ-
stwa tamtych czasów. Napoleon opowiada³ nam na przyk³ad, ¿e kiedy
organizowa³ w Marsylii zaopatrzenie wybrze¿a, by³ �wiadkiem okrutnego
wyroku: na �mieræ skazano osiemdziesiêcioczteroletniego kupca nazwiskiem
Hugues265, cierpi¹cego na g³uchotê i niemal ca³kowicie �lepego. Okrutni kaci
oskar¿yli go o konspiracjê, w wyniku czego zapad³ wyrok skazuj¹cy. Jego
prawdziw¹ zbrodni¹ by³o to, ¿e posiada³ fortunê w wysoko�ci osiemnastu
milionów franków. Osobi�cie zaprezentowa³ j¹ przed s¹dem, oferuj¹c tê kwo-
tê swym oprawcom, byle tylko zostawili mu piêæset tysiêcy franków, który-
mi � jak powiada³ � d³ugo ju¿ siê nie nacieszy. Na pró¿no; nieszczê�nik
znalaz³ siê na szafocie.

� Naprawdê, kiedy by³em �wiadkiem takich scen � powtarza³ Cesarz �
my�la³em, ¿e to ju¿ koniec �wiata!.

Wyra¿enie to sta³o siê dla niego typowe, kiedy opisywa³ okrutne, nie-
prawdopodobne zjawiska. A okropieñstwa te by³y udzia³em przedstawi-
cieli ludu.

Cesarz wyzna³, ¿e widzia³ d³ugie listy pisane przez Robespierre�a do swe-
go m³odszego brata266, wówczas reprezentanta Konwencji przy Armii Po³u-
dnia267, w których gorliwie zwalcza³ i krytykowa³ wszystkie te akty gwa³tu,
mówi¹c, ¿e przynosz¹ rewolucji dyshonor, a w konsekwencji j¹ zabij¹.

Podczas oblê¿enia Tulonu Napoleon zawar³ bli¿sz¹ znajomo�æ z kilkoma
osobami, o których pó�niej by³o g³o�no. Promowa³ na przyk³ad skromnego
m³odego oficera artylerii, którego pocz¹tkowo nie³atwo mu by³o wykszta³ciæ,
lecz który odda³ mu pó�niej nieocenione us³ugi. By³ to Duroc, który � mimo
niepozornego wygl¹du � posiada³ najszlachetniejsze i naju¿yteczniejsze ce-
chy charakteru. Mi³owa³ bezinteresownie Cesarza, by³ mu bardzo oddany,
potrafi³ w odpowiednim czasie powiedzieæ prawdê. By³ to pó�niejszy ksi¹-
¿ê Frioul i wielki marsza³ek.268 Za jego to kadencji pa³ac Tuileries prze¿y-
wa³ okres �wietno�ci i panowa³ w nim wzorowy porz¹dek. Po jego �mierci

265 Mowa o kupcu o nazwisku Joseph Hugues urodzonym w 1713 r. O¿eni³ siê on w 1747 r.
z Marguerite Honorat. W 1789 r. naby³ on tytu³ radcy-sekretarza króla, markiza La Garde
Adhemar oraz baroniê Valaurie. 29 grudnia 1793 r. (9 Nivôse roku II), bêd¹c faktycznie
ju¿ g³uchy i prawie niewidomy, zosta³ zgilotynowany w Marsylii.

266 Augustyn Robespierre (1763-1794), brat Maksymiliana, deputowany Konwencji, straco-
ny razem ze swoim bratem.

267 Armia Po³udnia � utworzona zosta³a 13 kwietnia 1792 r. tu¿ przed wojn¹ z Austri¹. Obej-
mowa³a okrêgi przygraniczne pocz¹wszy od Alp a¿ do wybrze¿a Atlantyku. Ju¿ w pa�-
dzierniku 1792 r. podzielono j¹ na Armiê Alp i Armiê Pirenejów.

268 Géraud Christophe Michel Duroc (1772-1813), ksi¹¿ê Frioul, wielki marsza³ek dworu ce-
sarskiego, najbli¿szy wspó³pracownik Napoleona.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

154

Cesarz przekonany by³, ¿e poniós³ niepowetowan¹ stratê. Zreszt¹ mnóstwo
osób twierdzi³o tak samo. Cesarz wielokrotnie mówi³ mi, ¿e jedynie Duroc
by³ mu bliski i cieszy³ siê jego ca³kowitym zaufaniem.269

Podczas prac przy jednej z pierwszych baterii, które Napoleon po przy-
byciu do Tulonu kaza³ wznosiæ przeciw Anglikom, poszukiwa³ sier¿anta lub
kaprala umiej¹cego pisaæ. Z szeregu wyst¹pi³ jaki� ¿o³nierz i na samym szañ-
cu zacz¹³ pisaæ pod jego dyktando. Jak tylko skoñczy³ list, znik³ pod roz-
bryzguj¹c¹ siê od pocisku mas¹ ziemi.

� W porz¹dku � mówi pisarz � nie bêdê wiêc potrzebowa³ piasku.
To ¿artobliwe zdanie, a tak¿e spokój, z jakim zosta³o wypowiedziane,

zwróci³y uwagê Napoleona, co da³o pocz¹tek karierze tego sier¿anta. By³ to
Junot, pó�niejszy ksi¹¿ê Abrantès, genera³-pu³kownik huzarów, dowódca
Armii Portugalskiej, gubernator generalny Ilirii, gdzie pojawi³y siê pierw-
sze symptomy jego demencji. Choroba ta zaostrzy³a siê, gdy przebywa³ we
Francji, kiedy to wkrótce po strasznym samookaleczeniu zmar³ w wyniku
ekscesów rujnuj¹cych mu zdrowie i rozum.270

Ju¿ jako genera³ artylerii Napoleon zosta³ dowódc¹ artylerii Armii
W³och. Równie¿ na tym stanowisku widoczne by³y jego wp³ywy i osobo-
wo�æ, co tak szybko dostrze¿ono pod Tulonem. Nie oby³o siê jednak bez
pewnych przeszkód, a nawet niebezpieczeñstw. Przez pewien czas komi-
sarz Laporte271, przed którym nie chcia³ siê ugi¹æ, trzyma³ go w areszcie
w Nicei. Kolejny przedstawiciel ludu, z innego powodu, uzna³ go za wy-
jêtego spod prawa, poniewa¿ Napoleon nie pozwoli³ mu na dysponowa-
nie w celach pocztowych wszystkimi koñmi pododdzia³ów artyleryjskich.
Wreszcie dekret, oskar¿aj¹cy go o pewne sugestie dotycz¹ce ufortyfikowa-
nia Marsylii, niewprowadzony jednak w ¿ycie, nakazywa³ mu stawiæ siê
przed konwencj¹.

S³u¿¹c w Armii Nicejskiej i W³oskiej, wywo³uje entuzjazm reprezentan-
ta Robespierre�a m³odszego, któremu przypisuje cechy charakteru zdecydo-
wanie odmienne ni¿ jego starszemu bratu. Tego ostatniego zreszt¹ nigdy nie
mia³ okazji spotkaæ. Zawezwany przez starszego brata wkrótce przed 9 ther-
midora do Pary¿a, m³ody Robespierre robi³ wszystko, co w jego mocy, by za-
braæ Napoleona z sob¹.

269 Duroc zmar³ 23 maja 1813 r. w saskiej wsi Markersdorf pod Görlitz, po ciê¿kiej ranie
w brzuch jak¹ zada³ mu pocisk, który chwilê wcze�niej zabi³ gen. Kirgenera.

270 Jean Andoche Junot (1771-1813), ksi¹¿ê Abrantès, adiutant Napoleona, w 1812 r. dowódca
VIII korpusu. W 1813 r. Gubernator Prowincji Iliryjskich, postrada³ zmys³y, powróci³ do
Francji, do ojca w Montbard. Tam jednak zmar³ na skutek obra¿eñ, jakie poniós³ po tym
jak wyskoczy³ z 2 piêtra udaj¹c, ¿e jest ptakiem i posiad³ umiejêtno�æ latania.

271 Mo¿e Sebastien de la Porte � adwokat, deputowany z Haut-Rhin w Legislatywie. W cza-
sie egzekucji Ludwika XVI wys³any do Lyonu, gdzie wprowadzi³ terror; aktywny w okresie
thermidora,
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� Gdybym zdecydowanie nie odmówi³ � zauwa¿y³ � kto wie, jakie by-
³yby tam moje pierwsze kroki i jaki spotka³by mnie los.
Przy armii nicejskiej by³ równie¿ inny komisarz. By³a to do�æ przeciêtna oso-
bowo�æ. Mia³ prze�liczn¹ i bardzo mi³¹ ¿onê, która towarzyszy³a mu w mi-
sji, niekiedy kieruj¹c nawet jego poczynaniami. Pochodzi³a z Wersalu.
Ma³¿eñstwo to niezmiernie sobie ceni³o dowódcê artylerii. By³o nim wrêcz za-
�lepione i traktowa³o go najlepiej, jak tylko mog³o, i to pod ka¿dym wzglêdem.

� By³o to wielce korzystne � zauwa¿a³ Napoleon � gdy¿ w dobie tymcza-
sowo�ci prawa czy wrêcz bezprawia przedstawiciel ludu ma wielk¹ w³adzê.

Reprezentant, o którym mowa, by³ jednym z tych, którzy za Konwencji,
w czasie kryzysu vendémiaire�a, najbardziej przyczynili siê do tego, ¿e zwró-
cono na Napoleona uwagê. By³o to zreszt¹ naturaln¹ konsekwencj¹ charak-
teru i nieprzeciêtnych przymiotów m³odego dowódcy, które wywar³y na nim
wielkie wra¿enie.

Cesarz opowiada³, jak pewnego dnia, ju¿ jako w³adca, spotka³ ponownie
nicejsk¹ piêkno�æ, urocz¹ znajomo�æ z dawnych lat. Bardzo siê zmieni³a, pra-
wie wcale nie mo¿na by³o jej poznaæ. By³a wówczas wdow¹ i ¿y³a w skrajnej
nêdzy. Cesarz bardzo chêtnie zrobi³ dla niej wszystko, o co go prosi³a. Spe³ni³
� powiada³ � wszystkie jej marzenia, a nawet wiêcej. Mimo ¿e mieszka³a
w Wersalu, przez wiele lat nie uda³o jej siê do niego dostaæ. Ró¿nego rodzaju
listy, petycje, pro�by � wszystko na pró¿no. Do tego stopnia � mówi³ Cesarz
� trudno siê dostaæ przed oblicze w³adcy, nawet je�li on nie ma nic przeciw-
ko temu. I oto pewnego dnia, kiedy polowano w Wersalu, przypadkiem so-
bie o niej przypomnia³. Nazajutrz doprowadzi³ j¹ do Cesarza � pochodz¹cy
z tej samej miejscowo�ci � Berthier272, towarzysz dzieciñstwa owej damy,
który dot¹d nie �mia³ wspomnieæ ani o niej, ani tym bardziej o jej pro�bach.

� Ale dlaczego nie wykorzysta³a pani naszych wspólnych znajomych
z okresu Armii Nicejskiej, by dostaæ siê do mnie? � zapyta³ Cesarz. � Kilku
z nich to znacz¹ce osoby, które ca³y czas maj¹ ze mn¹ kontakt.

� Niestety, sire � odpowiedzia³a � ta znajomo�æ urwa³a siê, jak oni stali
siê wielcy, a ja � nieszczê�liwa.
Opisuj¹c mi pewnego dnia w najdrobniejszych szczegó³ach ow¹ dawn¹ zna-
jomo�æ, Cesarz rzek³:

� By³em wtedy bardzo m³ody, tote¿ by³em szczê�liwy i dumny z tego
drobnego sukcesu. Dlatego te¿ stara³em siê udowodniæ to ze wszystkich si³.
Zobaczy pan, do czego mo¿e doprowadziæ nadu¿ycie w³adzy, od czego mo¿e
zale¿eæ ludzki los. Bo przecie¿ nie jestem gorszy od innych. Gdy oprowa-
dza³em j¹ pewnego dnia po naszych pozycjach w okolicach Col de Tende273,

272 Berthier urodzi³ siê w Wersalu.
273 Col de Tende � prze³êcz w Alpach pomiêdzy Francj¹ i W³ochami biegn¹ca na wysoko�ci

1870 m. £¹czy Niceê z Cuneo w Piemoncie.
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przeprowadzaj¹c rozpoznanie jako dowódca artylerii, przyszed³ mi nagle do
g³owy pomys³, by pokazaæ jej, jak to na wojence ³adnie. Wyda³em wiêc roz-
kaz stra¿y przedniej do ataku. Owszem, natarcie siê powiod³o, ale oczywi-
�cie nie mo¿na by³o byæ pewnym rezultatu. Atak ten by³ czyst¹ fantazj¹,
jednak kilku ¿o³nierzy pozosta³o na placu boju. Pó�niej, kiedy tylko przy-
pomina³em sobie o tym, mia³em wielkie wyrzuty sumienia.
Gdy wydarzenia thermidora274 doprowadzi³y do zmian w komitetach Kon-
wencji, Aubry275, dawny kapitan artylerii, stan¹³ na czele komitetu do spraw
wojny, reorganizuj¹c armiê. Nie zapomnia³ bynajmniej o sobie, mianuj¹c siê
genera³em artylerii i faworyzuj¹c kilku ze swych dawnych kolegów kosz-
tem najs³abszych ¿o³nierzy, których wydali³ z wojska. Napoleon, maj¹c za-
ledwie dwadzie�cia piêæ lat, mianowany zosta³ wówczas genera³em piechoty
w armii Wandei. Decyzja ta pozbawia³a go stanowiska w Armii W³och, prze-
ciw czemu gor¹co protestowa³, gdy¿ by³a dla niego ze wszech miar nieko-
rzystna. Napoleon, w obliczu nieprzejednanej postawy Aubry�ego, którego
wprawia³y w irytacjê jego s³uszne ¿¹dania, z³o¿y³ dymisjê. W relacji z kam-
panii w³oskiej bêdzie mowa o tym, jak po pora¿ce Kellermanna276 zosta³ nie-
mal natychmiast zatrudniony w komitecie operacji wojskowych, gdzie
zatwierdzano ruchy armii i przygotowywano plany kampanii. Wtedy to nad-
szed³ 13 vendémiaire�a.277

Reklamacje u Aubry�ego przebiega³y w burzliwej atmosferze. Napoleon
nalega³ zdecydowanie, gdy¿ przemawia³y za nim fakty. Aubry z kolei upie-
ra³ siê przy swoim, bo posiada³ w³adzê. Argumentowa³, ¿e jest zbyt m³ody, ¿e
trzeba daæ pierwszeñstwo starszym. Napoleon odpowiada³, ¿e na polu bitwy
ludzie szybko dojrzewaj¹ i ¿e ten stan ju¿ niemal osi¹gn¹³. Aubry nigdy nie
widzia³ prawdziwej wojny. Sprzeczka by³a bardzo gwa³towna.

Opowiada³em Cesarzowi, ¿e po powrocie z emigracji przez d³ugi czas
mieszka³em przy ulicy Saint-Florentin278 w tym samym salonie, w którym
mia³a miejsce ta scena. Przesz³o tysi¹c razy Napoleon j¹ wspomina³. Mimo,
¿e by³a relacjonowana przez antagonistów, ka¿dy z jednakowym zapa³em
opisywa³ jej szczegó³y, wyobra¿a³ sobie, w jakiej czê�ci salonu siê odbywa³a,

274 Mowa o wydarzeniach thermidora 1794 r. to jest o upadku Robespierre�a i dyktatury
jakobiñskiej.

275 François Aubry (1747-1798), polityk francuski, mer miasta Nimes, zast¹pi³ Carnota po
9 thermidora, aresztowany 13 vendémiaire�a, zmar³ na emigracji.

276 François Christophe de Kellermann (1735-1820), marsza³ek cesarstwa, 3 marca 1795 r. zo-
sta³ mianowany dowódc¹ Armii Alp i Armii W³och w miejsce Moulina. Obj¹³ dowództwo
odpowiednio 4 kwietnia i 6 maja. Opu�ci³ dowództwo Armii W³och 28 wrze�nia 1795 r.

277 13 vendémiaire�a � to jest 5 pa�dziernika 1795 r. � Bonaparte st³umi³ w Pary¿u powstanie
inspirowane przez zwolenników monarchii.

278 Saint-Florentin � ulica poprzeczna do Rue de Rivoli, w pobli¿u Pól Elizejskich.
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konkretne miejsce, gdzie wykonywano taki to a taki gest, gdzie pada³o ta-
kie to a takie s³owo.

W relacji na temat owego s³ynnego trzynastego dnia vendémiaire�a,
jak¿e znacz¹cego epizodu rewolucji i wa¿nego w ¿yciu Napoleona, bêdzie
mowa o tym, jak przez pewien czas siê waha³, czy podj¹æ siê obrony kon-
wencji.

W nocy poprzedzaj¹cej ów dzieñ Napoleon stawi³ siê w Komitecie Czter-
dziestu (comité des quarante), obraduj¹cym na sta³e w pa³acu Tuileries. Mu-
sia³ sprowadziæ amunicjê i mo�dzierze z Meudon279. Ostro¿no�æ przewod-
nicz¹cego (Cambacérès280) by³a tak wielka, ¿e pomimo rosn¹cego napiêcia
nie chcia³ wydaæ mu zezwolenia. W koñcu uda³o siê go przekonaæ, by od-
da³ te �rodki do dyspozycji genera³a.

Po 13 vendémiaire�a, gdy Napoleonowi przekazano ju¿ dowództwo w Pa-
ry¿u, musia³ on przede wszystkim walczyæ z klêsk¹ g³odu, powoduj¹c¹ wiele
zamieszek. Pewnego dnia, gdy zawiod³a dystrybucja ¿ywno�ci i liczne t³u-
my zgromadzi³y siê przed piekarniami, wraz z czê�ci¹ swego sztabu musia³
zaprowadzaæ porz¹dek. Wielu demonstrantów, zw³aszcza kobiety, naciska-
³y na niego, krzycz¹c i domagaj¹c siê chleba. T³um gêstnieje, gro�by staj¹ siê
coraz radykalniejsze i sytuacja jest nad wyraz krytyczna. W ci¿bie wyró¿nia
siê nieprawdopodobnie potê¿na i gruba kobieta, gestykuluj¹c i wydzieraj¹c
siê wniebog³osy:

� Ca³a ta wystrojona ha³astra � wrzeszczy na oficerów � kpi sobie z nas!
Wystarczy im, ¿e ¿r¹ i obrastaj¹ w sad³o, a biedny lud umiera z g³odu!

Napoleon przywo³uje j¹:
� Dobrodziejko! Popatrz tylko na mnie! Kto z nas jest grubszy?
W tamtym czasie Cesarz by³ przera�liwie chudy. �By³em dos³ownie jak per-

gamin� � mówi³. Mot³och wybucha �miechem i sztab mo¿e posuwaæ siê dalej.
We wspomnieniach z kampanii w³oskiej mowa bêdzie o tym, w jaki spo-

sób Napoleon pozna³ pani¹ de Beauharnais281 i jak dosz³o do ich ma³¿eñstwa,
jak¿e niew³a�ciwie opisywanego w ówczesnych relacjach. Jak tylko j¹ pozna³,
wszystkie wieczory spêdza³ u niej. Odbywa³y siê tam najatrakcyjniejsze spo-
tkania towarzyskie w Pary¿u. Gdy wiêkszo�æ bywalców siê ju¿ rozesz³a,

279 Meudon � miejscowo�æ we Francji, w regionie Ile-de-France, w departamencie Hauts-de-
-Seine. W miejscowym zamku od 1793 r. urz¹dzono m.in. magazyn amunicji i broni bê-
d¹ce w gestii Komitetu Ocalenia Publicznego.

280 Jean Jacques de Cambacérès (1753-1824), ksi¹¿ê Parmy, arcykanclerz, 18 brumaire�a opo-
wiedzia³ siê za Napoleonem i zosta³ drugim konsulem, po 1815 r. wyjecha³ do Brukseli,
powróci³ jednak po 3 latach do Francji.

281 Józefina (1763-1814), urodzona na Martynice pierwsza ¿ona Napoleona, w 1804 r. cesa-
rzowa Francji. W 1809 r. rozwiedziona z Napoleonem musia³a przebywaæ poza Pary¿em.
W 1814 r. zmar³a na zapalenie p³uc.
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pozostawa³ zazwyczaj pan de Montesquiou282, ojciec wielkiego szambelana;
znany z b³yskotliwo�ci umys³u ksi¹¿ê de Nivernais283 oraz kilka innych osób.
Sprawdzano, czy drzwi s¹ starannie zamkniête, po czym zwykle pada³o zda-
nie: �Pogawêd�my o dawnym dworze, przespacerujmy siê po Wersalu�.

W czasach republiki panowa³ tak wielki niedostatek finansów i tak rzadko
pos³ugiwano siê gotówk¹, ¿e opuszczaj¹c Pary¿, ¿eby do³¹czyæ do Armii
W³och, Napoleon z pomoc¹ dyrektoriatu zgromadziæ zdo³a³ zaledwie dwa
tysi¹ce ludwików, które zabra³ do swego pojazdu. Z tak¹ to sum¹ wyrusza na
podbój W³och i �wiata. A oto inny znamienny szczegó³. Istnieje zapewne roz-
kaz dnia podpisany przez Berthiera, na podstawie którego naczelny dowódca
po przybyciu do sztabu generalnego w Nicei nakazywa³ rozdaæ poszczegól-
nym dowódcom sumê czterech ludwików w gotówce tytu³em kosztów rozpo-
czêcia operacji. By³a to wówczas znacz¹ca kwota. Od d³ugiego ju¿ czasu nikt
nie widzia³ gotówki. Ten zwyk³y rozkaz dnia ukazuje realia epoki bardziej prze-
konywaj¹co i z wiêksz¹ wyrazisto�ci¹ ni¿ niejeden opas³y tom.

Jak tylko Napoleon przybywa do Armii W³och, od razu daje siê poznaæ
jako cz³owiek stworzony do tego, aby rozkazywaæ innym. Od tej chwili po-
jawia siê na wielkiej scenie politycznej, bêd¹c na ustach ca³ej Europy. Jawi
siê niczym meteor ogarniaj¹cy ca³y firmament. Wszyscy zaczynaj¹ zwra-
caæ na niego uwagê, staje siê dominuj¹cym tematem rozmów. Jest o nim
mowa we wszystkich gazetach, wszystkich ksi¹¿kach. Ku jego czci wzno-
szone s¹ pomniki.Imiê jego pojawia siê na wszystkich ustach, na wszyst-
kich stronach, w ka¿dej linijce, wszêdzie.

Jego pojawienie siê spowodowa³o prawdziw¹ rewolucjê, dotycz¹c¹ zwy-
czajów, dobrych manier, sposobu bycia i wys³awiania siê. Decrès powtarza³
mi czêsto, ¿e w³a�nie w Tulonie dowiedzia³ siê o mianowaniu Napoleona
naczelnym dowódc¹ Armii W³och. Pozna³ go dobrze w Pary¿u; uwa¿a³, ¿e
³¹cz¹ go z nim bliskie stosunki. �Tote¿ kiedy dowiedzieli�my siê � opowia-
da³ � ¿e nowo mianowany dowódca ma przeje¿d¿aæ przez miasto, zapropo-
nowa³em wszystkim kolegom, ¿e przedstawiê ich Napoleonowi, korzystaj¹c
z za¿y³o�ci miêdzy nami. Pêdzê wiêc pe³en rado�ci i entuzjazmu. Otwieraj¹
siê drzwi do salonu. Ju¿ mia³em siê rzuciæ mu w ramiona, gdy nagle jego po-
stawa, spojrzenie, d�wiêk g³osu powstrzymuj¹ mnie od tego. Choæ nie by³o
w nim nic uw³aczaj¹cego, to co dostrzeg³em wystarczy³o, bym odt¹d ju¿ ni-
gdy nie próbowa³ przekraczaæ dystansu, jaki zosta³ mi narzucony�. A Decrès
do nie�mia³ych nie nale¿a³.

282 Louis-Jules-Barbon Mancini-Mazarini de Nivernais (1716-1798), ksi¹¿ê i dyplomata fran-
cuski, pó�niej zaj¹³ siê poezj¹ i wst¹pi³ do Instytutu. Jego drug¹ ¿on¹ by³a Marie-Thérèse
de Brancas, autorka wydanych w 1784 r. Mytis et Aglaé.

283 Anne-Pierre de Montesquiou-Fezensac (1739-1798), genera³, ojciec hr. Elizabeth-Pierre M.,
pierwszy koniuszy hr. Prowansji, dowódca Armii Po³udnia, zbieg³ do Szwajcarii w okresie
terroru, powróci³ do Francji po 9 thermidora.
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Inna charakterystyczna cecha rz¹dów Napoleona to skuteczno�æ, ener-
gia i uczciwo�æ jego administracji. Cesarz nie znosi³ marnotrawstwa, za� w³a-
sn¹ korzy�æ mia³ w najwy¿szej pogardzie. �Wraca³em z kampanii w³oskiej
� opowiada³ nam pewnego dnia � nie maj¹c nawet w³asnych trzystu tysiêcy
franków. Mog³em z ³atwo�ci¹ przywie�æ stamt¹d z dziesiêæ lub dwana�cie
milionów; mog³y one nale¿eæ do mnie. Nigdy nie musia³em siê rozliczaæ,
bo te¿ nigdy o to mnie nie proszono. Po powrocie spodziewa³em siê jakiej�
znacz¹cej rekompensaty ze strony pañstwa. W publicznych dyskusjach mowa
by³a o podarowaniu mi zamku Chambord284. Nawet ¿¹dny by³bym tego ro-
dzaju fortuny, ale dyrektoriat nie chcia³ o tym s³yszeæ. A przecie¿ przes³a-
³em do Francji przynajmniej piêædziesi¹t milionów na rzecz pañstwa. Po raz
pierwszy w historii nowo¿ytnej armia zarabia na ojczyznê, zamiast byæ dla
niej obci¹¿eniem�.

Gdy Napoleon prowadzi³ rozmowy z ksiêciem Modeny285, do gabinetu
Cesarza wszed³ Salicetti286, komisarz rz¹dowy do spraw armii, z którym nie
by³ dot¹d w najlepszych stosunkach.

� Jest tu komandor Este, brat ksiêcia � odzywa siê do niego � z cztere-
ma milionami w z³ocie w czterech skrzyniach. Przybywa w imieniu swego
brata prosiæ pana, by zechcia³ je przyj¹æ. Ja za� przychodzê, ¿eby daæ panu
nastêpuj¹c¹ radê. Pochodzê z tego samego kraju co pan i znam wasze ro-
dzinne sprawki. Dyrektoriat i cia³o prawodawcze nigdy nie uznaj¹ pañskich
zas³ug. Te pieni¹dze nale¿¹ do pana, proszê je przyj¹æ bez skrupu³ów i bez
rozg³osu. O tyle¿ zostanie pomniejszona kontrybucja ksiêcia, który bêdzie
wielce rad, ¿e pozyska³ protektora.

� Dziêkujê panu � odpowiedzia³ ch³odno Napoleon � dla tej sumy nie
oddam siê do dyspozycji ksiêcia Modeny. Chcê pozostaæ wolny.

Generalny administrator tej samej armii powtarza³ czêsto, ¿e by³ �wiad-
kiem, jak oferowano Napoleonowi sumê siedmiu milionów w z³ocie, któr¹ ten
odrzuci³, a któr¹ ofiarowa³ rz¹d Wenecji, by uchroniæ siê przed upadkiem.

Cesarz �mia³ siê na wspomnienie o owym egzaltowanym finansi�cie, któ-
remu odmowa jego dowódcy wydawa³a siê czym� nadludzkim, czym�, co
przychodzi trudniej ni¿ zwyciêstwo w bitwie. Cesarz z widocznym rozba-
wieniem powraca³ do owego epizodu dowodz¹cego jego bezinteresowno�ci,

284 Chambord � zamek wzniesiony w latach 1519-1547 z inicjatywy Franciszka I, a ukoñ-
czony w 1685 r. przez Ludwika XIV. Najwiêksza rezydencja w dolinie Loary. Pierwszy
jego projekt wykona³ prawdopodobnie Leonardo da Vinci.

285 Hercule III d�Este (1727-1803), ksi¹¿ê, który w 1797 r. po traktacie w Campo Formio po-
³¹czy³ Modenê Reggio i La Mirondole w Republikê Cisalpiñsk¹.

286 Antoine Christophe Salicetti (1757-1809), adwokat, polityk francuski, bra³ udzia³ jako
przedstawiciel konwentu w oblê¿eniu Tulonu, gdzie zauwa¿y³ m³odego Bonapartego.
Minister policji w Neapolu w okresie 1806-1809, gdzie te¿ zmar³ otruty.
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podsumowuj¹c jednak¿e, ¿e nie mia³ racji i ¿e okaza³ siê krótkowzroczny,
i to niezale¿nie od tego czy mia³ zamiar zostaæ szefem stronnictwa i przy-
wódc¹ t³umów, czy te¿ pragn¹³ jedynie pozostaæ szarym obywatelem. Po
powrocie bowiem do kraju � powiada³ � pozostawiono go niemal bez �rod-
ków do ¿ycia i tkwi³by nadal w nêdzy, gdyby nie najni¿szy rang¹ z jego
dowódców lub zarz¹dców, który przywióz³ z W³och wielkie bogactwa.

� Ale te¿ � doda³ � gdyby mój administrator by³ �wiadkiem, jak przyj-
mujê pieni¹dze, jaka by³aby jego reakcja? Moja odmowa powstrzyma³a jego
zapa³y. Gdy zacz¹³em kierowaæ sprawami pañstwa jako konsul, jedynie moja
w³asna nieposzlakowana postawa i zdecydowane dzia³anie mog³y zmieniæ
obyczaje panuj¹ce w administracji i powstrzymaæ ów straszliwy spektakl
marnotrawstwa bêd¹cego udzia³em dyrektoriatu. W³o¿y³em bardzo wiele wy-
si³ku w zahamowanie niezdrowych sk³onno�ci najwa¿niejszych osób w pañ-
stwie, które pó�niej widywano w moim otoczeniu � rzetelne i bez skazy.
Czêsto w stosunku do nich zmuszony nawet by³em posuwaæ siê do gró�b.
Ile¿ to razy musia³em powtarzaæ, kiedy przewodniczy³em której� z moich
rad, ¿e je�li przy³apiê na nieuczciwo�ci w³asnego brata, nie zawaham siê go
zwolniæ ze stanowiska!

¯aden cz³owiek na �wiecie nigdy nie dysponowa³ wiêkszymi bogactwami,
¿aden te¿ nie przeznaczy³ ich dla siebie mniej. W piwnicach pa³acu Tuileries
Napoleon zdeponowa³ � jak sam stwierdzi³ � oko³o czterysta milionów w go-
tówce. Jego rezerwy finansowe przeznaczone na wydatki nadzwyczajne warte
by³y ponad siedemset milionów. Powiedzia³, ¿e ponad piêæset milionów prze-
znaczy³ na dotacje dla armii. A poza tym, rzecz wielce znamienna, ten, kto
rozdawa³ tak¹ fortunê, nie mia³ nigdy w³asno�ci osobistej! Zgromadzi³ w mu-
zeum zbiory nieocenionej warto�ci, sam za� nigdy nie posiada³ obrazu czy
te¿ innego dzie³a sztuki.
Po powrocie z W³och, a przed wypraw¹ egipsk¹ wszed³ w posiadanie Mal-
maison, gromadz¹c tam niemal to wszystko, co posiada³. Malmaison zaku-
pi³ w imieniu starszej od siebie ¿ony. Gdyby j¹ prze¿y³, móg³ byæ pozbawiony
wszystkiego. Jak sam powiada³, nigdy nie powodowa³a nim chêæ posiada-
nia, nigdy te¿ nie mia³ poczucia w³asno�ci.

�Je¿eli dzi�, byæ mo¿e, co� posiadam287 � ci¹gn¹³ � zale¿y to w gruncie
rzeczy od tego, w jaki sposób fortuna ma bêdzie po moim wyje�dzie za-

287 Depozyt u Laffitte�a.
Gdy Cesarz abdykowa³ po raz drugi, kto� bezinteresownie go mi³uj¹cy, znaj¹c jego brak
przezorno�ci, przyby³ czym prêdzej, by dowiedzieæ siê, czy zabezpieczono go na przy-
sz³o�æ. Poniewa¿ o tym nie pomy�lano, Napoleon nie posiada³ absolutnie nic. By zaradziæ
tej sytuacji, wiele osób z ca³ego serca stara³o mu siê pomóc i w ten sposób zebrano sumê
czterech lub piêciu milionów, któr¹ zdeponowano u pana Laffitte�a.
Kiedy Napoleon opuszcza³ Malmaison, zabiegi jego prawdziwych przyjació³ okaza³y siê nie
mniej u¿yteczne. Jaka� osoba, patrz¹ca nieufnym okiem na ca³e to zamieszanie i ba³agan



161

TOM PIERWSZY

rz¹dzana. Ale i w tym wypadku niewiele trzeba, bym nie posiada³ absolut-
nie nic. Zreszt¹ ka¿dy ma w³asne przekonania. Ja pragn¹³em tworzyæ, a nie
posiadaæ. Moj¹ w³asno�ci¹ by³a chwa³a i s³awa: Simplon288 dla ludu, Luwr
dla cudzoziemców bardziej by³y mi drogie ni¿ domeny prywatne. Kupowa-
³em kosztowno�ci dla Korony, odbudowywa³em pa³ace w³adców, urz¹dza-
³em ich wnêtrza. Niekiedy stwierdza³em ze zdziwieniem, ¿e dzia³alno�æ
Józefiny wydaj¹cej znaczne sumy na swe szklarnie lub galerie odbywa³a siê
ze szkod¹ dla mego ogrodu botanicznego289 albo mego Muzeum Pary¿a, etc.�

Obejmuj¹c dowództwo Armii W³och, Napoleon, pomimo bardzo m³o-
dego wieku, wpoi³ ¿o³nierzom pos³uszeñstwo, zaufanie i najg³êbsze odda-
nie wobec prze³o¿onego. Zjedna³ sobie armiê o wiele bardziej poprzez swój
geniusz ni¿ popularno�æ. Jako dowódca by³ bardzo wymagaj¹cy i ma³o ko-
munikatywny. Przez ca³e ¿ycie pogardza³ drugorzêdnymi �rodkami prowadz¹-
cymi do zjednywania sobie ludzi. Mo¿e nawet napawa³o go to obrzydzeniem,
co w ostatecznym rozrachunku mog³o okazaæ siê dla niego szkodliwe.

Jego bardzo m³ody wiek, gdy obj¹³ dowództwo nad Armi¹ W³och, a mo¿e
te¿ inne czynniki spowodowa³y osobliwy zwyczaj. Po ka¿dej bitwie najstarsi
¿o³nierze zbierali siê na naradê, by nadaæ kolejny stopieñ wojskowy m³ode-
mu dowódcy. Kiedy ten wraca³ do obozu, przyjmowany by³ przez starych
w¹saczy, którzy honorowali go now¹ szar¿¹. Pod Lodi zosta³ mianowany

wokó³ nas, postanowi³a osobi�cie sprawdziæ, czy wszystkiego nale¿ycie dopilnowano. Ja-
kie¿ by³o jej zdziwienie, gdy dowiedzia³a siê, ¿e zapomniano o powozie wype³nionym
niezbêdnymi rzeczami, a znajduj¹cym siê w wozowni w Malmaison. A kiedy ju¿ sobie
o tym przypomniano, okaza³o siê, ¿e zagin¹³ klucz. Ca³e to zamieszanie poch³onê³o wiele
czasu, co opó�ni³o nasz wyjazd.
Tymczasem przyby³ po�piesznie pan Laffitte, by wrêczyæ Napoleonowi pokwitowanie odbio-
ru pieniêdzy. Cesarz jednak absolutnie nie chcia³ go przyj¹æ, mówi¹c mu: �Panie Laffitte,
znam pana przecie¿. Wiem, ¿e nie darzy³ pan sympati¹ mego rz¹du, ale uwa¿am pana za
uczciwego cz³owieka�.
Wydaje siê zreszt¹, ¿e przeznaczeniem pana Laffitte�a by³a funkcja depozytariusza nie-
szczê�liwych monarchów. Wyruszaj¹c do Gandawy, Ludwik XVIII przekaza³ mu znacz-
n¹ sumê. Gdy Cesarz przyby³ do Malmaison 20 marca, zawezwa³ pana Laffitte�a, pytaj¹c
go, co siê dzieje z tym depozytem, na co ten potwierdzi³ jego istnienie. A poniewa¿ wyra-
zi³ jednocze�nie obawê, ¿e za pytaniami Napoleona kryj¹ siê zarzuty pod jego adresem,
us³ysza³: �Nie mam panu nic do zarzucenia. Pieni¹dze te by³y w³asno�ci¹ króla, a sprawy
rodzinne to nie polityka� [Jacques Laffitte (1767-1844) bankier i polityk francuski, m.in.
premier Francji w okresie 1830-1831. Swoj¹ córkê wyda³ za syna marsza³ka Neya. W 1818 r.
naby³ posiad³o�æ Maisons pod Pary¿em, która wcze�niej nale¿a³a do marsza³ka Lannesa.
Od jego nazwiska nosi ona od 1882 r. miano Maisons-Laffitte. Mie�ci siê w niej Instytut
Literacki Jerzego Giedroycia � przyp. red.].

288 Simplon � prze³êcz w Alpach na pó³nocny-zachód od Mediolanu, pomiêdzy miejscowo-
�ciami Brig i Domodóssola, na której z rozkazu Napoleona, w latach 1800-1807 zbudo-
wano drogê w kierunku W³och.

289 Chodzi o le¿¹cy nad Sekwan¹ Jardin des Plantes.
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kapralem290, pod Castiglione291  � sier¿antem. St¹d w³a�nie wywodzi siê ów
przydomek Ma³y Kapral, którego ¿o³nierze d³ugo jeszcze u¿ywali pod ad-
resem Napoleona. Któ¿ jest w stanie doszukaæ siê zwi¹zku miêdzy najb³ah-
sz¹ nawet przyczyn¹ i najwiêkszymi wydarzeniami! Mo¿e w³a�nie ten
przydomek sprawi³, ¿e dzi� rozprawia siê o jego cudownym powrocie w 1815
roku. Kiedy przemawia³ do pierwszego napotkanego batalionu, z którym trze-
ba by³o pertraktowaæ, kto� wykrzykn¹³:

� Niech ¿yje nasz Ma³y Kapral! Nigdy go nie pokonamy!
Rz¹dy dyrektoriatu i naczelnego dowódcy Armii W³och diametralnie siê

ró¿ni³y.
Dyrektoriat we Francji skazywa³ emigrantów na �mieræ, natomiast Armia
W³och nigdy nie wyda³a tego rodzaju wyroku. Dyrektoriat posun¹³ siê na-
wet do tego, ¿e napisa³ do Napoleona, dowiedziawszy siê, ¿e Wurmser292

oblê¿ony jest w Mantui, a¿eby przypomnia³ sobie, ¿e dowódca ten jest emi-
grantem. Jednak¿e Napoleon, bior¹c go do niewoli, stara³ siê traktowaæ sê-
dziwego dowódcê z jak najwiêkszym szacunkiem.

Dyrektoriat formu³owa³ pod adresem papie¿a obra�liwe epitety, za� do-
wódca Armii W³och nie nazywa³ go inaczej jak Przenaj�wiêtszy Ojciec, pi-
suj¹c do niego z szacunkiem.

Dyrektoriat pragn¹³ obaliæ papie¿a; Napoleon zachowa³ go przy w³adzy.
Dyrektoriat deportowa³ ksiê¿y, potêpiaj¹c ich, natomiast Napoleon ma-

wia³ swoim ¿o³nierzom, ¿eby pamiêtali, gdy spotkaj¹ duchownych, ¿e s¹ to
Francuzi i ich bracia.

Dyrektoriat pragn¹³by wytêpiæ ca³¹ arystokracjê. Napoleon pisa³ do de-
mokratów genueñskich293, potêpiaj¹c ich bezprawne poczynania w tym
wzglêdzie, przy czym nie waha³ siê apelowaæ do nich, ¿e je¿eli chc¹, by na-
dal ich szanowano, winni szanowaæ statuê Dorii294  oraz instytucje, które za-
pewni³y ich republice �wietno�æ.

290 Lodi � 10 maja 1796 r. Bonaparte zwyciê¿y³ tutaj Austriaków. Wieczorem po tej bitwie
grenadierzy nadali Napoleonowi przydomek �Ma³y Kapral�, co wziê³o siê z regulamino-
wego obowi¹zku ustawiania przez kaprali dzia³ w oddzia³ach artylerii.

291 Castiglione � miejscowo�æ w Lombardii, gdzie 5 sierpnia 1796 r. Bonaparte odniós³ zwy-
ciêstwo nad armi¹ austriack¹ Wurmsera.

292 Dagobert Sigmund Wurmser (1724-1797) � genera³ austriacki, w 1795 r. dowódca Armii
Górnego Renu, przeciwnik Napoleona we W³oszech w okresie 1796-1797.

293 Po obaleniu oligarchicznej w³adzy w zamachu stanu z 6 czerwca 1797 r., Genua sta³a siê
stolic¹ Republiki Liguryjskiej z konstytucj¹ opracowan¹ przez Napoleona wg konstytucji
z 1793 r., co pozwala³o na wyprowadzenie obowi¹zku edukacyjnego dla mieszkañców i po-
mocy biednym. W³adzê sprawowa³a tutaj umiarkowana bur¿uazja. Napoleon pisa³ o spra-
wach Genui m.in. w listach z pa�dziernika 1797 r. � Correspondance nr 2287, 2288, 2290.

294 Andrea Doria (1466-1560), dowódca i admira³ floty papieskiej. Kierowa³ flotami w s³u¿bie
królów Neapolu, papie¿y, króla Francji Franciszka I, cesarza Karola V. Wyzwoli³ Genuê spod
wp³ywów francuskich.
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Od czwartku 7 do soboty 9 wrze�nia 1815

Monotonia. Nuda. Cesarz postanawia pisaæ pamiêtniki.

Kontynuowali�my podró¿, której monotonii nic nie przerywa³o. Wszyst-
kie dni by³y do siebie podobne. Jedynie dok³adno�æ mego dziennika pozwa-
la³a mi okre�liæ, gdzie w danym tygodniu czy miesi¹cu siê znajdowali�my.
Na szczê�cie wszystkie chwile wype³nia³a praca, dziêki czemu up³ywaj¹cy
dzieñ da³o siê jako� znie�æ. Gromadzenie materia³ów uzyskanych w wyni-
ku prowadzonych po obiedzie konwersacji zabiera³o mi ca³y czas a¿ do na-
stêpnej rozmowy.

Cesarz wiedzia³, ¿e intensywnie nad czym� pracujê. Domy�la³ siê nawet,
czym siê zajmujê. Pragn¹c siê upewniæ, przeczyta³ kilka stron, nie okazuj¹c
w gruncie rzeczy niezadowolenia. Jednak¿e powracaj¹c kilkakrotnie do tego
samego tematu, s¹dzi³, ¿e dziennik taki bêdzie raczej czym� interesuj¹cym
ni¿ u¿ytecznym; na przyk³ad relacje wojskowe, oparte wy³¹cznie na lu�nych
rozmowach, bêd¹ okrojone, niekompletne, bez wiod¹cego tematu i konklu-
zji, bêd¹ jedynie anegdotami, nierzadko naiwnymi, nie za� klasycznym opi-
sem operacji wraz z wyp³ywaj¹cymi zeñ wnioskami. Gorliwie skorzysta³em
z nadarzaj¹cej siê okazji, ca³kowicie podzielaj¹c jego zdanie i o�mielaj¹c siê
zasugerowaæ mu, ¿eby podyktowa³ mi kampaniê w³osk¹.

� Bêdzie to z korzy�ci¹ dla ojczyzny, bêdzie to prawdziwy pomnik na-
rodowej chwa³y, a poza tym czas tu siê d³u¿y, godziny wlok¹ siê w nieskoñ-
czono�æ, wiêc praca je skróci. Choæ kilka chwil nie bêdzie pozbawionych
uroku.

I tak temat ten kilkakrotnie powraca³ w naszych rozmowach.
Wreszcie w sobotê 9 wrze�nia 1815 roku Cesarz zdecydowa³ siê zawezwaæ

mnie do swej kajuty i po raz pierwszy podyktowa³ mi jaki� epizod z oblê¿e-
nia Tulonu. Znajdzie siê on w opisie kampanii w³oskiej maj¹cym stanowiæ
odrêbn¹ ca³o�æ, i to bez ¿adnego zwi¹zku z anegdotami, które w dalszym
ci¹gu bêdê przytacza³, kiedy nadarzy siê okazja.

Od niedzieli 10 do �rody 13 wrze�nia 1815

Pasaty. Równik.

Kiedy dop³ywa siê do strefy zwrotnikowej, napotyka siê na zjawisko zwa-
ne pasatami, czyli wiatrami wiej¹cymi ca³y czas ze wschodu. Nauka wyja-
�nia to zjawisko w ca³kiem zadowalaj¹cy sposób. Gdy p³yn¹c z Europy
wchodzi siê w zasiêg tych wiatrów, wiej¹ one z pó³nocnego wschodu.
W miarê jak ¿egluje siê ku równikowi, zmieniaj¹ kierunek na bardziej
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wschodni. Na ogó³ mo¿na siê tam obawiaæ ciszy równikowej. Po przekro-
czeniu jej wiatry zaczynaj¹ stopniowo wiaæ z kierunku po³udniowego i po-
³udniowo-wschodniego. Wreszcie gdy opuszcza siê obszar zwrotnikowy,
pasaty zanikaj¹ i ponownie wchodzi siê w strefê wiatrów zmiennych, tak
jak na wodach europejskich. Okrêt p³yn¹cy z Europy w kierunku �wiêtej
Heleny ca³y czas spychany jest w kierunku zachodnim przez te sta³e wiatry
wiej¹ce ze wschodu. Bardzo trudno by³oby mu dop³yn¹æ do tej wyspy tras¹
bezpo�redni¹. ¯eglarz nie ma nawet takiego zamiaru. Kieruje siê zatem ku
zmiennej strefie po³udniowej, p³yn¹c ku Przyl¹dkowi Dobrej Nadziei, tak
by napotkaæ pasaty po³udniowo-wschodnie popychaj¹ce go w kierunku �wiê-
tej Heleny.

Istniej¹ dwie metody, by natrafiæ na wiatry zmienne wiej¹ce na Po³udniu.
Mo¿na przeci¹æ równik na 20-24 stopniu d³ugo�ci geograficznej w stosun-
ku do po³udnika londyñskiego. Zwolennicy tej trasy powiadaj¹, ¿e w tym
wypadku mniej odczuwa siê skutki ciszy równikowej i nawet je�li trasa ta
czêsto prowadzi niemal a¿ do wybrze¿y Brazylii, pokonanie jej trwa o wie-
le krócej. Admira³ Cockburn, uznaj¹c tê trasê za bardzo tradycyjn¹, zdecy-
dowa³ siê na drugi wariant, polegaj¹cy na przekroczeniu równika znacznie
bardziej na wschód. Kieruj¹c siê pojedynczymi, znanymi mu przyk³adami,
stara³ siê przekroczyæ równik mniej wiêcej na 2-3 stopniu d³ugo�ci geogra-
ficznej. Nie w¹tpi³, ¿e kieruj¹c siê ku strefie wiatrów zmiennych, napotka
na wiatr wiej¹cy od �wiêtej Heleny, co znacznie skróci³oby drogê, nawet
je�li mia³by na niego bezpo�rednio nie natrafiæ, ¿egluj¹c wzd³u¿ wybrze¿y,
jednak¿e bez opuszczenia strefy pasatów.

Zmienne wiatry, które ku naszemu wielkiemu zdziwieniu zmieni³y siê na
zachodnie, co � jak rzek³ nam admira³ � zdarza siê czê�ciej, ni¿ s¹dzili�my,
jeszcze bardziej uwiarygodni³y jego teoriê. Pragn¹c zatem jak najszybciej
osi¹gn¹æ cel, zacz¹³ oddalaæ siê od ¿egluj¹cych w jego eskadrze marude-
rów, pozostawiaj¹c ich coraz bardziej w tyle.

Od czwartku 14 do poniedzia³ku 18 wrze�nia 1815

Burza. Pamflety przeciwko Cesarzowi. Ich analiza. Refleksje.

Po okresie ciszy, niekiedy za� s³abych wiatrów, szesnastego wrze�nia roz-
pêta³a siê burza po³¹czona z gwa³town¹ ulew¹, co wielce uradowa³o za³ogê.
Upa³y wprawdzie nie dawa³y siê we znaki (mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e za
wyj¹tkiem Madery ca³y czas cieszyli�my siê bardzo umiarkowan¹ tempera-
tur¹), jednak o wodê na okrêcie nie by³o ³atwo. Kieruj¹c siê przezorno�ci¹,
wykorzystali�my nawa³nicê, by zdobyæ jej tyle, ile tylko siê da³o. Ka¿dy
z marynarzy stara³ siê zgromadziæ dla siebie niewielki zapas wody. Burza
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rozszala³a siê na dobre akurat wtedy, gdy Cesarz mia³ rozpocz¹æ tradycyjn¹
poobiedni¹ przechadzkê po pok³adzie. Nawa³nica nie powstrzyma³a go jed-
nak. Kaza³ sobie jedynie przynie�æ swój s³ynny szary surdut, który wzbu-
dzi³ ¿ywe zainteresowanie Anglików. Cesarzowi przez ca³y czas towarzyszy³
wielki marsza³ek i ja. Burza trwa³a ponad godzinê. Gdy Cesarz wróci³ do
kajuty, z najwy¿szym trudem zrzuci³em z siebie odzie¿. Niemal wszystko
co nosi³em, nie nadawa³o siê ju¿ do u¿ytku.

Deszczowa pogoda utrzymywa³a siê przez nastêpne dni, przez co ucier-
pia³a nieco moja praca. Wszystko w naszej maleñkiej, mizernej kabinie by³o
wilgotne lub przemoczone. Poza tym z trudno�ci¹ da³o siê chodziæ po po-
k³adzie. Pierwszy raz od pocz¹tku rejsu mieli�my tak¹ pogodê. Wybija³o nas
to z rytmu. Kiedy nie pracowa³em, czas wype³nia³y mi rozmowy z oficera-
mi. Mimo ¿e z ¿adnym z nich nie utrzymywa³em bli¿szych kontaktów, by-
li�my bez wyj¹tku wobec siebie bardzo grzeczni i szarmanccy. Oficerowie
zachêcali nas do rozmów na temat Francji. Trudno wrêcz poj¹æ, jak skrom-
na by³a ich wiedza o Francji i Francuzach. Równie¿ oni wprawiali nas
w os³upienie, gdy¿ dziwili�my siê ich staro�wieckim prawom i zasadom. Oni
z kolei dziwili siê naszym nowym ideom i zwyczajom, o których s³yszeli
po raz pierwszy. Najwyra�niej Francja by³a dla nich bardziej egzotycznym
krajem ni¿ Chiny.

Który� ze starszych oficerów w trakcie towarzyskiej pogawêdki rzek³
nawet:

� S¹dzê, ¿e byliby�cie bardzo przera¿eni, gdyby�my wysadzili was na
francuskim wybrze¿u.

� A czemu¿ to?
� Poniewa¿ drogo zap³aciliby�cie swemu królowi za to, ¿e opu�cili�cie

kraj ¿eby pod¹¿yæ za innym w³adc¹. A poza tym macie kokardy, których
zabroni³ nosiæ.

� Czy te s³owa wypowiada Anglik? Jak¿e nisko upadli�cie! Widaæ, jak
daleko wam do tej waszej rewolucji, któr¹ jak¿e s³usznie zwiecie chwaleb-
n¹295. My jednak, przesi¹kniêci idea³ami rewolucyjnymi i wiele dziêki nim
zyskuj¹c, odpowiadamy wam, ¿e ka¿de wasze s³owo to czysta herezja!
Przede wszystkim ewentualny wyrok na nas nie ma ju¿ jakiegokolwiek
zwi¹zku z wol¹ króla, a jest wy³¹cznie w gestii prawa. Zreszt¹ nie da siê nas
o nic oskar¿yæ, a gdyby pogwa³cono prawo, je�li o nas chodzi, to w³a�nie
waszym obowi¹zkiem by³oby nas chroniæ. Wasz to bowiem dowódca zobo-
wi¹za³ siê do tego podczas kapitulacji Pary¿a. A zatem wasz rz¹d okry³by

295 Chwalebna rewolucja (ang.) Glorious Revolution, zmiana rz¹dów, jaka dokona³a siê w An-
glii, w latach 1688-1689. Usuniêto z tronu katolickiego Jakuba II, za którego w³adzê przej¹³
protestancki Wilhelm III Orañski i Maria II z rodu Stuartów. Wilhelm III wyda³ w 1689 r.
Deklaracjê Praw.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

166

siê wieczn¹ hañb¹, gdyby pad³y g³owy, które publicznie zobowi¹zali�cie siê
chroniæ.

� Poza tym nie pod¹¿amy za innym w³adc¹, gdy¿ w³a�nie Napoleon by³
naszym panem. To fakt niezaprzeczalny. Poniewa¿ jednak abdykowa³, ju¿
nim nie jest. Mylicie postawy indywidualne z dzia³alno�ci¹ stronnictw; my-
licie mi³o�æ, oddanie i przywi¹zanie z polityk¹. A je�li chodzi o nasze bar-
wy, które zdaj¹ siê was dra¿niæ, to jedynie pozosta³o�æ naszego ubioru.
Nosimy je dzi� tylko dlatego, ¿e nosili�my je wczoraj. Cz³owiek nie rozsta-
je siê tak ³atwo z tym, co jest mu drogie, chyba ¿e pojawia siê przymus lub
konieczno�æ. Dlaczego owych barw nie pozbawili�cie nas wtedy, gdy ode-
brali�cie nam broñ? Nie by³by to czyn bardziej niestosowny. Jeste�my tu tyl-
ko osobami prywatnymi. Nie nawo³ujemy do buntu. Bardzo jeste�my
przywi¹zani do tych barw � nie sposób temu zaprzeczyæ. S¹ nam tak dro-
gie, gdy¿ by³y �wiadkiem naszych zwyciêstw nad wszystkimi nieprzyjació³-
mi, gdy¿ triumfalnie prezentowali�my je we wszystkich stolicach Europy,
gdy¿ nosili�my je, dopóki byli�my pierwszym narodem �wiata. Choæ da³o
siê je zerwaæ z kapeluszy Francuzów, przeniknê³y do ich serc i pozostan¹
w nich na zawsze.

Przy innej znów okazji który� z tych samych oficerów, gdy ju¿ skoñczy-
li�my dywagacje o jak¿e zmiennych kolejach losu, rzek³ do mnie:

� Mo¿e przeznaczeniem naszym jest naprawienie z³a, jakie wam wy-
rz¹dzili�my? Któ¿ to wie? Czy zatem byliby�cie bardzo zdziwieni, gdyby
pewnego dnia lord Wellington296 sprowadzi³ Napoleona do Pary¿a?

� O tak! � odpar³em. � By³bym tym wielce zdziwiony. A poza tym ja
bym w tej grze nie uczestniczy³. Za tak¹ cenê opu�ci³bym nawet Napoleona!
Mogê jednak byæ spokojny. Przysiêgam panu, ¿e Napoleon nie zgodzi siê
na co� takiego. Jemu w³a�nie zawdziêczam to, co teraz czujê. To on wyle-
czy³ mnie z przekonañ, które s¹ mi teraz obce, a które nazywam b³êdem mego
dzieciñstwa.

Anglicy z wielk¹ ciekawo�ci¹ wypytywali nas równie¿ o Cesarza, które-
go charakter i usposobienie � do czego siê teraz przyznawali � przedstawia-
no im w fa³szywym �wietle. Zauwa¿ali, ¿e nie by³a to ich wina, znali go
bowiem wy³¹cznie na podstawie pojawiaj¹cych siê w Anglii publikacji bez
wyj¹tku wrogo do niego nastawionych. Mieli kilka takich pism na okrêcie.
Pewnego dnia, gdy usi³owa³em zerkn¹æ, co te¿ takiego czyta³ który� z ofice-
rów, ten zamkn¹³, zmieszany, ksi¹¿kê, mówi¹c mi, ¿e tak bardzo krytykuje
ona Cesarza, i¿ sumienie nie pozwala mu, by mi j¹ pokaza³. Innym razem ad-
mira³ d³ugo wypytywa³ mnie na temat pewnych insynuacji zawartych w roz-
maitych ksi¹¿kach znajduj¹cych siê w jego bibliotece. Niektóre z tych pozycji

296 Arthur ksi¹¿ê Wellington (1769-1852), genera³ i polityk angielski, zwyciêzca Napoleona
spod Waterloo.
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� jak podkre�la³ � by³y nawet do�æ cenione, wszystkie za� � przyznawa³ �
wydatnie przyczyni³y siê do ukazania w Anglii Napoleona w bardzo nieko-
rzystnym �wietle. Przy tej okazji wpad³ mi do g³owy pomys³, ¿eby syste-
matycznie przegl¹daæ wszystkie tego rodzaju publikacje znajduj¹ce siê na
okrêcie, by wyraziæ w Dzienniku sw¹ opiniê na ten temat. Trzeba przyznaæ,
¿e trudno o sposobniejsz¹ okazjê, aby uzyskaæ potrzebne wyja�nienia od-
no�nie kwestii, które na to zas³ugiwa³y.

Zanim jednak przejdê do jakiegokolwiek z tych fragmentów, winieniem
przedstawiæ gar�æ refleksji natury ogólnej. Oka¿¹ siê one wystarczaj¹ce, by
od razu odpowiedzieæ na wiêksz¹ czê�æ niezliczonych oskar¿eñ, z jakimi
bêdê siê zapoznawa³.

Fa³sz i kalumnie to orê¿ w rêku wroga zarówno cywilnego, jak i poli-
tycznego, zewnêtrznego i wewnêtrznego. To metoda s³abego i zwyciê¿one-
go, tego kto nienawidzi lub siê obawia. To po¿ywka dla salonów i ¿er dla
pospólstwa. Fa³sz i kalumnie s¹ tym radykalniejsze, im bardziej no�ny jest
temat. Wówczas to nie ma takiej sprawy, której nie odwa¿ono by siê rozpo-
wszechniaæ. Im bardziej fa³sze i oszczerstwa s¹ absurdalne, �mieszne i nie-
prawdopodobne, tym ³atwiej siê im wierzy i tym chêtniej siê o nich mówi.
Sukcesy, triumfy jedynie wzmagaj¹ irytacjê k³amców i oszczerców. Kumu-
lacja fa³szu i kalumnii wywo³uje prawdziw¹ burzê sumieñ, która � eksplo-
duj¹c w momencie czyjego� niepowodzenia � przy�piesza jego upadek, czyni
go jeszcze tragiczniejszym, bêd¹c zarazem wyrazicielem opinii publicznej
i jej potê¿nym motywem dzia³ania.

Nikt nie by³ nigdy bardziej atakowany przez oszczerców, bardziej oczer-
niany ni¿ Napoleon. Nigdy te¿ pod niczyim adresem nie rozpowszechniano
tak wielu pamfletów, potwornych absurdów, godnych politowania powia-
stek, fa³szywych hipotez. A jednak do tego dosz³o. Napoleon, przedstawi-
ciel pospólstwa, osi¹gaj¹c szczyty w³adzy, kroczy³ na czele triumfuj¹cej
rewolucji, której nada³ ca³kowicie ucywilizowane formy. Jako w³adca i za-
razem obywatel prowadzi³ �mierteln¹ walkê, maj¹c przeciwko sobie ca³¹
Europê. Walkê tê przegra³ tylko dlatego, ¿e pragn¹³ zbyt szybko j¹ zakoñczyæ.
Uosobienie geniuszu i potêgi, pogromca s¹siadów, architekt w³asnej chwa³y,
w pewnym sensie monarcha uniwersalny, jawi¹c siê niczym Mariusz dla ary-
stokratów, Sulla dla demokratów, Cezar dla republikanów, Napoleon musia³
stawiæ czo³a nawa³nicy skierowanych przeciw sobie namiêtno�ci, zarówno
w kraju, jak i poza jego granicami.

Jego wrogowie polityczni, doprowadzeni do w�ciek³o�ci i rozpaczy, uka-
zywali go we wszystkich krajach jako przedmiot lêku i grozy. Nie nale¿y
ju¿ zatem dziwiæ siê temu wszystkiemu, co przeciw niemu zosta³o wypo-
wiedziane. Gdyby nadal mia³o to budziæ zdumienie, to znaczy, ¿e nie po-
wiedziano jeszcze wszystkiego i ¿e nie wywo³a³o to jeszcze wiêkszego
rezonansu. W okresie swej najwiêkszej potêgi nigdy nie przyzwala³, ¿eby
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zajmowano siê jakimikolwiek polemikami na ten temat. �Wszelkie próby
i starania w tym wzglêdzie � powiada³ � jedynie wzmocni³yby pozycjê oskar-
¿ycieli, z którymi chciano walczyæ. Zauwa¿ono by niechybnie, ¿e wszystko
to co napisano by w mojej obronie, by³oby zamówione i op³acone. Ju¿ i tak
niezrêczne pochlebstwa ze strony mego otoczenia wyrz¹dza³y mi niekiedy
wiêcej szkód ani¿eli wszystkie te potwarze. Ripost¹ na to winny byæ jedy-
nie moje czyny. Jeszcze jeden piêkny pomnik architektury, jeszcze jedno
u¿yteczne prawo, jeszcze jeden triumf winny unicestwiæ owe tysi¹ce
k³amstw. S³owa gin¹ � powiada³ � a czyny pozostaj¹!�

Jest to bezsprzecznie prawda, je�li chodzi o przysz³e pokolenia. Wielcy
ludzie historii s¹ w naszych oczach oczyszczeni od zajad³ych i przemijaj¹-
cych oskar¿eñ wspó³czesnych im osób. Tak jednak nie jest za ich ¿ycia
i Napoleon w roku 1814 na w³asnej osobie do�wiadczy³ okrutnej prawdy,
¿e s³owa mog¹ okazaæ siê silniejsze od faktów. Gdy zbli¿a³ siê jego koniec,
runê³a na niego lawina oskar¿eñ. Jednak¿e Cesarz, którego ¿ycie obfitowa³o
w jak¿e wiele zadziwiaj¹cych i cudownych wydarzeñ, zdo³a³ przezwyciê¿yæ
ow¹ przeszkodê, by ponownie pojawiæ siê w chwale ponad zgliszczami wznie-
sionego przez siebie gmachu. Jego cudowny powrót jest w historii czym� ca³-
kowicie bezprecedensowym, zarówno je�li chodzi o sam jego przebieg, jak
i o wynikaj¹ce zeñ konsekwencje. Powszechny zapa³, jaki wtedy siê naro-
dzi³, udzieli³ siê nawet s¹siednim krajom, gdzie � zarówno w cicho�ci serca,
jak i publicznie � ¿yczono mu powodzenia. Tak oto ten, którego w 1814 roku
�cigano, pobito, pojawi³ siê nagle, niczym bicz ludów, rok pó�niej, nios¹c im
nadziejê...

Autorzy owych k³amstw i kalumnii przekonali siê wówczas, ¿e ³up im
umkn¹³, a to dlatego ¿e nadu¿ywali niegodziwych metod. Sêdzi¹ okaza³ siê
po czê�ci zdrowy rozs¹dek narodów, tych samych narodów, które dzi� nie
da³yby tym oszczerstwom wiary. �Trucizna Mitrydatesowi na nic siê nie
zda³a297 � mówi³ mi kilka dni temu Cesarz, przegl¹daj¹c kolejne krytykuj¹-
ce go artyku³y. � Có¿! Od 1814 roku kalumnie ju¿ na mnie nie dzia³aj¹�.

Tak czy inaczej, je�li chodzi o tê wszechobecn¹ nagonkê na Cesarza w cza-
sach jego �wietno�ci, palma pierwszeñstwa niezmiennie nale¿a³a siê Anglii.

Tworzeniem owych oszczerstw zajmowali siê tam g³ównie imigranci, dla
których ka¿da metoda by³a dobra, oraz angielscy ministrowie, którzy opraco-
wali ca³y system. Umiejêtnie organizowali kampanie oszczerstw, dbaj¹c o ich
efekty: utrzymywali na ¿o³dzie pismaków i pamflecistów ze wszystkich zak¹t-
ków Europy, wyznaczali im zadania, koordynowali dzia³ania i ataki, etc., etc.

W³a�nie rz¹d angielski celowa³ w tych metodach, które sta³y siê potê¿-
nym orê¿em propagandowym. Poniewa¿ Anglicy cieszyli siê wiêksz¹ wol-

297 Mitrydates, pope³niaj¹c samobójstwo, rozkaza³ ¿o³nierzowi, by przebi³ go sztyletem, po-
niewa¿ trucizna okaza³a siê nieskuteczna (przyp. t³um).
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no�ci¹ i byli bardziej o�wieceni ni¿ inne narody, wiêc bardziej potrzebowali
tego rodzaju podniet. W systemie tym ministrowie widzieli podwójn¹ ko-
rzy�æ: skierowanie uwagi opinii publicznej na wspólnego wroga oraz odwró-
cenie jej uwagi od w³asnych dzia³añ, a to poprzez rozpowszechnianie pog³osek
oraz publiczne oczernianie charakteru i czynów kogo� innego. W ten w³a�nie
sposób unikali dociekañ i oskar¿eñ, które mog³y okazaæ siê dla nich przy-
kre i które zdradzi³yby ich w³asne czyny i cechy charakteru. I tak zabójstwo
cara Paw³a w Petersburgu298, naszych wys³anników w Persji, porwanie Na-
pera-Tandy�ego w wolnym mie�cie Hamburgu299, zajêcie w okresie pokoju
dwóch fregat hiszpañskich z cennym ³adunkiem300, opanowanie ca³ych In-
dii, zatrzymanie Malty i Przyl¹dka Dobrej Nadziei wbrew postanowieniom
traktatowym301, zerwanie traktatu z Amiens w i�cie makiawelicznym stylu,
niesprawiedliwe zajêcie naszych okrêtów bez wypowiedzenia wojny302, zdra-
dziecki, a przy tym przeprowadzony z pe³nym wyrachowaniem atak na flo-
tê duñsk¹303, etc. to przyk³ady niecnych czynów, które przes³oniæ mia³a
ogólna wrzawa zrêcznie skierowana przeciwko innej osobie.

298 Mowa o �mierci ojca cara Aleksandra I � cara Paw³a I Romanowa, który zgin¹³ 24 marca
1801 r. uduszony szarf¹ orderow¹ przez swoich genera³ów. �mieræ wypominano pó�niej
Aleksandrowi I. Uczyni³ to osobi�cie m.in. gen. Vandamme po wziêciu go do niewoli pod
Kulm w 1813 r.

299 James Napper Tandy (1740-1803), przywódca irlandzki sympatyzuj¹cy z rewolucj¹ fran-
cusk¹. Przy pomocy Francji przygotowywa³ powstanie w Irlandii. Po opuszczeniu kraju
po nieudanej wyprawie powstañczej w osadzie Rutland musia³ uciekaæ do Europy i schroni³
siê wraz z kilkoma towarzyszami w wolnym mie�cie Hamburgu, sk¹d zosta³ wydany Angli-
kom, którzy umie�cili go w wiêzieniu, gdzie przebywa³ a¿ do kwietnia 1801 r. Napoleon
zabiega³ o jego uwolnienie, równie¿ w trakcie negocjacji traktatu w Amiens.

300 Kiedy w 1804 r. po stronie Francji opowiedzia³a siê Hiszpania, Anglicy realizuj¹c polity-
kê zniszczenia Hiszpanii jako silnego pañstwa kolonialnego i rywala na morzu, zaanekto-
wali prowokacyjnie kilka hiszpañskich statków z towarem.

301 Malta zosta³a zajêta przez Anglików w 1800 r., jednak wbrew postanowieniom traktatu
nie opu�cili oni jej i nie oddali kawalerom maltañskim, co sta³o siê jedn¹ z przyczyn woj-
ny z Angli¹ i trzeci¹ koalicj¹, jaka wybuch³a w 1805 r. Podobnie Przyl¹dek Dobrej Na-
dziei pozostaj¹cy w rêkach Anglików od 1795 r. mia³ zostaæ oddany Republice Batawskiej
na mocy traktatu w Amiens.

302 Chodzi o zajêcie 16 maja 1803 r. francuskich okrêtów znajduj¹cych siê w angielskich por-
tach, a tak¿e zatrzymanie innych na morzach i oceanach. Nast¹pi³o to bez formalnego wy-
powiedzenia wojny. Prof. A. Zahorski porówna³ to do ataku Japoñczyków na flotê Pacyfiku
w Pearl Harbour w 1941 r.

303 Mowa o przeprowadzonym przez Nelsona i Parkera dnia 2 kwietnia 1801 r. ataku na s³ab-
sz¹ flotê duñsk¹ dowodzon¹ przez Olferta Fischera, a stoj¹c¹ w cie�ninie Sund. Mog³o
te¿ Napoleonowi chodziæ o wydarzenia z 1807 r., kiedy Anglicy ponownie zaatakowali
zupe³nie nieprzygotowan¹ do ataku flotê duñsk¹, jednocze�nie bombarduj¹c Kopenhagê
oko³o 14 000 pocisków armatnich. Miasto by³o totalnie zniszczone, a flota znalaz³a siê
w rêkach Anglików.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

170

By w³a�ciwie oceniæ mno¿¹ce siê oskar¿enia przeciwko Napoleonowi
w formie wielkiej liczby wrogich mu publikacji, nale¿a³oby wzi¹æ pod uwa-
gê wszystkie okoliczno�ci i towarzysz¹ce im emocje; nale¿a³oby odrzuciæ
z pogard¹ to wszystko, co niewiarygodne, anonimowe, to co jest czystym
gadulstwem, a trzymaæ siê wy³¹cznie faktów, zw³aszcza za� dowodów, któ-
rych nie omieszkaj¹ opublikowaæ ci, co po obaleniu Cesarza weszli w po-
siadanie autentycznych dokumentów, archiwów ministerialnych i s¹dowych,
s³owem � wszelkich wiarygodnych �róde³. Oni jednak nic nie opubliko-
wali, nic nie wyprodukowali. Ile¿ od tego czasu dokumentów zatraci³o siê
w tym ogromie papierzysk! ¯eby byæ jeszcze bardziej bezstronnym w oce-
nie Napoleona, porównuj¹c go choæby tylko z innymi w³adcami, za³o¿ycie-
lami dynastii lub tymi, co wst¹pili na tron w wyniku zamieszek, nie
obawiamy siê stwierdzenia, ¿e pod tym wzglêdem nie ma on sobie równych,
a jego gwiazda ja�nieje pe³nym blaskiem w porównaniu z tymi, których usi-
³uje mu siê przeciwstawiæ. By³oby najzwyklejsz¹ strat¹ czasu wymieniaæ
niekoñcz¹ce siê przyk³ady z historii staro¿ytnej i wspó³czesnej. Ka¿dy mo¿e
do nich dotrzeæ. We�my tylko dwa kraje, które nas dotycz¹ i interesuj¹ naj-
bardziej.

Czy Napoleon, tak jak Hugo Kapet, walczy³ ze swoim w³adc¹? Czy ska-
za³ go na �mieræ, ka¿¹c go uwiêziæ w wie¿y?

Czy Napoleon postêpowa³ tak jak w³adcy obecnej dynastii angielskiej,
którzy dwukrotnie posy³ali skazanych na szafot w roku 1715 i 1745?304 Dzi�
za� ofiary te, na skutek politycznego lawiranctwa angielskich ministrów nie
zwane s¹ inaczej, w my�l wyznawanych obecnie przez nich zasad, jak wier-
nymi poddanymi umieraj¹cymi za prawowitego w³adcê; dzi� przypina im
siê etykietkê mêczenników!!!

Czy Napoleon, tak jak panuj¹cy po nim obecnie francuscy w³adcy, wysy-
³a³ przeciw nim machiny piekielne, planowa³ morderstwa, op³aca³ zabójców,
wyznacza³ cenê za ich g³owy na tysi¹c sposobów i przy tysi¹cu okazji? Kontr-
rewolucja do dzi� trzyma³a to wszystko w mrocznej niepewno�ci. Jednak winni
i ich wspólnicy, którzy kiedy� zaprzeczali przed s¹dami, ¿e dopu�cili siê tych
potworno�ci, che³pi¹ siê dzi� nimi u stóp tronu, by otrzymaæ za to zap³atê, za�
król Francji, kieruj¹c siê piêknymi zaiste zasadami Ludwika XII305 , nie oba-
wia³ siê wynagradzaæ zbrodni, do których pod¿ega³ hrabia Lille.

304 W 1715 r. mia³o miejsce tzw. �pierwsze jakobickie powstanie�, zakoñczone klêskami pod
Preston i odbiciem Perth. Z kolei w 1745 r. mia³a miejsce w Szkocji rze� wiernych Stuartom
klanów, której sprawcami by³y wojska dynastii hanowerskiej.

305 Ludwik XII (1462-1515), ksi¹¿ê Orleanu, król Francji z dynastii Walezjuszów, prawnuk
Karola V. Wyprawi³ siê do W³och zajmuj¹c Mediolan, Neapol i Wenecjê. W swoich rz¹-
dach pragn¹³ uporz¹dkowaæ wewnêtrznie pañstwo, szczególnie wzmacniaj¹c miasta i roz-
wijaj¹c handel.



171

TOM PIERWSZY

Natomiast droga Napoleona na szczyty w³adzy przebiega³a w bardzo
prosty, naturalny i nieszkodliwy sposób. Kariera ta jest jedyna w swoim
rodzaju, a okoliczno�ci jej towarzysz¹ce sprawiaj¹, ¿e jest ona czym� nie-
porównywalnym.

� Nigdy nie uzurpowa³em sobie prawa do korony � powiedzia³ pewne-
go dnia na posiedzeniu Rady Stanu. � Unios³em j¹ ze strumienia. To lud w³o-
¿y³ mi j¹ na g³owê. Niechaj respektuje siê jego czyny!

Zdobywaj¹c j¹ w ten oto sposób, Napoleon sprawi³, ¿e Francja ponownie
do³¹czy³a do spo³eczno�ci europejskiej. Równocze�nie po³o¿y³ kres naszej tra-
gedii i wskrzesi³ nasze narodowe warto�ci. Oczy�ci³ nas ze wszelkiego z³a,
jakie towarzyszy³o poprzedniej nieszczêsnej epoce, zachowuj¹c równocze�nie
to wszystko, co by³o dobre. �Zasiad³em na tronie, niezbrukany zbrodniami
typowymi dla ludzi mego stanu � mówi³ w innych okoliczno�ciach. � Czy jest
wielu przywódców dynastii maj¹cych prawo wypowiadaæ takie s³owa?�

Nigdy wcze�niej historia nie by³a �wiadkiem, by ³aski rozdzielane by³y
tak roztropnie, by warto�ciowi ludzie byli poszukiwani i nagradzani tylko
ze wzglêdu na swe zas³ugi, by z funduszy publicznych korzystano tak roz-
wa¿nie, by nauki i sztuki osi¹gnê³y tak wielki rozwój. Nigdy wcze�niej oj-
czyzna nie by³a tak potê¿na, a jej chwa³a tak wielka.

� Pragnê � rzek³ nam pewnego dnia na posiedzeniu Rady Stanu � ¿eby
nazwa Francuz by³a najpiêkniejsza i najbardziej po¿¹dana na ca³ej ziemi.
By ka¿dy podró¿uj¹cy po Europie Francuz czu³, ¿e jest u siebie w domu.

Je�li wolno�ci obywatelskie dozna³y, byæ mo¿e, pewnego uszczerbku,
a w³adza przekroczy³a niekiedy pewne granice, by³o to konieczne i nieunik-
nione. Dzisiejsze nieszczê�cia zbyt pó�no ukazuj¹ nam tê prawdê. Ponie-
wczasie oddajemy sprawiedliwo�æ odwadze, roztropno�ci i zmys³owi
przewidywania dyktuj¹cym wówczas owe wysi³ki i metody dzia³ania. Jest
to do tego stopnia prawd¹, ¿e pod tym wzglêdem upadek Napoleona jesz-
cze bardziej uwypukli³ jego hegemoniê moraln¹. Któ¿ dzisiaj w¹tpi, ¿e jego
chwa³a i przymioty charakteru nieskoñczenie wiêcej znacz¹ na skutek jego
tragedii!!!

Od wtorku 19 do pi¹tku 22 wrze�nia 1815

Rozk³ad naszych dni.

Ca³y czas mieli�my ten sam wiatr, tê sam¹ temperaturê, to samo niebo. Rejs,
niezmiennie monotonny, przebiega³ bez przeszkód. Dni siê d³u¿y³y, lecz dziêki
pracy mija³y szybciej. Cesarz systematycznie dyktowa³ mi przebieg kampa-
nii w³oskiej. Napisa³em ju¿ kilka rozdzia³ów. Przez pierwsze dni pracy Ce-
sarz nie wykazywa³ zbytniego entuzjazmu, lecz regularno�æ i zapa³, z jakim
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prezentowa³em mu ka¿dego ranka kolejne partie materia³u, postêpy w pisa-
niu tudzie¿ mi³o up³ywaj¹cy przy pracy czas sprawi³y, ¿e poch³onê³a go ona
zupe³nie i wkrótce sta³a siê dla niego niezbêdna. Dlatego te¿ by³em pewien,
¿e codziennie oko³o jedenastej przywo³a mnie do siebie. Wydawa³o siê wrêcz,
¿e sam z niecierpliwo�ci¹ oczekiwa³ tej chwili. Czyta³em mu to, co dykto-
wa³ poprzedniego dnia. Po zaleceniu pewnych poprawek dyktowa³ mi ci¹g
dalszy. Czas mija³ b³yskawicznie, tak ¿e nawet nie obejrzeli�my siê, jak do-
chodzi³a godzina czwarta. Wówczas wzywa³ swego pokojowca, po czym
udawa³ siê do salonu, gdzie a¿ do obiadu gra³ w pikietê lub szachy.

Cesarz dyktuje bardzo szybko. Nie³atwo za nim nad¹¿yæ, gdy¿ czyni to
niemal w tempie mówienia. Musia³em wymy�liæ na w³asny u¿ytek co� w ro-
dzaju pisma hieroglificznego. Po tym etapie pracy udawa³em siê po�piesznie
do syna, dyktuj¹c mu �wie¿o naniesiony tekst. By³em do�æ zadowolony z re-
zultatów pracy, gdy¿ nad¹¿a³em z notowaniem niemal wszystkiego, co Ce-
sarz dyktowa³. Poch³ania³o mnie to ca³kowicie. Codziennie powiadamiano
mnie, ¿e towarzystwo siedzi ju¿ przy stole. Na szczê�cie mog³em do³¹czyæ
doñ niemal niepostrze¿enie, gdy¿ moje miejsce znajdowa³o siê przy
drzwiach, które ca³y czas by³y otwarte. Zreszt¹ dawno ju¿ zmieni³em stare
miejsce na obecne, a to na pro�bê kapitana Rossa, dowódcy okrêtu, które-
mu � poniewa¿ pos³ugiwa³ siê tylko jêzykiem angielskim � by³o bardzo na
rêkê, gdy wyja�niano mu pewne s³owa francuskie lub uczono go ich. Siada-
³em zatem miêdzy nim a wielkim marsza³kiem. Kapitan Ross jest ³agodnym,
dobrodusznym i bardzo uprzejmym mê¿czyzn¹. Wzorem Anglików zaini-
cjowa³em zwyczaj, ¿e po nalaniu mi kieliszka wina wznosi³em toast za zdro-
wie jego ma³¿onki, kapitan za� rewan¿owa³ mi siê tym samym, wznosz¹c
toast za zdrowie mojej ¿ony. Sta³o siê to naszym codziennym rytua³em.

Codziennie po obiedzie Cesarz kontynuowa³ dyktowanie wspomnieñ. Wi-
daæ by³o, ¿e sprawia mu to rado�æ. Bardzo mnie to dowarto�ciowywa³o, jak
równie¿ niektóre ¿artobliwe wyra¿enia, które pada³y z jego ust za ka¿dym
razem, jak spotyka³ mnie w ci¹gu dnia, a które poprzez ci¹g³e powtórzenia
sta³y siê ju¿ zwyczajem: �Ach! Uczony Las Cases!� (aluzja do mego Atlasu
Le Sage�a), �a oto nasz znamienity kronikarz!�, �Sully ze �wiêtej Heleny!�
i inne powiedzonka w tym stylu. Po czym dodawa³ wielokrotnie: �Ostatecz-
nie, mój drogi, pamiêtniki te bêd¹ równie znane jak wszystkie te, które uka-
za³y siê ju¿ wcze�niej. Bêdzie pan ¿y³ tak d³ugo, jak ich autorzy. Nigdy nie
bêdzie mo¿na analizowaæ naszych wiekopomnych wydarzeñ ani o mnie pi-
saæ, nie powo³uj¹c siê na pana�.

Po czym w tym samym ¿artobliwym tonie kontynuowa³ beztrosko: �Lu-
dzie bêd¹ mówili: Musia³ o tym wszystkim wiedzieæ. To by³ jego radca sta-
nu, szambelan, jego wierny towarzysz. Bêd¹ mówiæ: Trzeba mu wierzyæ, on
nie k³amie; by³ to uczciwy cz³owiek, etc. etc. i mnóstwo innych podobnych
rzeczy.�



173

TOM PIERWSZY

Od soboty 23 do poniedzia³ku 25 wrze�nia 1815

Rola przypadku. Przekroczenie równika. Chrzest.

Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu ci¹gle wia³ zachodni wiatr, który � jak
dotychczas � bardzo nam sprzyja³. Na tych akwenach by³o to niespotykane
zjawisko. Jednak dwudziestego trzeciego wrze�nia nast¹pi³o jeszcze bardziej
nieprawdopodobne wydarzenie. Tego dnia przekroczyli�my równik na zero-
wym stopniu szeroko�ci geograficznej, zerowym stopniu d³ugo�ci i deklina-
cji zero. Jedynie przypadek mo¿e sprawiæ, ¿e co� takiego powtórzy siê mo¿e
za sto lub tysi¹c lat, trzeba bowiem znale�æ siê na po³udniku zerowym do-
k³adnie oko³o po³udnia, przekroczyæ równik o tej samej porze, a dotrzeæ doñ
w tym samym czasie co s³oñce, kiedy jest zrównanie dnia z noc¹.

W owym dniu ca³a za³oga by³a niezmiernie radosna, na okrêcie za� pa-
nowa³ nieopisany rozgardiasz. By³a to ceremonia zwana przez naszych ma-
rynarzy chrztem, co Anglicy nazywaj¹ dniem wielkiej brody. Odziani w naj-
dziwaczniejsze stroje marynarze doprowadzaj¹ do przebranego za Neptuna
cz³onka za³ogi wszystkich tych, którzy nigdy jeszcze nie przekroczyli rów-
nika. Ten ogromn¹ brzytw¹ manipuluje po wymazanej smo³¹ brodzie deli-
kwenta. Te uroczyste misteria nie mog¹ siê te¿ obej�æ bez wiader wody, któr¹
ze wszystkich stron oblewa siê ofiary. Towarzysz¹ temu salwy �miechu, jaki-
mi za³oga kwituje ich ucieczkê. Nikogo siê nie oszczêdza. W³a�ciwie nawet
oficer jest bardziej maltretowany ni¿ najskromniejszy majtek. Jedynie nam,
a to dziêki wielkiej ³askawo�ci admira³a, który do ostatniej chwili z upodoba-
niem straszy³ nas ow¹ piekieln¹ ceremoni¹, oszczêdzono tych b³azeñstw
i przykro�ci. Z ca³ym ceremonia³em i szacunkiem zostali�my doprowadze-
ni do stóp rubasznego boga, gdzie ka¿dy z nas us³ysza³ stosowny komple-
ment. I na tym skoñczy³ siê dla nas ów czas próby.

Szczególnymi wzglêdami przez ca³y czas tych hulanek, które zazwyczaj
nie oszczêdzaj¹ nikogo, cieszy³ siê Cesarz. Poznawszy ów obyczaj, a prze-
konawszy siê, jak bardzo jest on przestrzegany, poleci³ rozdaæ sto napole-
onów groteskowemu Neptunowi i jego bandzie, czemu sprzeciwi³ siê
admira³, tak przez grzeczno�æ, jak równie¿ � byæ mo¿e � przez ostro¿no�æ.

Od wtorku 26 do soboty 30 wrze�nia 1815

Z³owienie rekina. Lektura Anti-Gallicana. Publikacja genera³a Wilsona.
Zad¿umieni z Jaffy. Charakterystyka kampanii egipskiej. Morale armii
egipskiej. ̄ o³nierskie ¿arty. Dromadery. �mieræ Klébera. M³ody Arab.
Phelippeaux i Napoleon; osobliwo�ci. Od czego zale¿y przeznaczenie.
Caffarelli i jego przywi¹zanie do Napoleona. Reputacja francuskiej
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armii na Wschodzie. Napoleon opuszcza Egipt by rz¹dziæ Francj¹.
Ekspedycja Anglików. Kléber i Desaix.

Ca³y czas pogoda nam sprzyja³a. Po przekroczeniu równika w ka¿dej
chwili mog³y nadej�æ wschodnie lub po³udniowo-wschodnie wiatry. To, ¿e
nadal wia³ wiatr zachodni, by³o czym� niespotykanym i nie mog³o trwaæ d³u-
go. Decyzja admira³a, by skierowaæ siê znacznie bardziej na wschód, by³a
nader korzystna i umo¿liwia³a nam bardzo krótki rejs.

W tamtych dniach, którego� popo³udnia marynarze z³owili ogromnego
rekina. Cesarz pragn¹³ dowiedzieæ siê, jaka jest przyczyna wielkiej wrzawy
i nag³ego zamieszania, a dowiedziawszy siê, co zasz³o, zapragn¹³ ujrzeæ owo
morskie monstrum. Wszed³ na kasztel rufowy306, a poniewa¿ zbytnio siê zbli-
¿y³, wierzgaj¹ce zwierzê, które powali³o czterech lub piêciu marynarzy, omal
nie z³ama³o mu nóg. Schodz¹c z kasztelu, mia³ lew¹ poñczochê ca³¹ we krwi.
My�leli�my, ¿e jest ranny, by³a to jednak tylko krew rekina.

Moje codzienne zajêcia i praca przebiega³y normalnie.
Anti-Gallican, pierwsza publikacja, któr¹ zacz¹³em czytaæ, by³a piêciu-

setstronicowym tomiskiem zawieraj¹cym wszystko to, co napisano w An-
glii, kiedy nad krajem zawis³a gro�ba francuskiej inwazji.307 Starano siê
wówczas podsycaæ nastroje nacjonalistyczne, pobudzaæ umys³y, wzmagaæ
czujno�æ ca³ego narodu wobec niebezpiecznego wroga. S¹ to zatem wyst¹-
pienia publiczne, przestrogi, apele gorliwych obywateli, piosenki satyrycz-
ne, k¹�liwe sztuki sceniczne, paniczne artyku³y prasowe, zajadle atakuj¹ce
i o�mieszaj¹ce Francuzów i ich Pierwszego Konsula, którego odwaga, ge-
niusz i w³adza stwarza³y atmosferê najwy¿szego zagro¿enia. By³y to zresz-
t¹ dzia³ania jak najbardziej naturalne i legalne. Wszystkie te przedsiêwziêcia
edytorskie porównaæ mo¿na do gradu strza³, jakie posy³ano w kierunku prze-
ciwnika, zanim dochodzi³o do walki wrêcz. Tak jak to co nie dochodzi³o do
celu, unosi³ wiatr, podobnie ¿aden z tych ataków nie móg³ stanowiæ dla roz-
s¹dnego cz³owieka wiarygodnego dowodu i nie zas³ugiwa³ na ripostê.

Niewiele uwagi zwraca siê na pamflecistów, gdy¿ ich charakter stanowi
odtrutkê na ich w³asne s³owa. Inaczej zapewne ma siê rzecz z historykiem.
Niemniej jednak i ten ma z nimi co� wspólnego, kiedy rezygnuj¹c z wywa-
¿onego tonu i bezstronno�ci tak niezbêdnych w jego publicznej s³u¿bie, od-
daje siê czczemu gadulstwu, wylewaj¹c jedynie ca³¹ swoj¹ ¿ó³æ.

Takie oto uczucia zaw³adnê³y mn¹ po zapoznaniu siê z rozmaitymi pro-
dukcjami genera³a Wilsona308, które przeczyta³em po Anti-Gallicanie. Autor

306 Kasztel rufowy � tylna, nadbudowana czê�æ dawnych ¿aglowców.
307 Mowa o ukazuj¹cym siê w Anglii pi�mie The Antigallican Monitor. W podobnym tonie

ukazywa³ siê Anti-Corsican Chronicle.
308 Robert Thomas Wilson (1777-1849), genera³ i polityk angielski, syn malarza Benjamina

Wilsona. W 1800 r. wys³any w misji do Wiednia, po powrocie z której bra³ udzia³ w bitwie
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ten wyrz¹dzi³ nam szczególnie wiele z³a, tym bardziej ¿e jego talent, odwa-
ga tudzie¿ liczne i wielkie zas³ugi dla kraju czyni³y go w oczach rodaków
jeszcze bardziej wiarygodnym. Pewna okoliczno�æ sprawi³a, ¿e jego dzia-
³alno�æ szczególnie znana by³a na okrêcie, na skutek czego tym chêtniej nam
o nim opowiadano. Otó¿ jedno z jego dzieci by³o po�ród podchor¹¿ych od-
bywaj¹cych na okrêcie s³u¿bê. Syn mój, który z racji wieku wiêkszo�æ cza-
su spêdza³ z nimi, z satysfakcj¹ obserwowa³, jak w tych m³odych g³owach
dokonuje siê pewna zmiana nastawienia w stosunku do nas. Si³¹ rzeczy
wszystkie te dzieciaki przejawia³y wzglêdem nas wielk¹ wrogo�æ. Gdy Ce-
sarz pojawi³ siê po raz pierwszy na okrêcie, s¹dzi³y, ¿e przyjmuj¹ na pok³ad
ni mniej, ni wiêcej tylko potwora gotowego je po¿reæ. Wkrótce jednak bez-
po�redni kontakt z nami, jak równie¿ prawda wywar³y na nich podobny
wp³yw, co na resztê za³ogi. Odbywa³o siê to kosztem ma³ego Wilsona, na
którego koledzy urz¹dzali sobie polowania. Mia³a to byæ � jak powiadali �
pokuta za wszystkie historie jego ojca .........................................................
......................................................................................................................

W tym miejscu w moim rêkopisie rozpoczyna siê eliminowanie znacznej liczby
stronic. Wyja�nienie tego widnia³o na marginesie, a jest ono nastêpuj¹ce:

�W publikacji genera³a Wilsona dostrzeg³em wielk¹ liczbê zarzutów, na
które odpowiada³em, byæ mo¿e, ze zbytni¹ zjadliwo�ci¹. Jednak zaistnia³a
ostatnio okoliczno�æ sprawia, ¿e je usuwam.

O panu Wilsonie zaczê³o byæ g³o�no w wyniku pewnej sprawy s¹dowej,
która poruszy³a wszystkie umys³y. Ocali³a ona honor tych, których dobre imiê
narazi³a na szwank. Chodzi o uratowanie Lavalette�a309. Zawezwany przed

pod Aleksandri¹. W 1802 r. opublikowa³ prace na temat ekspedycji do Egiptu. Opatrzy³
komentarzami t³umaczenie pracy gen. Reyniera na temat tej ekspedycji. Od 1804 r. s³u¿y³
w 19 i 20 pu³ku dragonów, z którym bra³ udzia³ w wyprawie do Przyl¹dka Dobrej Na-
dziei. W 1807 r. wys³any zosta³ z misj¹ do króla Prus, dziêki czemu by³ obecny w czasie
bitew pod I³aw¹ Prusk¹, Lidzbarkiem Warmiñskim i Frydlandem. W 1811 r. wyjecha³ w mi-
sji do Turcji, a nastêpnie do Rosji, gdzie by³ do³¹czony do kwatery g³ównej Kutuzowa.
By³ obecny pod Ma³ojaros³awcem, Wia�m¹ i Krasnoje. W 1813 r. by³ pod Lützen i Bu-
dziszynem, a nastêpnie pod Dreznem, Kulm i Lipskiem. Odsuniêty pó�niej do W³och przez
Castlereagha. Opublikowa³ w 1810 r. Campaigns in Poland 1806 and 1807; w 1817 r. The
Military and Political Power of Russia; po jego �mierci ukaza³ siê w 1861 r. Private Diary
of travels, personal services, and public events, during mission and employment with the
European armies in the campaigns of 1812, 1813, 1814. From the Invasion of Russia to the
capture of Paris.

309 Antoine-Marie Chamans hrabia de Lavalette (1769-1830), zaufany i adiutant Napoleona na
miejsce Muirona, dyrektor generalny poczt od 1804 do 1815 i w okresie Stu Dni. O¿eniony
z kuzynk¹ Józefiny Emili¹ de Beauharnais (1781-1855). Po Waterloo mia³ wyjechaæ z Na-
poleonem, ale z uwagi na 3-letnie dziecko i ¿onê w czwartym miesi¹cu ci¹¿y zrezygnowa³
z podró¿y. Aresztowano go 18 lipca 1815 r. i osadzono w celi z Neyem. Skazany zosta³ na
�mieræ 21 listopada 1815 r., a pro�ba o ³askê zosta³a odrzucona. Wykorzysta³ dzieñ przed
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francuski s¹d, ¿eby stwierdziæ, czy nie publikowa³ kiedy� czego� na temat
naszych dzia³añ, odpowiedzia³, ¿e tak i ¿e g³osi³ to, co uwa¿a³ wówczas za
prawdziwe. S³owa te mówi¹ wiêcej, ni¿ wszystko to, co ja móg³bym powie-
dzieæ, tote¿ gorliwie wykre�li³em napisane przez siebie stronice, rad, ¿e ja
okaza³em siê sprawiedliwy wobec pana Wilsona, którego intencje i dobr¹
wolê, powodowany napastliwo�ci¹, poddawa³em w w¹tpliwo�æ.310�

Pozostawiam zatem na uboczu twórczo�æ pana Wilsona tudzie¿ rozlicz-
ne oskar¿enia, jakie zawiera. Skre�lam te¿ liczne napisane przez siebie re-
pliki. Zatrzymam siê tylko na jednym punkcie, poniewa¿ kwestia ta pojawia
siê przynajmniej w stu ró¿nych publikacjach, a prezentowana w nich teza
rozpowszechni³a siê w Europie i nawet we Francji trafi³a na bardzo podat-
ny grunt. Chodzi o sprawê otrucia ¿o³nierzy z Jaffy, którzy chorowali na
d¿umê.311

egzekucj¹ wizytê swojej ¿ony i córki Józefiny, które codziennie przynosi³y mu obiad. O go-
dzinie 19 zamieni³ siê na ubranie z ¿on¹ i wraz z córk¹ opu�ci³ wiêzienie Conciergerie. Wy-
jecha³ z Pary¿a 8 stycznia 1816 r. w³a�nie wraz z gen. Wilsonem, kpt. Hely Hutchinsonem
i Brucem. Pó�niej schroni³ siê w Bawarii pod opiek¹ Eugeniusza Beauharnais.

310 Gdy wydalono mnie z Longwood, sir Hudson Lowe, zaintrygowany tym, co pisa³em, prze-
gl¹da³ za moim przyzwoleniem pamiêtnik. Znalaz³ tam rzeczy wielce dla niego niepochleb-
ne i w pewnej chwili odezwa³ siê do mnie: � Panie hrabio! Jak¹ spu�ciznê gotuje pan dla
moich dzieci! � To nie moja wina � odpowiedzia³em. � Tylko od pana zale¿y, ¿eby by³o
inaczej. Uraduje mnie pan, je�li bêdê móg³ to skre�liæ, podobnie jak kilka dni temu uczyni-
³em to w odniesieniu do genera³a Wilsona. Na to spyta³ mnie, co te¿ takiego napisa³em na
jego temat, po czym przyst¹pi³ do lektury. Gdy ju¿ przeczyta³ to wszystko, co dotyczy³o ge-
nera³a, a tak¿e zapozna³ siê z przyczyn¹ skre�lenia, odezwa³ siê w zadumie ¿a³osnym to-
nem: � Tak, rozumiem, ale nie pojmujê jego postêpowania... Znam przecie¿ dobrze Wilsona,
a przecie¿ kiedy� bardzo sprzyja³ Burbonom.
Gdy dowiedzieli�my siê o uwolnieniu Lavalette�a, zadr¿eli�my z rado�ci na tej naszej skale.
Pewnej osobie, która zauwa¿y³a, ¿e jego wybawca Wilson to ca³kiem inna osoba ni¿ ta,
co w swych publikacjach tak bardzo oczernia³a Cesarza, Napoleon rzek³: �A dlaczegó¿by
nie? Jak s³abo zna pan ludzi i ludzkie namiêtno�ci! Kto panu powiedzia³, ¿e nie nale¿y on
do tych, którym ¿arliwy umys³ podyktowa³, by napisaæ to, w co kiedy� wierzyli? A poza
tym byli�my wrogami i walczyli�my z sob¹. Dzi�, gdy zostali�my pokonani, tym bardziej
zna ca³¹ prawdê. Mo¿e czuæ siê zwiedziony, oszukany, mo¿e byæ z tego powodu niezado-
wolony, a niewykluczone, ¿e tak bardzo ¿yczy nam teraz pomy�lno�ci, jak bardzo uprzednio
stara³ siê nam zaszkodziæ�.
Napoleon by³ do tego stopnia przenikliwy, a mo¿e to los tak umiejêtnie kierowa³ jego po-
czynaniami, ¿e mo¿na by rzec, i¿ potrafi³ czytaæ na odleg³o�æ. Robert Wilson by³ zreszt¹
pisarzem. Zbulwersowany faktem, ¿e wielki naród pozbawiony jest swych naj¿ywotniej-
szych praw, pomstowa³ odt¹d na koalicjantów, jakby to jemu na³o¿yli wiêzy. Nikt bar-
dziej ni¿ on nie pomstowa³ na los, jaki zgotowano Napoleonowi, nikt te¿ bardziej ni¿ on
nie pragn¹³, by przestano go w ten sposób traktowaæ.

311 Jaffa � miasto portowe w Izraelu, obecnie dzielnica Tel-Awiwu. Jeden z najwa¿niejszych
palestyñskich portów do pocz¹tku XX w. Dnia 7 marca 1799 r. Jaffa zosta³a zdobyta przez
Napoleona, który mia³ rozkazaæ zg³adziæ 2000 ¿o³nierzy tureckich i albañskich, którzy
zasilili miejscowy garnizon pomimo wypuszczenia ich �na s³owo� z niewoli po zdobyciu
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Nic lepiej ni¿ ten epizod nie ukazuje, jak wielk¹ si³ê oddzia³ywania maj¹
oszczerstwa, pod warunkiem wszak¿e, ¿e s¹ one perfidne, impertynenckie,
szeroko rozpowszechniane. Co z tego, ¿e wiarygodne hipotezy, zdrowy roz-
s¹dek, rozum, prawa s¹ pod jej przemo¿nym wp³ywem. Oszczerstwa maj¹
wielk¹ si³ê przebicia.

Dowódca, bohater, wielki cz³owiek, wybraniec losu i ludu, na którego
zwrócone by³y wówczas oczy mieszkañców trzech kontynentów, budz¹cy
podziw nawet u nieprzyjació³, jest nagle oskar¿ony o nies³ychan¹ a bezprzy-
k³adn¹ zbrodniê, o czyn nieludzki, potworny, okrutny i przera¿aj¹cy, i co
szczególnie godne jest podkre�lenia, ca³kowicie niepotrzebny.

Do owego pierwszego fa³szywego oskar¿enia dodaje siê najbardziej ab-
surdalne szczegó³y, dorzuca siê najbardziej nieprawdopodobne i dziwaczne
okoliczno�ci. Rozpowszechniane jest ono w ca³ej Europie, a nieprzychylne
umys³y skwapliwie je rejestruj¹ i wyolbrzymiaj¹. Rozpisuj¹ siê o tym wszyst-
kie gazety, wszystkie ksi¹¿ki, a¿ w koñcu staje siê to dla wszystkich nieza-
przeczalnym faktem. Oburzenie siêga zenitu, a zjadliwe komentarze s¹
powszechne. Na nic nie zdadz¹ siê racjonalne argumenty, by powstrzymaæ
ów stek oszczerstw, argumenty, ¿e brak jakichkolwiek dowodów, ¿e popada
siê w sprzeczno�æ; na nic nie zdadz¹ siê �wiadectwa nie do podwa¿enia,
o�wiadczenia lekarzy, o których siê mówi, ¿e sami podali truciznê lub ¿e
nie zgodzili siê na to; argumenty, ¿e nie sposób oskar¿aæ o antyhumanitarn¹
postawê tego, kto krótko przedtem okry³ nie�mierteln¹ chwa³¹ te same szpi-
tale w Jaffie poprzez najszlachetniejszy, najbardziej heroiczny akt, dotyka-
j¹c mianowicie zad¿umionych, a¿eby przezwyciê¿yæ chorobliw¹ wyobra�niê.
Nie sposób przypisywaæ podobnych pomys³ów temu, kogo radzili siê ofi-
cerowie medyczni pragn¹cy siê dowiedzieæ, czy nale¿y spaliæ czy te¿ jedy-
nie wypraæ ubrania chorych; ten za�, u�wiadamiaj¹c im, jak ogromne szkody
przynios³oby to pierwsze rozwi¹zanie, odpowiedzia³:

� Panowie! Przyby³em tu, aby zainteresowaæ Europê centrum staro¿yt-
nego �wiata, a nie ¿eby gromadziæ bogactwa.

Na nic nie zda siê argumentacja, ¿e owa rzekoma zbrodnia by³aby bez-
celowa, ¿e nie by³aby podyktowana ¿adnymi racjonalnymi przes³ankami. Czy
francuski dowódca mia³by siê obawiaæ, ¿e z jego armii wypêdzi siê chorych,
¿e przez to wzmocni¹ siê jego wrogowie? Czy w ten sposób chcia³by ca³ko-
wicie uwolniæ siê od d¿umy? Przecie¿ równie dobrze móg³ siê od niej uwol-
niæ, porzucaj¹c chorych w�ród swych nieprzyjació³, przez co na dodatek
zaraziliby siê d¿um¹. Na nic argumenty, ¿e nieczu³y i egoistyczny dowódca

Al-Arisz. To zdarzenie przedstawia obraz Antoine�a Jeana Grosa z 1804 r. �Napoleon w za-
budowaniach Jaffy�, na którym widaæ Napoleona w�ród jeñców, którzy mieli ponie�æ �mieræ
z braku ¿ywno�ci. By³a to próba walki z czarn¹ legend¹ Jaffy, która wzmocni³a opór Tur-
ków i po³o¿y³a siê cieniem na legendzie Napoleona.
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pozby³by siê wszelkich k³opotów, porzucaj¹c po prostu tych nieszczê�liw-
ców gdzie� po drodze. Owszem: byliby okaleczeni, zmasakrowani. Niko-
mu jednak nie przysz³oby do g³owy, aby wysun¹æ pod jego adresem podobny
zarzut.

 Wszystkie przytoczone wy¿ej argumenty, mimo ¿e s¹ nie do zbicia, oka-
zuj¹ siê daremne i bezu¿yteczne w obliczu owych fa³szów i plotek rozpo-
wszechnianych przez rozgor¹czkowane umys³y. Wszyscy rozprawiaæ bêd¹
o tej wyimaginowanej zbrodni, która wryje siê w zbiorow¹ pamiêæ i na za-
wsze ju¿ w ocenie ogó³u pozostanie niebudz¹cym w¹tpliwo�ci i udowod-
nionym faktem.

Tych co nie zdaj¹ sobie sprawy, jak wielk¹ si³ê oddzia³ywania maj¹ pu-
bliczne plotki � co staram siê tu wykazaæ, by po raz kolejny zilustrowaæ,
w jaki sposób mo¿na pisaæ historiê � w zdumienie mo¿e wprawiæ fakt, ¿e wielki
marsza³ek Bertrand, który równie¿ s³u¿y³ w Armii Egiptu, co prawda maj¹c
nisk¹ szar¿ê uniemo¿liwiaj¹c¹ mu bezpo�redni kontakt z naczelnym do-
wódc¹, zanim znalaz³ siê na Wyspie �wiêtej Heleny, by³ �wiêcie przekona-
ny, ¿e otruto sze�ædziesiêciu chorych. Plotki na ten temat rozpowszechniali
równie¿ ¿o³nierze. Có¿ zatem odpowiedzieæ tym, co triumfalnym tonem prze-
konywali was: �To prawda. Dowiedzia³em siê o tym bezpo�rednio od ofice-
rów, którzy siê tam znajdowali.� A przecie¿ to wierutna bzdura.

A oto jakie uda³o mi siê ustaliæ fakty pochodz¹ce z najbardziej wiary-
godnego �ród³a, czyli od samego Napoleona:

1. Chorych na d¿umê, o których mowa, by³o jedynie siedmiu, co precy-
zuje raport z³o¿ony naczelnemu dowódcy.

2. W krytycznej chwili to nie naczelny dowódca, lecz który� z lekarzy
zaproponowa³ wydanie opium.

3. Opium tego nikomu nie podano.
4. Poniewa¿ odwrót odbywa³ siê powoli, stra¿ tylna pozosta³a w Jaffie

trzy dni.
5. Gdy opu�ci³a Jaffê, chorzy na d¿umê zmarli, za wyj¹tkiem jednego

lub dwóch, których Anglicy zastali ¿ywych.

N.B. Poniewa¿ po moim powrocie mia³em okazjê rozmawiaæ z osoba-
mi, które z racji b¹d� pe³nionego stanowiska, b¹d� wykonywanego zawodu
by³y bezpo�rednimi �wiadkami tamtych wydarzeñ, a od których mia³em pra-
wo oczekiwaæ oficjalnych i wiarygodnych o�wiadczeñ, docieka³em najdrob-
niejszych nawet szczegó³ów i oto, co ustali³em:

Chorzy podlegaj¹cy naczelnemu chirurgowi, to znaczy ranni, zostali bez
wyj¹tku ewakuowani. W tym celu pos³u¿ono siê koñmi nale¿¹cymi do szta-
bu, a nawet wierzchowcami naczelnego dowódcy, który przez d³ugi czas
szed³ pieszo, podobnie jak reszta armii. Ta kwestia zatem nie budzi w¹t-
pliwo�ci.
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Stan pozosta³ych chorych, w liczbie oko³o dwudziestu, podlegaj¹cych na-
czelnemu lekarzowi, by³ beznadziejny. Poniewa¿ nie da³o ich siê transpor-
towaæ, a nieprzyjaciel siê zbli¿a³, jest absolutn¹ prawd¹, ¿e Napoleon zapyta³
naczelnego lekarza, czy nie bêdzie aktem mi³osierdzia podanie im opium.
Jest te¿ prawd¹, ¿e lekarz ten odpowiedzia³ mu, i¿ jego obowi¹zkiem jest
leczenie, a nie zabijanie. Byæ mo¿e forma tej odpowiedzi, bardziej przypo-
minaj¹ca rozkaz ni¿ wyrwane z dyskusji zdanie, tkwi u �róde³ z³o�liwych
plotek przekazywanych przez ludzi ma³ej wiary, przyczyniaj¹c siê do roz-
powszechniania bredni na ten temat.

Zreszt¹ na podstawie wszystkich otrzymanych przeze mnie szczegó³o-
wych informacji wyci¹gn¹æ mo¿na nastêpuj¹ce niezaprzeczalne wnioski:

1. Nie by³o rozkazu wydania chorym opium.
2. W aptece wojskowej nie by³o wtedy ani jednego ziarenka opium na

u¿ytek szpitalny.
3. Nawet gdyby wydano rozkaz i by³o opium, zaistnia³e okoliczno�ci oraz

warunki lokalne, o których d³ugo by mówiæ, nie pozwoli³yby na wdro-
¿enie tego polecenia w ¿ycie.

A oto fakty, które byæ mo¿e wyja�niaj¹ i w pewnym stopniu usprawiedli-
wiaj¹ pomy³kê tych, co z uporem trzymali siê odmiennej wersji wydarzeñ.

Niektórzy z naszych rannych, których ewakuowano, dostali siê w rêce
Anglików. Otó¿ w obozie naszym brakowa³o wszelkiego rodzaju leków, cze-
mu starano siê zaradziæ poprzez przygotowywanie mikstur na bazie miejsco-
wych ro�lin. Rozmaite zió³ka i inne lekarstwa mia³y ohydny wygl¹d i smak.
Jeñcy ci, by jeszcze bardziej siê uskar¿aæ na swój los (a mo¿e zreszt¹ podej-
rzewali, ¿e szykuje siê dla nich opium lub wrêcz uwierzyli, ¿e im je poda-
no, a to z powodu w³a�ciwo�ci leków, jakie otrzymywali), powiedzieli
Anglikom, ¿e cudem uniknêli �mierci, gdy¿ oficerowie medyczni podali im
truciznê. Oto jak sprawy siê mia³y, je�li chodzi o chorych podlegaj¹cych
naczelnemu chirurgowi.

Co siê tyczy pozosta³ych, dramat Armii Egiptu polega³ na tym, ¿e jej na-
czelnym lekarzem by³ nikczemnik, któremu przydzielono piêæ wielb³¹dów
w celu przetransportowania z Kairu wielkiej ilo�ci leków dla ¿o³nierzy. Mia³
on czelno�æ sprowadziæ zamiast nich, i to na swój w³asny u¿ytek, cukier,
kawê, wino i inne produkty spo¿ywcze, które nastêpnie sprzedawa³ z wiel-
kim zyskiem. Kiedy odkryto oszustwo, naczelny dowódca wpad³ w furiê
i nêdznik ten zosta³ skazany na �mieræ przez rozstrzelanie. Jednak wszyscy
oficerowie medyczni, którzy odznaczyli siê odwag¹ i pe³n¹ po�wiêcenia s³u¿-
b¹ w armii, przybiegli do dowódcy, b³agaj¹c go o ³askê, dowodz¹c, ¿e wy-
rok taki uw³acza³by ¿o³nierskiemu honorowi. Winny zatem opu�ci³ armiê.
Pó�niej, gdy Anglicy zajêli Kair, do³¹czy³ do nich, sprzymierzaj¹c siê z nimi.
Kiedy jednak dopu�ci³ siê kolejnych, podobnych oszustw, zosta³ przez nich
skazany na �mieræ przez powieszenie. Wyroku unikn¹³ tylko dziêki temu,
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¿e rozpowszechnia³ kalumnie pod adresem naczelnego dowódcy Bonapartego,
wysuwaj¹c tysi¹ce oszczerstw pod jego adresem i utrzymuj¹c, ¿e to w³a�nie
on sam poda³ zgodnie z jego rozkazami opium chorym na d¿umê. Unikn¹³
zatem kary za cenê owych kalumnii. Oto sk¹d czerpali zapewne wiedzê ci,
co nie dzia³ali w z³ej wierze.

Zreszt¹ mijaj¹cy czas sprawi³, ¿e owe absurdalne oszczerstwa, jak równie¿
inne kalumnie dotycz¹ce tej samej osoby, straci³y racjê bytu. Sta³o siê to tak
szybko, ¿e czytaj¹c ponownie swój rêkopis, z za¿enowaniem stwierdzam, jak
bardzo zale¿a³o mi wówczas, ¿eby walczyæ przeciw temu, na co dzisiaj nie
zwrócono by wiêkszej uwagi. Pragn¹³em jednak zachowaæ to, co wtedy pi-
sa³em, jako �wiadectwo owych wydarzeñ budz¹cych tak wiele emocji, a je-
�li dzi� doda³em kolejne szczegó³y, by³y one w zasiêgu rêki. S¹dzi³em zatem,
¿e cenn¹ rzecz¹ bêdzie je zachowaæ dla potomno�ci.

Pan genera³ Wilson che³pi³ siê, bêd¹c zreszt¹ w b³êdzie, ¿e on pierwszy
zapozna³ Europê z tymi budz¹cymi grozê okropieñstwami i je tam rozpo-
wszechnia³. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e sir Sidney Smith312, jego rodak, bêdzie
z nim rywalizowaæ o palmê pierwszeñstwa w tym wzglêdzie, tym bardziej
¿e w znacznej mierze s³usznie mo¿e poczytywaæ sobie za zaszczyt rozpo-
wszechnianie owych bredni. To on fabrykowa³ na tamtych terenach, i to
w sposób bardzo metodyczny, wszystkie te k³amliwe plotki zalewaj¹ce pó�-
niej Europê, na czym bardzo ucierpia³ wizerunek naszej dzielnej Armii Egiptu.

Wiadomo, ¿e sir Sidney Smith ca³¹ sw¹ energiê skupi³ na tym, by nasza
armia stopniowo siê wykrusza³a. Fa³szywe wiadomo�ci z Europy, oczernia-
nie naczelnego dowódcy, najbardziej kusz¹ce oferty sk³adane oficerom i ¿o³-
nierzom � wszystkie chwyty by³y dozwolone. Jego o�wiadczenia s¹ ogólnie
znane, gdy¿ pochodz¹ z oficjalnych dokumentów. W pewnej chwili do tego
stopnia zaniepokoi³y one francuskiego dowódcê, ¿e podj¹³ odpowiednie kroki
by temu przeciwdzia³aæ. Zakaza³ mianowicie wszelkich kontaktów z Angli-
kami, a tak¿e og³osi³ w rozkazie dziennym, ¿e ich komodor oszala³. Armia
w to uwierzy³a, za� w�ciek³y Sidney Smith przes³a³ Napoleonowi wyzwa-
nie na pojedynek. Ten kaza³ odpowiedzieæ, ¿e ma na g³owie zbyt wa¿ne spra-
wy, by zajmowaæ siê takimi b³ahostkami: gdyby by³ to wielki Marlborough313,
to jeszcze pó³ biedy, móg³by siê zastanowiæ; ale je�li angielskiemu maryna-
rzowi zachcia³o siê wymachiwaæ szpad¹, wyznaczy na pla¿y kilka s¹¿ni i wy�le
tam jakiego� chwata z wojska. Tam móg³by ten szalony komodor wy¿yæ siê
do woli.

312 Sidney Smith (1764-1840), admira³ angielski, s³u¿y³ w 1793 r. pod Tulonem, w 1799 r.
dowodzi³ obron¹ Saint Jean d�Acre.

313 John Churchill ksi¹¿ê Marlborough (1650-1722), genera³ angielski, s³u¿y³ we Francji pod
rozkazami Kondeusza i Turenne�a, potem dowodzi³ w armii angielskiej i odznaczy³ siê
w walkach z Francuzami.
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Poniewa¿ mowa jest o Egipcie, zbiorê tu to wszystko, co uda³o mi siê wy-
chwyciæ z lu�nych rozmów i czego mog³yby nie zawieraæ memoria³y o kam-
panii egipskiej, które Napoleon dyktowa³ wielkiemu marsza³kowi314.

Kampania w³oska jest doskona³ym przyk³adem tego, co geniusz i koncep-
cje wojskowe mog¹ stworzyæ najwspanialszego i najpo¿yteczniejszego. Po-
suniêcia dyplomatyczne, talenty administracyjne, przedsiêwziêcia legislacyjne
s¹ tu w ustawicznej symbiozie ze �wietnymi czynami zbrojnymi. Nale¿y jesz-
cze dodaæ zdumiewaj¹cy fakt, jak szybko tak m³ody dowódca zacz¹³ wywie-
raæ przemo¿ny wp³yw na ¿o³nierzy. Anarchia egalitaryzmu, republikañska
zazdro�æ � wszystko to siê nie liczy. Nawet groteskowa w³adza dyrektoriatu
wydaje siê tam nie siêgaæ: Dyrektoriat nie wymaga sprawozdañ od naczelne-
go dowódcy Armii W³och, lecz oczekuje ich; nie narzuca mu ani planów, ani
systemów, lecz otrzymuje od niego relacje dotycz¹ce zwyciêstw, rozejmów,
burzenia dawnych pañstw i tworzenia nowych, etc., etc. ...

Wszystkie elementy kampanii w³oskiej stanowi¹ce przedmiot podziwu
odnale�æ mo¿na w ekspedycji egipskiej. Uwa¿ny obserwator potrafi¹cy ana-
lizowaæ fakty dochodzi wrêcz do wniosku, ¿e ta ostatnia zas³uguje na jesz-
cze wy¿sz¹ ocenê, a to na skutek rozlicznych trudno�ci, które sprawiaj¹, ¿e
jest ona jedyna w swoim rodzaju i wymaga od wodza jeszcze wiêcej inwen-
cji i inicjatywy. W Egipcie wszystko bowiem jest inne: klimat, teren, miesz-
kañcy, ich religia, obyczaje, sposób walki, etc., etc...

Pamiêtniki z kampanii egipskiej jedynie potwierdziæ mog¹ opinie, które wcze-
�niej by³y dla czê�ci spo³eczeñstwa tylko domys³ami i przedmiotem dyskusji.

1. Na ekspedycji egipskiej bardzo zale¿a³o zarówno dyrektoriatowi, jak
równie¿ naczelnemu dowódcy.

2. Zdobycie Malty nie by³o wynikiem jakich� tajnych porozumieñ, lecz
przenikliwo�ci naczelnego dowódcy: �To w Mantui zdoby³em Mal-
tê315 � rzek³ nam pewnego dnia Cesarz. � To dziêki wielkodusznemu
traktowaniu genera³a Wurmsera mog³em podporz¹dkowaæ sobie ka-
walerów maltañskich z wielkim mistrzem na czele�.

3. Zarówno plany dotycz¹ce opanowania Egiptu, jak i ich realizacjê mo¿-
na oceniæ bardzo wysoko. Gdyby armia francuska opanowa³a Saint-

314 Mowa o wydanej w Pary¿u w 1847 r. pracy gen. Bertranda: Guerre d�Orient, Campagnes
d�Egypte et de Syrie, 1798-1799. Mémoires pour servir à l�histoire de Napoléon, dictés
par lui-même à Ste-Hélène, et publiés par Bertrand; Pó�niej opublikowano jeszcze jego
Cahiers de Sainte-Hélene, t. 1-3, Paris 1949-1951. T. 1: Journal 1816-1817, T. 2: Journal
1818-1819, T. 3 Janvier � mai 1821. We francuskim Centre Historique des Archives
Nationales znajduje siê spu�cizna archiwalna Bertranda zawieraj¹ca równie¿ materia³y ze
�w. Heleny: 390 AP � Fonds Bertrand 390AP/24 à 390AP/29 Ile de Sainte-Hélène 1815-
-1821; sygn. 390AP/34 � Lettres de Bertrand à sa famille pendant son séjour à Sainte-
-Hélène. 1815-1821; janvier 1826. Liquidation de la succession de Napoléon. janvier 1826.

315 Malta zosta³a zajêta w dniach 10-12 czerwca 1798 r. po przeprowadzeniu desantów przez
eskadrê Brueysa.
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-Jean-d�Acre316, na Wschodzie wybuch³aby wielka rewolucja, naczelny
wódz utworzy³by tam cesarstwo, a losy Francji potoczy³yby siê inaczej.

4. Wycofuj¹c siê z Syrii, armia francuska nie ponios³a niemal ¿adnych strat.
W dalszym ci¹gu prezentowa³a siê znakomicie.

5. Powrót naczelnego dowódcy do Francji to element najbardziej mister-
nego planu. Wypada tylko siê �miaæ z g³upoty tych, którzy interpre-
towali ów powrót jako ucieczkê lub dezercjê.

6. Kléber317 okaza³ siê ofiar¹ muzu³mañskiego fanatyzmu. Ca³kowicie
bezpodstawne s¹ absurdalne oszczerstwa, których autorzy usi³uj¹ do-
szukiwaæ siê zwi¹zku miêdzy dramatem tego dowódcy a polityk¹ jego
poprzednika lub intrygami jego nastêpcy...

7. Wreszcie niemal ca³kowicie udowodniono, ¿e Egipt na zawsze pozo-
sta³by francusk¹ prowincj¹, gdyby broni³ go kto� inny ni¿ Menou318.
Jedynie niewybaczalne b³êdy tego ostatniego doprowadzi³y do utraty
Egiptu, etc., etc.

Cesarz powiada³, ¿e ¿adna inna armia na �wiecie nie sprawdzi³aby siê
lepiej w kampanii egipskiej ni¿ ta, któr¹ on dowodzi³: by³a to Armia W³och.
Trudno opisaæ zniechêcenie, niezadowolenie, têsknotê i rozpacz ¿o³nierzy
w pocz¹tkowym okresie ekspedycji egipskiej. Sam Cesarz by³ �wiadkiem,
jak dwóch dragonów wysz³o z szeregu i popêdzi³o w kierunku Nilu. Z kolei
Bertrand widzia³, jak najznamienitsi genera³owie, Lannes319, Murat320, ciskali
ze w�ciek³o�ci w piach swe szamerowane kapelusze, po czym deptali je
w obecno�ci ¿o³nierzy. Cesarz w genialny sposób wyja�nia³ te zachowania:

316 Saint-Jean-d�Acre � dawna Akka, turecka forteca na terenie Palestyny, której nie zdo³ali
zdobyæ w 1799 r. Francuzi.

317 Jean Baptiste Kléber, (1753-1800), genera³ francuski, dowódca Armii Wschodu w Egipcie
po powrocie Napoleona do Francji. Tryumfowa³ nad Turkami pod Heliopolis, a tak¿e st³u-
mi³ powstanie kairskie. Zasztyletowany w Kairze 14 czerwca 1800 r.

318 Jacques François de Boussay Menou (1750-1810), genera³ i polityk francuski, przewodni-
cz¹cy Konstytuanty, pu³kownik 12 Pu³ku Strzelców Konnych w 1791 r., po �mierci Klébera
dowódca Armii Wschodu w 1800 r. Pokonany pod Kanop¹, podda³ Aleksandriê, a nastêp-
nie na fregacie �La Diane� powróci³ do Francji.

319 Jean Lannes (1769-1809), ksi¹¿ê Montebello, marsza³ek cesarstwa. Jeden ze zdolniejszych
dowódców epoki napoleoñskiej. Wyró¿ni³ siê w wielu kampaniach, w tym m.in. pod Arcole,
Akk¹, Marengo, Austerlitz. Dowódca V Korpusu Wielkiej Armii. Lekko ranny kul¹ pod
Pu³tuskiem 26 grudnia 1806 r., bi³ siê potem pod Gdañskiem 20 maja 1807 r., pod Lidz-
barkiem Warmiñskim 10 czerwca 1807 r. Ciê¿ko raniony pod Essling, gdzie kula trafi³a
go w udo, a tak¿e w dwie nogi, z których jedn¹ Larrey amputowa³. Lannes zmar³ we wsi
Ebersdorf 31 maja 1809 r.

320 Joachim Murat (1767-1815), marsza³ek cesarstwa, wielki ksi¹¿ê Bergu i Kliwii, król Neapolu.
Najwiêkszy z dowódców kawalerii epoki napoleoñskiej. W roku 1808 zdoby³ Capri dowo-
dzone przez pó�niejszego gubernatora �w. Heleny, Hudsona Lowe�a.
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� Armia ta zrobi³a ju¿ co do niej nale¿a³o. Wszyscy syci ju¿ byli bo-
gactw, awansów, cieszyli siê szacunkiem i zakosztowali ju¿ przyjemno�ci
¿ycia. Nie dla nich by³a pustynia i trudy egipskiej wyprawy. Dlatego te¿ �
kontynuowa³ � gdyby kto� inny ni¹ dowodzi³, nie³atwo by³oby opisaæ nad-
u¿ycia, do których by³aby wówczas zdolna.

Wielokrotnie spiskowano, by zwin¹æ sztandary i zabraæ je do Aleksan-
drii; wymy�lano te¿ inne tego rodzaju rzeczy. Przeciwdzia³aæ temu wszyst-
kiemu móg³ jedynie ciesz¹cy siê szacunkiem, energiczny i s³awny dowódca.
Pewnego dnia Napoleon, równie¿ i on rozsierdzony, rzuci³ siê pomiêdzy nie-
zadowolonych genera³ów, po czym zwróci³ siê do którego� z nich, mê¿czy-
zny o potê¿nej posturze:

� Przemawia³ pan wichrzycielskim tonem � odezwa³ siê porywczo. �
Niech pan uwa¿a, abym nie wype³ni³ swego zadania. Pañskie piêæ stóp i dzie-
siêæ cali nie przeszkodz¹ mi, by za dwie godziny zosta³ pan rozstrzelany.

Jednak co siê tyczy nastawienia ¿o³nierzy wobec nieprzyjaciela, Cesarz
mówi³, ¿e armia ta nigdy nie przesta³a byæ Armi¹ W³och i ¿e przez ca³y czas
by³a wspania³a. Jedynie tymi, których Cesarz nazywa³ frakcj¹ nieprzytom-
nie zakochanych, nie sposób by³o ani dysponowaæ, ani dowodziæ. Ich umys³
by³ chory. Nocami wypatrywali na tarczy ksiê¿yca odbicia swych bóstw, któ-
re zostawili za morzami. W�ród owych ¿o³nierzy rej wodzi³ ten, którego pó�-
niej Napoleon uroczy�cie nazwa³ swym towarzyszem broni. By³ to cz³owiek
s³abego ducha i bardzo niskiego morale. W³a�nie on, kiedy naczelny dowódca
mia³ wyp³yn¹æ z Tulonu, pêdzi³ z Pary¿a dniem i noc¹, ¿eby powiadomiæ
go, ¿e jest chory i nie mo¿e mu towarzyszyæ, mimo ¿e by³ jego szefem szta-
bu. Naczelny dowódca nie przej¹³ siê tym zbytnio. Ów ¿o³nierz nie by³ ju¿
u stóp tej, która wys³a³a go, by siê usprawiedliwia³, tote¿ w koñcu zaokrêto-
wa³ siê. Gdy przyby³ do Egiptu, ogarnê³a go melancholia, nie móg³ oprzeæ
siê wspomnieniom. Poprosi³, ¿eby pozwolono mu powróciæ do Francji, na
co uzyska³ zgodê. Po¿egna³ siê z Napoleonem, lecz wkrótce pojawi³ siê
z powrotem, zalewaj¹c siê ³zami i mówi¹c, ¿e ostatecznie nie chce siê zhañ-
biæ i nie mo¿e nie pozostaæ ze swym dowódc¹ na dobre i na z³e.

Do swych mi³o�ci ¿ywi³ ba³wochwalczy stosunek. Obok swego namiotu
wzniós³ drugi, równie wspania³y, niczym najwykwintniejszy buduar. Po�wiê-
cony by³ portretowi jego wybranki, przed którym pali³ niekiedy kadzid³a.
Namiot ten rozbija³ nawet na syryjskiej pustyni. Napoleon �mia³ siê z tych
praktyk, mówi¹c, ¿e zdarza³o mu siê jednak, i to nie raz, sprofanowaæ swo-
j¹ �wi¹tyniê, gdy¿ by³o w niej równie¿ miejsce na kult mniej doskona³y
w postaci egzotycznych bogiñ, które potajemnie sprowadza³.

W swych mi³o�ciach przypomina³ Amadisa321, co nieraz doprowadza³o go
niemal do szaleñstwa. W pierwszym raporcie z bitwy pod Marengo322, syna

321 Amadís de Gaula � �redniowieczna powie�æ rycerska pochodz¹ca z Pó³wyspu Iberyjskie-
go. Tytu³owy Amadis symbolizowa³ rycersko�æ, wierno�ci i czysto�æ. Wychowany bez
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swej kochanki, m³odego kapitana bêd¹cego zarazem jego adiutantem, wy-
mieni³ piêæ lub sze�æ razy, a to ze wzglêdu na ow¹ matkê. To on � mówi³
Cesarz � wygra³ bitwê. Naczelny dowódca rzuci³ w koñcu ten raport auto-
rowi w twarz.

Cesarz przekonany by³, ¿e w sumie powierzy³ mu czterdzie�ci milionów
franków. S¹dzi³ jednak, ¿e na skutek s³abego charakteru, ba³aganiarstwa
i godnych politowania namiêtno�ci roztrwoni³ znaczn¹ czê�æ tej sumy.

Na szczê�cie s³u¿¹cy w Egipcie ¿o³nierze wy³adowywali swe niezadowo-
lenie w niewybrednych ¿artach, co zreszt¹ zawsze ratuje Francuzów z opre-
sji. Mieli wielki ¿al do genera³a Caffarellego323, którego pos¹dzali, ¿e by³
jednym z inicjatorów tej ekspedycji. Mia³ on drewnian¹ protezê zamiast nogi,
któr¹ straci³ nad Renem. Kiedy w akompaniamencie ich pomruków prze-
chodzi³, kulej¹c, obok nich, szeptali tak, ¿eby s³ysza³: �Przynajmniej ten nie
przejmuje siê, jaki los mo¿e tu na nas czekaæ, bo jest pewien, ¿e jedn¹ nog¹
jest we Francji�.

Obiektem ich drwin byli równie¿ uczeni. W Egipcie by³o bardzo wiele
os³ów. Niewielu by³o ¿o³nierzy, którzy nie mieliby ich do dyspozycji. Zwie-
rzêta te nie nazywali inaczej jak pó³-uczonymi.

 Opuszczaj¹c Francjê, naczelny dowódca uroczy�cie o�wiadczy³, ¿e do-
prowadzi ¿o³nierzy do krainy, w której wszyscy siê wzbogac¹, ¿e pragnie,
by ka¿dy z nich by³ tam w³a�cicielem siedmiu arpentów324 ziemi. Gdy zna-
le�li siê na pustyni, po�rodku owego piaszczystego, niezmierzonego oceanu,
nie omieszkali zakwestionowaæ wspania³omy�lno�ci swego dowódcy. Uznali,
¿e jest on bardzo oszczêdny, obiecuj¹c jedynie siedem arpentów. �Ten cwa-
niak � mówili sobie � mo¿e z powodzeniem daæ nam jej tyle, ile tylko ze-
chce. Nie zmarnujemy takiej okazji�.

Gdy armia maszerowa³a przez Syriê, nie by³o ¿o³nierza, na którego ustach
nie zago�ci³yby te oto wiersze z Zairy:

matki, przebywa³ na szkockim dworze, a zakocha³ siê w angielskiej królewnie, dla której
zdobywa³ trofea i zaszczyty.

322 Marengo � miejscowo�æ we w³oskim Piemoncie, gdzie 14 czerwca 1800 r. Napoleon po-
kona³ armiê austriack¹ gen. Melasa.

323 Louis Marie Joseph du Falga Caffarelli (1756-1799), genera³ francuski, 8 grudnia 1795 r.
pod Staudernheim sur la Nahe trafiony zosta³ w lew¹ nogê przez jedn¹ z ostatnich kul
armatnich wystrzelonych przez nieprzyjaciela. Kilka dni pó�niej amputowano j¹ w Luk-
semburgu. Porusza³ siê o protezie. Szef Wojsk In¿ynieryjnych Armii Wschodu, ciê¿ko ranny
pod Akk¹ zmar³ po operacji przeprowadzonej przez Larreya. Jego m³odszy brat, Marie
François C. by³ adiutantem Napoleona, a w 1840 r. kierowa³ komisj¹ maj¹c¹ sprowadziæ
zw³oki cesarza do Pary¿a.

324 Arpent (od arepenna) � galijska jednostka pomiaru terenu, 1 arpent to 34 ary dla gruntów
ornych, a dla obszarów le�nych ok. 50 arów.



185

TOM PIERWSZY

Sprzykrzy³o siê Francuzom naje¿d¿aæ te kraje,
Do których samo niebo wstêpu im nie daje.
Wol¹ spokojnie w swojej ojczy�nie oddychaæ,
Ni�li w puszczach arabskich z pragnienia usychaæ.325

W wolnym czasie, który po�wiêcano na badanie kraju, naczelny dowód-
ca, korzystaj¹c z odp³ywu, such¹ stop¹ przeszed³ przez Morze Czerwone,
docieraj¹c do przeciwleg³ego brzegu. W drodze powrotnej zaskoczy³a go noc,
tote¿ b³¹dzi³ po�rodku wzbieraj¹cego morza. Grozi³o mu wielkie niebezpie-
czeñstwo i niemal zgin¹³, podobnie jak faraon:

� By³aby to niez³a okazja � mówi³ z humorem Napoleon � ¿eby na u¿y-
tek wszystkich propagatorów chrze�cijañstwa napisaæ wspania³y tekst kry-
tykuj¹cy moj¹ osobê.

Gdy pojawi³ siê na arabskim brzegu, przyj¹³ delegacjê mnichów z góry
Synaj, którzy b³agali go, by obj¹³ ich opiek¹ oraz ¿eby zechcia³ wpisaæ siê
do staro¿ytnego rejestru ich protektorów. Napoleon wpisa³ swe imiê obok
imion Alego326, Saladyna327 , Ibrahima i kilku innych!!!...

Wypowiadaj¹c siê na podobny, je�li nie na ten sam temat, Cesarz zauwa-
¿y³, ¿e w tym samym roku otrzyma³ listy z Rzymu i Mekki. Papie¿ nazywa³
go swym drogim synem, arabski ksi¹¿ê za� � obroñc¹ �wiêtej Kaaby328.

Ta nadzwyczajna zbie¿no�æ nie mo¿e byæ zreszt¹ zbytnim zaskoczeniem,
chodzi bowiem o tego, kto poprowadzi³ armie na gor¹ce piaski Po³udnia i na
lodowate stepy Pó³nocy, kogo niemal zala³y fale Morza Czerwonego, kto
wystawiony by³ na niebezpieczeñstwo podczas moskiewskich po¿arów i za-
gra¿a³ Indiom z tych w³a�nie dwóch przeciwleg³ych krañców �wiata.

Naczelny dowódca dzieli³ trudy kampanii wspólnie z ¿o³nierzami. Niekie-
dy tak bardzo wszystkiego brakowa³o, ¿e wyk³ócano siê o najdrobniejsze rze-
czy, nie bacz¹c na rangê ¿o³nierza. Pewnego razu na pustyni ¿o³nierze ponoæ
ledwo dopu�cili dowódcê do b³otnistego �róde³ka, by zwil¿y³ w nim rêce. In-
nym razem, gdy przechodzi³ pod ruinami Peluzjum329, umieraj¹c z gor¹ca,
ust¹piono mu miejsca w resztkach bramy, gdzie przez kilka chwil móg³ scho-
waæ g³owê w cieniu. �By³o to � mówi³ Napoleon � wyj¹tkowe ustêpstwo ze

325 Wolter, Zaira (t³um. K. Wolski)
326 Ali Ibn Abi Talib (600-661), od 656 r. kalif, ziêæ Mahometa, pierwszy imam szyicki.
327 Saladyn [Salah Eddin Al Ajjubij] (1137-1193) wódz muzu³mañski, su³tan Egiptu, najpo-

tê¿niejszy w³adca terenów u wschodnich wybrze¿y Morza �ródziemnego.
328 Kaaba (Al-Kaba � tj. sze�cian, kostka) � czworoboczna �wi¹tynia w Mekce bêd¹ca mo-

numentalnym relikwiarzem, najwa¿niejszym �wiêtym miejscem islamu, niedostêpnym dla
wyznawców innych religii.

329 Peluzjum � staro¿ytny port i twierdza graniczna w Egipcie, w p³n.-wsch. czê�ci Delty Nilu,
z uwagi na po³o¿enie pe³ni³o szczególnie wa¿n¹ rolê na trakcie z Egiptu do Azji.
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strony ¿o³nierzy�. W³a�nie tam, potr¹ciwszy kilka kamieni, odkry³ przedziw-
nym przypadkiem znane uczonym s³ynne staro¿ytne dzie³o sztuki.

N.B. By³a to kamea330 z wizerunkiem Augusta, ledwie co widocznym,
lecz by³ to wizerunek najwy¿szej próby. Napoleon przekaza³ j¹ genera³owi
Andréossiemu331, który by³ zapalonym poszukiwaczem staro¿ytnych dzie³
sztuki. Gdy nieobecny wówczas pan Denon332  zobaczy³ pó�niej ow¹ kameê,
uderzy³o go podobieñstwo wizerunku do Napoleona, tote¿ Cesarz zatrzy-
ma³ j¹ dla siebie. Potem przesz³a na w³asno�æ Józefiny, za� pan Denon nie
wie, jakie by³y jej dalsze losy (Szczegó³y dostarczone przez pana Denona
po moim powrocie do Francji).

Gdy Francuzi chcieli udaæ siê do Azji, musieli przej�æ przez pustyniê dzie-
l¹c¹ j¹ od Afryki. Dowodz¹cy stra¿¹ przedni¹ Kléber pomyli³ drogê i zab³¹-
dzi³ na pustyni. Posuwaj¹cy siê za nim o pó³ dnia drogi Napoleon wpad³
o zmierzchu, jedynie z niewielk¹ eskort¹, w sam �rodek tureckiego obozu. Nie-
przyjaciel rzuci³ siê za nim w pogoñ, Cesarz za� zdo³a³ siê uratowaæ tylko dziêki
zapadaj¹cej nocy. Niemniej Turcy s¹dzili, ¿e szykuje jak¹� zasadzkê. Ale
co sta³o siê z ¿o³nierzami Klébera? Wiêksza czê�æ nocy up³ynê³a w straszli-
wej niepewno�ci. Wreszcie od Arabów z pustyni otrzymano na ich temat
jakie� informacje i naczelny dowódca na dromaderze popêdzi³ na poszuki-
wanie swych ¿o³nierzy. Odnalaz³ ich w skrajnej rozpaczy, niemal martwych
z pragnienia i wycieñczenia. M³odzi ¿o³nierze zd¹¿yli ju¿ nawet po³amaæ
swoje karabiny. Widok dowódcy przywróci³ ich do ¿ycia. Wróci³a nadzieja,
tym bardziej, ¿e Napoleon o�wiadczy³ im, ¿e za nim idzie ¿ywno�æ i woda.

� Ale gdyby wszystko to mia³o nadej�æ jeszcze pó�niej � odezwa³ siê
do nich � czy by³by to powód, by szemraæ i upadaæ na duchu? Nie, ¿o³nie-
rze! Uczcie siê umieraæ z honorem!

Napoleon przez wiêkszo�æ czasu przemieszcza³ siê po pustyni dromade-
rem. Zwierzê to jest tak wytrzyma³e, ¿e absolutnie nie trzeba sobie zawra-
caæ g³owy jego potrzebami. Zu¿ywa minimalne ilo�ci karmy i wody. Natomiast
jest ono niezmiernie wra¿liwe: zaczyna wierzgaæ i wpada w sza³, je¿eli nie-
w³a�ciwie siê je traktuje. Cesarz mówi³, ¿e jego k³us jest tak energiczny, i¿
przyprawia o md³o�ci tak jak ko³ysanie okrêtu. Zwierzê to pokonuje dwadzie-
�cia mil w ci¹gu dnia. Cesarz utworzy³ ca³e pu³ki przemieszczaj¹ce siê za

330 Kamea � szlachetny lub pó³szlachetny kamieñ ozdobiony wypuk³ym reliefem.
331 Antoine François Andréossy (1761-1828), genera³ artylerii, dyplomata francuski, cz³onek

Instytutu Egipskiego.
332 Dominique Vivant Denon (1747-1825), antykwariusz i malarz, dyrektor Muzeum Napo-

leona (Luwru), do którego sprowadza³ eksponaty z ca³ej Europy, obecny w Egipcie przy
Napoleonie, sporz¹dzi³ dokumentacjê egipskich zabytków, wybra³ motywy na kolumnê
Vendôme.
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pomoc¹ dromaderów, a zadania, jakie im wyznaczy³, rych³o doprowadzi³y
Arabów do rozpaczy. Je�dziec siedzi w kucki na grzbiecie zwierzêcia. Prze-
chodz¹ca przez nozdrza zwierzêcia obrêcz s³u¿y do kierowania nim podczas
jazdy. Dromader jest bardzo pos³uszny. Na odpowiedni odg³os je�d�ca klê-
ka, by ³atwiej by³o mu zsi¹�æ. Nosi bardzo du¿e ciê¿ary, które przez ca³¹
podró¿ siê z niego nie zdejmuje. Gdy wieczorem przybywa na postój, pod
baga¿ podk³ada siê drewniane podpory. Zwierzê siada w kucki i drzemie.
Gdy o �wicie wstaje, baga¿ jest ju¿ na grzbiecie, tak ¿e mo¿na od razu kon-
tynuowaæ drogê. Dromader jest tylko zwierzêciem jucznym, w ¿adnym wy-
padku nie jest zwierzêciem poci¹gowym. Jednak¿e w Syrii dromadery
ci¹gnê³y równie¿ dzia³a; w sumie pe³ni³y wiêc do�æ wa¿n¹ rolê.

Napoleon, którego mieszkañcy Egiptu nie nazywali inaczej jak su³tanem
Kebirem (ojciec ognia), by³ tam bardzo popularny. Cieszy³ siê specjalnym
szacunkiem. Gdzie tylko siê pojawia³, powstawano z miejsc. Wzglêdy te oka-
zywano tylko jemu. Szacunek, jaki niezmiennie okazywa³ szejkom, jak rów-
nie¿ zrêczno�æ, z jak¹ umia³ ich pozyskiwaæ, uczyni³y zeñ prawdziwego
w³adcê Egiptu i nieraz uratowa³y mu ¿ycie. Bez ich poufnych informacji sta³-
by siê, podobnie jak Kléber, ofiar¹ �wiêtej wojny. Kléber poró¿ni³ siê z szej-
kami, ka¿¹c wych³ostaæ jednego z nich, w wyniku czego zgin¹³333. Bertrand
by³ jednym z sêdziów, którzy wydali wyrok na mordercê. Gdy opowiada³
nam o tym pewnego dnia przy obiedzie, Cesarz odezwa³ siê:

� Gdyby wiedzieli o tym pamfleci�ci, którym siê marzy, ¿e to ja kaza³em
zamordowaæ Klébera, nie omieszkaliby rozg³aszaæ, ¿e to pan by³ morderc¹ lub
wspólnikiem, dowodz¹c, ¿e pañski tytu³ wielkiego marsza³ka i pobyt na �wiêtej
Helenie s¹ rekompensat¹ i kar¹.

Napoleon chêtnie wdawa³ siê w rozmowy z tubylcami, których bardzo
zaskakiwa³o jego wielkie poczucie sprawiedliwo�ci. Gdy powraca³ z Syrii,
na spotkanie z nim wyruszy³o jakie� plemiê arabskie, a¿eby oddaæ mu cze�æ,
jak równie¿ by oferowaæ za odp³atno�ci¹ us³ugi transportowe.

�Wódz by³ chory. Zastêpowa³ go syn, który by³ w pañskim wieku i pañ-
skiego wzrostu � opowiada³ mi Cesarz. � Siedzia³ na swym dromaderze, ja-
d¹c u boku naczelnego dowódcy. Niemal ociera³ siê o niego, paplaj¹c przy
tym z wielk¹ poufa³o�ci¹:

� Su³tanie Kébir � mówi³ mu. � Mia³bym dobr¹ radê, w³a�nie teraz gdy
waszmo�æ powraca do Kairu.

� No wiêc mów, przyjacielu! Je�li jest dobra, zastosujê siê do niej.
� Oto co zrobi³bym, gdybym by³ na miejscu waszmo�ci. Przybywaj¹c do

Kairu, kaza³bym sprowadziæ na plac najbogatszego handlarza niewolników

333 Kléber 14 czerwca 1800 r. zosta³ sze�ciokrotnie ugodzony �miertelnie no¿em przez fana-
tycznego studenta syryjskiego Soleymana el-Halaby�ego, którego pó�niej skazano na
�mieræ przez wbicie na pal.
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i wybra³bym dla siebie dwadzie�cia najpiêkniejszych kobiet. Nastêpnie roz-
kaza³bym, ¿eby stawili siê tam najbogatsi handlarze drogimi kamieniami
i kaza³bym, by odst¹pili mi znaczn¹ czê�æ tych bogactw. Podobnie post¹pi³-
bym z wszystkimi innymi. No bo po co panowaæ albo byæ najsilniejszym,
je�li nie dla bogactw!

� Przyjacielu! A mo¿e by³oby szlachetniejszym czynem zachowaæ je dla
innych?

Us³yszawszy to, popad³ w zadumê, nie da³ siê jednak przekonaæ. Jak na
Araba, by³ to obiecuj¹cy m³ody cz³owiek: odwa¿ny, ¿ywego usposobienia,
ludzi swych utrzymywa³ w nale¿ytej dyscyplinie, traktuj¹c ich z pewn¹ wy¿-
szo�ci¹. Mo¿e w³a�nie on pewnego dnia na kairskim placu wybierze sobie
wszystko to, co radzi³ wzi¹æ�.

Innym razem jacy� Arabowie, z którymi zreszt¹ Francuzi utrzymywali
dobre stosunki, wtargnêli do przygranicznej wioski, zabijaj¹c jakiego� nie-
szczêsnego fellaha (wie�niaka). Rych³o pojawi³ siê rozw�cieczony su³tan
Kébir i, zaprzysiêgaj¹c zemstê, rozkaza³, by �cigaæ tych ludzi po pustyni a¿
do ca³kowitego ich wytêpienia. Dzia³o siê to w obecno�ci najwa¿niejszych
szejków. Jeden z nich zacz¹³ siê �miaæ, widz¹c rozw�cieczonego i pe³nego
determinacji Napoleona:

� Su³tanie Kébir! � odezwa³ siê � Prowadzisz waszmo�æ z³¹ grê. Nie ma
sensu poró¿niaæ siê z tymi lud�mi. Mog¹ waszmo�ci wyrz¹dziæ dziesiêcio-
krotnie wiêcej z³a, ni¿ waszmo�æ im. A poza tym po co tyle ha³asu? Bo zabili
jednego nêdzarza? Czy by³ on kuzynem waszmo�ci? (wyra¿enie arabskie).

� Wiêcej � odezwa³ siê ¿ywo Napoleon. � Wszyscy ci, nad którymi tu
panujê, s¹ moimi dzieæmi. W³adzê mam tylko po to, by zagwarantowaæ im
bezpieczeñstwo.

S³ysz¹c te s³owa, wszyscy szejkowie pochylili siê, po czym rzekli:
� O! Jakie to piêkne! Przemawia³e� waszmo�æ jak prorok.
Decyzja wielkiego meczetu w Kairze, bêd¹ca w gruncie rzeczy przywi-

lejem nadanym armii francuskiej, okaza³a siê politycznym majstersztykiem
naczelnego dowódcy. Doprowadzi³ on do tego, ¿e zgromadzenie szejków
przyjê³o uchwa³ê, podaj¹c to do wiadomo�ci publicznej, i¿ muzu³manie mog¹
okazywaæ pos³uszeñstwo i p³aciæ trybut francuskiemu dowódcy. To pierw-
szy i jedyny, jak dot¹d, tego rodzaju przyk³ad, i to od czasów Koranu, który
zabrania oddawania siê w³adzy niewiernych. Bardzo ciekawe zreszt¹ s¹ zwi¹-
zane z tym szczegó³y, o których bêdzie mowa w kampanii egipskiej.

Zapewne jest rzecz¹ osobliw¹, ¿e pod Saint-Jean-d�Acre, jak¹� azjatyc-
k¹ warowni¹, walczyli Europejczycy, by obj¹æ w posiadanie czê�æ Afryki.
Ale jest rzecz¹ jeszcze bardziej osobliw¹, ¿e ci, co stali na czele obu wro-
gich armii, wywodzili siê z tego samego narodu, byli w tym samym wieku,
pochodzili z tej samej warstwy spo³ecznej, uczêszczali do tej samej szko³y
i ukoñczyli tê sam¹ specjalizacjê wojskow¹.
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Phelippeaux334, którego talentowi wojskowemu Anglicy i Turcy zawdziê-
czali ocalenie Saint-Jean-d�Acre, by³ koleg¹ Napoleona z Paryskiej Szko³y
Wojskowej. Po stosownych egzaminach ka¿dy z nich wys³any zosta³ do od-
rêbnej jednostki.

� By³ pañskiego wzrostu � opowiada³ mi pewnego dnia Cesarz, podyk-
towawszy mi w³a�nie pochwa³y na jego temat w jednym z rozdzia³ów po-
�wiêconych kampanii egipskiej, po tym jak wyczerpuj¹co opisa³ tam¿e
wszystkie krzywdy, jakich z jego strony dozna³.

� Sire! � odpowiedzia³em na to. � By³o jeszcze wiêcej podobieñstw.
W Szkole Wojskowej byli�my bardzo z¿yci i nigdy siê z nim nie rozstawali-
�my. Przeje¿d¿aj¹c przez Londyn z sir Sidneyem Smithem, któremu Phelip-
peaux u³atwi³ ucieczkê z wiêzienia w Temple335, dowiedzia³em siê, ¿e kaza³
on wszêdzie mnie szukaæ. Do jego mieszkania przyby³em zaledwie pó³ godzi-
ny za pó�no. Prawdopodobnie uda³bym siê z nim. Awanturniczy ¿ywot wyda-
wa³ mi siê wówczas poci¹gaj¹cy. I oto jaka¿ radykalna zmiana w mym ¿yciu!!!

� Poniewa¿ wiem, jaka jest rola przypadku w naszych decyzjach poli-
tycznych � mówi³ Cesarz, podejmuj¹c ten sam w¹tek � nigdy nie mia³em
sprecyzowanych pogl¹dów i zawsze by³em pob³a¿liwy wobec polityki, jaka
obowi¹zywa³a w tamtych niespokojnych czasach. Byæ dobrym Francuzem
albo pragn¹æ nim zostaæ � to wszystko czego potrzebowa³em.

Po czym Cesarz zacz¹³ porównywaæ nasze dawne polityczne rozterki
z walkami nocnymi, kiedy to czêsto cios siêga towarzysza broni zamiast nie-
przyjaciela, za dnia za�, gdy panuje ju¿ jasno�æ i nastaje porz¹dek, ¿o³nie-
rze wzajemnie sobie wszystko wybaczaj¹.

� Czy¿ ja sam mogê o�wiadczyæ � ci¹gn¹³ � i to wbrew mym natural-
nym przekonaniom, ¿e nie by³o takich okoliczno�ci, które zachêci³yby mnie
do emigracji? Blisko�æ granic, odpowiednie znajomo�ci, wp³yw przywódcy,
etc. Gdy nastaje czas rewolucji, mo¿na mówiæ tylko o tym, czego siê doko-
na³o. By³oby rzecz¹ nieroztropn¹ twierdziæ, ¿e cz³owiek nie by³by w stanie
dokonaæ czego� innego.

Po czym poda³ wielce osobliwy przyk³ad, jak przypadek mo¿e wp³ywaæ
na ludzki los. Oto Sérrurier336 i m³odszy z Hédouville�ów wspólnie emigruj¹

334 Antoine le Picard de Phelippeaux (1768-1799), pu³kownik angielski, francuski arystokra-
ta, który uczy³ siê z Napoleonem w szkole wojskowej w Pary¿u. Na emigracji organizo-
wa³ rojalistów. Broni³ Akki z Anglikami. Tam te¿ zmar³ na d¿umê.

335 Phelippeaux w 1797 r. zosta³ aresztowany za próbê powstania w Berry, uciek³ sam z wiêzie-
nia, potem wróci³ do Francji, aby uwolniæ komandora Sidneya Smitha z wiêzienia Temple.

336 Jean Mathieu Philibert Sérurier (1742-1819), marsza³ek cesarstwa, w latach 1770-1771
przebywa³ na Korsyce, genera³ brygady w Armii W³och, w 1804 r. zosta³ gubernatorem
pa³acu Inwalidów na miejsce Berruyera, w nocy z 30 na 31 marca 1814 r. na wielkim dzie-
dziñcu pa³acu Inwalidów spali³ i zniszczy³ przechowywanych tam 1417 zdobytych nie-
przyjacielskich sztandarów, a tak¿e szpadê i insygnia króla Fryderyka II.
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do Hiszpanii. Spotyka ich patrol. Hédouville, jako m³odszy i sprawniejszy,
przekracza granicê. Czuje siê niezmiernie szczê�liwy, lecz tam wie�æ bêdzie
nêdzn¹ egzystencjê. Serrurier, zmuszony do powrotu do kraju, nad czym
bardzo boleje, zostanie marsza³kiem. Oto co siê dzieje z lud�mi, i to wbrew
ich kalkulacjom i inteligencji!

Pod Saint-Jean-d�Acre naczelny dowódca straci³ Caffarellego, którego
ogromnie lubi³ i ceni³. Ten za� darzy³ swego dowódcê niemal ba³wochwal-
cz¹ mi³o�ci¹. Uczucie to by³o tak silne, ¿e przed �mierci¹, bêd¹c przez kilka
dni w majakach, gdy zawiadamiano go, ¿e przyszed³ Napoleon, na d�wiêk
tego imienia odzyskiwa³ �wiadomo�æ. Wraca³a koncentracja, jasno�æ my�li,
potrafi³ ca³kiem logicznie rozmawiaæ, po czym natychmiast po jego odej-
�ciu ponownie pada³ na ³o¿e. Powtarza³o siê to za ka¿dym razem, kiedy na-
czelny dowódca do niego przychodzi³.

Podczas oblê¿enia Saint-Jean-d�Acre Napoleon otrzyma³ dowód wzrusza-
j¹cego i heroicznego po�wiêcenia. Gdy znajdowa³ siê w transzei, pod jego stopy
pad³a kula armatnia. Natychmiast dwóch grenadierów rzuci³o siê w jego kie-
runku. Os³aniaj¹c go szczelnie w³asnymi cia³ami i unosz¹c ramiona nad jego
g³ow¹, starali siê uchroniæ go od niebezpieczeñstwa. Na szczê�cie pocisk
wszystkich oszczêdzi³ i nikt nie zosta³ ranny.

Jeden z tych dzielnych grenadierów to pó�niejszy genera³ Daumesnil337,
drugi za� to Souchon, który trzykrotnie otrzyma³ szpadê honorow¹.

Daumesnil mia³ w�ród ¿o³nierzy niezmiernie popularny przydomek. Na-
zywano go Drewnian¹ Nog¹, gdy¿ straci³ koñczynê w kampanii moskiewskiej,
za� podczas inwazji w 1814 roku by³ komendantem twierdzy Vincennes. Sto-
lica od kilku tygodni zajêta ju¿ by³a przez koalicjantów, a Daumesnil trzy-
ma³ siê jeszcze. Ca³y Pary¿ nie rozprawia³ wtedy o niczym innym, jak o jego
uporze i ¿artobliwej odpowiedzi na rosyjskie wezwania:

� Kiedy oddacie mi nogê, oddam wam twierdzê.
Ale prócz ¿artów by³y tak¿e momenty patetyczne. Nieprzyjaciel po¿¹-

dliwym okiem patrzy³ na ogromn¹ ilo�æ zgromadzonego w twierdzy zaopa-
trzenia, którego warto�æ przekracza³a sto milionów franków. Poniewa¿
gro�by nie odnosi³y skutku, zaczêto kusiæ obroñców: milion oferowano
Daumesnilowi za oddanie twierdzy. Odpowiedzia³ na to ch³odnym tonem:

� Moje ubóstwo nie uczyni was szczê�liwszymi. Niczego nie chcê, a moja
odmowa stanowiæ bêdzie fortunê mych dzieci.

Któ¿ by uwierzy³, ¿e podobny czyn, bêd¹cy chlub¹ naszej historii i sta-
nowi¹cy przyk³ad godny na�ladowania, dwukrotnie bêdzie powtórzony, kie-

337 Pierre Daumesnil (1777-1832), francuski genera³ kawalerii, bra³ udzia³ w wyprawie do
Egiptu, ranny szabl¹ pod Akk¹, dwukrotnie ratowa³ ¿ycie gen. Bonaparte, bra³ udzia³ m.in.
w kampanii w Polsce 1806-1807, bi³ siê pod Austerlitz, w Hiszpanii, pod Ekhmühl ranny
lanc¹, pod Wagram ranny w lew¹ nogê, któr¹ mu amputowano po 3 tygodniach, guberna-
tor twierdzy Vincennes w 1814 r. i 1815 r., kiedy odmówi³ poddania jej Blücherowi.
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dy nadejdzie czas narodowego po�wiêcenia. Jak wyja�niæ podobn¹ odmo-
wê, któr¹ lepsze czasy uznaj¹ za wrêcz nieprawdopodobn¹! Lecz to czego
nie chcia³y dokonaæ organa przedstawicielstwa narodowego, maj¹ce wów-
czas niewiele wspólnego z p³omiennym patriotyzmem, uczyni sam naród.
Sk³adki obywateli ureguluj¹ d³ug publiczny, a pamiêæ Daumesnila ci¹gle
bêdzie ¿ywa.

Armia francuska zyska³a w Egipcie bezprzyk³adn¹ s³awê, na co zreszt¹
zas³ugiwa³a. Rozbi³a oddzia³y s³ynnych Mameluków, najgro�niejsze wojsko
na ca³ym Wschodzie, siej¹c w�ród nich pop³och i przera¿enie. Po naszym
odwrocie z Syrii w Abukirze wyl¹dowa³a armia turecka. Murad-Bej338, naj-
dzielniejszy i najzdolniejszy z mameluków, opu�ci³ Górny Egipt, w którym
siê schroni³, i do³¹czy³, klucz¹c okrê¿nymi drogami, do obozu tureckiego.
W momencie l¹dowania Turków francuskie oddzia³y wycofa³y siê w celu
koncentracji. Bior¹c to za wyra�n¹ oznakê boja�liwo�ci Francuzów, dowo-
dz¹cy pasza zauwa¿y³ che³pliwie na widok Murada-Beja:

� Có¿! Ci Francuzi, których tak bardzo siê obawiano, których obecno-
�ci nie mog³e� znie�æ, zmykaj¹ przede mn¹, jak tylko siê pojawiê!

Murad-Bej, ura¿ony wielce, odpowiedzia³ w�ciek³ym tonem:
� Paszo! Podziêkuj Prorokowi, ¿e tym Francuzom wycofanie siê jest na

rêkê, bo gdyby zawrócili, czmychn¹³by� przed nimi niczym kurz przed pó³-
nocnym wiatrem!

S³owa te okaza³y siê prorocze. Po kilku dniach Francuzi powrócili, rozbi-
jaj¹c ow¹ armiê w py³. Murad-Bej, który spotyka³ siê z kilkoma naszymi do-
wódcami, nie móg³ nadziwiæ siê, jacy byli niscy i szczupli. Ludzie Wschodu
przypisuj¹ wielk¹ wagê formom natury. Nie pojmowali, jak tak wielki geniusz
móg³ mie�ciæ siê w tak niepozornej cielesnej pow³oce. Jedynie widok Klébera
zdo³a³ ich usatysfakcjonowaæ. By³ to mê¿czyzna znakomitej postawy, ale
o zbyt szorstkich manierach. Egipski instynkt mówi³ im, ¿e nie jest on Fran-
cuzem. I rzeczywi�cie. Chocia¿ by³ Alzatczykiem, pierwsze lata spêdzi³
w armii pruskiej i móg³ uchodziæ za Niemca z krwi i ko�ci. Który� z naszych
utrzymywa³ wrêcz, ¿e w m³odo�ci by³ janczarem. Bardzo to roz�mieszy³o
Cesarza, który odpowiedzia³ mu na to, ¿e zakpiono sobie z niego.

Wielki marsza³ek opowiada³ Cesarzowi, ¿e dopiero pod Abukirem pierw-
szy raz by³ w jego armii i przy jego osobie. �mia³e manewry Napoleona �
kontynuowa³ � by³y jemu tak obce, ¿e niemal nie rozumia³ ¿adnego z roz-
kazów, jakie pada³y.

� Szczególnie, Sire � powiada³ � kiedy s³ysza³em, jak wykrzykiwa³
pan do oficera pañskich przewodników: No, mój drogi Hercule! We� dwu-
dziestu piêciu ludzi i uderzaj mi na tê ha³astrê. Naprawdê my�la³em,

338 Muhammad Murad-Bej (1750-1801), wódz Mameluków, pokonany w bitwie pod Pirami-
dami, porozumia³ siê w 1800 r. z Kléberem przeciwko sprzymierzonej z Angli¹ Turcji.
Zmar³ na d¿umê.
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¿e siê przes³ysza³em. Wasza Cesarska Mo�æ wskazywa³ rêk¹ chyba z tysi¹c
tureckich kawalerzystów.

Zreszt¹ straty Armii Egiptu by³y naprawdê znikome, je�li wzi¹æ pod uwa-
gê obce terytorium, niezdrowy klimat, oddalenie od francuskich baz zaopa-
trzeniowych, �mierciono�n¹ d¿umê, a zw³aszcza liczne bitwy, dziêki którym
armia ta zyska³a nie�mierteln¹ s³awê. W momencie wyl¹dowania w Egipcie
liczy³a ona trzydzie�ci tysiêcy ludzi. Powiêkszy³a siê, kiedy do³¹czyli do niej
marynarze, którzy ocaleli w bitwie morskiej pod Abukirem339. Byæ mo¿e
otrzyma³a jeszcze z Francji jakie� posi³ki. Ca³kowite jej straty, licz¹c od po-
cz¹tku kampanii a¿ do dwóch miesiêcy po wyje�dzie naczelnego dowódcy
do Europy, to jest poniesione w okresie dwudziestu siedmiu lub o�miu mie-
siêcy, wynosz¹ zaledwie osiem tysiêcy dziewiêæset piêtnastu ludzi, co uka-
zuje oficjalny dokument naczelnego zarz¹dcy tej armii340.

Rzeczywi�cie ¿ycie ludzkie musi byæ pe³ne cudów, skoro niemal¿e nie
budz¹ zainteresowania czyny nie maj¹ce precedensu w historii. Gdy Cezar
przekroczy³ Rubikon, w wyniku czego przej¹³ w³adzê, sta³ on na czele ar-
mii, dzia³aj¹c we w³asnej obronie. Gdy Aleksander, którego do czynów po-
pycha³a ambicja, m³odzieñczy zapa³ i p³omieñ geniuszu, w pogoni za s³aw¹
znalaz³ siê a¿ w Azji, ¿eby walczyæ z potê¿nym królem, by³ on synem w³adcy,
samego króla, stoj¹c na czele armii swego kraju. Ale to ¿e zwyk³y obywa-
tel, którego imiê jeszcze przed trzema laty nikomu nie by³o znane, a które-
go atutem by³o wówczas jedynie kilka zwyciêstw, �wiadomo�æ w³asnego
geniuszu i to, ¿e nazywa³ siê Napoleon, mia³ odwagê powierzyæ swej pieczy
los trzydziestu milionów ludzi, ratuj¹c ich od klêsk ze strony wroga zewnêtrz-
nego i zamieszek wewn¹trz kraju; to ¿e czytaj¹c wiadomo�ci na temat niepo-
kojów spo³ecznych i przewiduj¹c przysz³e klêski, wykrzykn¹³: �Piêkni mówcy
i gadu³y gubi¹ Francjê! Nadszed³ czas by j¹ ratowaæ!�; to ¿e opu�ci³ w³asn¹
armiê, przemierzaj¹c morza, ryzykuj¹c utratê wolno�ci i swej reputacji, po

339 Zatoka Abukir � miejsce bitwy morskiej rozegranej dnia 1 sierpnia 1798 r., w której Angli-
cy dowodzeni przez admira³a Nelsona pokonali eskadrê francusk¹ admira³a Brueysa.

340 Polegli w walkach ............................................................ 3614
Zmarli w wyniku ran .......................................................... 854
Zmarli w wyniku wypadków. ............................................. 290
Zmarli w wyniku zwyk³ych chorób .................................. 2468
Zmarli w wyniku gor¹czki zaka�nej ................................ 1689
RAZEM ...........................................................................  8915

Naczelny zarz¹dca, SARTELON

[Antoine-Léger Sartelon (1770-1825), komisarz ordonator wojenny za konsulatu i cesar-
stwa. Po drugiej restauracji komisarz-ordonator Domu Królewskiego i kawaler Orderu �w.
Ludwika � przyp. t³um.].

Kair, 10 frimaire�a roku IX [1.12.1800 � przyp. t³um.].
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czym wyl¹dowa³ na francuskiej ziemi, by �piesznie pod¹¿yæ do stolicy, gdzie
uj¹³ ster rz¹dów, powstrzymuj¹c wichrzycielskie zapêdy i wszelkiego rodzaju
nadu¿ycia obywateli; to ¿e od razu uda³o mu siê sprowadziæ naród na drogê
rozs¹dku i praw, zapewniaj¹c mu potêgê i chwa³ê, jakiej dot¹d nie zazna³;
wreszcie to, ¿e wszystkiego tego dokona³ nie wyciskaj¹c ani jednej ³zy, ani
nie przelewaj¹c jednej kropli krwi, nazwaæ mo¿na jednym z najbardziej gi-
gantycznych i najwspanialszych przedsiêwziêæ, o jakich kiedykolwiek s³y-
szano. Wszystko to napawaæ bêdzie zdumieniem i podziwem przysz³e,
spokojne i beznamiêtne pokolenia. I takie czyny ówcze�ni ludzie �mieli na-
zwaæ rozpaczliw¹ ucieczk¹ i haniebn¹ dezercj¹! A przecie¿ armia, któr¹
pozostawi³, okupowa³a Egipt jeszcze przez dwa lata. Cesarz uwa¿a³ wrêcz,
¿e w ¿adnym wypadku nie powinna byæ do tego zmuszona. Wielki marsza-
³ek, który pozosta³ z ni¹ do ostatniej chwili, podziela³ ten pogl¹d.341

Po wyje�dzie naczelnego dowódcy do Francji jego nastêpca, Kléber, otu-
maniony i ulegaj¹cy wp³ywom intrygantów, zacz¹³ pertraktacje w sprawie
ewakuacji armii z Egiptu. Kiedy jednak w wyniku odmowy nieprzyjaciela
ws³awi³ siê ponownie i uwierzy³ we w³asne si³y, ca³kowicie zmieni³ zdanie,
popieraj¹c okupacjê Egiptu. Podziela³ tym samym odczucia ca³ej armii. Od-
t¹d swoj¹ energiê zu¿ywa³ na to, by siê tam utrzymaæ.

Oddali³ od siebie pod¿egaczy, którzy podtrzymywali go w pierwotnej opi-
nii, a zacz¹³ otaczaæ siê lud�mi reprezentuj¹cymi odrêbne stanowisko. Gdy-
by ¿y³, Egipt nigdy by nie do�wiadcza³ burzliwych losów. Zguba tego kraju
by³a jedynie konsekwencj¹ �mierci Klébera. Wówczas to armia podzieli³a siê
miêdzy zwolenników Menou i Reyniera342, staj¹c siê ju¿ tylko teatrem intryg.343

Odwaga i si³a Francuzów nie uleg³y os³abieniu, jednak sposób, w jaki dowódca
kierowa³ i operowa³ armi¹, nie wró¿y³ niczego dobrego.

Menou okaza³ siê dowódc¹ ca³kowicie nieudolnym. Anglicy zaatakowali
go si³ami dwudziestu tysiêcy ludzi. Dysponowa³ on o wiele wiêkszymi si³ami,

341 Napoleon opu�ci³ Egipt na fregacie Muiron 23 sierpnia 1799 r., w tym czasie Bertrand le-
czy³ ranê, jak¹ otrzyma³ 27 lipca 1799 r., ju¿ jednak dnia 4 sierpnia 1799 r. otrzyma³ awans
na szefa brygady i dowódcê wojsk in¿ynieryjnych w Aleksandrii. Bra³ udzia³ w pracach
komisji maj¹cej os¹dziæ zabójców Klébera, a 6 wrze�nia 1800 r. otrzyma³ awans na gen.
bryg. Dowodzi³ fortyfikacjami Aleksandrii w okresie od 21 marca do jej kapitulacji 31 sierpnia
1801 r.

342 Jean Louis Reynier (1771-1814), genera³ francuski, szef sztabu Armii Renu i Mozeli, pod-
czas wyprawy egipskiej dowodzi³ m.in. prawym skrzyd³em pod Kanop¹. Kierowa³ prawym
skrzyd³em armii pod Fuentes del Onoro 3-5 maja 1811 r. Dowodzi³ korpusami w kampanii
1812 i 1813 r. Walczy³ pod Kaliszem 13 lutego 1813 r., wycofa³ siê pod G³ogów 19 lutego
1813 r., walczy³ wiosn¹ dowodz¹c VII Korpusem saskim, zdoby³ Zgorzelec 23 maja 1813 r.
Wziêty do niewoli pod Lipskiem.

343 Reynier przeciwstawia³ siê Menou, za co zosta³ na jego rozkaz aresztowany w Aleksan-
drii przez gen. Destainga, a nastêpnie wys³any z powrotem do Francji. Co ciekawe, tego¿
Destainga zabi³ podczas pojedynku w Pary¿u 5 maja 1802 r.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

194

nieporównywalnie wy¿sze te¿ by³o morale armii francuskiej. Jednak Menou
w niepojêtym za�lepieniu po�piesznie rozproszy³ ca³e wojsko, jak tylko us³y-
sza³, ¿e zbli¿aj¹ siê Anglicy. Ci pojawili siê w zwartych szykach, za� atako-
wani byli na niewielkich odcinkach. Cesarz skomentowa³ to nastêpuj¹co:

� Jaki¿ �lepy jest los! Gdyby zastosowano odmienn¹ taktykê, Anglicy
niechybnie zostaliby rozbici i ile¿ kolejnych korzy�ci mog³aby przynie�æ ich
klêska!

Zreszt¹ l¹dowanie Anglików przebiega³o wzorowo � mówi³ wielki mar-
sza³ek344. W nieca³e piêæ-sze�æ minut w szyku bojowym stanê³o piêæ tysiê-
cy piêciuset ¿o³nierzy. By³ to prawdziwy spektakl operowy, który jeszcze
trzykrotnie zosta³ powtórzony. Desant ten usi³owa³o powstrzymaæ zaledwie
tysi¹c dwustu ludzi, zadaj¹c nieprzyjacielowi powa¿ne straty. Wkrótce po
tym genera³ Lanusse345, dysponuj¹c zaledwie trzema tysi¹cami ¿o³nierzy,
przypu�ci³ zuchwa³y atak na licz¹c¹ od trzynastu do czternastu tysiêcy masê
wojska. Ten ambitny a¿ do szaleñstwa dowódca mia³ nadziejê, ¿e poradzi
sobie sam, tote¿ nie chcia³ czekaæ na ¿adne posi³ki. Pocz¹tkowo rozbija³
wszystko, co napotyka³ na swej drodze, dokonuj¹c prawdziwej rzezi, w koñcu
jednak zosta³ pokonany. A wystarczy³oby, by mia³ dwa-trzy tysi¹ce ludzi wiê-
cej, a¿eby zrealizowa³ swoje plany.

Anglicy byli bardzo zaskoczeni, gdy zapoznali siê z nasz¹ sytuacj¹
w Egipcie. Doszli do wniosku, ¿e mieli du¿o szczê�cia, i¿ sprawy przybra³y
taki, a nie inny obrót.

Genera³ Hutchinson346, który zebra³ owoce francuskich zwyciêstw, o�wiad-
czy³ pó�niej w Europie, ¿e gdyby Anglicy znali prawdziw¹ sytuacjê w Egip-
cie, zapewne nigdy nie odwa¿yliby siê tam l¹dowaæ. W Anglii panowa³o jednak
przekonanie, ¿e w Egipcie nie by³o nawet sze�ciu tysiêcy Francuzów. Ta fa³-
szywa informacja pochodzi³a z przechwyconej korespondencji oraz z infor-
macji dzia³aj¹cego tam wywiadu.

� Jak bardzo typowe jest dla Francuzów � mówi³ Cesarz � wyolbrzy-
mianie faktów, skar¿enie siê i przeinaczanie wszystkiego, kiedy tylko staj¹
siê niezadowoleni. Owa masa raportów by³a jedynie wynikiem frustracji

344 Mowa o wysadzeniu pod Aleksandri¹ 18 000 ¿o³nierzy angielskich dowodzonych przez
gen. Abercomy�ego 8 marca 1801 r.

345 François Lanusse (1768-1847), genera³ francuski, nominacjê otrzyma³ od Bonapartego
27 kwietnia 1796 r., ranny i wziêty do niewoli w potyczce nad Brent¹ 6 listopada 1796 r.
Mianowany przez Klébera genera³em dywizji. Podczas bitwy pod Kanop¹ 21 marca 1801 r.
dowodzi³ lewym skrzyd³em, z którego zaatakowa³ angielskie reduty. Zebra³ wówczas bry-
gadê Valéntin, któr¹ poprowadzi³ do ataku. By³ ranny w nogê, któr¹ na polu bitwy mu
amputowano, wskutek czego zmar³ po dwóch godzinach.

346 John Hely-Hutchinson, 2 lord Donoughmore (1757-1832), genera³ angielski. W 1793 r.
s³u¿y³ we Flandrii jako adiutant gen. Ralpha Abercomby�ego, w 1798 r. w Irlandii oraz
w 1799 r. w Holandii. W 1801 r. wyjecha³ z ekspedycj¹ do Egiptu jako zastêpca gen.
Abercomby�ego, po zranieniu i �mierci którego obj¹³ naczelne dowództwo.
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i chorej wyobra�ni. Pisano, ¿e w Egipcie nie ma nic do jedzenia, ¿e w wyni-
ku ka¿dej kolejnej bitwy ca³a armia zostawa³a rozbita, ¿e wszystko unice-
stwia³y choroby, ¿e nie by³o ju¿ ¿ywej duszy, etc.

Ta d³uga seria raportów w koñcu przekona³a Pitta347. Dlaczego zreszt¹ mia-
³oby byæ inaczej? Osobliwym zrz¹dzeniem losu pierwsze depesze Klébera
wysy³ane do Dyrektoriatu oraz korespondencja armii dotar³y w Pary¿u w³a-
�nie do r¹k poprzedniego naczelnego dowódcy w Egipcie, który niedawno
kierowa³ wydarzeniami z 18 brumaire�a. I niech wyja�nione bêd¹, je�li w ogóle
jest to mo¿liwe, zawarte w tych dokumentach sprzeczno�ci. Niechaj ci, co
tego pragn¹, pos³u¿¹ siê opini¹ uznanych autorytetów, ¿eby broniæ jego zda-
nia. Kléber, jako naczelny dowódca, donosi³ dyrektoriatowi, ¿e ma zaledwie
sze�æ tysiêcy ludzi, za� zawarte w tej samej przesy³ce raporty inspektora woj-
skowego wykazywa³y, ¿e jest ich ponad dwadzie�cia tysiêcy. Kléber twier-
dzi³, ¿e nie ma pieniêdzy, natomiast konta skarbowe wykazywa³y wielkie sumy.
Twierdzi³, ¿e z dzia³ pozosta³ ju¿ tylko umocniony park artyleryjski pozba-
wiony amunicji, za� z rejestrów armii wynika³o, ¿e zaopatrzenia wystarczy
na kilka kampanii.

� Tak wiêc � zauwa¿y³ Napoleon � gdyby Kléber, w wyniku uk³adów,
jakie rozpocz¹³, ewakuowa³ armiê z Egiptu, nie waha³bym postawiæ go przed
s¹dem po jego powrocie do Francji. Wszystkie te sprzeczne dokumenty by³y
ju¿ analizowane przez Radê Stanu.

A co dopiero mog³y zawieraæ, w porównaniu z korespondencj¹ Klébera,
naczelnego dowódcy, listy wysy³ane przez ludzi po�ledniejszej rangi, listy
prostych ¿o³nierzy. Oto co Anglicy przechwytywali ka¿dego dnia, oto co na-
stêpnie publikowali i co by³o przyczyn¹, ¿e zdecydowali siê na ekspedycjê,
która mog³a ich bardzo drogo kosztowaæ. We wszystkich swych kampaniach
Cesarz � jak sam powiada³ � zawsze mia³ na temat przechwyconych listów
to samo zdanie, czasem za� wyci¹ga³ z nich wielkie korzy�ci.

W korespondencji, która wówczas dosta³a siê w jego rêce, wyczyta³ o so-
bie okropne rzeczy. Poruszy³o go to tym bardziej, ¿e niektóre listy napisali
ludzie, których obdarzy³ przywilejami i zaufaniem, o których s¹dzi³, ¿e s¹
do niego bardzo przywi¹zani. Jedna z tych osób, któr¹ obsypa³ bogactwami
i której najbardziej ufa³, donosi³a, ¿e naczelny dowódca uciek³ z Egiptu, krad-
n¹c z funduszy armii dwa miliony franków. Na szczê�cie w tych samych de-
peszach rachunki ksiêgowego wykazywa³y, ¿e genera³ nie pobra³ nawet ca³ego
nale¿nego mu wynagrodzenia.

� Gdy to czyta³em � opowiada³ Cesarz � czu³em, ¿e ludzie napawaj¹ mnie
obrzydzeniem. Wtedy to po raz pierwszy by³em pod³amany na duchu i choæ
nie by³ to mój jedyny kryzys, ten chyba odczu³em najbardziej. Wszyscy w armii

347 Wiliam Pitt M³odszy (1759-1806), polityk angielski i w okresie 1783-1801, 1804-1805
premier. Twórca I, II i III koalicji antynapoleoñskiej. Po klêsce pod Austerlitz za³amany
psychicznie, krótko potem zmar³.
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uwa¿ali mnie ju¿ za straconego. Zaczêto ju¿ wkupywaæ siê w ³aski tej osoby,
co odbywa³o siê moim kosztem.

Zreszt¹ ta sama osoba usi³owa³a pó�niej czyniæ to samo w stosunku do
niego. Cesarz powiedzia³, ¿e nie sprzeciwi³ siê temu, aby objê³a jakie� pod-
rzêdne stanowisko, ale nigdy ju¿ nie chcia³ mieæ z ni¹ do czynienia. Odpo-
wiada³ niezmiennie, ¿e jej nie zna. Oto ca³a jego zemsta.

Cesarz powtarza³ a¿ do znudzenia, ¿e Egipt winien nale¿eæ do Francji
i ¿e niechybnie by tak by³o, gdyby broni³ go Kléber lub Desaix348. Powia-
da³, ¿e byli to jego dwaj najwybitniejsi zastêpcy. Obaj byli wielce zas³u¿e-
ni, choæ bardzo ró¿nych charakterów i usposobienia. Sylwetki ich ukazane
bêd¹ w pamiêtnikach po�wiêconych kampanii egipskiej.

Kléber to naturalny talent, Desaix natomiast swe zalety zawdziêcza³ wy-
kszta³ceniu i pracowito�ci. Geniusz Klébera uwidacznia³ siê jedynie momen-
tami w obliczu wielkich wyzwañ, po czym natychmiast ustêpowa³ miejsca
gnu�no�ci i przyjemno�ciom ¿ycia. Talent Desaixa widoczny by³ stale, jego
¿yciowym powo³aniem by³a wy³¹cznie szlachetna ambicja i prawdziwa
chwa³a. Uosabia³ on i�cie antyczny charakter. Cesarz powiedzia³, ¿e �mieræ
jego by³a najwiêksz¹ strat¹, jakiej do�wiadczy³. Dziêki podobnemu wykszta³-
ceniu i zasadom mogliby doskonale siê rozumieæ. Desaix zadowoli³by siê
jakim� podrzêdnym stanowiskiem, by³by zawsze wierny i oddany. Gdyby
nie zgin¹³ pod Marengo, Pierwszy Konsul powierzy³by mu Armiê Niemiec,
a tak w dalszym ci¹gu na jej czele sta³ Moreau349. Zreszt¹ przedziwny zbieg
okoliczno�ci, je�li chodzi o los tych dwóch zastêpców Napoleona, sprawi³,
¿e tego samego dnia i o tej samej porze, gdy Desaix pad³ pod Marengo od
kuli armatniej, Kléber zamordowany zosta³ w Kairze.

Od niedzieli 1 do wtorku 3 pa�dziernika 1815

W jaki sposób Cesarz dyktowa³ pamiêtniki.

Wiatr, morze, temperatura powietrza ci¹gle by³y takie same. Zachodni
wiatr, który pocz¹tkowo bardzo nam sprzyja³, zaczyna³ ju¿ nam przeszka-
dzaæ. Zdecydowali�my siê p³yn¹æ na wschód w poszukiwaniu pasatów, obec-

348 Louis Charles Desaix de Veygoux (1768-1800), genera³ francuski, uczestnik wyprawy egip-
skiej, pad³ od kuli austriackiej w bitwie pod Marengo, kiedy nadci¹gn¹³ ze swoj¹ dywizj¹
ratuj¹c Bonapartego przed klêsk¹.

349 Jean Victor Moreau (1763-1813), jeden z najzdolniejszych genera³ów francuskich, od kwietnia
1799 r. dowódca Armii W³och i Armii Renu, zwyciê¿y³ Austriaków pod Hohenlinden, uczest-
niczy³ w spisku przeciwko Napoleonowi, aresztowany, wyjecha³ do Ameryki. Powróci³
w 1813 r. na pro�bê cara Aleksandra I, ciê¿ko ranny w bitwie pod Dreznem, zmar³ w cze-
skich Lounach. Pochowany w Petersburgu.
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nie za� byli�my ju¿ w rejonie, gdzie powinni�my natrafiæ na wiatr prowa-
dz¹cy nas do celu. Jednak utrzymuj¹ce siê ca³y czas wiatry zachodnie za-
dziwia³y wszystkich, doprowadzaj¹c ca³¹ za³ogê do rozpaczy.

Cesarz niezmiennie ka¿dego ranka dyktowa³ swe wspomnienia. Czyn-
no�æ ta z ka¿dym dniem coraz bardziej go poch³ania³a, tote¿ up³ywaj¹cy czas
nie by³ dla niego zbyt uci¹¿liwy.

Jednostka opu�ci³a port w takim po�piechu, ¿e wszystko trzeba by³o ro-
biæ na pe³nym morzu. Niedawno skoñczono jej malowanie. Cesarz ma nie-
prawdopodobny zmys³ zapachu. Specjalnie wyczulony by³ na zapach farby,
który bardzo �le znosi³, tote¿ przez dwa dni nie opuszcza³ swej kajuty.

Co wieczór, przechadzaj¹c siê po pok³adzie, z przyjemno�ci¹ powraca³ do
porannej pracy. Pocz¹tkowo na okrêcie by³ tylko jeden dokument, w postaci
kiepskiego opracowania nosz¹cego tytu³ Wojny Francuzów we W³oszech350,
nie maj¹cego ani w¹tku przewodniego, ani jasno okre�lonego celu, ani spój-
nej chronologii. Cesarz przejrza³ je, a jego doskona³a pamiêæ dokona³a reszty.
Podziwia³em j¹ tym bardziej, ¿e odnosi³o siê wra¿enie, i¿ wkracza akurat
tam, gdzie nale¿a³o, czyni¹c to jakby automatycznie.

Rozpoczynaj¹c pracê ka¿dego dnia, Cesarz skar¿y³ siê, ¿e fakty sta³y siê
ju¿ dla niego obce. Wydawa³o siê, ¿e nie wierzy ju¿ we w³asne mo¿liwo�ci;
mawia³, ¿e nie bêdzie w stanie osi¹gn¹æ zamierzonego celu. Wówczas to
przez kilka minut pogr¹¿ony by³ w zadumie, po czym wstawa³ z miejsca,
zaczyna³ siê przechadzaæ i dyktowaæ. Od tej chwili by³ to ca³kiem inny cz³o-
wiek. Wszystko p³ynê³o wartkim potokiem, mówi³ jak natchniony. Wyra¿e-
nia, miejsca, daty: nic nie mog³o go powstrzymaæ.

Nazajutrz czyta³em mu to, co dyktowa³ poprzedniego dnia. Poczyniw-
szy pierwsz¹ poprawkê, kontynuowa³ dyktowanie tego samego tematu, tak
jak gdyby dzieñ wcze�niej niczego nie mówi³. Obie wersje bardzo siê ró¿-
ni³y. Druga by³a dok³adniejsza, szersza, bardziej uporz¹dkowana. Niekiedy
w stosunku do pierwszej ró¿ni³a siê w faktach.

Dwa dni pó�niej, po kolejnej poprawie jeszcze raz ta sama operacja, czyli
trzecie dyktowanie, oparte na dwóch poprzednich wersjach i porz¹dkuj¹ce je.
Jednak od tej chwili, nawet gdyby dyktowa³ po raz czwarty, siódmy czy dzie-
si¹ty, co czasem siê zdarza³o, niezmiennie powtarza³y siê te same my�li, ta
sama struktura, niemal te same wyra¿enia. Tote¿ zbêdne by³o zapisywanie tego
wszystkiego. Choæ w koñcu niczego ju¿ nie notowa³em, nie zwraca³ na to
uwagi i dyktowa³ a¿ do wyczerpania tematu. Gdyby w pewnej chwili straci³o
siê w¹tek, daremnie mo¿na by go prosiæ o powtórzenie. Dyktowa³ dalej,
a poniewa¿ czyni³ to ogromnie szybko, nie sposób by³o tego od niego wyma-
gaæ, a to z obawy ¿e mo¿na by straciæ jeszcze wiêcej i zagubiæ siê ca³kowicie.

350 Mo¿e chodziæ o kilkutomowe dzie³o genera³a dywizji i ministra wojny Josepha Servana
pt. Histoire des Guerres des Français en Italie.
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Od �rody 4 do soboty 7 pa�dziernika 1815

Osobliwe zrz¹dzenie losu.

Sta³e wiatry po³udniowo-zachodnie sta³y siê prawdziwym utrapieniem.
Zamiast posuwaæ siê do przodu, zaczêli�my siê cofaæ. Wp³ynêli�my ju¿ w g³¹b
Zatoki Gwinejskiej351. Dostrzeg³szy tam jak¹� jednostkê, wys³ali�my do niej
sygna³ w celu jej identyfikacji. Odpowiedziano nam, ¿e jest to Francuz, który
podobnie jak my zab³¹dzi³, zboczywszy z w³a�ciwego kursu. Jednostka wy-
p³ynê³a z portu bretoñskiego, a celem jej by³a wyspa Bourbon352. Cesarz bar-
dzo ubolewa³, ¿e nie ma nic do czytania, na to odezwa³em siê ¿artem, ¿e byæ
mo¿e na tamtej jednostce mam ca³¹ skrzyniê ksi¹¿ek, poniewa¿ przed paro-
ma miesi¹cami wys³a³em jedn¹ tak¹ przesy³kê okrêtem udaj¹cym siê w kie-
runku Przyl¹dka Dobrej Nadziei. To co mog³oby siê wydawaæ nieprawdopo-
dobnym zrz¹dzeniem losu, okaza³o siê prawd¹! Gdybym poszukiwa³ tej
jednostki, pewnie bezskutecznie przemierza³bym wszystkie morza. By³ to ten
w³a�nie okrêt. Dowiedzia³em siê o tym nazajutrz, kiedy oficer, który przebywa³
na nim z wizyt¹, wyjawi³ mi potem jego nazwê. Oficer ten ogromnie zaskoczy³
kapitana owej jednostki, poczciwego Francuza, mówi¹c mu, ¿e na pok³adzie
okrêtu, który widzi, znajduje siê Cesarz Napoleon udaj¹cy siê na Wyspê �wiêtej
Heleny. Poczciwiec, potrz¹saj¹c smêtnie g³ow¹, odpowiedzia³ mu:

� Odbieracie nam nasz skarb, pozbawiacie nas tego, kto móg³ nami rz¹-
dziæ zgodnie z naszymi zwyczajami i upodobaniami.

Od niedzieli 8 do pi¹tku 13 pa�dziernika 1815

Szemrania przeciwko admira³owi.

Pogoda ca³y czas by³a taka sama. Co wieczór pocieszali�my siê, ¿e nie-
sprzyjaj¹cy nam dzieñ ju¿ siê koñczy, maj¹c nadziejê, ¿e noc przyniesie
szczê�liw¹ odmianê. Jednak ka¿dego ranka budzili�my siê tak samo strapieni.
Niemal widzieli�my ju¿ Kongo, tote¿ p³ynêli�my tak, by siê od niego odda-
liæ. Wydawa³o siê, ¿e pogoda nigdy siê nie zmieni. Zniechêcenie by³o ogrom-
ne, nudzili�my siê, jak nigdy dot¹d. Anglicy obwiniali o to admira³a. Gdyby
zdecydowa³ siê p³yn¹æ t¹ sam¹ tras¹ co inni � powiadano � ju¿ dawno byli-
by�my na miejscu. Jego kaprysy doprowadzi³y go, wbrew wszelkiemu

351 Zatoka Gwinejska � zatoka Oceanu Atlantyckiego, u zachodnich brzegów Afryki �rod-
kowej; le¿¹ na niej wyspy: Bioko, Ksi¹¿êca, �w. Tomasza, a uchodz¹ do niej rzeki Niger,
Wolta i Ogowe.

352 Wyspa Bourbon � le¿y na Oceanie Indyjskim, 700 km na zachód od Madagaskaru i 200 km
na p³d.-zach. od Mauritiusu.
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rozs¹dkowi, na drogê, której koñca nie by³o widaæ. Jednak szemrania za³o-
gi nie przybra³y tak ostrej formy jak podczas rejsu Krzysztofa Kolumba. Je�li
o nas chodzi, u�mialiby�my siê tylko, choæby nawet znalaz³ San Salvador353,
byle tylko unikn¹æ kryzysu. Co siê tyczy mojej osoby, k³opoty te niewiele mnie
obchodzi³y, poniewa¿ ca³kowicie poch³oniêty by³em prac¹. Ostatecznie co za
ró¿nica znale�æ siê w takim czy innym wiêzieniu! Je�li idzie o Cesarza, wy-
dawa³ siê jeszcze bardziej obojêtny, widz¹c w tym wszystkim jedynie ko-
lejne up³ywaj¹ce dni.

Jednak¿e dziêki uporczywo�ci za³ogi i niewielkich zmianach pogody zbli-
¿ali�my siê do celu i mimo ¿e nie mieli�my naturalnego pasatu, zd¹¿ali�my
ju¿ we w³a�ciwym kierunku, w najgorszym za� wypadku ró¿nica w trasie
by³a niewielka.

Sobota 14 pa�dziernika 1815

Widok �wiêtej Heleny.

Tego w³a�nie dnia mieli�my nadziejê ujrzeæ Wyspê �wiêtej Heleny. Ad-
mira³ ju¿ wcze�niej nas o tym powiadomi³. Ledwie zd¹¿yli�my powstaæ od
sto³u, jak rozleg³ siê okrzyk ziemia! B³¹d w obliczeniach czasowych wyno-
si³ tylko kwadrans. To prawdziwy cud, dowodz¹cy jak wielki postêp dokona³
siê w ¿egludze: rozpoczyna siê podró¿ w odleg³ym punkcie Ziemi, a o wy-
znaczonej porze dociera siê do wybranego punktu w przestrzeni. Mo¿liwe jest
to dziêki dok³adnej obserwacji niezmiennych punktów lub sta³ych ruchów
we wszech�wiecie.

Cesarz dotar³ na przedni¹ czê�æ okrêtu, by móc dojrzeæ ziemiê i s¹dzi³,
¿e j¹ dostrzega. Opu�cili�my ¿agle, stoj¹c przez ca³¹ noc.

Niedziela 15 pa�dziernika 1815

Przybycie na Wyspê �wiêtej Heleny.

Za dnia z ³atwo�ci¹ dostrzega³em wyspê, i to z bardzo bliska. Pocz¹tko-
wo wydawa³a mi siê do�æ du¿a, w miarê jednak jak siê do niej zbli¿ali�my,
zmniejsza³a siê znacznie. Wreszcie po siedemdziesiêciu dniach od opusz-
czenia Anglii i po stu dziesiêciu dniach od opuszczenia Pary¿a zarzucamy

353 San Salvador � wyspa na Oceanie Atlantyckim, w archipelagu Bahamów, najwiêksza miej-
scowo�æ to Cockburn Town; by³o to najprawdopodobniej miejsce pierwszego l¹dowania
Krzysztofa Kolumba w Ameryce 12 pa�dziernika 1492 r.
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kotwicê oko³o po³udnia. Dotyka ona dna, bêd¹c pierwszym ogniwem ³añ-
cucha, który przykuje do ska³y wspó³czesnego Prometeusza354.

Na kotwicowisku dostrzegli�my znaczn¹ liczbê okrêtów z naszej eska-
dry, które siê od niej oddali³y lub które zostawili�my z ty³u. Dotar³y jednak
do celu kilka dni przed nami.355 To jeszcze jeden dowód na to, ¿e wszelkie
obliczenia nawigacyjne s¹ rzecz¹ wielce niepewn¹, gdy¿ nale¿y wzi¹æ rów-
nie¿ pod uwagê kaprysy ciszy morskiej oraz si³ê i zmienno�æ wiatrów.

Wbrew zwyczajowi Cesarz ubra³ siê o wczesnej porze i wyszed³ na po-
k³ad. Pojawi³ siê na pomo�cie komunikacyjnym by ³atwiej móc obserwo-
waæ brzeg. Naszym oczom ukaza³a siê chyba jaka� wioska wci�niêta
pomiêdzy ogromnymi, go³ymi, wypalonymi od s³oñca ska³ami wznosz¹cy-
mi siê a¿ do chmur. Ka¿da platforma skalna, ka¿da wnêka, ka¿dy wierzcho-
³ek naje¿ony by³ dzia³ami. Cesarz spogl¹da³ na wszystko przez lornetê.
Znajdowa³em siê przy nim, ca³y czas zerkaj¹c na jego twarz. Nie mog³em
jednak dostrzec najmniejszego nawet poruszenia, a przecie¿ ca³kiem mo¿li-
we, ¿e mia³o to ju¿ byæ jego do¿ywotnie wiêzienie! Jego grób!... Có¿ ja za-
tem mia³em odczuwaæ, co mog³em wyraziæ?...

Niebawem Cesarz opu�ci³ pomost. Zawezwa³ mnie do siebie, po czym
oddali�my siê, jak zwykle, pracy.

Admira³ który zszed³ wcze�nie na l¹d, powróci³ oko³o godziny szóstej
ogromnie zmêczony. Przemierzy³ wszystkie miejscowo�ci, dochodz¹c do
wniosku, ¿e w koñcu znalaz³ co� odpowiedniego. Nieodzowne jednak by³y
odpowiednie renowacje, które potrwaæ mog³y ze dwa miesi¹ce. Przez nie-
mal dziewiêædziesi¹t dni nie opuszczali�my naszego drewnianego wiêzie-
nia, a dok³adne instrukcje ministerialne zaleca³y przebywaæ tam, dopóki nie
bêdzie gotowe nasze wiêzienie na l¹dzie. Trzeba tu oddaæ sprawiedliwo�æ
admira³owi, który przeciwny by³ takiemu barbarzyñstwu. O�wiadczy³ nam,
z pewn¹ doz¹ satysfakcji, ¿e zobowi¹zuje siê do tego, by�my ju¿ nazajutrz
pojawili siê na l¹dzie.

Poniedzia³ek 16 pa�dziernika 1815

Wyl¹dowanie Cesarza na Wyspie �wiêtej Heleny.

Po obiedzie Cesarz wsiad³ do ³odzi wraz z admira³em i wielkim marsza³-
kiem, by udaæ siê na l¹d.356  W�ród zgromadzonych na rufówce oficerów oraz

354 Prometeusz � postaæ z mitologii greckiej. Tytan, który dla ludzi ukrad³ bogom ogieñ. Uwiê-
ziony za to w ska³ach Kaukazu, sk¹d uwolni³ go Herakles.

355 Siedemna�cie dni przed okrêtem admiralskim przyby³y na �w. Helenê fregata HMS
Havannah oraz bryg HMS Fury, których za³ogi zawiadomi³y mieszkañców o przybyciu
tu niebawem Napoleona.
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w�ród znacznej czê�ci za³ogi zebranej na pomo�cie komunikacyjnym zapa-
nowa³o wielkie poruszenie. Nie wynika³o ono jednak z ciekawo�ci, bo prze-
cie¿ wszyscy znali siê ju¿ od trzech miesiêcy. Obecne zgromadzenie
wywo³ane by³o wielk¹ w stosunku do nas ¿yczliwo�ci¹.

Zanim Cesarz znalaz³ siê w ³odzi, wezwa³ dowódcê okrêtu, by po¿egnaæ
siê z nim, jak równie¿ przekazaæ mu podziêkowania dla oficerów i za³ogi.
Jego s³owa ogromnie poruszy³y tych, co je us³yszeli, a tak¿e tych, którzy
kazali je sobie przet³umaczyæ.

Pozosta³a czê�æ �wity cesarskiej wyl¹dowa³a oko³o godziny ósmej. To-
warzyszy³o nam kilku oficerów. Zreszt¹ kiedy opuszczali�my okrêt, wszy-
scy zdawali siê okazywaæ nam szczer¹ sympatiê.

Zastali�my Cesarza w salonie, który przeznaczono dla niego. Wkrótce
potem uda³ siê do swego pokoju, dok¹d zostali�my zawezwani. Warunki by³y
niewiele lepsze ni¿ na okrêcie. Nas umieszczono w budynku przypominaj¹-
cym ober¿ê lub umeblowany hotel.357

Miasteczko �wiêta Helena358 to w³a�ciwie bardzo krótka ulica lub ci¹g do-
mów wzd³u¿ niezmiernie w¹skiej doliny wci�niêtej miêdzy dwie góry o ska-
listych, nagich szczytach.

356 Data i pora wyj�cia na l¹d Napoleona jest podawana rozmaicie, co da³o asumpt do ró¿ne-
go rodzaju interpretacji. O�Meara podaje, ¿e Napoleon wyszed³ na l¹d w Jamestown wie-
czorem 17 pa�dziernika 1815 r., oko³o godziny 19 � B.E. O�Meara, Napoleon in exile,
t. 1, London 1822, s. 10; Betsy Balcombe pisze, ¿e pobieg³a noc¹ nad brzeg, aby zoba-
czyæ Napoleona. By³o ju¿ jednak tak ciemno, ¿e jego postaæ by³a niewidoczna. Podobnie
analizuj¹cy ró¿ne relacje F. Masson, op.cit., s. 267 uzna³, ¿e cesarz wyl¹dowa³ 17 pa�-
dziernika 1815 r., a po noclegu w ober¿y rankiem nastêpnego dnia o godz. 6 rano ruszy³
dalej konno.

357 Napoleon tu¿ po wyj�ciu na l¹d zatrzyma³ siê w domu nale¿¹cym do jednego z bogat-
szych mieszkañców wyspy Porteousa � B.E. O�Meara, op.cit., s. 10-11.

358 �wiêta Helena to obecne miasto Jamestown. Na rok przed przybyciem Napoleona na wy-
spê zamieszkiwa³o na niej 3587 osób, w tym: 736 Europejczyków, 891 ¿o³nierzy garnizo-
nu, 420 wolnych mieszkañców, 1293 niewolników i 247 Chiñczyków. W 1817 r. liczba
ogólna mieszkañców zwiêkszy³a siê do 6150, z czego 821 wa¿nych osób cywilnych i woj-
skowych, 1540 niewolników, 500 wolnych mieszkañców, 820 osób z orszaku cywilnego
i wojskowego, 1475 ¿o³nierzy wojsk królewskich, 352 osób z rodzin, 618 Chiñczyków
i 24 Hindusów. W 1824 r. po �mierci Napoleona liczba mieszkañców wyspy spad³a
do 4700.
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POBYT W BRIARS359

Wtorek 17 pa�dziernika 1815 roku

Cesarz osiada w Briars; czas pobytu: miesi¹c i dwadzie�cia cztery dni.
Opisy. Nêdzna egzystencja.

O godzinie szóstej rano Cesarz, wielki marsza³ek i admira³ udali siê kon-
no,360  by obejrzeæ Longwood (d³ugie drewno). By³ to dom, który przeznaczo-
no na jego rezydencjê, znajduj¹cy siê dwie-trzy mile od miasteczka. W drodze
powrotnej dostrzegli niewielki wiejski dom znajduj¹cy siê w przed³u¿eniu
doliny o dwie mile na pó³noc od miasta. Cesarz wzdraga³ siê na my�l, ¿e
musi powróciæ tam, gdzie nocowa³, znalaz³by siê bowiem w jeszcze wiêk-
szym odosobnieniu ni¿ na okrêcie: drzwi strzeg³a stra¿, a pod oknami gro-
madzili siê gapie. Mia³by wiêc do dyspozycji jedynie swój pokój. Spodoba³
mu siê niewielki pawilon przylegaj¹cy do tego wiejskiego domku. Admira³
uzna³, ¿e bêdzie mu tam lepiej ni¿ w mie�cie. Cesarz wiêc tam pozosta³

359 Briars (The Briars Pavilion) � posiad³o�æ nale¿¹ca do rodziny Balcombe. Cesarz miesz-
ka³ w nim od 17 pa�dziernika do 10 grudnia 1815 r. Tak siê sk³ada, ¿e zatrzyma³ siê tutaj
podczas swojego krótkiego pobytu na �w. Helenie ksi¹¿ê Wellington. Do roku 1959 po-
siad³o�æ wiele razy zmienia³a w³a�cicieli. Wówczas naby³a j¹ w koñcu Mabel Brooks
z Melbourne, praprawnuczaka Williama Balcombe�a, która sprzeda³a budynek francuskie-
mu rz¹dowi. Obok Longwood, miejsca pochówku Napoleona, by³a to trzecia nierucho-
mo�æ na wyspie nale¿¹ca do rz¹du Francji. Mo¿na tu obecnie zobaczyæ historyczne
reprodukcje posiad³o�ci i wyspy, dokumenty o wyspie oraz Kompanii Wschodnioindyj-
skiej, a tak¿e dotycz¹ce angielskich w³a�cicieli ziemskich. Znajduje siê tutaj równie¿ po-
piersie Napoleona Marianiego oraz czê�ci serwisu do herbaty, z którego korzysta³ cesarz.

360 Napoleon otrzyma³ na tê okazjê od gubernatora Wilksa ma³ego czarnego konia � B.E.
O�Meara, op.cit., s. 11.
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i pos³a³ po mnie. Tak bardzo przyzwyczai³ siê do pracy nad dyktowaniem
przebiegu kampanii w³oskiej, ¿e nie móg³ siê bez tego obej�æ. Natychmiast
wyruszy³em w drogê, by do niego do³¹czyæ.

Niewielka dolina, w której znajduje siê osada �wiêtej Heleny, prowadzi
daleko w g³¹b wyspy, wij¹c siê pomiêdzy dwoma skalistymi ³añcuchami gór-
skimi, które �ciskaj¹ j¹ z obu stron. Wzd³u¿ doliny prowadzi piêkna, dosko-
nale utrzymana droga, przeznaczona do ruchu ko³owego. Po oko³o dwóch
milach droga ta ci¹gnie siê ju¿ wzd³u¿ zbocza góry, które znajduje siê z le-
wej strony trasy, z prawej za� widaæ ju¿ tylko urwiska i przepa�cie. Wkrót-
ce jednak teren poszerza siê, przechodz¹c w niewielki p³askowy¿, na którym
znajduje siê kilka budynków, ro�linno�æ i trochê drzew. To co� w rodzaju
niewielkiej oazy po�ród ska³. Tam znajdowa³a siê skromna siedziba miej-
scowego kupca (pana Balcombe�a361). O trzydzie�ci-czterdzie�ci kroków na
prawo od g³ównego budynku, na stromym wzgórzu widaæ kolejny budynek,
przypominaj¹cy ober¿ê lub niewielki pawilon, s³u¿¹cy rodzinie w piêkne,
s³oneczne dni. Mo¿na tam wypiæ herbatê lub upajaæ siê górskim powietrzem.
To w³a�nie ustronie wynaj¹³ admira³ na czasow¹ siedzibê Cesarza, który
zajmowa³ je ju¿ od rana. Zauwa¿y³em go w oddali, pokonuj¹c bardzo strome
wzniesienie. Sta³ nieco zgarbiony, z rêkoma za³o¿onymi do ty³u; dostrzega-
³em ju¿ ten jego zgrabny, prosty mundur i niewielki, s³ynny kapelusz. Gdy
do niego podszed³em, sta³ na progu drzwi, gwi¿d¿¹c melodiê z jakiego�
wodewilu.

� A, jest pan! � odezwa³ siê. � Dlaczego nie zabra³ pan syna?
� Sire! � odpowiedzia³em. � Takt, a tak¿e szacunek, jaki do niego

¿ywiê, nie pozwoli³y mi na to.
� Nie mo¿e siê pan od tego uwolniæ � kontynuowa³. � Proszê go

wezwaæ.
Nigdy, w trakcie ¿adnej ze swych kampanii, a mo¿e te¿ nigdy w ¿yciu

Cesarz nie mia³ chyba równie ciasnego pomieszczenia ani nie cierpia³ tak
wiele niewygód. Ca³a jego rezydencja to jedna izba na parterze, maj¹ca nie-
mal kwadratow¹ formê. Na obu przeciwleg³ych �cianach znajdowa³y siê
drzwi, za� obie �ciany przyleg³e mia³y po jednym oknie, zreszt¹ bez firanek
i okiennic. Znajdowa³ siê tam tylko jeden mebel s³u¿¹cy do siedzenia. Cesarz
w tej chwili by³ sam, gdy¿ jego obaj pokojowcy pobiegli szukaæ dla niego
jakiego� ³ó¿ka. Postanowi³ nieco siê przej�æ. ¯adna strona tego domku nie

361 William Balcombe (1782-1829), przebywa³ na �w. Helenie od 1808 r., pe³ni³ funkcjê urzêd-
nika skarbowego w Kompanii Wschodnioindyjskiej. Pracowa³ tak¿e jako kupiec przy za-
opatrywaniu w ¿ywno�æ zatrzymuj¹cych siê na �w. Helenie statków. Kieruj¹c siê z³ym
stanem zdrowia swojej ¿ony poprosi³ on gubernatora o urlop i opu�ci³ wyspê razem ze
swoj¹ rodzin¹ dnia 18 marca 1818 r., w cztery dni po wyje�dzie Gourgauda. Mia³ córkê
£ucjê-El¿bietê zwan¹ Betsy, córkê Jane oraz dwóch m³odych synów.
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przylega³a do p³askiego terenu. Wokó³ znajdowa³y siê tylko wielkie kamie-
nie i rumowisko skalne. Uj¹³ mnie za ramiê, po czym zacz¹³ weso³o gawê-
dziæ. Zapada³a ju¿ noc, panowa³ niczym nie zm¹cony spokój; czu³o siê
atmosferê ca³kowitej samotno�ci. Jak wielka fala uczuæ zaw³adnê³a mn¹
w tamtej chwili! By³em sam, przy mnie za�, na tym pustkowiu, bêd¹c nie-
mal w za¿y³ych ze mn¹ stosunkach, znajdowa³ siê niegdysiejszy w³adca
�wiata! Napoleon!!! Co siê ze mn¹ dzia³o...! Co odczuwa³em! Aby to wszyst-
ko zrozumieæ, nale¿a³o, byæ mo¿e, cofn¹æ siê do czasów jego wielkiej chwa³y,
do czasów, gdy jeden jego dekret wystarcza³, by wywracaæ trony lub osa-
dzaæ nañ królów! Trzeba by w pe³ni sobie u�wiadomiæ, jakie wra¿enie wy-
wiera³ na wszystkich, którzy otaczali go w pa³acu Tuileries. Wzbudza³
bezradne zak³opotanie, wielki respekt swych ministrów i oficerów, niepo-
kój i strach ambasadorów, ksi¹¿¹t, a nawet królów! Otó¿ nie pozby³em siê
jeszcze ¿adnego z owych uczuæ!...

Gdy Cesarz pragn¹³ udaæ siê na spoczynek, okaza³o siê, ¿e jedno z okien
znajduje siê akurat tu¿ przy jego ³ó¿ku, niemal na wysoko�ci g³owy. Zaba-
rykadowali�my je najlepiej, jak tylko potrafili�my, by uchroniæ go od ch³od-
nego powietrza, na które bardzo jest wyczulony. Wystarczy najmniejszy
powiew, by siê przeziêbi³ lub zaczê³y boleæ go zêby. Ja znalaz³em siê na pod-
daszu, dok³adnie nad Cesarzem. Mia³em do dyspozycji siedem stóp kwa-
dratowych, jedno ³ó¿ko, lecz nie by³o nic do siedzenia. To w³a�nie by³o
schronienie moje i syna, dla którego trzeba by³o po³o¿yæ na pod³odze mate-
rac. Czy mieli�my prawo siê uskar¿aæ? Byli�my tak blisko Cesarza, s³ysze-
li�my tam jego g³os, a nawet dochodzi³y do nas pojedyncze s³owa!!!

Jego pokojowcy po³o¿yli siê na ziemi przy drzwiach, owiniêci w p³aszcze.
Oto dok³adny opis pierwszej nocy Napoleona w Briars (ciernie). Tak w³a-

�nie nazywa³o siê to miejsce.

�roda 18 pa�dziernika 1815

Opis Briars. Ogród. Spotkanie z dziewczêtami.

Jad³em �niadanie z Napoleonem. Nie by³o ani obrusa, ani serwetek. Na
posi³ek ten sk³ada³y siê resztki wczorajszego obiadu.

W s¹siednim domu mieszka³ pilnuj¹cy nas angielski oficer, a dwóch pod-
oficerów nieustannie defilowa³o przed naszymi oczyma, �ledz¹c nasze ru-
chy. Po �niadaniu Cesarz zabra³ siê do pracy, która trwa³a kilka godzin. Po
jej ukoñczeniu przyszed³ mu do g³owy pomys³ by obejrzeæ nasz¹ now¹ �po-
siad³o�æ� i zlustrowaæ przyleg³y teren, �obejmuj¹c go w posiadanie�.

Schodz¹c ze wzniesienia przeciwleg³ym zboczem w stosunku do g³ów-
nego budynku, odkryli�my �cie¿kê, wzd³u¿ której ci¹gn¹³ siê ¿ywop³ot



205

TOM PIERWSZY

z opuncji362. �cie¿ynka wi³a siê wzd³u¿ przepa�ci, doprowadzaj¹c nas, po
oko³o dwustu krokach, do niewielkiego ogrodu, do którego wiod³a otwarta
furtka. Ma on niezmiernie wyd³u¿ony kszta³t i po³o¿ony jest na bardzo nie-
równym terenie. Wzd³u¿ ogrodu ci¹gnie siê co� w rodzaju alejki. Na jed-
nym jego krañcu widaæ konstrukcjê przypominaj¹c¹ pergolê363, na drugim
za� znajduj¹ siê dwie chatynki zamieszka³e przez Murzynów pielêgnuj¹cych
ogród. Znajduj¹ siê tam drzewa owocowe i trochê kwiatów. Jak tylko we-
szli�my do ogrodu, podesz³y do nas dwie córki pana domu, w wieku czter-
nastu-piêtnastu lat. Jedna by³a ¿ywa, roztrzepana, nie przestrzegaj¹ca ¿adnych
konwenansów. Druga okaza³a siê bardziej stonowana, lecz niezmiernie na-
iwna. Obie mówi³y trochê po francusku. ¯wawo przebieg³y przez ogród, po
czym prze�ciga³y siê w uprzejmo�ciach, by go Cesarzowi ofiarowaæ. W koñ-
cu zarzuci³y go najbardziej dziwacznymi i �miesznymi pytaniami. Cesarza
wielce ubawi³a owa bezpo�rednio�æ, jak¿e dla niego nowa.

� Wychodzimy z balu maskowego � odezwa³ siê do mnie, kiedy roz-
stali�my siê z nimi.

Od czwartku 19 do pi¹tku 20 pa�dziernika 1815

O francuskiej m³odzie¿y. Cesarz zwiedza s¹siedni dom. Naiwno�ci.

Cesarz wzywa mego syna na �niadanie. Mo¿na sobie wyobraziæ, jak by³
rad z okazanej mu tak wielkiej ³aski! Po raz pierwszy bêdzie mia³ okazjê
widzieæ go z tak bliska, s³yszeæ go, a mo¿e nawet rozmawiaæ z nim! By³
tym wszystkim bardzo przejêty.

Zreszt¹ na stole nie by³o jeszcze obrusa, a posi³ek, tak jak poprzednio,
przyniesiono z miasteczka. Sk³ada³ siê z dwóch lub trzech kiepskich dañ.
Dzi� by³o kurczê. Cesarz pragn¹³ pokroiæ je osobi�cie. Podzieli³ je nam na
porcje. Dziwi³ siê, ¿e tak dobrze sobie z tym poradzi³. Ju¿ od bardzo dawna
� mówi³ � nie zajmowa³ siê podobnymi rzeczami. Ca³a jego uprzejmo�æ �
kontynuowa³ � zatraci³a siê na dobre, odk¹d zacz¹³ zajmowaæ siê sprawami
w³oskimi.

Kawa, bez której Cesarz nie mo¿e siê obej�æ, by³a tak pod³a, ¿e s¹dzi³, i¿
chciano go otruæ. Wyla³ j¹, po czym kaza³, bym odda³ mu swoj¹.

Cesarz u¿ywa³ akurat tabakierki, na której znajdowa³o siê kilka antycz-
nych medalionów. Wokó³ nich widnia³y napisy greckie. Nie bêd¹c pewny

362 Opuncja (opuntia) � ro�lina z rodziny kaktusowatych, wystêpuj¹ca w oko³o 250 gatun-
kach od Ameryki Pó³nocnej do Argentyny, ale równie¿ w Europie.

363 Pergola � ogrodowa budowla w postaci zacienionej alei z rzêdami podpór oraz u³o¿onymi
na nich kratownicami. Stosowana ju¿ w �redniowieczu.
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jednego z podpisów widniej¹cych pod portretami, kaza³ mi je wszystkie prze-
t³umaczyæ. A gdy odpowiedzia³em, ¿e jest to ponad moje si³y, zacz¹³ siê
�miaæ, mówi¹c:

� Nie jest wiêc pan lepszy ode mnie?
Wówczas to, ca³y dr¿¹c z emocji, syn mój zaproponowa³ swe us³ugi, po

czym wymieni³ imiona Mitrydatesa, Demetriusza Poliorketesa364 i kilka in-
nych. Zwa¿ywszy na bardzo m³ody wiek syna, Cesarz wykaza³ zdziwienie,
mówi¹c:

� Co? Pañski syn ju¿ to potrafi? To dobrze.
� Po czym d³ugo wypytywa³ go na temat liceum, do którego uczêsz-

cza³, nauczycieli, lekcji. Nastêpnie zwróci³ siê do mnie:
� Có¿ za m³odzie¿ pozostawiam! To przecie¿ moje dzie³o! Wystarcza-

j¹co mnie pom�ci, na miarê jej talentów. Ostatecznie to po dziele poznaje
siê mistrza! A dziwaczne umys³y lub z³a wola plotkarzy pokonane zostan¹
przez moje dokonania. Gdybym my�la³ tylko o sobie, o swej w³adzy, tak jak
to mówili i ca³y czas powtarzaj¹, gdybym naprawdê mia³ inny cel ni¿ króle-
stwo rozumu, stara³bym siê ukradkiem t³umiæ kaganek o�wiaty. Zamiast tego
przekonano siê, ¿e jedyn¹ moj¹ trosk¹ by³o podtrzymywanie go w �wietle
dnia. A poza tym nie zrobiono jeszcze dla tych dzieci tego wszystkiego, co
planowa³em. Uniwersytet by³ nie tylko w mych wyobra¿eniach prawdziwym
arcydzie³em, lecz taki w³a�nie powstaæ mia³ w kraju w rzeczywisto�ci. Z³y
cz³owiek, nêdznik � a s³yszê, jak tu siê mówi tylko o jego uczuciach � po-
psu³ wszystkie moje plany. I to w z³ej wierze, z premedytacj¹, gdy¿ o�mieli³
siê che³piæ tym przed nowo przyby³ymi.

Wieczorem Cesarz chcia³ wst¹piæ do s¹siadów. Pan domu, z³o¿ony podagr¹,
le¿a³ w szlafroku na kanapie. Jego ¿ona i nasze m³ode panienki, które spotka-
li�my rano, znajdowa³y siê przy nim. Bal maskowy zacz¹³ siê w najlepsze.
Wymieniali�my miedzy sob¹ to wszystko, co ka¿dy z nas wiedzia³. Rozma-
wiali�my na temat powie�ci. Jedna z dziewcz¹t zna³a Matyldê autorstwa pani
Cottin365. Z wielk¹ rado�ci¹ zauwa¿yli�my, ¿e Cesarz zna tê ksi¹¿kê. Pewien
gruby Anglik o kwadratowej twarzy � prawdziwe, jak siê wydawa³o, vacuum
plenum366 �  który skwapliwie nadstawia³ ucha, staraj¹c siê wynie�æ maksy-
maln¹ korzy�æ ze swej s³abej znajomo�ci francuskiego, nie�mia³o zagadn¹³
Cesarza, czy ksiê¿niczka, przyjació³ka Matyldy, której podziwia³ wspania-

364 Demetrios Poliorketes (337 p.n.e.-283 p.n.e.), tzw. �pogromca miast�, syn Antygonosa
Macedoñskiego, twórca pierwszych maszyn oblê¿niczych, przez Plutarcha uwa¿any za
jednego z najwiêkszych wodzów w historii staro¿ytnej.

365 Sophie Cottin z d. Ristaud (1770-1807), pisarka francuska, autorka Matilde, ou Mémoires
tirés de l�histoire des croisades, pierwsze wydanie ukaza³o siê w 1805 r. w Pary¿u oraz
Londynie.

366 Vacuum plenum � (³ac.) pe³ny pró¿no�ci.
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³y charakter, ci¹gle jeszcze ¿yje. Ten za� odpowiedzia³ mu uroczystym
tonem:

� Nie, proszê pana. Ona umar³a i jest pochowana.
Czu³, ¿e wywiedziono go w pole � opowiada³ Napoleon, gdy zobaczy³,

jak na ow¹ nieszczêsn¹ wiadomo�æ w jego wielkich, osadzonych na szero-
kiej twarzy oczach zaszkli³y siê ³zy.

Która� z dziewcz¹t by³a nie mniej naiwna, co by³o bardziej zrozumia³e.
Musia³em jednak stwierdziæ, ¿e towarzystwo niezbyt orientowa³o siê w hi-
storii. Gdy wertowa³a Estelle Floriana367, aby pokazaæ, ¿e potrafi czytaæ po
francusku, natknê³a siê na Gastona de Foix368, a widz¹c, ¿e mówi siê o nim
jako o dowódcy, spyta³a Cesarza, czy by³ zadowolony z jego s³u¿by w ar-
mii, czy uda³o mu siê uj�æ z ¿yciem we wszystkich bitwach i czy jeszcze
¿yje.

Sobota 21 pa�dziernika 1815

Admira³ z wizyt¹ u Cesarza.

Rankiem przyby³ admira³ by z³o¿yæ Cesarzowi wizytê. Zapuka³ do drzwi.
Gdyby tam mnie wtedy nie by³o, Cesarz musia³by je osobi�cie otworzyæ albo
admira³ by pod nimi sta³.

Równie¿ wszyscy mieszkañcy rozproszeni po naszej ma³ej kolonii przy-
byli z miasta i przez chwilê wszyscy byli�my razem. Ka¿dy zwierza³ siê ze
swej nêdznej egzystencji, ta za� w³a�nie Cesarzowi dawa³a siê szczególnie
we znaki.

Od niedzieli 22 do wtorku 24 pa�dziernika 1815

Okropieñstwa i koszmar naszego wygnania. Oburzenie Cesarza. Nota
wys³ana do rz¹du angielskiego.

Odnosi³o siê wra¿enie, ¿e ministrowie angielscy, pogwa³caj¹c prawa
go�cinno�ci, w które tak bardzo uprzednio wierzyli�my, robili, co tylko mo-
gli, by by³o to dla nas jak najbardziej przykre i dokuczliwe. Wysy³aj¹c nas

367 Chodzi o utwór Estelle autorstwa Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794).
368 Gaston de Foix (1489-1512), ksi¹¿ê de Nemours, syn siostry Ludwika XII, dowodzi³ ar-

mi¹ królewsk¹ we W³oszech, oswobodzi³ Boloniê, zdoby³ Bresciê i zwyciê¿y³ armiê w³o-
sko-hiszpañsk¹ pod Rawenn¹, gdzie jednak poniós³ �mieræ.
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na kraj �wiata, pozbawiaj¹c nas wszystkiego, �le nas traktuj¹c, chcieli, by-
�my a¿ do samego dna wychylili ten kielich goryczy. Wyspa �wiêtej Heleny
to prawdziwa Syberia. Jedyna ró¿nica to upa³ zamiast zimna i niewielka
powierzchnia.

Cesarz Napoleon, niegdy� tak potê¿ny, któremu tak wiele w³adców za-
wdziêcza³o koronê, za ca³¹ sw¹ rezydencjê ma maleñk¹ chatynkê o po-
wierzchni zaledwie kilku stóp, zawieszon¹ na szczycie nagiej ska³y. Nie ma
w niej ani firan, ani okiennic, ani mebli. Tam w³a�nie musi udawaæ siê na
spoczynek, ubieraæ siê, je�æ, pracowaæ, ¿yæ. Je�li chce, by j¹ wysprz¹tano,
musi z niej wyj�æ. ¯ywi siê przyniesionymi z zewn¹trz jakimi� kiepskimi
potrawami, niczym kryminalista w wiêzieniu. Jego elementarne potrzeby nie
s¹ zaspokajane. Maj¹ce jaki� dziwny smak chleb i wino napawaj¹ nas obrzy-
dzeniem. Woda, kawa, mas³o, oliwa i inne niezbêdne produkty pojawiaj¹ siê
rzadko i s¹ pod³ej jako�ci. Nie ma równie¿ mo¿liwo�ci k¹pieli tak koniecz-
nej dla jego zdrowia. Zabroniono mu te¿ przeja¿d¿ek konno.

Jego towarzysze i s³udzy mieszkaj¹ dwie mile od niego. Mog¹ go od-
wiedzaæ jedynie pod eskort¹ ¿o³nierza. S¹ pozbawieni broni, skazani na spê-
dzanie nocy pod stra¿¹, je�li zbyt pó�no wracaj¹ lub je¿eli zdarza siê pomy³ka
w rozkazach, co zdarza siê niemal codziennie. Tak oto na szczycie tej po-
twornej ska³y kumuluj¹ siê na nasze nieszczê�cie srogo�æ ludzi i surowo�æ
przyrody! A przecie¿ z ³atwo�ci¹ mo¿na by postaraæ siê dla nas o wygod-
niejsz¹ siedzibê, niewiele trzeba by te¿ wysi³ku, by traktowaæ nas ³agodniej.

Wygnanie Napoleona to polityczna decyzja w³adców europejskich, lecz
wprowadzaj¹c owo postanowienie w ¿ycie, kierowali siê oni wy³¹cznie nie-
nawi�ci¹. Je¿eli uznali to za konieczne jedynie ze wzglêdów politycznych,
czy¿ nie powinno siê � aby wszyscy mogli siê o tym przekonaæ � otaczaæ
szacunkiem i wszelkiego rodzaju wzglêdami znamienitego wiê�nia, wobec
którego pogwa³cono prawa i zasady?

Znajdowali�my siê wszyscy przy Cesarzu, który dokonywa³ rekapitula-
cji owych faktów.

� Jaki¿ haniebny ¿ywot nam tu zgotowali! � wykrzykiwa³. � Mo¿na oba-
wiaæ siê, ¿e zastanie nas tu �mieræ! Do niesprawiedliwo�ci, gwa³tów docho-
dzi jeszcze dyshonor i niekoñcz¹ce siê mêki! Je�li by³em dla nich tak bardzo
szkodliwy, dlaczego siê mnie nie pozbyli? Wystarczy³oby kilka kul w serce
albo w g³owê. Przynajmniej zbrodnia ta by³aby wykonana z ¿o³nierskim
wigorem! Gdyby nie wy, szczególnie za� wasze ¿ony, domaga³bym siê tu
jedynie prostej racji ¿o³nierskiej. Jak w³adcy Europy mogli zbezcze�ciæ, po-
s³uguj¹c siê moj¹ osob¹, �wiêty charakter w³adzy monarszej! Czy¿ nie wi-
dz¹, ¿e w³asnymi rêkoma zabijaj¹ siebie na �wiêtej Helenie?! Wkracza³em
do ich stolic jako zwyciêzca. Gdybym tam przyniós³ te same uczucia, có¿
by siê z nimi sta³o? Wszyscy oni nazywali mnie swym bratem i rzeczywi-
�cie by³em nim, a to dziêki narodom, które mnie wybra³y, dziêki odnoszo-
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nym zwyciêstwom, dziêki religii, zawieranym z nimi traktatom politycznym,
dziêki wiêzom krwi. Czy¿ zatem wierz¹ w rozs¹dek narodów, które nieczu-
³e s¹ na ich moralno�æ!? I czegó¿ od nich oczekuj¹? Redagujcie skargi, pa-
nowie! Niechaj zapozna siê z nimi Europa i zgorszy siê nimi! Moje
uskar¿anie siê na los nie licuje z m¹ godno�ci¹ i charakterem: albo wydajê
rozkazy, albo zachowujê milczenie.

Nazajutrz jaki� oficer otworzy³ bez ¿adnych ceregieli drzwi i wszed³ �
ot tak po prostu � do izby Cesarza, gdy zajêci byli�my prac¹. Nie pojawi³
siê zreszt¹ w z³ych intencjach. By³ to kapitan której� z ma³ych jednostek przy-
by³ych tutaj z nami. Powraca³ w³a�nie do Europy i chcia³ odebraæ od Cesa-
rza jakie� polecenia. Napoleon powróci³ do wczorajszej rozmowy. Coraz
bardziej siê o¿ywiaj¹c, przekaza³ mu, pod adresem rz¹du, swe najwznio�lej-
sze i najwa¿niejsze my�li. T³umaczy³em je po�piesznie, jedn¹ po drugiej, na
jêzyk angielski. Oficer wydawa³ siê zaskoczony ka¿dym zdaniem. Opu�ci³
nas, obiecuj¹c solennie wype³niæ sw¹ misjê. Ale czy zdo³a wiernie oddaæ
wszystkie wyra¿enia, a zw³aszcza ton wyst¹pienia, którego by³em �wiad-
kiem? Cesarz kaza³ sporz¹dziæ z tego co� w rodzaju noty, któr¹ mia³ zabraæ
ów oficer, a która bêdzie o wiele ubo¿sza w porównaniu z mnogo�ci¹ infor-
macji, jakie us³ysza³. Oto ona:

NOTA. �Cesarz pragnie, by najbli¿szy okrêt przywióz³ mu wiadomo�ci
o ¿onie i synu, pragnie te¿ wiedzieæ, czy ch³opiec jeszcze ¿yje. Korzysta z tej
okazji by ponownie pod adresem rz¹du brytyjskiego z³o¿yæ protest, który ju¿
wcze�niej wystosowa³, przeciwko osobliwemu traktowaniu jego osoby.

1. Mimo ¿e rz¹d uzna³ go jeñcem wojennym, Cesarz wcale nim nie jest.
Jego list napisany do ksiêcia regenta, z którym zapozna³ siê kapitan
Maitland, nim Napoleon uda³ siê na pok³ad Bellerophona, wyra�nie
ukazuje ca³emu �wiatu, jakimi kierowa³ siê pobudkami i jak wielkie
mia³ do Anglików zaufanie, zgadzaj¹c siê wst¹piæ na ich okrêt.
Cesarz móg³ opu�ciæ Francjê jedynie pod pewnymi warunkami w od-
niesieniu do swej osoby. Nie uczyni³ tego jednak. Nie kierowa³ siê in-
teresami osobistymi, nie chcia³ bowiem mieszaæ ich z ¿ywotnymi
sprawami kraju, które ustawicznie le¿a³y mu na sercu. Móg³ oddaæ
siê do dyspozycji cara Aleksandra, który by³ jego przyjacielem, lub
cesarza Franciszka, swego te�cia. Ufaj¹c narodowi angielskiemu, pra-
gn¹³ jedynie znale�æ siê pod ochron¹ prawa. Tote¿ rezygnuj¹c z dzia³al-
no�ci publicznej, szuka³ ju¿ tylko takiego kraju, gdzie panowa³y
nienaruszalne prawa, których jaka� wola nie by³aby w stanie zmieniæ.

2. Gdyby Cesarz by³ jeñcem wojennym, prawa stanowione przez cywi-
lizowane narody odno�nie jeñców wojennych ograniczane s¹ prawem
cz³owieka i trac¹ moc z chwil¹ zakoñczenia wojny.

3. Skoro Anglia uzna³a Cesarza, i to moc¹ arbitralnej decyzji, za jeñca
wojennego, jej prawa by³y odt¹d ograniczone prawem publicznym.
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Mog³a równie¿ � zwa¿ywszy na to, ¿e oba narody nie dosz³y do poro-
zumienia w tocz¹cej siê wojnie � zastosowaæ wobec niego zasady obo-
wi¹zuj¹ce w�ród barbarzyñców, którzy u�miercaj¹ jeñców. Prawo to
by³oby bardziej humanitarne i sprawiedliwe ni¿ sprowadzenie go na tê
okropn¹ ska³ê. �mieræ, jak¹ by mu zadano na pok³adzie Bellerophona
lub na redzie w Plymouth, by³aby w porównaniu z tym, co go tu cze-
ka, aktem mi³osierdzia.
Przemierzyli�my najubo¿sze krainy Europy, jednak ¿adnej z nich nie
da siê porównaæ z t¹ pustynn¹ ska³¹, pozbawion¹ wszystkiego, co
mo¿e uczyniæ ¿ycie zno�nym. Nadaje siê ona jedynie do tego, by cz³o-
wieka nachodzi³y ustawiczne my�li o czekaj¹cej tam na niego �mier-
ci. Najwa¿niejsze zasady moralno�ci chrze�cijañskiej, jak równie¿ ów
wielki spoczywaj¹cy na cz³owieku obowi¹zek nakazuj¹cy szanowaæ
swe ¿ycie, jakiekolwiek by ono nie by³o, nie pozwalaj¹ mu po³o¿yæ
kresu swej egzystencji, nawet tak nêdznej jak ta. Cesarska chwa³a jest
ponad ni¹. Je�li jednak brytyjski rz¹d w dalszym ci¹gu ho³dowaæ bê-
dzie owej niesprawiedliwo�ci i czynionym przeciw niemu gwa³tom,
skazanie go na �mieræ Cesarz uzna za akt mi³osierdzia.�

Od �rody 25 do pi¹tku 27 pa�dziernika 1815

¯ycie w Briars, etc. Neseser spod Austerlitz. Przepastny neseser Ce-
sarza. Jego zawarto�æ. Przedmioty, pamflety na temat Napoleona, etc.
pozostawione w Pa³acu Tuileries.

Cesarz wstawa³ o bardzo wczesnej porze, nastêpnie wychodzi³ na spa-
cer. �niadanie jedli�my oko³o godziny dziesi¹tej. Po posi³ku znów siê prze-
chadza³, po czym zabierali�my siê do pracy. Czyta³em mu to, co dyktowa³
mi poprzedniego dnia, a syn mój przepisywa³ rano na czysto. Wersjê tê
poprawia³, a nastêpnie dyktowa³ mi ci¹g dalszy na nastêpny dzieñ. Oko³o
pi¹tej udawali�my siê na spacer, o szóstej za� powracali�my na obiad, je-
¿eli posi³ek dostarczano z miasta. Dni by³y bardzo d³ugie, lecz jeszcze d³u¿-
sze by³y wieczory. Niestety nie umia³em graæ w szachy. Przyszed³ mi do g³owy
pomys³, ¿e móg³bym uczyæ siê tej gry noc¹, lecz w jaki sposób i z kim? Usi-
³owa³em te¿ poznaæ ogólne zasady gry w pikietê. Cesarz zado�æuczyni³
moim ¿yczeniom, lecz wkrótce da³ sobie z t¹ gr¹ spokój. Niekiedy, znu-
¿ony bezczynno�ci¹, udawa³ siê do s¹siedniego domu, gdzie dziewczêta
namawia³y go do gry w wista. Czê�ciej jednak siedzia³ po obiedzie przy
stole, oddaj¹c siê rozmowie, gdy¿ izba by³a zbyt ma³a by móc siê po niej
przechadzaæ.
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 Którego� wieczoru kaza³ sobie przynie�æ niewielki neseser polowy. Sta-
rannie przejrza³ jego wnêtrze, po czym wrêczy³ mi go, mówi¹c:

� Mam ju¿ go od bardzo dawna. By³ mi u¿yteczny pamiêtnego ranka
pod Austerlitz. Bêdzie w³asno�ci¹ ma³ego Emmanuela � kontynuowa³, spo-
gl¹daj¹c na mego syna. � Kiedy ukoñczy on osiemdziesi¹t lat, nas, mój dro-
gi, ju¿ nie bêdzie, lecz przedmiot ten jeszcze bardziej zyska na warto�ci.
Bêdzie go pokazywa³, mówi¹c: �To cesarz Napoleon wrêczy³ go ojcu na Wy-
spie �wiêtej Heleny�.

Nastêpnie zacz¹³ badaæ zawarto�æ przepastnego neseseru, przegl¹daj¹c
portrety rodzinne oraz otrzymane prezenty. By³y to portrety Madame,369 kró-
lowej Neapolu370, córek Józefa, jego braci, króla Rzymu, etc. Ponadto bezcenne
podobizny Augusta i Liwii371, �Wielkoduszno�æ Scypiona�372 oraz jeszcze
jeden zabytkowy przedmiot o wielkiej warto�ci podarowany przez papie¿a.
By³o te¿ puzderko z wizerunkiem Piotra Wielkiego373, kolejne z wizerun-
kiem Karola V374, jeszcze inne z portretem Tureniusza375. Nastêpne, których
u¿ywa codziennie, udekorowane by³y seri¹ medalionów przedstawiaj¹cych
Cezara, Aleksandra, Sullê, Mitrydatesa376, etc. By³o te¿ kilka tabakierek

369 W okresie konsulatu ustali³ siê zwyczaj tytu³owania Napoleona: Sire, za� Józefiny:
Madame (przyp. t³um).

370 Karolina Bonaparte (1782-1839), najm³odsza siostra Napoleona, ¿ona Murata.
371 Gajusz Juliusz Cezar Oktawian (63 p.n.e.�14 n.e.), syn Gajusza Oktawiusza, wnuk sio-

stry Juliusza Cezara. Po jego �mierci senat rzymski uzna³ go za boga.
Liwia Druzylla (58 p.n.e.�29 n.e.), ¿ona Tyberiusza Klaudiusza Nerona, matka Tyberiu-
sza. W 38 r. p.n.e. po�lubi³a Oktawiana.

372 Scypion Afrykañski Starszy (236-184 p.n.e.), wódz rzymski z czasów II wojny punickiej,
zdobywca Kartaginy. Jako pierwszy w dziejach Rzymu obywatel nie pe³ni¹cy wy¿szych
urzêdów, otrzyma³ naczelne dowództwo; równie¿ Scypion Afrykañski M³odszy (185-129
p.n.e.), wódz rzymski z okresu III wojny punickiej.

373 Chodzi tu zapewne o Piotra I Romanowa, zwanego Wielkim (1672-1725), syna cara Ro-
sji od 1682 r., cara od 1721 r., twórcê nowo¿ytnej Rosji lub te¿ o Piotra III Wielkiego (1239-
-1285), syna Jakuba I Zdobywcy, króla Aragonii i Sycylii.

374 Chodzi najpewniej o Karola V M¹drego (1337-1380), króla Francji od 1364 r. Czasowo
sprawowa³ on w³adzê za ojca, który by³ w angielskiej niewoli. Podczas wojny z Angli¹
doprowadzi³ do odzyskania wiêkszo�ci utraconych wcze�niej terenów; mo¿e to byæ rów-
nie¿ Karol V (1500-1558), król hiszpañski od 1516 r. [jako Karol I], król niemiecki od
1519 r., cesarz od 1520 r.

375 Henri de la Tour d�Auvergne, wicehrabia de Turenne [Tureniusz] (1611-1675), jeden z naj-
s³awniejszych francuskich dowódców, marsza³ek Francji.

376 Gajusz Juliusz Cezar (102 lub 100-44 p.n.e.), rzymski wódz, m¹¿ stanu i pisarz; Aleksan-
der III Wielki, zwany Macedoñskim (356-323 p.n.e.), król Macedonii od 336 p.n.e., syn
Filipa II; Sulla (138-78 p.n.e.), rzymski wódz i polityk. Mitrydates I (195-138 p.n.e.), król
Pontu, jeden z budowniczych imperium partyjskiego, ale chodzi raczej o Mitrydatesa VI
(132- 63 p.n.e.) zwanego Wielkim, króla Pontu i zaciek³ego wroga Rzymu.
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z jego portretem wysadzanym diamentami. Cesarz zacz¹³ jednak gorliwie
szukaæ swego portretu bez diamentowych ozdób. Nie mog¹c go odnale�æ,
przywo³a³ pokojowca, by mu go przyniesiono. Niestety portret ten znajdo-
wa³ siê jeszcze w mie�cie, podobnie jak wiêkszo�æ rzeczy osobistych Cesa-
rza. By³em zawiedziony: wydawa³o mi siê, ¿e co� wa¿nego mnie ominê³o.

Nastêpnie Cesarz zacz¹³ ogl¹daæ kilka tabakierek Ludwika XVIII377 po-
zostawionych na stole w Pa³acu Tuileries, gdy w³adca ten w po�piechu opusz-
cza³ tê rezydencjê. Jedna z nich przedstawia³a na czarnym tle, wykonane na
materiale przypominaj¹cym ko�æ s³oniow¹, osobliwej kompozycji portrety
Ludwika XVI, królowej i pani Elisabeth378. Mia³y one kszta³t pó³ksiê¿yców
wspartych o siebie wierzcho³kami, tworz¹c w ten sposób trójk¹t równobocz-
ny. Zewnêtrzne obramowanie tworzy³o mnóstwo �ci�niêtych jeden przy dru-
gim cherubinów. Na kolejnym puzderku widnia³ wykonany technik¹
akwatinty szkic przedstawiaj¹cy scenê my�liwsk¹, wyró¿niaj¹cy siê jedy-
nie zrêczno�ci¹ rêki, która go wykona³a. Jego autorem by³a przypuszczal-
nie ksiê¿na Angoulême379. Wreszcie na trzecim puzderku widnia³ portret
przedstawiaj¹cy zapewne hrabinê Prowansji380. O warto�ci tych trzech skrom-
nych, wrêcz banalnych przedmiotów mog³y stanowiæ jedynie ich niezwy-
k³e losy.

Przybywaj¹c dwudziestego marca wieczorem do Pary¿a, Cesarz zasta³
gabinet króla w nienaruszonym stanie. Wszystkie dokumenty le¿a³y na sto-
³ach. Cesarz kaza³ przesun¹æ je w róg gabinetu i sprowadziæ nowe. Pragn¹³,
¿eby niczego nie ruszano, zamierzaj¹c przejrzeæ te papiery w wolnej chwili.
A poniewa¿ opu�ci³ Francjê, nie zd¹¿ywszy powróciæ do pa³acu Tuileries, król
zasta³ pó�niej swój gabinet i dokumenty niemal tak, jak je zostawi³.

Cesarz rzuci³ okiem na niektóre z nich, natykaj¹c siê na listy króla do
pana d�Avaray381 przebywaj¹cego na Maderze, gdzie zmar³. By³y one napi-
sane osobi�cie przez króla, pó�niej za� zapewne zosta³y mu odes³ane. Na-
tkn¹³ siê te¿ na inne listy króla, bardzo poufne, równie¿ pisane jego rêk¹.
W jaki jednak sposób znalaz³y siê tutaj? Jak dotar³y do Napoleona? Trudno

377 Ludwik XVIII (1755-1824), w³. Ludwik Stanis³aw Ksawery de Bourbon, król Francji od
1814 r.

378 Elisabeth-Marie-Helene Burbon (1764-1794), zwana równie¿ Madame Elisabeth � ksiê¿-
niczka francuska, córka delfina Ludwika Ferdynanda i Marii Józefy Saskiej, siostry
Ludwika XVI. Zgilotynowana w Pary¿u.

379 Marie-Thérése-Charlotte Burbon ksiê¿na Angoulême (1778-1851), zwana Madame Royale,
starsza córka Ludwika XVI i Marii Antoniny.

380 Marie-Louise-Josephine de Savoie hr. de Provence (1753-1810), ¿ona króla Ludwika XVIII,
córka króla Sardynii, Wiktora Amadeusza II.

381 Antoine-Louis-François d�Avaray (1759-1811), kapitan gwardii królewskiej, zmar³ na
Maderze 4 czerwca 1811 r.
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to wyja�niæ. Listy te mia³y po piêæ � sze�æ stron, by³y bardzo starannie na-
pisane, w b³yskotliwym stylu � jak mówi³ Cesarz � lecz utrzymane w nie-
zmiernie abstrakcyjnym i metafizycznym tonie. W jednym z nich król
zwraca³ siê do adresata w ten oto sposób: Zechce Pani zwa¿yæ, ¿e je�li Pa-
ni¹ kocham, to znaczy, ¿e dziêki Pani skoñczy³a siê moja ¿a³oba. A po
wzmiance o owej ¿a³obie � zauwa¿y³ Cesarz � nastêpowa³y d³ugie paragra-
fy utrzymane w akademickim stylu. Cesarz nie potrafi³ odgadn¹æ, do kogo
by³y adresowane te s³owa ani te¿ co owa ¿a³oba mog³a oznaczaæ. Równie¿
ja nie by³em w stanie udzieliæ mu na ten temat jakiejkolwiek informacji.

W³a�nie na jednym z owych sto³ów, dwa lub trzy dni po ponownym za-
twierdzeniu pewnej kandydatury na przewodnicz¹cego jakiej� wa¿nej insty-
tucji, Cesarz znalaz³ pamiêtnik owej osoby i gdyby wiedzia³, co te¿
wypisywa³a w nim na jego temat oraz ca³ej jego rodziny, z pewno�ci¹ nie
mianowa³by jej ponownie na to stanowisko.

By³o jeszcze wiele innych tego rodzaju dokumentów, jednak prawdziwe
archiwa nikczemno�ci, fa³szu i pod³o�ci mo¿na by³o odnale�æ w gabinetach
pana de Blacas382, wielkiego garderobianego i ministra dworu. Pe³no tam by³o
najprzeró¿niejszych projektów, raportów i petycji, lecz niewiele takich, któ-
rych autorzy nie przedstawialiby siebie w korzystnym �wietle kosztem Na-
poleona. Jego przybycia absolutnie zreszt¹ siê nie spodziewano. Materia³ów
tych by³o tak wiele, ¿e Cesarz musia³ mianowaæ specjaln¹ czteroosobow¹
komisjê, by to wszystko przejrzeæ. Dzi� uwa¿a, ¿e pope³ni³ b³¹d, nie powie-
rzaj¹c tego zadania jednej osobie, bo wtedy by³by pewien, ¿e niczego by
wówczas nie zabrano. Mia³ powody przypuszczaæ, ¿e ju¿ wówczas znalaz³-
by tam pierwsze dowody perfidnej polityki, jak¹ wobec niego prowadzono
po przegranej bitwie pod Waterloo.

Natrafiono tam miêdzy innymi na d³ugi list napisany przez jedn¹ z poko-
jówek ksiê¿nej Pauliny383. Autorka owego obszernego pisma w bardzo niepo-
chlebnym tonie wyra¿a³a siê na temat ksiê¿nej oraz jej sióstr, przedstawiaj¹c
tego cz³owieka (chodzi³o o Cesarza) wy³¹cznie w jak najczarniejszych bar-
wach. Okaza³o siê, ¿e jeszcze to komu� nie wystarcza³o, gdy¿ jaka� obca
rêka wykre�li³a niektóre zdania, nanosz¹c miêdzy wierszami dopiski niepraw-
dopodobnie oczerniaj¹ce samego Napoleona. Na marginesie za� widnia³a

382 Pierre-Louis-Jean-Casimir de Blacas d�Aulps (1771-1839), francuski polityk i dyploma-
ta, emigrowa³ z Francji w 1790 r. i znajdowa³ siê w �wicie hr. Prowansji, który wysy³a³ go
w misjach do Petersburga, w 1814 r. Ludwik XVIII mianowa³ go marsza³kiem, ministrem
domu królewskiego, wielkim garderobianym. Po 1815 r. by³ m.in. ambasadorem w Ne-
apolu, protektorem Champolliona, badañ egipskich i zbiorów antycznych gromadzonych
w Muzeum Egipskim w Luwrze. Sam posiada³ bogaty zbiór antyków, z których czê�æ zo-
sta³a opisana w 1828 w publikacji Reinauda.

383 Paulina Bonaparte (1780-1825), siostra Napoleona.
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napisana t¹ sam¹ rêk¹ uwaga: do druku. Prawdopodobnie po kilku dniach
ów s³awetny pamflet ujrza³ �wiat³o dzienne.

Pewna parweniuszka, piastuj¹ca wa¿n¹ funkcjê pañstwow¹ oraz zajmu-
j¹ca wysokie stanowisko w instytucjach o�wiatowych, obsypana przez Ce-
sarza dobrodziejstwami, pisa³a w wielkim po�piechu do swej kole¿anki tego
samego pokroju, powiadamiaj¹c j¹ o s³awetnej decyzji Senatu dotycz¹cej
upadku i banicji Napoleona: �Moja droga przyjació³ko! Powraca mój m¹¿.
Umiera z wyczerpania, lecz jego wysi³ki nie posz³y na marne. Uwolnili�my
siê od tego cz³owieka i bêdziemy mieli Bourbonów. Bogu niech bêd¹ dziê-
ki. Znów bêdziemy prawdziwymi hrabinami!, etc.�

Przegl¹daj¹c te dokumenty, Napoleon poczu³ siê rzeczywi�cie upokorzo-
ny, natkn¹³ siê bowiem na wielce niepochlebne pisma pod swoim adresem,
i to napisane rêk¹ tych, co jeszcze tak niedawno gromadzili siê przy nim,
doznaj¹c odeñ ³ask. Wzburzony Cesarz chcia³ w pierwszej chwili wydruko-
waæ owe dokumenty i cofn¹æ nadane przywileje, jednak ostatecznie zrezy-
gnowa³ z tego.

� Jeste�my tak bardzo chwiejni, niekonsekwentni, tak bardzo podatni
na gniew � powiada³ � ¿e w³a�ciwie nie sposób udowodniæ, i¿ ci sami lu-
dzie nie byliby sk³onni powróciæ do mnie powodowani szlachetnymi pobud-
kami. I mo¿e bym ich kara³ wtedy, gdy w³a�nie mieli zamiar powróciæ na
w³a�ciw¹ drogê. Lepiej wiêc tkwiæ w nie�wiadomo�ci, tote¿ kaza³em to
wszystko spaliæ.

Od soboty 28 do wtorku 31 pa�dziernika 1815

Cesarz wraz z wielkim marsza³kiem rozpoczyna pracê nad kampani¹
egipsk¹. Ciekawostki na temat brumaire�a, etc. List hrabiego de Lille.
Piêkna ksiê¿na de Guiche.

Z wielk¹ regularno�ci¹ pracowa³em wraz z synem, który zacz¹³ odczu-
waæ problemy zdrowotne, skar¿¹c siê na ból w klatce piersiowej. Mnie z kolei
dokucza³y oczy. To wielkie przedsiêwziêcie kosztowa³o nas wiele wysi³ku.
Wykonali�my rzeczywi�cie ogromn¹ pracê. Koñczyli�my ju¿ niemal kam-
paniê w³osk¹.

N. B. Zachowa³em jeszcze czê�æ pierwszych tekstów podyktowanych
przez Cesarza. Mimo ¿e dokonane zosta³y w nich pewne zmiany i uzupe³-
nienia, ta pierwsza wersja nadal jest bardzo cenna, chocia¿by dlatego ¿e
mo¿na porównaæ j¹ z pó�niejsz¹. Tote¿ nie mogê siê oprzeæ pokusie, by
owych pierwotnych zapisków nie przytoczyæ. Czytelnik znajdzie je poroz-
rzucane tu i ówdzie w dzienniku. Niestety jest ich bardzo niewiele. Gdy
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wydalano mnie z Longwood i rekwirowano moje materia³y, Cesarz doma-
ga³ siê moich zapisków na temat kampanii w³oskiej, pragn¹c nie dopu�ciæ,
by przej¹³ je sir H. Lowe. Przekaza³em mu materia³y, które mia³em pod rêk¹.
Znalaz³szy pó�niej jakie� inne zeszyty, poprosi³em Cesarza, gdy sposobi³em
siê do wyjazdu, by pozwoli³ mi je zatrzymaæ na pami¹tkê po nim. Odpo-
wiedzia³, ¿e z przyjemno�ci¹ zgadza siê na to, wiedz¹c, ¿e to co pozostaje
w mych rêkach, to tak, jakby jeszcze nie opu�ci³o jego w³asnych. Tak wiêc
wszystkie te pisma pozosta³y przy mnie, przynajmniej do czasu, gdy Cesarz
przeka¿e mi jakie� instrukcje w sprawie materia³ów po�wiêconych kampa-
nii w³oskiej.

Tymczasem jednak tego typu sprawy nie zaprz¹ta³y uwagi Cesarza, a je-
dyn¹ jego dzia³alno�ci¹ by³a praca. To co zd¹¿y³ podyktowaæ, przybra³o ju¿
tak konkretne formy, ¿e praca ta wci¹ga³a go coraz bardziej. Wkrótce mia³
zacz¹æ dyktowanie wspomnieñ dotycz¹cych ekspedycji egipskiej. Czêsto
mawia³, ¿e zatrudni do tego wielkiego marsza³ka. Ci jednak spo�ród nas, któ-
rzy mieszkali w mie�cie, �le siê tam czuli, nieszczê�liwi, ¿e nie mog¹ widy-
waæ Cesarza. Byli z tego powodu coraz bardziej zgorzkniali, tym bardziej
¿e napotykali tak¿e ró¿nego rodzaju utrudnienia i przykro�ci. Zasugerowa-
³em Cesarzowi, by wszystkich nas zatrudni³ do tej pracy, dziêki czemu mo¿na
by równocze�nie opracowywaæ kampaniê w³osk¹, egipsk¹, okres konsulatu
i powrót z Elby. Poza tym nie d³u¿y³oby mu siê tak bardzo, a owo wieko-
pomne dzie³o pisane ku chwale Francji powstawa³oby szybciej, za� pano-
wie ci nie czuliby siê tak bardzo nieszczê�liwi. Pomys³ ten spodoba³ mu siê
i od tej chwili jedna lub dwie z owych osób regularnie pojawia³y siê, by spi-
sywaæ jego wspomnienia. Nazajutrz przynosi³y mu zapiski i pozostawa³y na
obiedzie, urozmaicaj¹c nieco jego monotonny tryb ¿ycia.

Dziêki naszej przedsiêbiorczo�ci ¿ycie Cesarza sta³o siê nieco zno�niejsze,
i to pod wieloma wzglêdami. Na przed³u¿eniu izby, któr¹ zajmowa³, rozbili-
�my do�æ du¿y namiot, ofiarowany mi przez dowódcê 53. regimentu. W Briars
osiedli³ siê kucharz Cesarza. Z kufrów wyci¹gnêli�my bieliznê sto³ow¹, wy-
dobyli�my srebra i pierwszy tego rodzaju obiad by³ dla nas ma³ym �wiêtem.
Wieczory jednak ca³y czas by³y trudne do zniesienia. Czasami Cesarz uda-
wa³ siê do s¹siedniego domu. Niekiedy usi³owa³ przechadzaæ siê na zewn¹trz.
Czê�ciej jednak pozostawa³ w izbie, spêdzaj¹c czas na pogawêdce, by do-
trwaæ do godziny dziesi¹tej lub jedenastej. Ba³ siê chodziæ wcze�nie spaæ,
bo wówczas budzi³ siê w �rodku nocy i aby odegnaæ drêcz¹ce go my�li,
wstawa³, ¿eby oddaæ siê lekturze.

Pewnego dnia podczas obiadu Cesarz zwróci³ uwagê na jeden z tale-
rzy, których u¿ywa³ podczas kampanii wojskowych, zdobiony herbami kró-
lewskimi.

� Ale¿ oni mi to wszystko rozkradli! � odezwa³ siê osobliwym tonem.
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Po czym nie móg³ powstrzymaæ siê od komentarza, ¿e król skwapliwie
przej¹³ owe przedmioty, a on oczywi�cie nie mo¿e domagaæ siê zwrotu tych
sreber z tego tylko tytu³u, ¿e zosta³ ich pozbawiony, choæ jest bezsprzecznie
ich w³a�cicielem. Gdy Napoleon zasiad³ na tronie, nie zasta³ nic, co by na-
le¿a³o do króla, gdy za� abdykowa³, pozostawi³ Koronie srebra o warto�ci
piêciu milionów franków oraz meble warte byæ mo¿e czterdzie�ci lub piêæ-
dziesi¹t milionów. Wszystko to zap³aci³ z w³asnych pieniêdzy pochodz¹cych
z jego listy cywilnej.

W trakcie której� z wieczornych rozmów Cesarz relacjonowa³ wydarze-
nia z brumaire�a. Pomijam tu szczegó³y, gdy¿ podyktowane zosta³y one pó�-
niej genera³owi Gourgaud, kompletna za� relacja tego wiekopomnego
wydarzenia znajdzie siê w opublikowanym zbiorze wspomnieñ Napoleona.

Sieyès384, który wraz z Napoleonem by³ jednym z konsulów tymczasowych,
widz¹c, jak na pierwszym posiedzeniu dyskutuje on równocze�nie o finansach,
administracji, armii, polityce, systemie prawnym, opu�ci³ je, zbity z tropu, by
pobiec do przyjació³, krzycz¹c:

� Panowie! Macie przywódcê! Ten cz³owiek wie wszystko, mo¿e
wszystko i pragnie wszystkiego!.

Przebywa³em wówczas w Londynie. Powiedzia³em Cesarzowi, ¿e w tam-
tych czasach pok³adali�my w nim wielkie nadzieje, bardzo licz¹c na wyda-
rzenia z osiemnastego brumaire�a oraz na jego konsulat. Niektórzy z nas,
poznawszy wcze�niej pani¹ de Beauharnais, wyruszyli natychmiast do Pa-
ry¿a, spodziewaj¹c siê, ¿e za jej po�rednictwem zdo³aj¹ wywrzeæ pewien
wp³yw na maj¹ce nast¹piæ prze³omowe wydarzenia.

Wówczas byli�my na ogó³ prze�wiadczeni, ¿e Pierwszy Konsul czeka³
na jakie� propozycje rokowañ ze strony naszych mo¿nych. Wnioskowali-
�my tak dlatego, ¿e do�æ d³ugo nie wypowiada³ siê na ich temat, pó�niej za�
wyda³ proklamacjê utrzyman¹ w oskar¿ycielskim stylu. Przypisywali�my to
wszystko niezrêcznym i gwa³townym dzia³aniom biskupa Arras385, naszego
doradcy i najwa¿niejszego inicjatora naszych poczynañ, który zreszt¹ � jak
sam przyzna³ � dzia³a³ po omacku, przechwalaj¹c siê, ¿e nigdy nie przeczy-
ta³ ¿adnej gazety, od czasu jak zadowala³y siê one jedynie sukcesami lub
k³amstwami owych nêdzników.

W okresie konsulatu kto� zaproponowa³ mu, by rozpocz¹æ negocjacje
z konsulem za po�rednictwem pani Bonaparte. Wzburzony biskup odrzuci³

384 Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836), ksi¹dz, polityk francuski, wspó³za³o¿yciel klubu
jakobinów; cz³onek Konwentu Narodowego, w 1795 r. za³o¿yciel tzw. Rady Piêciuset,
w 1798 r. cz³onek Dyrektoriatu, stronnik Bonapartego, który po 18 brumaire�a mianowa³
go drugim konsulem. Po roku 1800 pozbawiony urzêdów.

385 Hugues-Robert-Jean-Charles de la Tour d�Auvergne Lauragais � mianowany przez Bona-
partego biskup Arras. Pe³ni³ swoj¹ pos³ugê biskupi¹ w okresie 1802-1851.



217

TOM PIERWSZY

jednak ten pomys³, komentuj¹c to najbardziej grubiañskimi i ordynarnymi
s³owami. Spotka³o siê to z replik¹ ze strony autora tej propozycji, ¿e takie
wyra¿enia niezbyt pasuj¹ do biskupa i na pewno nie zapozna³ siê z nimi
w brewiarzu.

Równie¿ w tym okresie biskup Arras zbeszta³ w niewybredny sposób
ksiêcia de Choiseul386, i to przy stole naszego przywódcy, po czym us³ysza³
równie ostr¹ replikê. Chodzi³o o to, ¿e ksi¹¿ê de Choiseul, opuszczaj¹c wiê-
zienie w Calais i unikaj¹c �mierci dziêki wspania³omy�lno�ci konsula, koñ-
czy³ sk³adanie sprawozdania na temat Bonapartego, o które prosi³ go nasz
przywódca, zapewniaj¹c, ¿e je�li chodzi o niego, odt¹d ju¿ nie bêdzie ukry-
waæ swojej wdziêczno�ci.

Cesarz skomentowa³ to wszystko mówi¹c, ¿e nigdy nie zaprz¹ta³ sobie
g³owy losem mo¿nych, ¿e zdania, które teraz przytaczam, wypowiedziane
zosta³y przez trzeciego konsula, Lebruna387, i to bez jakich� wyra�nych in-
tencji, ¿e bêd¹c za granic¹, chyba nigdy nie domy�lali�my siê, jakie nastro-
je panuj¹ w kraju, ¿e nawet gdyby mia³ mo¿nym co� do zaoferowania, nie
by³by w stanie tego spe³niæ. Jednak¿e mniej wiêcej w tym samym okresie
otrzyma³ pewne propozycje rokowañ z Mitawy388  i Londynu.

Król napisa³ do niego list, wrêczony mu przez Lebruna � opowiada³ �
ten z kolei otrzyma³ go od opata de Montesquiou, królewskiego tajnego agen-
ta rezyduj¹cego w Pary¿u389 . W li�cie tym, utrzymanym w nadzwyczaj sta-
rannej formie, mo¿na by³o wyczytaæ, co nastêpuje: �Bardzo odwleka Pan
moment by zwróciæ mi tron. Mo¿na ¿ywiæ obawy, ¿e w³a�nie przez Pana
odpowiedni ku temu czas minie bezpowrotnie. Nie jest Pan w stanie zapewniæ
Francji szczê�liwego losu bez mego udzia³u. Ja za� nie mogê nic dla Francji

386 Claude-Antoine-Gabriel de Choiseul (1760-1838), krewny ministra Étienne François de
Choiseul, p³k dragonów w 1791 r., aresztowany w 1795 r. w Calais, powróci³ do Francji
w 1801 r., w czasie restauracji w Izbie Parów, broni³ wówczas instytucji konstytucyjnych;
w procesie Neya opowiada³ siê za jego wygnaniem z Francji. W 1820 r. broni³ oskar¿ane-
go o konspiracjê gen. Merlin. Pozostawi³ wspomnienia.

387 Charles François Lebrun (1739-1824), ksi¹¿ê Plaisance, polityk i pisarz, trzeci konsul po
18 brumaire�a.

388 Na po³udniowy-zachód od Rygi, w Mitawie nad Ba³tykiem, od roku 1798 w miejscowym
pa³acu mia³ swoj¹ siedzibê przysz³y król Francji Ludwik XVIII. W tym pa³acu w 1799 r.
odby³ siê �lub ksiêcia Angoulême z ksiê¿niczk¹ Mari¹ Teres¹ Charlott¹. Co prawda w 1800 r.
wyjecha³ do Warszawy, ale w Mitawie kwaterowa³ jeszcze od 1804 do 1807 r.

389 François-Xavier-Marc-Antoine de Montesquiou-Fézensac (1756-1832), polityk francuski,
opat Beaulieu w 1782 r., deputowany kleru do Stanów Generalnych, w 1792 r. wyemigro-
wa³ do Anglii, powróci³ do Francji po 9 thermidora i by³ tutaj agentem Ludwika XVIII.
W czasie pierwszej restauracji minister spraw wewnêtrznych, a w czasie drugiej minister
stanu. Pozostawi³ prace o historii rz¹dów Ludwika XV i Ludwika XVI oraz dziennik pod-
ró¿y po Ameryce i Kanadzie, którego jednak nie opublikowano.
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uczyniæ bez Pañskiego udzia³u. Proszê wiêc siê po�pieszyæ i przeznaczyæ
wszystkie stanowiska, jakie uzna Pan za stosowne, dla Pañskich przyjació³�.

Pierwszy Konsul odpisa³ w ten oto sposób: �Otrzyma³em list Waszej Kró-
lewskiej Mo�ci. Pañski nieszczêsny los, a tak¿e los Pañskiej rodziny zawsze
¿ywo mnie interesowa³y. Wasza Królewska Mo�æ mo¿e porzuciæ zamiar
powrotu do Francji, gdy¿ Pañska droga us³ana zosta³aby stoma tysi¹cami tru-
pów. Zawsze bêdê stara³ siê czyniæ wszystko, co w mojej mocy, by ul¿yæ Pañ-
skiemu losowi, by Wasza Królewska Mo�æ zapomnia³ o swych nieszczê�ciach�.

Kontakty pana hrabiego d�Artois390 mia³y jeszcze bardziej eleganck¹
i wyszukan¹ formê. Oto bowiem wys³a³ ksiê¿nê de Guiche391, urocz¹ kobie-
tê, której uwodzicielska twarz i niewie�ci czar mia³y byæ niebagatelnym atu-
tem w negocjacjach. Z ³atwo�ci¹ dosta³a siê do otoczenia pani Bonaparte,
do której zreszt¹ wszystkie osoby z dawnego dworu mia³y ³atwy dostêp. Przy-
jê³a zaproszenie Józefiny na �niadanie do Malmaison. W trakcie posi³ku,
prowadz¹c rozmowê na temat Londynu, emigracji i naszych mo¿nych, pani
de Guiche opowiada³a, ¿e kiedy niedawno pewna osoba go�ci³a u hrabiego
d�Artois, dyskutuj¹c o sprawach politycznych, zapyta³a go, co zrobiono by
dla Pierwszego Konsula, gdyby przywróci³ Bourbonów do w³adzy. Na to hra-
bia odpowiedzia³:

� Najpierw, gdyby to zaakceptowa³, cieszy³by siê stanowiskiem kone-
tabla392 i wszystkimi zwi¹zanymi z tym przywilejami. Nie s¹dzimy jednak,
¿eby mu to wystarczy³o. Wznie�liby�my wiêc na placu Carrousel wysok¹
i wspania³¹ kolumnê, na której znajdowa³aby siê statua Bonapartego koro-
nuj¹cego Bourbonów.393

Gdy wkrótce po �niadaniu pojawi³ siê Pierwszy Konsul, Józefina skwa-
pliwie zda³a mu relacjê z tego spotkania.

� A czy odpowiedzia³a� im � rzek³ do niej m¹¿ � ¿e piedesta³em tej ko-
lumny by³by trup Pierwszego Konsula?

390 Karol hr. d�Artois (1757-1836), m³odszy brat króla Ludwika XVI i Ludwika XVIII, pó�-
niejszy król Francji w latach 1824-1830 jako Karol X. Po swojej emigracji organizowa³
opór przeciwko Bonapartemu na terenie Niemiec i Anglii. W 1814 r. powróci³ do Pary¿a,
ale zmuszony by³ wyjechaæ w okresie Stu Dni. Po �mierci Ludwika XVIII zosta³ królem
Francji. Zmuszony do abdykacji w czasie rewolucji lipcowej. Emigrowa³, mieszkaj¹c m.in.
w Pradze.

391 Aglaé de Polignac, ksiê¿na de Guiche (1768-1803), w 1780 r. wysz³a za Antoine�a VIII,
ksiêcia de Gramont.

392 Konetabl � naczelny dowódca wojsk francuskich do 1627 roku. W okresie panowania
Napoleona by³ tytu³em honorowym, a otrzyma³ go od cesarza jedynie Ludwik Bonaparte.

393 Plac Karuzeli (Place du Carrousel) � plac pomiêdzy Luwrem i pa³acem Tuileries. W la-
tach 1806-1808 wzniesiono przy nim £uk Tryumfalny upamiêtniaj¹cy zwyciêsk¹ kampa-
niê z Austri¹ i Prusami.
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Urocza ksiê¿na ci¹gle jeszcze nie wyje¿d¿a³a. Powabna twarz, oczy, odpo-
wiednio dobrane s³owa mia³y u³atwiæ jej wype³nienie owej misji. Jak sama
powiada³a, by³a szczê�liwa i nigdy nie bêdzie w stanie wyraziæ pani Bonaparte
ca³ej swej wdziêczno�ci, ¿e mog³a zobaczyæ wielkiego cz³owieka, bohatera
i us³yszeæ jego g³os. Wszystko to jednak na nic siê nie zda³o. Noc¹ ksiê¿na
de Guiche otrzyma³a nakaz opuszczenia Pary¿a. Powabna emisariuszka a¿
nadto niepokoi³a Józefinê, by zdecydowanie stawaæ w jej obronie. Nazajutrz
ksiê¿na de Guiche pod¹¿a³a ju¿ ku granicy.

� Pó�niej zreszt¹ rozpowszechniano plotki � opowiada³ Napoleon � ¿e
z kolei ja poczyni³em pod adresem francuskich mo¿nych pewne sugestie doty-
cz¹ce zrzeczenia siê ich praw lub pretensji do korony, co skwapliwie potwier-
dzano w rozlicznych, utrzymanych w uroczystym tonie i rozpowszechnianych
po Europie deklaracjach. Nic z tych rzeczy. No bo jak¿e by tak mia³o byæ?
Przecie¿ mog³em panowaæ wy³¹cznie na mocy prawa, które w³a�nie ich po-
zbawi³o tego przywileju. Mog³em panowaæ na mocy prawa stanowionego
przez suwerenny naród. Jak¿e wiêc móg³bym domagaæ siê od nich przywi-
leju, którego oni sami byli pozbawieni? Sam w takim wypadku dzia³a³bym
niezgodnie z prawem. By³aby to sprzeczno�æ zbyt wielka, a¿ nadto ewidentny
absurd. Na zawsze pogr¹¿y³oby mnie to w oczach opinii publicznej. Tote¿ nie
czyni³em nic, ani bezpo�rednio, ani po�rednio, co mog³oby mieæ z t¹ spraw¹
wspólnego. Takie te¿ na ten temat bêd¹ mieli zapewne w przysz³o�ci zdanie
rozs¹dni ludzie, którzy nie uwa¿ali mnie ani za szaleñca, ani za imbecyla.

Jednak¿e utrzymuj¹ce siê pog³oski na ten temat sprawi³y, ¿e zacz¹³em
doszukiwaæ siê przyczyn tego stanu rzeczy i oto, co zdo³a³em ustaliæ.

W okresie naszego pokoju z Prusami394, które wówczas stara³y siê byæ
nam ¿yczliwe, tamtejsze w³adze zapyta³y, czy przebywanie francuskich mo¿-
nych na terytorium Prus stanowi dla nas powód do niepokoju. Odpowiedzie-
li�my na to, ¿e nie. O�mielone tym Prusy zapyta³y nastêpnie, czy nie poczuli-
by�my siê zbytnio ura¿eni, gdyby przyznawa³y im coroczne subsydia. Równie¿
na to odpowiedzieli�my, ¿e nie, byle tylko zagwarantowa³y, ¿e emigranci bêd¹
zachowywaæ siê spokojnie i wystrzegaæ siê wszelkich intryg.

Sprawa ta by³a przedmiotem negocjacji ze strony emigrantów, a kiedy
ju¿ siê one rozpoczê³y, Bóg jeden wie, z jak¹ inicjatyw¹ móg³ wyst¹piæ jaki�
skwapliwy agent lub nawet z jakimi propozycjami (które nie pochodzi³y od
nas) móg³ wyst¹piæ gabinet berliñski! To zapewne sprawi³o, ¿e Ludwik XVIII

394 Napoleonowi chodzi o podpisany dnia 9 lipca 1807 r. w Tyl¿y traktat pomiêdzy Francj¹
i Prusami, który zakoñczy³ dzia³ania wojenne miêdzy obu pañstwami faktycznie a¿ do
1813 r. Wcze�niej jednak, bo 30 grudnia 1812 r. w Taurogach dosz³o do podpisania kon-
wencji pomiêdzy pruskim gen. Yorckiem i pochodz¹cym z pruskiego wtedy �l¹ska gen.
Dybiczem, na mocy której oddzia³y pruskie z X Korpusu Wielkiej Armii mia³y staæ siê
neutralne przez okres dwu miesiêcy.
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wystosowa³ ów kwiecisty list, który wzbudzi³ tak wielki zachwyt i z którego
tre�ci¹ ca³kowicie zgadzali siê wszyscy cz³onkowie jego rodziny. Mo¿now³ad-
cy skwapliwie pochwycili tê okazjê, ¿eby w swym w³asnym interesie zwró-
ciæ uwagê Europy, która jednak � zaintrygowana ówczesnymi wa¿kimi
wydarzeniami � zdawa³a siê nie przyk³adaæ do tego wiêkszego znaczenia.

Od �rody pierwszego do soboty 4 listopada 1815

Rozk³ad dnia. Rada Stanu, dramatyczne posiedzenie. Rozwi¹zanie
Cia³a Prawodawczego w 1813 roku. Senat.

Up³ywaj¹ce dni sta³y siê ju¿ tak samo monotonne jak na okrêcie. Cesarz
przywo³ywa³ mnie do siebie na �niadanie miêdzy godzin¹ dziesi¹t¹ a jede-
nast¹. Po zakoñczonym posi³ku i pó³godzinnej rozmowie czyta³em mu to,
co us³ysza³em od niego poprzedniego dnia, on za� dyktowa³ mi ci¹g dalszy
na dzieñ nastêpny. Od pewnego czasu Cesarz nie ubiera³ siê ju¿ rano: za-
przesta³ wychodzenia na zewn¹trz przed �niadaniem, gdy¿ powodowa³o to,
¿e dzieñ by³ dla niego rozbity i zbyt d³ugi. Obecnie ubiera³ siê dopiero oko-
³o godziny czwartej. Wówczas wychodzi³, by mo¿na by³o pos³aæ jego ³ó¿-
ko i posprz¹taæ izbê. Udawali�my siê wtedy na przechadzkê do ogrodu.
Cesarz zd¹¿y³ siê ju¿ przywi¹zaæ do tej samotni. Znajduj¹c¹ siê tam pergolê
poleci³em przykryæ p³ótnem. Doniesiono stó³, krzes³a i odt¹d tam w³a�nie
dyktowa³ swe wspomnienia osobie, która w tym celu przybywa³a z miasta.

Naprzeciw domu w³a�ciciela, ponad nami znajdowa³a siê alejka, wzd³u¿
której ros³o kilka drzew. Tam w³a�nie znajdowa³o siê stanowisko dla dwóch
pilnuj¹cych nas angielskich ¿o³nierzy. Z czasem na pro�bê naszego gospo-
darza, który by³ tym wielce zgorszony, posterunek ten zlikwidowano. Nie-
mniej ¿o³nierze nadal kr¹¿yli w zasiêgu wzroku Cesarza, b¹d� poprzez
ciekawo�æ, b¹d� z obowi¹zku. Wreszcie ca³kowicie znikli i tak oto Cesarz
sta³ siê ju¿ ca³kowicie panem dolnej alei. By³o to dla niego znacz¹ce po-
wiêkszenie swego �stanu posiadania�. Udawa³ siê tam codziennie po pracy,
opuszczaj¹c ogród, by doczekaæ pory obiadowej. Do³¹cza³y tam do niego
obie panienki wraz z matk¹, pragn¹c zapoznaæ go z naj�wie¿szymi nowina-
mi. Niekiedy powraca³ tam równie¿ po obiedzie, o ile pozwala³a pogoda.
Spêdza³ wówczas wieczór nie musz¹c udawaæ siê do s¹siadów, co czyni³
w ostateczno�ci, zw³aszcza gdy wiedzia³, ¿e nie ma nikogo obcego, co naj-
pierw sprawdza³em, zerkaj¹c przez okno.

Podczas której� z owych przechadzek Cesarz wda³ siê w d³ugie dywaga-
cje na temat Senatu, cia³a prawodawczego, zw³aszcza za� Rady Stanu. Po-
wiada³, ¿e co siê tyczy Rady, przez ca³y okres jego rz¹dów by³a dla niego
bardzo po¿yteczna. Podam tu kilka szczegó³ów dotycz¹cych funkcjonowa-
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nia Rady Stanu, co uczyniê tym chêtniej, ¿e w krêgach towarzyskich bar-
dzo niewiele o niej wiedziano. A poniewa¿ dzi� nie funkcjonuje ju¿ na tych
samych zasadach, napomknê przy okazji o mechanizmach jej dzia³ania i jej
prerogatywach.

� W sk³ad Rady Stanu � opowiada³ Cesarz � wchodzi³y wykszta³cone oso-
by, �wietni pracownicy o nieposzlakowanej reputacji. Na przyk³ad Fermont396

i Boulay395  to bezsprzecznie dobrzy i uczciwi ludzie. Pomimo ogromnej licz-
by spraw spornych, jakie prowadzili i znacz¹cych zysków, jakie osi¹gnêli, pe³-
ni¹c tê funkcjê, wcale bym siê nie zdziwi³, gdyby powiedziano mi, ¿e dzi� ¿yj¹
co najwy¿ej w dostatku.

Cesarz pos³ugiwa³ siê poszczególnymi radcami stanu we wszystkich spra-
wach i � jak powiada³ � z pozytywnym skutkiem. Natomiast wszyscy oni
byli dla niego prawdziwym cia³em doradczym, uciele�nieniem jego decyzji
na etapie ich podejmowania, podobnie jak ministrowie uciele�niali jego de-
cyzje na etapie wprowadzania ich w ¿ycie.

Rada Stanu przygotowywa³a ustawy, które Cesarz przedstawia³ cia³u pra-
wodawczemu, dziêki czemu by³a ona jednym z instrumentów w³adzy usta-
wodawczej. Rada redagowa³a dekrety Cesarza, jego rozporz¹dzenia dla
administracji publicznej. Równie¿ na posiedzeniach Rady Stanu omawiano
i modyfikowano projekty jego ministrów, etc.

Rada Stanu by³a te¿ instytucj¹ odwo³awcz¹ i ostateczn¹ instancj¹ we
wszystkich orzeczeniach administracyjnych, a w wyj¹tkowych wypadkach
równie¿ w pozosta³ych sprawach s¹dowych z s¹dem kasacyjnym w³¹cznie.
Na jej posiedzeniach analizowano równie¿ skargi na ministrów, a nawet od-
wo³ania Cesarza do lepiej poinformowanego Cesarza. Tak wiêc Rada Stanu,
ca³y czas obraduj¹ca pod przewodnictwem Cesarza, nierzadko sprzeciwiaj¹-
ca siê ministrom, naprawiaj¹c ich dzia³ania i b³êdne decyzje, by³a natural-
nym obroñc¹ interesów osób zagro¿onych przez nadu¿ycia przedstawicieli

395 Joseph-Jacques Defermon, nazywany Defermon des Chapelières (1752-1831), polityk
i prawnik. Wybierany kolejno z Rennes do Stanów Generalnych, Zgromadzenia Narodo-
wego i Konwencji, sta³ na czele Skarbu Narodowego w okresie 1797-1799, cz³onek Try-
bunatu w 1799 r., kierowa³ departamentem finansów w latach 1799-1814, w 1805 r.
mianowany intendentem generalnym, a w 1808 r. ministrem stanu. W 1796 r. przez mie-
si¹c sta³ na czele Rady Piêciuset. W 1808 r. hrabia Cesarstwa, w okresie Stu Dni wybrany
deputowanym do Izby Reprezentantów, w 1816 r. musia³ opu�ciæ Francjê, do której po-
wróci³ w 1822 r.

396 Antoine Jacques Claude Joseph Boulay de la Meurthe (1761-1840), polityk francuski,
wspó³pracownik Desmoulinsa, w 1795 r. przewodnicz¹cy trybuna³u w Nancy. W 1800 r.
Napoleon mianowa³ go prezydentem sekcji legislacji Rady Stanu, wzi¹³ czynny udzia³
w opracowaniu Kodeksu Napoleona. W okresie Stu Dni zosta³ ministrem sprawiedliwo-
�ci. By³ jednym z redaktorów Acte additionnel aux constitutions de l�Empire. Po powro-
cie Burbonów osiedli³ siê w Niemczech, sk¹d wróci³ w 1819 r., nie w³¹czaj¹c siê ju¿ do
¿ycia publicznego.
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w³adzy, i to obojêtnie jakiego szczebla. Ktokolwiek uczestniczy³ w jej po-
siedzeniach, wie, z jak wielk¹ energi¹ broniono tam spraw obywateli. Jedna
z jej komisji przyjmowa³a wszystkie petycje z terytorium ca³ego cesarstwa,
przedk³adaj¹c w³adcy te, które zas³ugiwa³y na szczególn¹ uwagê.

Wyj¹wszy prawników oraz urzêdników administracji, jest rzecz¹ zdu-
miewaj¹c¹, do jakiego stopnia ca³a reszta spo�ród nas by³a nie�wiadoma,
w jaki sposób funkcjonuj¹ nasze struktury legislacyjne. Uwaga ta dotyczy
zw³aszcza tych, których nazywamy spo³eczeñstwem. Nie znano dok³adnie
zasad funkcjonowania Rady Stanu, cia³a prawodawczego, Senatu. Sta³o siê
ju¿ regu³¹, ¿e na przyk³ad cia³o prawodawcze, owo zbiorowisko niemych,
uchwala³o przy ca³kowicie biernej postawie, bez g³osu sprzeciwu, wszystkie
ustawy, jakie mu przedstawiano. W takiej w³a�nie postawie jego cz³onków,
wynikaj¹cej jedynie z charakteru tej instytucji, dopatrywano siê s³u¿alczo�ci
i lizusostwa.

Przygotowywane przez Radê Stanu ustawy desygnowani z jej sk³adu ko-
misarze przedstawiali odpowiedniej komisji cia³a prawodawczego, która je
uchwala³a. Poddawano je tam dyskusji przebiegaj¹cej w nadzwyczaj zgod-
nym tonie, po czym nierzadko odsy³ano przy ogólnej akceptacji ponownie
do Rady Stanu w celu naniesienia odpowiednich poprawek. Gdy oba zgro-
madzenia nie mog³y doj�æ do porozumienia, zbiera³y siê na regularne posie-
dzenia pod przewodnictwem wielkiego kanclerza lub wielkiego podskarbie-
go. W ten sposób, gdy ustawy te dociera³y ponownie do cia³a prawodawczego,
zaakceptowane ju¿ by³y przez obie izby. Je¿eli ci¹gle jeszcze istnia³y jakie�
ró¿nice, poddawano je dyskusji na forum komisji wy³onionych przez obie
izby. Dyskusja odbywa³a siê w obecno�ci wszystkich cz³onków cia³a pra-
wodawczego pe³ni¹cego tym razem funkcjê jurora, które to po dostatecz-
nym wyrobieniu sobie opinii przystêpowa³o do tajnego g³osowania. W ten
sposób mia³o ono niczym nie skrêpowan¹ mo¿liwo�æ wyra¿enia swej opi-
nii, gdy¿ nikt nie móg³ siê dowiedzieæ, kto pos³u¿y³ siê czarn¹, a kto bia³¹
kul¹.

� Zwa¿ywszy na pobudliwo�æ Francuzów i nasz brak do�wiadczenia
w sferze wolno�ci politycznych � mówi³ Cesarz � by³a to zdecydowanie naj-
lepsza metoda.

Cesarz pyta³ mnie, czy w Radzie Stanu odbywa³y siê ca³kowicie swo-
bodne dyskusje i czy jego obecno�æ nie krêpowa³a obrad. Odpowiadaj¹c na
to pytanie, poda³em mu za przyk³ad pewne niezmiernie d³ugie posiedzenie,
na którym ca³y czas tylko on broni³ swego zdania, w koñcu jednak musia³
ust¹piæ. Z niema³¹ satysfakcj¹ przypomnia³em mu z grubsza temat owej se-
sji. Natychmiast do tego powróci³:

� Tak � rzek³ � chodzi chyba o sprawê tej kobiety z Amsterdamu ska-
zanej na karê �mierci, któr¹ trzykrotnie uniewinnia³y s¹dy cesarskie, a któ-
rej ponownego procesu domaga³ siê s¹d kasacyjny.
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Cesarz chcia³, by nieub³agane prawo zakoñczy³o sprawê na tym etapie
postêpowania w sprawie oskar¿onej kobiety, wydaj¹c korzystny dla niej wer-
dykt. W odpowiedzi us³ysza³, ¿e co prawda dysponuje on prawem ³aski, lecz
prawo jest nieugiête i procedur legislacyjnych nie mo¿na powstrzymaæ. Dys-
kusja ci¹gnê³a siê w nieskoñczono�æ. Pan Muraire397  wyg³osi³ d³ugie i bar-
dzo dobre przemówienie, przekonuj¹c wszystkich obecnych do swoich racji.
Cesarz, ca³y czas bêd¹c odosobniony w swej opinii, da³ w koñcu za wygra-
n¹, wyg³aszaj¹c te oto pamiêtne s³owa:

� Panowie! Decyzje zapadaj¹ tu uchwa³¹ wiêkszo�ci. Jestem sam, mu-
szê wiêc ust¹piæ. O�wiadczam jednak, ¿e w moim mniemaniu jest to ustêp-
stwo tylko z formalnego punktu widzenia. Zmusili�cie mnie do milczenia,
ale w ¿adnym wypadku nie zdo³ali�cie mnie przekonaæ.

Spo³eczeñstwo, które nawet nie domy�la³o siê, czym jest Rada Stanu, by³o
przekonane, ¿e nikt nie �mie tam wyraziæ odmiennego zdania ni¿ Cesarz.
Tote¿ przebywaj¹c w krêgach towarzyskich, budzi³em powszechne zdumie-
nie, kiedy opowiada³em, jak pewnego dnia w trakcie do�æ ostrej dyskusji
trzykrotnie przerywano Cesarzowi przemówienie. Napoleon, zwracaj¹c siê
do mówcy, który w do�æ niegrzeczny sposób przerwa³ jego wywód, odezwa³
siê podniesionym g³osem:

� Proszê Pana! Jeszcze nie skoñczy³em. Proszê pozwoliæ mi mówiæ
dalej. Wydaje mi siê, ¿e ka¿dy tutaj ma pe³ne prawo do wyra¿enia swego
zdania.

Mimo powagi miejsca i sytuacji owa riposta wielce wszystkich rozbawi-
³a, z Cesarzem w³¹cznie.

� W ka¿dym razie � mówi³em mu � dawa³o siê zauwa¿yæ, ¿e mówcy
starali siê odgadn¹æ, jakie bêdzie stanowisko Waszej Cesarskiej Mo�ci. Ci
którzy prezentowali podobne pogl¹dy, byli zadowoleni, ci za�, co mieli od-
mienne zdanie � zak³opotani. Oskar¿ano Wasz¹ Cesarsk¹ Mo�æ, ¿e specjal-
nie przygotowuje nam pu³apki, aby lepiej poznaæ nasze my�li.

Jednak¿e gdy problem poddany ju¿ zosta³ dyskusji, powodowani ego-
centryzmem, rozentuzjazmowani mówcy wyra¿ali na ogó³ w³asne zdanie,
tym bardziej ¿e Cesarz zachêca³ do jak najwiêkszej swobody w tym wzglê-
dzie. �Wcale siê nie gniewam, kiedy kto� mi siê sprzeciwia � mawia³. � D¹¿ê
do tego, aby i mnie czego� nauczono. Mówcie �mia³o � powtarza³ czêsto,
gdy wyra¿ano siê w sposób niejasny lub je�li dyskusja toczy³a siê na dra¿-
liwe tematy. � Ujawniajcie wszystkie swe my�li. Jeste�my w�ród swoich,
w rodzinie�.

397 Honoré Muraire (1750-1837), adwokat i mieszczanin, o¿eniony w 1784 r. z wdow¹ szla-
checkiego pochodzenia, aresztowany w okresie terroru, powróci³ do ¿ycia publicznego
w okresie dyrektoriatu, w 1804 r. mianowany przez Napoleona pierwszym prezesem s¹du
kasacyjnego, którym by³ do 1815 r., w 1808 r. hrabia Cesarstwa, a w 1811 r. senator.
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Opowiadano mi, jak za konsulatu, a mo¿e w pocz¹tkowym okresie ce-
sarstwa, w trakcie którego� z posiedzeñ Rady Stanu Napoleon mia³ wyj¹t-
kowo upartego przeciwnika (de Fermont) reprezentuj¹cego odmienne zdanie.
Ich polemika, na skutek ¿arliwo�ci i zacietrzewienia owego mówcy, prze-
kszta³ci³a siê w sprawê honorow¹. W koñcu Cesarz da³ za wygran¹, lecz po
kilku dniach, w trakcie której� z publicznych sesji zwróci³ siê do swego ry-
wala w ten oto sposób:

� Jest pan bardzo uparty � odezwa³ siê pó³ ¿artem, pó³ serio � a gdy-
bym tak ja by³ równie zawziêty...? W ka¿dym razie nie ma pan racji, wysta-
wiaj¹c w³adzê na tak¹ próbê! Chyba i panu nieobce s¹ ludzkie s³abostki!

Przy innej okazji tak oto odezwa³ siê do innego radcy stanu, który rów-
nie¿ doprowadzi³ go do ostateczno�ci:

� Niech pan uwa¿a, by nie przeci¹gn¹æ struny! Ostatnio posun¹³ siê pan
za daleko! Zmusi³ mnie pan do tego, ¿e zacz¹³em drapaæ siê w skroñ, a to
ju¿ staje siê niebezpieczne. Od dzi� niech pan siê stara nie doprowadzaæ mnie
do takiego stanu.

Nie sposób przeceniæ wp³ywu, jaki obecno�æ i s³owa Cesarza wywiera³y
na radców stanu w trakcie posiedzeñ. Przewodniczy³ sesjom regularnie dwa
razy w tygodniu, je�li przebywa³ w stolicy, a wówczas nikt spo�ród nas za
nic w �wiecie nie pozwala³ sobie na nieobecno�æ.

Szczególnie dwie sesje � opowiada³em Cesarzowi � pozosta³y mi w pa-
miêci. Na jednej, po�wiêconej porz¹dkowi wewnêtrznemu, dyskutowano
o sprawach religii, kiedy to wykluczy³ z posiedzenia pewnego radcê stanu398.
Na drugiej rozprawiano nad kwestiami konstytucyjnymi, co zakoñczy³o siê
rozwi¹zaniem przez niego cia³a prawodawczego.399

Stronnictwo religijne sia³o niezgodê spo³eczn¹. Potajemnie kolportowa-
no i rozprowadzano bulle i listy papieskie. Zaprezentowano je radcy stanu
do spraw kultu. Ten za�, o ile sam ich nie rozpowszechnia³, ani nie zakaza³
ich dystrybucji, ani nawet nie ujawni³ tego procederu. Gdy sprawa wysz³a na
jaw, Cesarz w trybie pilnym zawezwa³ go przed Radê w pe³nym sk³adzie:

398 Napoleon mówi o Joseph-Marie Portalisie (1778-1858), dyplomacie i polityku francuskim,
synu Jean-Étienne-Marie Portalisa (1746-1807), którego by³ zreszt¹ sekretarzem, i z którym
by³ pó�niej na wygnaniu. Portalis towarzyszy³ Józefowi Bonapartemu podczas podpisywa-
nia traktatu w Lunéville oraz w Amiens. Pó�niej by³ sekretarzem ambasady w Berlinie, nastêp-
nie w Londynie, a tak¿e ministrem pe³nomocnym Ligi Reñskiej. W 1805 r. powróci³ do
Pary¿a. W 1808 r. zosta³ w³¹czony do Rady Stanu, z której w 1811 r. usun¹³ go Napoleon
z powodu sprawy Léon d�Astrosa. W 1813 r. Napoleon przywróci³ go do s³u¿by, powie-
rzaj¹c stanowisko w Angers. W roku 1829 przez kilka miesiêcy Portalis pe³ni³ funkcjê
ministra spraw zagranicznych. W 1852 r. zosta³ senatorem.

399 Cia³o Prawodawcze powo³ane do ¿ycia zapisem konstytucji roku VIII, istnia³o a¿ do schy³-
ku rz¹dów Napoleona. W konstytucji roku X wprowadzono zmiany w jego dzia³alno�ci.
Z czasem posiedzeñ Cia³a Prawodawczego odbywa³o siê coraz mniej.
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� Czym pan siê kierowa³? � zwróci³ siê do niego. � Czy¿by pañskimi
przekonaniami religijnymi? Wobec tego dlaczego pan tu siê znajduje? Nie
dopuszczam siê gwa³tu na niczyim sumieniu. Czy zaci¹gn¹³em pana tu si³¹
by mianowaæ swoim radc¹ stanu? To wielka ³aska, o któr¹ sam pan prosi³.
Jest tu pan najm³odszy i byæ mo¿e jako jedyny w tym gronie nie ma pan
¿adnych tytu³ów. Znalaz³ siê pan tu wy³¹cznie za zas³ugi ojca400. Z³o¿y³ mi
pan osobist¹ przysiêgê. Jak pañskie przekonania religijne pogodziæ mo¿na
z pañskim jawnym sprzeniewierzeniem siê tutaj? Niemniej niech pan mówi.
Jest tu pan w rodzinie, pañscy koledzy os¹dz¹ pana. Przewinienie pañskie
jest wielkie! Spiskowców powstrzymaæ mo¿na chwytaj¹c za ramiê uzbro-
jone w sztylet, lecz konspiracja moralna nie zna granic. To beczka prochu.
Mo¿e w³a�nie teraz przez pañski b³¹d wyrzynaj¹ siê ca³e miasta!.

Oskar¿ony, zmieszany, nie odzywa³ siê. Ju¿ po pierwszych s³owach przy-
zna³ siê do b³êdu. Niemal wszyscy uczestnicz¹cy w posiedzeniu Rady, dla
których incydent ten by³ czym� nies³ychanym, siedzieli w os³upieniu, za-
chowuj¹c g³êbokie milczenie.

� Dlaczego � kontynuowa³ Cesarz � zwi¹zani przysiêg¹, nie wskazali-
�cie mi winnego i jego machinacji? Czy¿ w ka¿dej chwili nie jestem do dys-
pozycji ka¿dego z was?

� Sire! � o�mieli³ siê zabraæ g³os zapytany. � To by³ mój kuzyn.
� A wiêc pañskie przewinienie jest tym wiêksze! � odezwa³ siê gwa³-

townie Cesarz. � Pañski krewny otrzyma³ to stanowisko tylko dziêki pañ-
skiemu wstawiennictwu.401 A wiêc od tej chwili pan ponosi ca³kowit¹
odpowiedzialno�æ. Gdy uwa¿am, ¿e kto� jest mi ca³kowicie oddany, tak jak
pan tutaj, ci którzy do niego nale¿¹, ci za których jest on odpowiedzialny, s¹
od tej chwili poza podejrzeniem. Oto moje zasady.

A poniewa¿ oskar¿ony ca³y czas zachowywa³ milczenie, Cesarz odezwa³
siê na koniec:

� Obowi¹zki radcy stanu wobec mnie s¹ wyj¹tkowej wagi. Poniewa¿ pan
im siê sprzeniewierzy³, ju¿ nim pan nie jest. Niech pan st¹d wyjdzie i nie po-
jawia siê tu wiêcej!

400 Jean-Étienne-Marie Portalis (1746-1807) by³ politykiem, filozofem i adwokatem. Prze-
wodniczy³ Radzie Piêciuset, a w 1804 r. zosta³ ministrem religii i ministrem spraw
wewnêtrznych, hrabi¹ cesarstwa. Wzi¹³ udzia³ w redagowaniu Kodeksu Napoleona i kon-
kordatu.

401 Napoleon przywo³a³ tutaj sprawê Josepha-Jacquesa-Léona d�Astrosa (1780-1863), syna
notariusza królewskiego, który w¿eni³ siê w wielk¹ rodzinê Portalisów � prawników z Aix.
Jego brat by³ kardyna³em. W 1799 r. d�Astros zosta³ sprowadzony przez swojego kuzyna
ministra religii J.M. Portalisa do Pary¿a i obj¹³ stanowisko jego szefa gabinetu. Szybko
jednak opu�ci³ Pary¿ i ukoñczy³ medycynê osiadaj¹c w rodzinnych stronach. Portalis zwi¹-
za³ siê przez niego ze �rodowiskiem ko�cielnym konspiruj¹cym i wspieraj¹cym papie¿a
w konflikcie z Napoleonem, co zosta³o potraktowane jako zdrada.
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Kiedy radca opuszcza³ salê, przechodz¹c do�æ blisko Cesarza, ten ode-
zwa³ siê, patrz¹c mu prosto w oczy:

� Jest mi bardzo przykro, poniewa¿ mam ci¹gle w pamiêci pañskiego
ojca i jego zas³ugi.

A kiedy wyszed³ ju¿ z sali, Cesarz doda³:
� Mam nadziejê, ¿e podobna scena ju¿ nigdy siê nie powtórzy. Zbytnio

mnie to zabola³o. Nie jestem podejrzliwy, ale móg³bym taki siê staæ! Oto-
czy³em siê wszystkimi partiami. Przyj¹³em do s³u¿by nawet emigrantów,
¿o³nierzy z armii ksiêcia Kondeusza402. Mimo ¿e chciano mnie zamordowaæ,
muszê byæ sprawiedliwy. Wszyscy okazali mi wierno�æ. Od kiedy jestem
na czele rz¹du, to pierwsza osoba z mego otoczenia, która mnie zdradzi³a.

Po czym zwróci³ siê do pana Locré403, który by³ protokolantem posiedzeñ
Rady Stanu:

� Napisze pan zdradzi³a, s³yszy pan?
Jaki¿ bezcenny zbiór stanowi¹ protoko³y pana Locré! Co siê z nimi sta-

³o? Mo¿na by w nich znale�æ s³owo w s³owo to wszystko, co opowiadam.
Co siê tyczy rozwi¹zania cia³a prawodawczego, Rada Stanu zosta³a zwo-

³ana ostatniego lub przedostatniego dnia grudnia 1813 roku. Zdawali�my so-
bie sprawê, ¿e bêdzie to wa¿ne posiedzenie, mimo ¿e nie wiedzieli�my,
czemu bêdzie po�wiêcone. Kraj by³ w wielkim niebezpieczeñstwie, nieprzy-
jaciel wkracza³ ju¿ na terytorium Francji.

� Panowie! � rzek³ Cesarz � wiecie, jaka jest sytuacja, wiecie, ¿e ojczy-
zna jest w niebezpieczeñstwie. S¹dzi³em, ¿e powinienem � choæ nie jestem
do tego zmuszony � poufnie poinformowaæ o tym deputowanych cia³a pra-
wodawczego. W ten sposób chcia³em im daæ do zrozumienia, jakie sprawy
winny byæ dla nich najdro¿sze. Oni jednak ów dowód zaufania z mojej strony
przekszta³cili w orê¿ skierowany przeciwko mnie, czyli przeciw ojczy�nie.
Zamiast okazaæ mi pomoc, hamuj¹ moje wysi³ki. Jedynie nasza zdecydo-
wana postawa mog³a powstrzymaæ wroga, natomiast ich zachowania zachê-
caj¹ go tylko do dzia³ania. Zamiast ukazaæ mu zbrojne ramiê, ukazuj¹ mu
nasze rany. Wo³aj¹, bym zawar³ pokój, a przecie¿ jedynym �rodkiem wio-
d¹cym do tego by³o zachêcanie mnie do wojny. Skar¿¹ siê na mnie, przed-
stawiaj¹ swe zarzuty. Ale jaki czas i miejsce na to wybieraj¹? Czy¿ o takich
sprawach nie powinni dyskutowaæ w rodzinie, a nie w obliczu nieprzyjacie-
la? Czy by³em dla nich nieosi¹galny? Czy kiedykolwiek by³em niezdolny
by rozwa¿yæ ich argumenty? W ka¿dym razie trzeba powzi¹æ jak¹� decy-
zjê. Cia³o prawodawcze, zamiast przyczyniæ siê do uratowania Francji, przy-

402 Chodzi o armiê tzw. Armée de Condé, w której s³u¿y³ m.in. ksi¹¿ê Ludwik d�Enghien
(1772-1804) ostatni przedstawiciel rodu Condé � bocznej linii Burbonów.

403 Jean-Guillaume Locré (1758-1840), polityk francuski, protegowany Cambacérèsa, sekre-
tarz generalny Rady Stanu.
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�piesza jej upadek. Sprzeniewierza siê swym obowi¹zkom. Ja natomiast spe³-
niam swoj¹ powinno�æ i rozwi¹zujê je.

Po czym przeczyta³ nam dekret stanowi¹cy, ¿e dwie pi¹te cia³a prawo-
dawczego wyczerpa³y ju¿ swe mo¿liwo�ci sprawowania w³adzy i ¿e pierw-
szego stycznia w tej samej sytuacji znajdzie siê jedna pi¹ta deputowanych.
A zatem wiêkszo�æ cia³a prawodawczego sk³adaæ siê bêdzie z osób pozba-
wionych prawa do pe³nienia tej funkcji. Maj¹c zatem na wzglêdzie ow¹ oko-
liczno�æ, od tej chwili dzia³alno�æ cia³a prawodawczego jest zawieszona a¿
do chwili skompletowania go w wyniku nowych wyborów.404

Zakoñczywszy lekturê, Cesarz podj¹³:
� Taki oto wydajê dekret. I nawet gdyby mi powiedziano, ¿e w konse-

kwencji tego t³um Pary¿an wtargnie w jasny dzieñ do Pa³acu Tuileries by
mnie zmasakrowaæ, nie waha³bym siê wydaæ ponownie tego dekretu, po-
niewa¿ jest to moim obowi¹zkiem. Gdy naród powierzy³ mi swój los, prze-
my�la³em prawa, jakie mi powierzy³ by nim kierowaæ. Gdybym uwa¿a³, ¿e s¹
one niewystarczaj¹ce, nie zgodzi³bym siê na to. Niech siê nie s¹dzi, ¿e je-
stem drugim Ludwikiem XVI. Niech nie oczekuje siê ode mnie, ¿e z dnia na
dzieñ zmieniaæ bêdê pogl¹dy. Je¿eli sta³em siê Cesarzem, nie znaczy to, ¿e
przesta³em byæ obywatelem. Gdyby na powrót mia³aby obowi¹zywaæ anar-
chia, raczej abdykowa³bym a¿eby wmieszaæ siê w t³um, czyni¹c u¿ytek z po-
siadanej w³adzy, ni¿ mia³bym pilnowaæ takiego porz¹dku, który pozwala³by
mi jedynie na wystawianie obywateli na szwank, nie za� na zapewnienie ko-
mukolwiek bezpieczeñstwa. Zreszt¹ � zakoñczy³ � moja determinacja zgodna
jest z prawem. Je¿eli wszyscy pragn¹ dzi� wype³niæ swój obowi¹zek, muszê
okazaæ tak¹ niez³omno�æ wobec prawa jak wobec nieprzyjaciela.

Nie spe³nili�my swego obowi¹zku!...
Wbrew powszechnej opinii Cesarz by³ do tego stopnia ugodowy wobec

Rady Stanu, ¿e niejednokrotnie ponowne poddawa³ pod dyskusjê podjêt¹ de-
cyzjê lub wrêcz anulowa³ j¹, je�li który� z radców przedstawia³ mu na osob-
no�ci kolejne argumenty albo te¿ dowodzi³, ¿e osobista opinia Cesarza wy-
wiera³a wp³yw na wiêkszo�æ izby. Mo¿na o to zapytaæ g³ównie przewodni-
cz¹cych sekcji.

Tak jak dzieli³ siê z cz³onkami Instytutu405 ka¿dym pomys³em naukowym,
jaki przychodzi³ mu do g³owy, podobnie postêpowa³ wobec radców stanu,
co siê tyczy swych koncepcji i planów politycznych. Czêsto zreszt¹ by³y to

404 19 grudnia 1813 r. otwarto ostatnie posiedzenie Zgromadzenia Prawodawczego. W przy-
gotowanym raporcie okre�lono, ¿e wojnê nale¿y prowadziæ jedynie w wypadku, gdyby
zagro¿ona by³a niepodleg³o�æ Francji lub naruszona mia³a byæ jej integralno�æ terytorial-
na. Napoleon zawiesi³ obrady 29 stycznia 1814 r. i zakaza³ publikacji raportu.

405 Mowa o powo³anym do ¿ycia przez Konwencjê Instytucie Narodowym, który zosta³ zreor-
ganizowany przez Napoleona. Za jego czasów skupia³ on w czterech wydzia³ach 174 pra-
cowników naukowych.
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ca³kiem prywatne, niekiedy za� tajne sprawy. By³a to � jak mawia³ � sku-
teczna metoda by dog³êbniej zanalizowaæ dan¹ kwestiê, poznaæ charakter
danej osoby, jej pogl¹dy polityczne, upewniæ siê co do jej dyskrecji, etc. Je-
stem przekonany, ¿e w roku XII406 trzem radcom stanu powierzono sprawê
niezwyk³ej wagi, a mianowicie rozwa¿enie mo¿liwo�ci rozwi¹zania cia³a pra-
wodawczego. Wiêkszo�æ opowiada³a siê za tym w³a�nie rozwi¹zaniem, nato-
miast jeden cz³onek by³ zdecydowanie przeciw, wyg³aszaj¹c d³ugie i znakomite
przemówienie. Cesarz, który z wielk¹ uwag¹ przewodniczy³ posiedzeniu, nie
roni¹c ani jednego s³owa, jakie pad³o w dyskusji, nie lekcewa¿¹c ani jednej
opinii, zakoñczy³ je tymi oto s³owy:

� Tak powa¿na kwestia zas³uguje na ponowne rozpatrzenie. Zajmiemy
siê ni¹ w terminie pó�niejszym.

Jednak¿e nigdy pó�niej ju¿ do tego nie powrócono.
Gdyby¿ w podobnym duchu dzia³ano, kiedy rozwi¹zywano trybunat...407

Sprawa ta wzbudzi³a wówczas i nadal budzi wiele polemik i kontrowersji.
Dla Cesarza organ ten by³ jedynie kosztownym brzemieniem, tote¿ pozby-
cie siê go przysporzy³oby znacznych oszczêdno�ci.

� Jest rzecz¹ pewn¹ � o�wiadczy³ � ¿e trybunat by³ absolutnie bezu¿y-
teczny i kosztowa³ niemal pó³ miliona franków. Rozwi¹za³em go. Zdawa-
³em sobie sprawê, ¿e zarzucaæ mi siê bêdzie pogwa³cenie prawa, ale by³em
wtedy silny, cieszy³em siê ca³kowitym poparciem ludu, uwa¿a³em siê za re-
formatora. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e uczyni³em to dla dobra kraju. Natomiast
powinienem by³ go powo³aæ do ¿ycia, gdybym by³ hipokryt¹ i cz³owiekiem
z³ej woli. Któ¿ bowiem móg³by w¹tpiæ, ¿e w razie potrzeby akceptowa³by
moje pogl¹dy i zamiary? Przez ca³y czas swych rz¹dów nigdy jednak do tego
nie d¹¿y³em. Nigdy nie widziano, abym obietnicami, pieniêdzmi lub stano-
wiskami kupowa³ jakikolwiek g³os, pozyskiwa³ sobie jakiekolwiek stronnic-
two. Nie, nigdy! Je¿eli przywilejami tymi obdarza³em niektórych ministrów,
radców stanu czy prawodawców, to znaczy, ¿e na to zas³ugiwali. Jest rzecz¹
normaln¹, a nawet sprawiedliw¹, ¿e czyni³em tak wobec tych, którzy dla mnie
pracowali.

Kiedy sprawowa³em rz¹dy, wszystkie ustanowione przeze mnie organa
w³adzy kierowa³y siê w swej dzia³alno�ci etyk¹: nie sposób im by³o czego-
kolwiek zarzuciæ. O�wiadczam to z ca³¹ moc¹. Dzia³a³y one z przekonania.
Nie¿yczliwi i nierozs¹dni ludzie mogliby twierdziæ co innego, lecz bezpod-
stawnie. A je¿eli organa te zosta³y potêpione, to dlatego ¿e o tym wszystkim
nie wiedziano lub nie chciano wiedzieæ, a poza tym sta³o siê tak z powo-

406 Rok XII republiki trwa³ wed³ug kalendarza gregoriañskiego od 24 wrze�nia 1803 roku do
22 wrze�nia 1804 roku.

407 Trybunat zlikwidowano zarz¹dzeniem Senatu z 16 sierpnia 1807 r., a trybunowie weszli
w sk³ad Cia³a Prawodawczego.
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du niezadowolenia i opozycji w tamtych czasach, zw³aszcza za� zawi�ci,
oszczerstw i szyderstw, które to cechy jak¿e bardzo s¹ dla nas typowe.

Bardzo krytykowano Senat, oskar¿aj¹c go o serwilizm, ale publiczne ko-
mentarze to nie dowody. Czego zatem miano by siê domagaæ od Senatu? Aby
nie zgodzi³ siê na pobór rekrutów? Aby komisje swobód obywatelskich i pra-
sy zrobi³y rz¹dowi awanturê? Aby uczyni³ to samo, co pó�niej, w 1813 roku,
uczyni³a jedna komisja cia³a prawodawczego?408 Sami widzicie, dok¹d ona
nas doprowadzi³a! W¹tpiê, aby Francuzi wiele jej dzi� zawdziêczali. Prawd¹
jest, ¿e okoliczno�ci zmusza³y nas do takiego a nie innego dzia³ania. Ludzie
roztropni przeczuwali to i potrafili siê do tego dostosowaæ. Opinia publiczna
nie wie, ¿e prawie we wszystkich sprawach wielkiej wagi senatorowie przed
g³osowaniem przychodzili do mnie prywatnie, by podzieliæ siê ze mn¹ swymi
zastrze¿eniami, czyni¹c to czasem bez ogródek, a nawet wyraziæ swój sprze-
ciw, po czym rozstawali siê ze mn¹ przekonani albo przez moje argumenty,
albo �wiadomi wagi lub nieuchronno�ci danej sprawy.

Je¿eli nie zwraca³em na to wiêkszej uwagi, to dlatego ¿e rz¹dy sprawo-
wa³em sumiennie, gardz¹c szarlataneri¹ i tym wszystkim, co za takow¹ mo-
g³o byæ uznawane.

G³osowania w Senacie zawsze przebiega³y niemal jednomy�lnie, ponie-
wa¿ panowa³a tam jedno�æ przekonañ. Usi³owano wówczas zwiêkszyæ zde-
cydowanie wp³yw niemal niewidocznej mniejszo�ci, któr¹ wypowiadane
przez z³o�liwe jêzyki ob³udne i pró¿ne komplementy tudzie¿ inne dziwac-
twa charakteru sprowadza³y do roli nieszkodliwej opozycji. Jednak ci wszy-
scy, którzy j¹ tworzyli, czy rzeczywi�cie podczas ostatnich dramatycznych
wydarzeñ okazali zdrowy rozs¹dek i prawo�æ serca? Powtarzam: dzia³alno�æ
Senatu by³a bez zarzutu, a jedynie jego upadek okaza³ siê haniebny.409 Nie
maj¹c ku temu prawa, gwa³c¹c wszelkie zasady wyda³ on ojczyznê na pa-
stwê wroga, przyczyniaj¹c siê ostatecznie do jej upadku. Okaza³ siê narzê-
dziem w rêkach potê¿nych intrygantów, którzy d¹¿yli do zdyskredytowania,
upodlenia i wyeliminowania jednego z g³ównych instrumentów w³adzy no-
woczesnego systemu. Trzeba powiedzieæ, ¿e ca³kowicie im siê to uda³o, po-
niewa¿ nie znam innego organu w³adzy, który by zapisa³ siê w historii tak
haniebnie jak Senat. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e hañb¹ t¹ nie splami³a siê
wiêkszo�æ, a po�ród winowajców znalaz³o siê mnóstwo osób, którym obce
lub co najmniej obojêtne by³y nasze interesy i nasz honor.

408 Mowa o powo³anej w grudniu 1813 r. komisji z³o¿onej z piêciu deputowanych, którzy
opracowali raport dla Zgromadzenia Prawodawczego, w którym skrytykowali dotychcza-
sowe rz¹dy Napoleona.

409 Napoleon nawi¹zuje z pewno�ci¹ do wydanego przez Senat 2 kwietnia 1814 r. dekretu
o detronizacji, w którym przedstawiono cesarzowi szereg zarzutów udowadniaj¹cych jego
z³¹ politykê. By³o to ju¿ po wkroczeniu wojsk koalicji do Pary¿a.
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W Radzie Stanu, z chwil¹ przybycia pana hrabiego d�Artois, nast¹pi³o wiel-
kie poruszenie: robiono wszystko byle tylko przyci¹gn¹æ jego uwagê i pozy-
skaæ przychylno�æ. Przedstawiona mu zosta³a dwukrotnie. Radcy zabiegali
o wys³anie deputacji do przebywaj¹cego w Compiègne króla410. Reprezen-
tant króla na tê ostatni¹ pro�bê odpowiedzia³, ¿e król chêtnie przyjmie jej
przedstawicieli pojedynczo, wiêc nie ma co rozwa¿aæ wys³ania do niego de-
putacji. Nale¿y podkre�liæ, ¿e wp³ywowe osoby, czyli przewodnicz¹cy po-
szczególnych sekcji, byli wówczas nieobecni.

Zreszt¹ celem wszystkich tych inicjatyw by³o jedynie zachowanie urzêd-
niczych pensji, a mo¿e nawet i sto³ków. Tak wiêc Rada Stanu czym prêdzej
zaaprobowa³a uchwa³ê Senatu, unikaj¹c, co prawda, jakiegokolwiek sfor-
mu³owania obra�liwego wobec Cesarza.

� A pan te¿ siê podpisa³ pod t¹ uchwa³¹? � spyta³ mnie Cesarz.
� Nie, Sire. Nie zgodzi³em siê tego podpisaæ. Uwa¿a³em, ¿e nies³ycha-

nym szaleñstwem jest utrzymywaæ, i¿ jest siê kolejno radc¹ i cz³owiekiem
zaufania dwóch przeciwników. Zreszt¹ gdyby zwyciêzca pojmowa³, w czym
rzecz, najlepszy dowód zaufania, jaki móg³by otrzymaæ, to wierno�æ i sza-
cunek wobec pokonanego.

� Prawid³owo pan rozumowa³ � zauwa¿y³ Napoleon.

Niedziela, 5 listopada 1815

Ostre s³owa. Charakterystyczne okoliczno�ci.

Zgromadzili�my siê niemal wszyscy w ogrodzie przy Cesarzu. Ci, co miesz-
kali w mie�cie, skar¿yli siê bardzo na warunki, w jakich tam ¿yli, a tak¿e na
ustawiczne szykany ze strony Anglików. Od niemal piêtnastu dni Cesarz na
pró¿no usi³owa³ doprowadziæ do tego, by sprawy te poruszano wy³¹cznie
w formie pisemnej. Jego zdaniem by³a to najbardziej godna i najodpowied-
niejsza metoda rokuj¹ca najwiêksze szanse powodzenia. W tej kwestii zre-
dagowa³ nawet odpowiedni¹ notê, która dawno ju¿ mia³a zostaæ dorêczona,
lecz nigdy do tego nie dosz³o. Kilkakrotnie powraca³, i to w ró¿nej, niekie-
dy bardzo uszczypliwej formie, do sposobu wyra¿ania skarg. Wszelkie wy-
wody i po�rednie uwagi dotyczy³y wielkiego marsza³ka, którego w koñcu
zaczê³o to irytowaæ, no bo nawet najbardziej dobrotliwy charakter mo¿e czuæ
siê rozgoryczony przeciwno�ciami losu! Marsza³ek odezwa³ siê w bardzo
ostrym tonie. Znajduj¹ca siê tu¿ przy drzwiach jego ¿ona, zw¹tpiwszy, ¿e

410 Czyli do Ludwika XVIII, który 24 kwietnia 1814 r. przyby³ do Calais, a w Pary¿u by³
3 maja 1814 r. Co prawda uwa¿any by³ przez rojalistów za króla Francji, jednak¿e for-
malnie jego koronacja mia³a miejsce dopiero po powrocie do Pary¿a.
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zdo³a za³agodziæ konflikt, wymknê³a siê ukradkiem. Widzia³em, jak na skutek
tego incydentu miota³y Cesarzem ró¿norakie uczucia. Dominuj¹cy jednak
okaza³ siê rozs¹dek i logika, choæ wydawa³ siê poruszony ca³y czas.

� Nie wrêczy³ pan tego listu, je�li uwa¿a³ pan, ¿e mo¿e tylko zaszko-
dziæ � mówi³ Cesarz � gdy¿ czuje pan do mnie przyja�ñ. Ale czy trzeba by³o
a¿ ponad dwudziestoczterogodzinnego opó�nienia? Ju¿ od piêtnastu dni nic
mi pan na ten temat nie mówi. Je�li ten plan uznano za z³y, je�li forma listu
okaza³a siê niew³a�ciwa, dlaczego mi o tym nie powiedziano? Zebra³bym
was wszystkich, by to wspólnie przedyskutowaæ.

Stali�my wszyscy w pobli¿u pergoli, na koñcu alejki, któr¹ na naszych
oczach Cesarz samotnie przemierza³ tam i z powrotem. Gdy oddali³ siê od
nas na najwiêksz¹ odleg³o�æ, wielki marsza³ek odezwa³ siê do mnie:

� Obawiam siê, ¿e wyrazi³em siê niestosownie i jest mi bardzo przykro
z tego powodu.

� Zostawimy pana z Cesarzem � rzek³em mu. � Jak bêdziecie sami, uda
siê panu to za³agodziæ.

Po czym wszystkich pozosta³ych wyci¹gn¹³em z ogrodu.
I rzeczywi�cie: gawêdz¹c ze mn¹ wieczorem o minionym poranku, Cesarz

odzywa³ siê w ten sposób:
� To by³o ju¿ po pogodzeniu siê z wielkim marsza³kiem... to by³o za-

nim wielki marsza³ek siê w�ciek³.
Dorzuca³ te¿ inne podobne sformu³owania, co by³o wystarczaj¹cym do-

wodem, ¿e incydent ten pu�ci³ ju¿ ca³kowicie w niepamiêæ.

Poniedzia³ek, 6 listopada 1815

O genera³ach Armii W³och. Armie staro¿ytne, Czyngis-Chan, etc.
Wspó³czesne inwazje. Charakter zdobywców.

Mimo ¿e Cesarz nie czu³ siê dobrze, intensywnie pracowa³ w swojej izbie.
Zd¹¿y³ mi ju¿ scharakteryzowaæ genera³ów Armii W³oskiej:

Massenê, cz³owieka wielkiej odwagi i uporu, którego przymioty charak-
teru uwidacznia³y siê zw³aszcza w sytuacji zagro¿enia. Mimo ¿e zwyciê¿o-
ny, gotów by³ kontynuowaæ walkê, tak jakby to on by³ zwyciêzc¹.411

Augereau, który � w odró¿nieniu od Masseny � ci¹gle mia³ ju¿ do�æ walk,
by³ zmêczony i odczuwa³ znu¿enie ci¹g³ymi zwyciêstwami. Niemniej dyktuj¹c
wspomnienia, Napoleon zauwa¿y³, ¿e to g³ównie Augereau mia³ decyduj¹cy

411 Andre Masséna (1758-1817), ksi¹¿ê Rivoli i Essling, jeden z wybitniejszych marsza³ków
cesarstwa. Popad³ w nie³askê Napoleona w 1811 r. Od 22 czerwca do 8 lipca 1815 r. szef
paryskiej Gwardii Narodowej i gubernator Pary¿a.
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wp³yw na przebieg walki pod Castiglione i mimo ¿e w okresie pó�niejszym
Cesarz wysun¹³ przeciw niemu pewne zarzuty, nigdy nie zapomnia³ o jego
wielkich zas³ugach dla narodu, a pamiêæ ta okaza³a siê silniejsza nad wszyst-
ko inne.412

Séruriera, który zachowa³ ow¹ jak¿e charakterystyczn¹ surowo�æ by³e-
go oficera piechoty. By³ to porz¹dny, uczciwy cz³owiek, na którego mo¿na
by³o liczyæ, lecz niefortunny dowódca.

Steingela, który w sposób najdoskonalszy uciele�nia³ wszelkie zalety do-
wódcy stra¿y przedniej.413

Laharpe�a, grenadiera z powo³ania, jak równie¿ z racji potê¿nej postury,
który tak nieszczê�liwie zgin¹³.414

Vaubois, etc., etc. Szerzej o tym wszystkim przeczytaæ mo¿na w ró¿nych
rozdzia³ach po�wiêconych kampanii w³oskiej.415

Spo�ród ró¿nych tematów przewijaj¹cych siê w codziennych rozmowach
odnotowujê to, co Cesarz mówi³ o armiach staro¿ytnych. Zastanawia³ siê
mianowicie, czy nale¿y wierzyæ w istnienie wielkich armii, o których wspo-
mina historia. S¹dzi³, ¿e znakomita czê�æ tego, co przytacza siê na ten temat,
jest fa³szywa i �miechu warta. Dlatego nie wierzy³ w istnienie ogromnych ar-
mii Kartagiñczyków na Sycylii.416

� Tak wielka ilo�æ wojska � zauwa¿a³ � by³aby bezu¿yteczna w tak
skromnej kampanii. A gdyby Kartagina mog³a sobie pozwoliæ na tak wiel-
k¹ armiê, jeszcze wiêcej wojska bra³oby udzia³ w wyprawie Hannibala, która
przecie¿ by³a o wiele powa¿niejszym przedsiêwziêciem, a w której uczest-
niczy³o w rzeczywisto�ci co najwy¿ej od czterdziestu do piêædziesiêciu ty-
siêcy ¿o³nierzy�.417

412 Pierre-François-Charles Augereau (1757-1816), ksi¹¿ê Castiglione, marsza³ek cesarstwa.
Bi³ siê na terenie Polski pod Ko³oz¹bem i pod Go³yminem, a tak¿e pod prusk¹ I³aw¹, gdzie
trafiony zosta³ kul¹ w ramiê, a jego korpus poniós³ ogromne straty i niemal przesta³ ist-
nieæ. W 1815 r. za zdradê na rzecz Burbonów rok wcze�niej skre�lony przez Napoleona
z listy marsza³ków.

413 Henri-Christian-Michel Stengel (1744-1796), genera³ kawalerii, dowódca awangardy
u Dumourieza pod Valmy, a nastêpnie dowódca kawalerii Armii W³och. Zosta³ ranny
od postrza³u z pistoletu w lewe ramiê oraz od licznych ciêæ szabl¹ w bitwie pod Mon-
dovi, podczas szar¿y, która decydowa³a o zwyciêstwie. Zmar³ po amputacji nogi w pie-
monckim Carcasonne 28 kwietnia 1796 r.

414 Amédée-Emmanuel-François Laharpe (1754-1796), genera³ francuski, w 1781 r. kapitan
grenadierów. Zgin¹³ trafiony kul¹ 10 maja 1796 r., kiedy próbowa³ zebraæ swoich ¿o³nie-
rzy, po tym, jak 9 maja w nocy Austriacy zaatakowali francuskie forpoczty.

415 Charles-Henri Vaubois (1748-1839), genera³ francuski, dowódca 1 Dywizji Armii Alp,
sk¹d przeszed³ do Armii W³och; zaj¹³ Livorno w 1796 r.; komendant Malty w 1800 r.

416 Chodzi o armiê Kartagiñczyków na Sycylii w I wojnie punickiej (264-241 p.n.e.), roze-
granej jednak przede wszystkim dzia³aniami na morzu.

417 Armia Hannibala mia³a oko³o 40 000 ¿o³nierzy.
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Tak wiêc wcale nie wierzy³ w istnienie milionowych armii Dariusza
i Kserksesa, które jakoby mia³y rozprzestrzeniæ siê po ca³ej Grecji, dziel¹c
siê zapewne na mnóstwo samodzielnych ugrupowañ.418  Nawet do owego
chwalebnego epizodu greckiej historii odnosi³ siê sceptycznie. S³ynn¹ woj-
nê z Persj¹ uwa¿a³ jedynie za seriê nierozstrzygniêtych bitew, gdzie ka¿da
ze stron przypisywa³a sobie zwyciêstwo. Triumfuj¹cy Kserkses opu�ci³ Gre-
cjê po zdobyciu, spaleniu i zniszczeniu Aten. Grecy z kolei gloryfikowali
swój sukces, ¿e nie pozwolili siê pokonaæ pod Salamin¹419.

� Je�li za� chodzi o patetyczne opisy zwyciêstw Greków i pora¿ek ich
niezliczonych wrogów, nale¿y pamiêtaæ � zauwa¿y³ Cesarz � ¿e tak mówi¹
sami Grecy, którzy byli pró¿ni i egzaltowani, i ¿e nigdy nie ukaza³a siê ¿ad-
na kronika perska, która by potwierdzi³a nasz¹ opiniê, prezentuj¹c przeciw-
stawny s¹d.

Cesarz wierzy³ natomiast historykom rzymskim. Co prawda sceptycznie
odnosi³ siê do pewnych epizodów z historii Rzymu, lecz dawa³ wiarê pó�-
niejszym wydarzeniom, które historia ta zdeterminowa³a, gdy¿ owe fakty
nie podlegaj¹ najmniejszej dyskusji. Wierzy³ te¿ w istnienie armii Czyngis-
-Chana i Tamerlana420, mimo ¿e uwa¿ano je za ogromne, gdy¿ za dowódca-
mi tymi ci¹gnê³y liczne koczownicze plemiona, które nieustannie zasila³y
owe wojska. I jest ca³kiem mo¿liwe � kontynuowa³ Cesarz � ¿e kiedy�
w podobny sposób nast¹pi koniec Europy. Zainicjowana przez Hunów re-
wolucja, której przyczyn trudno dociec, gdy¿ �lady jej gin¹ w bezkresie pu-
styni, mo¿e siê raz jeszcze powtórzyæ.

Do katastrofy tej doprowadziæ mo¿e Rosja, a to na skutek swego znako-
mitego po³o¿enia geograficznego. Jest ona w stanie zgromadziæ niezliczone
ilo�ci plemiennych oddzia³ów, by je na nas rzuciæ. Wszystkie te koczowni-
cze ludy oka¿¹ pod tym wzglêdem wyj¹tkowy zapa³ i niecierpliwo�æ, gdy¿
relacje i sukcesy tych, co ostatnio oddawali siê jak¿e udanym i owocnym eska-
padom na francuskiej ziemi, pobudz¹ jedynie ich chciwo�æ i wyobra�niê.

Nastêpnie rozmowa zesz³a na temat podbojów i zdobywców. Cesarz pod-
sumowa³ ten w¹tek, mówi¹c ¿e aby byæ skutecznym zdobywc¹, trzeba ko-
niecznie byæ bezlitosnym i ¿e gdyby on okazywa³ bezwzglêdno�æ, podbi³by

418 Armia Kserksesa (517-465 p.n.e.) pod Termopilami mia³a mieæ 100 000 ¿o³nierzy, nato-
miast wg Herodota w momencie wyruszenia do Grecji liczy³a kilka milionów ¿o³nierzy.
Z kolei ojciec Kserksesa Dariusz I Wielki (550-486 p.n.e.), zorganizowa³ armiê zawodow¹
licz¹c¹ 10 000 ¿o³nierzy, a w Grecji walcz¹c pod Maratonem z ok. 25-26 000 ¿o³nierzy,
jak podaje Herodot.

419 Bitwa pod Salamin¹ � w 480 r. p.n.e., w cie�ninie pomiêdzy Pireusem i Salamin¹ rozegra-
³a siê bitwa pomiêdzy Grekami i Persami.

420 Czyngis-chan (ok. 1162-1227), twórca i d³ugoletni wódz Wielkiej Ordy; Tamerlan, Timur
(ok. 1336-1405), w³adca �rodkowoazjatycki i jeden z najwiêkszych wodzów w historii
wojen.
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ca³y �wiat. O�mieli³em siê nie zgodziæ z jego ostatnimi s³owami, które za-
pewne wypowiedzia³ pod wp³ywem nag³ego impulsu. Zauwa¿y³em miano-
wicie, ¿e postawa Napoleona dowodzi akurat czego� przeciwnego, bo chocia¿
absolutnie nie wykazywa³ siê bezwzglêdno�ci¹, uda³o mu siê podbiæ �wiat,
natomiast gdyby kierowa³ siê okrucieñstwem i dzisiejszymi metodami, na
pewno tak wiele by nie osi¹gn¹³. Dzi� ju¿ metod¹ terroru ¿aden cz³owiek
nie zmusi nas do pos³uszeñstwa. Sprawiæ to mog¹ jedynie odpowiednie pra-
wa, jak równie¿ perswazja i energia nieprzeciêtnego cz³owieka, który winien
je wprowadziæ w ¿ycie. To w³a�nie � powiadam � jest przyczyn¹ sukcesów
Napoleona, przyczyn¹ uleg³o�ci i pos³uszeñstwa narodów.

Konwencja by³a bezlitosna i zachêca³a do terroru. Poddawano siê jej rz¹-
dom, choæ jej nie znoszono. Gdyby sk³ada³a siê tylko z jednego cz³owieka,
wkrótce by siê jej pozbyto. By³a to jednak hydra. Ile¿ dokonywano prób!
Na ile¿ nara¿ona by³a niebezpieczeñstw, których cudem uniknê³a! Musia³a
siê w koñcu samounicestwiæ w chwili swych triumfów!

Aby bezwzglêdno�æ zdobywcy okaza³a siê skuteczna, powinien on do-
wodziæ ¿o³nierzami, którzy równie¿ nie znaj¹ lito�ci, jak równie¿ panowaæ
nad narodami nieo�wieconymi. Pod tym wzglêdem Rosja posiada ogromn¹
przewagê nad reszt¹ Europy. Ma bowiem � co nale¿y do rzadko�ci � cywi-
lizowany rz¹d i barbarzyñskie ludy. Przewodz¹ i rozkazy wydaj¹ tam o�wie-
ceni, ignorancja za� je wykonuje i wszystko obraca w niwecz. Su³tan turecki
nie by³by dzi� w stanie d³ugo rz¹dziæ ¿adnym o�wieconym narodem europej-
skim, gdy¿ o�wiecone imperium okaza³oby siê silniejsze ni¿ jego w³adza.

Poruszaj¹c z kolei inny temat, Cesarz zauwa¿y³, ¿e my, Francuzi, mamy
co prawda mniej energii ni¿ Rzymianie, ale za to jeste�my przyzwoitsi. Nie
tylko nie zadawaliby�my sobie �mierci tak jak Rzymianie w epoce pierwszych
cesarzy, lecz równie¿ nie okazywaliby�my tak wiele nikczemno�ci i s³u¿al-
czo�ci, jak czyniono to za ostatnich w³adców rzymskich.

� Nawet w najbardziej nies³awnych okresach naszych dziejów � powia-
da³ � nasze upodlenie zna³o jednak pewne ograniczenia. Na przyk³ad s³u-
dzy, nawet gdyby w³adca kaza³by im spe³niaæ wszystkie swe ¿yczenia,
odmówiliby asystowania mu na klêczkach podczas porannego wstawania,
etc.

Wspomnia³em ju¿, ¿e nie dysponujemy niemal ¿adnym dokumentem na
temat wspó³czesnych nam wydarzeñ. Kilka zaledwie ksi¹¿ek posiadanych
przez Cesarza to jedynie dzie³a klasyków, które towarzyszy³y mu we wszyst-
kich kampaniach. Od majora Hodsona421, mieszkañca wyspy, otrzyma³em
seriê polityczn¹ dotycz¹c¹ lat 1793-1807, a zatytu³owan¹ Annual register

421 Chodzi o Charlesa R.G. Hodsona (1779-1858), który dos³u¿y³ siê na �w. Helenie stopnia
pu³kownika w miejscowym pu³ku piechoty. O¿enionego w 1803 r. z Mari¹ Doveton (1781-
-1863).
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(rejestr roczny)422, która stosunkowo dobrze relacjonuje wydarzenia z ka¿-
dego roku, jak równie¿ kilka oficjalnych dokumentów wielkiej wagi. Zwa-
¿ywszy na nasze ubóstwo pod tym wzglêdem, by³y to licz¹ce siê nabytki.

Wtorek, siódmy listopada 1815

Idee, plany, dywagacje polityczne, etc.

Cesarz zjad³ �niadanie sam, natomiast w dzieñ intensywnie pracowa³
z wielkim marsza³kiem i panem de Montholon.

Do�æ pó�nym wieczorem, gdy przechadza³em siê z nim ni¿sz¹ alejk¹, któ-
ra sta³a siê jego ulubionym miejscem, powiedzia³em mu, ¿e pewna wa¿na
osoba, której pogl¹dy i relacje, zwa¿ywszy na jej powi¹zania ze �wiatem rz¹-
dz¹cych, mog¹ mieæ wp³yw na nasze przysz³e losy, starannie wybadawszy
grunt ostro¿nie wypytywa³a którego� z nas o zapatrywania Cesarza w pew-
nych kwestiach politycznych. Czy sw¹ ostatni¹ konstytucjê uchwali³ rzeczy-
wi�cie z zamiarem utrzymania jej, czy z w³asnej woli zrezygnowa³ ze swych
dawnych planów utworzenia wielkiego cesarstwa, czy zgodzi siê na to, by
Anglia panowa³a na morzach i oceanach, czy nie bêdzie jej zazdro�ciæ, ¿e
stopniowo rozszerza ona panowanie nad Indiami, czy nie zechce zrezygno-
waæ z kolonii i kupowaæ wy³¹cznie od Anglików towary kolonialne po rze-
czywistych cenach rynkowych, czy nie po³¹czy siê z Amerykanami w wypadku
ich zerwania z Angli¹, czy nie zgodzi siê na istnienie potê¿nego królestwa na
terenie Niemiec pod egid¹ dynastii angielskiej, która niebawem straci króle-
stwo brytyjskie, gdy na tron wst¹pi m³oda ksiê¿na Walii423, lub te¿ � gdyby
z planów niemieckich nic nie wysz³o � na dominacjê angielsk¹ w Portugalii,
gdyby Anglia uzgodni³a to z dworem brazylijskim, etc.

Pytania te nie by³y owocem jakich� lu�nych dywagacji czy ja³owych opi-
nii. Owa osoba opiera³a siê na konkretnych faktach.

� Potrzebujemy � powiada³a � trwa³ego pokoju na kontynencie, by na-
sza obecna, korzystna sytuacja pozwoli³a nam w dalszej perspektywie wyj�æ
z kryzysu finansowego, w którym siê znajdujemy, oraz zmniejszyæ nasze
ogromne d³ugi. Otó¿ obecny uk³ad si³ we Francji i Europie � doda³a � unie-
mo¿liwia nam osi¹gniêcie tego celu.

Nasze zwyciêstwo pod Waterloo okaza³o siê dla was zgubne. Jednak
i dla nas wcale nie okaza³o siê ratunkiem. Wszyscy rozs¹dni ludzie u nas,

422 The Annual Register (podtytu³ A View of the History, Politics and Literature for the Year)
publikowany od 1758 r. londyñski periodyk z opisem brytyjskich oraz ogólno�wiatowych
wydarzeñ oraz historii.

423 Przysz³y król Jerzy IV po uniewa¿nieniu pierwszego ma³¿eñstwa poj¹³ za ¿onê Karolinê,
ksiê¿n¹ Brunszwiku.
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wszyscy ci, którzy potrafi¹ uwolniæ siê od chwilowych namiêtno�ci, tak
my�l¹ i bêd¹ my�leli, etc., etc.

Cesarz czê�ciowo tej relacji nie dowierza³, czê�ciowo za� odbiera³ j¹ w ka-
tegorii urojeñ. Wreszcie, zmieniaj¹c w¹tek, odezwa³ siê do mnie:

� No i jakie jest pañskie zdanie na ten temat? No �mia³o, jest pan prze-
cie¿ radc¹ stanu!

� Sire � rzek³em. � Nierzadko cz³owiek pozwala sobie snuæ dywagacje
na najwa¿niejsze kwestie. Wiê�niowie na �wiêtej Helenie maj¹ na przyk³ad
prawo pisaæ powie�ci. No wiêc jedn¹ tak¹ napiszê. Dlaczegó¿by nie mia³
dokonaæ siê polityczny maria¿ obu narodów, z których jeden wniós³by w po-
sagu armiê, drugi za� � flotê? W oczach pospólstwa jest to na pewno szalo-
ny pomys³, w oczach za� ludzi bardziej �wiat³ych mo¿e nazbyt zuchwa³y,
dlatego ¿e jest on ca³kiem nowy i oryginalny, niemniej nale¿¹cy do gatunku
owych nieprzewidywalnych, genialnych a po¿ytecznych idei jak¿e charak-
terystycznych dla Waszej Cesarskiej Mo�ci. Jedynie Wasza Cesarska Mo�æ
jest w stanie do nich przekonaæ ludzi i wprowadziæ je w ¿ycie.

� Czy zatem � ci¹gn¹³em dalej, rozwijaj¹c my�l angielskiego mówcy �
Wasza Cesarska Mo�æ, gdyby by³o to w jej mocy, nie by³by sk³onny oddaæ
jutro wszystkich francuskich okrêtów, aby odkupiæ dla Francji Belgiê i brzeg
Renu? Czy Wasza Cesarska Mo�æ nie da³by stu piêædziesiêciu milionów, aby
uzyskaæ dziesi¹tki miliardów? By³by to zreszt¹ znakomity interes, w wyni-
ku którego oba narody jednocze�nie otrzyma³yby to, o co od tak wielu lat
doprowadzaj¹ siê do ruiny i wyrzynaj¹ wzajemnie, w wyniku którego oba
narody potrzebowa³yby siê nawzajem zamiast tkwiæ w ustawicznej niena-
wi�ci! Czy Francja mog³aby wzgardziæ pozycj¹ równie siln¹ we wszystkich
koloniach angielskich, jak¹ maj¹ Anglicy? Uzyskaniem bez jednego wystrza-
³u przywilejów handlowych na wszystkich kontynentach? Czy z kolei An-
glia nie by³aby ukontentowana, gdyby w porozumieniu z Francj¹ pe³ni¹c¹
odt¹d rolê koordynatora i arbitra spraw kontynentalnych, zapewni³a sobie
panowanie nad morzami i monopol na handel, nie musz¹c ju¿ w celu uzy-
skania i zachowania tych przywilejów wystawiaæ siê ustawicznie na niebez-
pieczeñstwo?

Wzmocniona si³ami swego sprzymierzeñca, Anglia mog³aby zatem bez
¿adnych obaw rozwi¹zaæ sw¹ armiê, Francja natomiast pozby³aby siê swo-
jej floty. Anglia mog³aby nawet znacznie ograniczyæ liczbê w³asnych okrê-
tów. Wówczas sp³aci³aby swoje d³ugi, ul¿y³a losowi poddanych, ros³aby
w si³ê i dostatek. I gdy uk³ad ten by³by ju¿ nale¿ycie zrozumiany, a namiêt-
no�ci ust¹pi³yby miejsca rzeczywistym interesom, Anglia nie musia³aby ju¿
niczego Francji zazdro�ciæ, gdy¿ samodzielnie umacnia³aby sw¹ pozycjê
w Europie, Francja natomiast by³aby jej przyczó³kiem na kontynencie.

Tak oto zamiast przeszkód, trudno�ci, etc., wynikaj¹cych z porywczo�ci
rz¹dz¹cych, w ramach tego planu pojawi³aby siê wspólnota legislacyjna obu
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narodów, wspólnota interesów wraz ze wszystkimi, jak¿e owocnymi tego
wszystkiego konsekwencjami.

Cesarz s³ucha³ mnie, lecz nic nie odpowiedzia³. Napoleon rzadko ods³a-
nia swoje wnêtrze, nieczêsto te¿ rzuca siê w wir politycznych dywagacji.
Obawiaj¹c siê, ¿e niezbyt jasno wyrazi³em swe my�li, poprosi³em go, by po-
zwoli³ mi przelaæ je na papier. Zgodzi³ siê, nie czyni¹c na ten temat ¿adnych
komentarzy. By³o ju¿ bardzo pó�no, wiêc uda³ siê do siebie.

�roda, 8 listopada 1815

Przeciwno�ci losu. Refleksje natury egzystencjalnej.

Cesarz dyktowa³ w ogrodzie swe wspomnienia kolejno panom de Mon-
tholon i Gourgaud, po czym skierowa³ siê ku swej ulubionej alejce.

By³ zmêczony i chory. W nieodpowiednim zatem momencie usi³owano
przedstawiæ mu kobiety, które zgromadzi³y siê na jego drodze, co go tylko
zirytowa³o. Nie zgodzi³ siê na to.

Zachêca³em go, aby poje�dzi³ konno, próbuj¹c w ten sposób rozerwaæ
siê trochê. Od kilku dni mieli�my do dyspozycji trzy wierzchowce. Cesarz
odpowiedzia³ mi, ¿e nie mo¿e przyzwyczaiæ siê do ci¹g³ej obecno�ci przy
sobie angielskiego oficera i ¿e za tak¹ cenê zdecydowanie nie zgadza siê na
przeja¿d¿kê, dodaj¹c, ¿e wszystko w ¿yciu jest kwest¹ kalkulacji. Je�li za-
tem towarzystwo stra¿nika okazuje siê tak bardzo dokuczliwe, ¿e nie zdo³a
tego zrównowa¿yæ przyjemno�æ, jak¹ czerpie siê z jazdy konnej, oczywist¹
rzecz¹ jest rezygnacja z tej rozrywki.

Cesarz niewiele zjad³ na obiad. O¿ywi³ siê dopiero przy deserze, ogl¹da-
j¹c malowid³a na kilku talerzach wykonanych z przepiêknej porcelany sewr-
skiej424. S¹ to prawdziwe arcydzie³a. Ka¿dy z takich talerzy kosztuje
trzydzie�ci napoleonów. Malowid³a na nich przedstawiaj¹ widoki i przed-
mioty egipskie.

Cesarz ponownie uda³ siê na sw¹ ulubion¹ dró¿kê. Zauwa¿y³, ¿e bardzo
siê nudzi³ przez ca³y dzieñ. Po kilku chwilach chaotycznej rozmowy spojrza³
na zegarek, stwierdzaj¹c z zadowoleniem, ¿e jest ju¿ wpó³ do jedenastej.

By³a idealna temperatura. Niepostrze¿enie Cesarz odzyska³ dobry nastrój.
Zauwa¿y³, ¿e mimo silnego organizmu skar¿y siê niekiedy nawet na najl¿ej-
sze dolegliwo�ci. Stwierdzi³ zreszt¹ z zadowoleniem, ¿e jego przekonania

424 Porcelana sewrska � porcelana wytwarzana od 1756 r. w Sèvres pod Pary¿em, dok¹d prze-
niesiono zak³ad z Vincennes. W roku 1760 manufaktura ta zosta³a w³asno�ci¹ króla, za³o-
¿ono tutaj szko³ê dla ceramików, a w 1812 r. uruchomiono muzeum ze zbiorami ceramiki
i porcelany z ca³ego �wiata.
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moralne nie okaza³yby siê przeszkod¹, by podobnie jak staro¿ytni uwolniæ
siê od niedogodno�ci i przeciwno�ci losu. Mówi³, ¿e czasami z przera¿eniem
u�wiadamia³ sobie, jak wiele jeszcze przed nim jest lat, jak d³uga i bezu¿y-
teczna staro�æ. A gdyby móg³ stwierdziæ z ca³¹ pewno�ci¹, ¿e Francja jest
szczê�liwa, spokojna i go nie potrzebuje, to uwaza³, ¿e ¿y³ ju¿ wystarczaj¹-
co d³ugo.

Gdy wrócili�my do domu, by³o ju¿ po pó³nocy. To ¿e dotrwali�my do
tak pó�nej pory, okaza³o siê prawdziwym zwyciêstwem.

Czwartek, 9 listopada 1815

Cesarz ka¿e odes³aæ konie.

Uda³em siê o do�æ wczesnej porze do pana Balcombe�a by zanie�æ mu
swe listy, które mia³ dostarczyæ do Europy. Wkrótce wyp³yn¹æ mia³ okrêt.
Zasta³em tam oficera odpowiedzialnego za pilnowanie nas. Poniewa¿ zmar-
twiony by³em wczorajszym przygnêbieniem Cesarza i zdawa³em sobie spra-
wê, ¿e absolutnie musi on za¿ywaæ wiêcej ruchu, powiedzia³em owemu
oficerowi, i¿ domy�lam siê, dlaczego Cesarz odmawia konnych przeja¿d¿ek.
Nadmieni³em przy tym, ¿e bêdê z nim szczery, co przyjdzie mi tym ³atwiej,
i¿ w pe³ni doceniam takt, z jakim pe³ni przy nas s³u¿bê. Spyta³em go zatem,
jakie otrzyma³ rozkazy i co uczyni, je�li Cesarz zacznie je�dziæ konno do-
oko³a domu, daj¹c mu w ten sposób odczuæ, jakim obrzydzeniem napawa
go fakt, ¿e na ka¿dym kroku czuje siê jak w wiêzieniu. Zapewni³em go zresz-
t¹, ¿e w stosunku do niego Cesarz nie ¿ywi ¿adnej urazy i ¿e je�li zechce
odbywaæ d³ugie przeja¿d¿ki, jestem przekonany, ¿e poprosi go, by mu to-
warzyszy³. Oficer odpowiedzia³ mi, ¿e otrzyma³ rozkazy pilnowania Cesa-
rza, ale poniewa¿ postanowi³, ¿e postara siê byæ dla niego jak najmniej
uci¹¿liwy, zdecydowa³, ¿e nie bêdzie mu towarzyszyæ.

Przy �niadaniu zda³em Cesarzowi relacjê z rozmowy z kapitanem. Od-
powiedzia³ mi, ¿e oczywi�cie jest to dla niego dobra wiadomo�æ, lecz nie
skorzysta z okazji, poniewa¿ nie ma zwyczaju cieszyæ siê z tego, co mo¿e
okazaæ siê szkodliwe dla oficera.

Determinacja Cesarza okaza³a siê nad wyraz trafna. Kiedy wieczorem
odwiedzili�my naszych gospodarzy, kapitan wzi¹³ mnie na stronê, aby po-
wiedzieæ mi, ¿e gdy za dnia by³ w mie�cie, aby zdaæ relacjê admira³owi
z naszej porannej rozmowy, ten nakaza³ mu, by trzyma³ siê jego rozkazów.
Na to odpar³em ¿ywo, ¿e jestem pewien, i¿ Cesarz poleci natychmiast ode-
s³aæ trzy konie, które oddano do naszej dyspozycji. Zreszt¹ oficer, którego
powiadomi³em równie¿ o odpowiedzi, jakiej Cesarz udzieli³ mi rano na jego
temat, powiedzia³ mi, ¿e tak¿e jego zdaniem odes³anie koni to bardzo dobry
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pomys³ i ¿e nic lepszego nie mo¿na by wymy�liæ. Odpowied� ta � jak s¹dzê
� wynika³a z jego dyskomfortu psychicznego z powodu niewdziêcznej roli,
jak¹ mia³ do spe³nienia.

Opu�ciwszy naszych gospodarzy, Cesarz ponownie zacz¹³ przechadzaæ siê
alejk¹. Powiadomi³em go o tym, co us³ysza³em od angielskiego oficera. Mo¿na
by odnie�æ wra¿enie, ¿e siê tego spodziewa³. Nie myli³em siê jednak � poleci³
mi odes³aæ konie. Poniewa¿ bardzo to wszystko prze¿ywa³em, rzek³em, byæ
mo¿e z pewn¹ porywczo�ci¹, ¿e je�li mi pozwoli, wrócê do oficera angielskie-
go, aby jego wola natychmiast siê spe³ni³a. Na co Cesarz odpowiedzia³ mi po-
wa¿nym tonem, w którym da³o siê zauwa¿yæ co� szczególnego:

� Nie, proszê pana. Nie chcê tu ¿adnych d¹sów. Rzadko kiedy cz³owiek
dzia³a roztropnie w podobnych sytuacjach. Ca³un nocy zawsze powinien
skrywaæ zniewagi dnia poprzedniego.

Rozmawiali�my niemal do pó³nocy. By³a idealna temperatura.

Pi¹tek, 10 listopada 1815 roku

�Uszanujmy ciê¿ary!�.

Dzi�, po zwyk³ych czynno�ciach Cesarz odkry³ now¹ trasê, kieruj¹c siê
na drogê wiod¹c¹ do miasta. Doszed³ a¿ do miejsca, sk¹d widaæ redê i okrê-
ty. W drodze powrotnej spotka³ pani¹ Balcombe, gospodyniê naszego domu,
oraz pani¹ Stuart, m³od¹, dwudziestoletni¹ kobietê, bardzo ³adn¹, która po-
wraca³a z Bombaju do Anglii. Cesarz wda³ siê z ni¹ w pogawêdkê na temat
obyczajów i ¿ycia w Indiach. Rozmawiali te¿ o uci¹¿liwo�ciach morskiej
podró¿y, zw³aszcza dla kobiet, o Szkocji, ojczy�nie pani Stuart, a tak¿e sporo
dyskutowali o Osjanie425. Cesarz zauwa¿y³ z galanteri¹, ¿e indyjski klimat
nie wp³yn¹³ ujemnie na jej szkock¹ karnacjê.

W pewnej chwili minêli nas niewolnicy nios¹cy ciê¿kie skrzynie. Gdy pani
Balcombe odezwa³a siê do nich bardzo ostrym tonem, ka¿¹c im siê oddaliæ,
Cesarz zaprotestowa³, mówi¹c: Proszê pani, uszanujmy ciê¿ary! S³ysz¹c te
s³owa, pani Stuart, która przez ca³y czas ukradkiem zerka³a na Cesarza, ci-
chym g³osem odezwa³a siê do s¹siadki:

� Mój Bo¿e! Jak¿e ró¿ni siê ta postaæ i charakter od tego wszystkiego,
co mi naopowiadano!

425 Osjan � legendarny wojownik i bard celtycki nawi¹zuj¹cy do bohatera legend staroirlandz-
kich Oisina, syna Finna. Fa³szywy autor �redniowiecznych poematów �Pie�ni Osjana�,
które mia³y wp³yw na ca³¹ europejsk¹ literaturê romantyczn¹, st¹d te¿ i ten w¹tek w dys-
kusjach na �w. Helenie. François Pascal Simon Gérard w 1801 r. namalowa³ obraz �Osjan�
odwo³uj¹cy siê bezpo�rednio do tej postaci.
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Od soboty 11 do poniedzia³ku 13 listopada 1815

Rozmowy o pó³nocy przy �wietle ksiê¿yca, etc. Dwie cesarzowe.
Ma³¿eñstwo Marii Ludwiki.Jej dwór. Ksiê¿na de Montebello. Pani de
Montesquiou. Instytut Meudon. Uczucia, jakie dwór austriacki ¿ywi³
wzglêdem Napoleona. Ciekawostki zebrane w Niemczech po moim
powrocie do Europy.

Nasze ¿ycie w Briars nadal toczy³o siê w sposób bardzo zorganizowany.
Codziennie po zakoñczeniu dyktowania mi wspomnieñ Cesarz wychodzi³
z domu miêdzy godzin¹ trzeci¹ a czwart¹, udaj¹c siê do ogrodu. Tam, spa-
ceruj¹c, dyktowa³ pamiêtnik osobie, która w tym celu przyby³a z miasta.
Wspomnienia te spisywa³a, siedz¹c w niewielkiej altance. Oko³o wpó³ do
szóstej Cesarz udawa³ siê, okr¹¿aj¹c dom naszych s¹siadów, w kierunku
dolnej alejki, do której z ka¿dym dniem coraz bardziej siê przywi¹zywa³.
W tym czasie s¹siedzi jedli obiad, dziêki czemu nic podczas tego spaceru
nie zak³óca³o mu spokoju. Do³¹cza³em do Cesarza, który przebywa³ tam a¿
do chwili, gdy powiadamiano go, ¿e podano do sto³u.

Cesarz powraca³ w alejkê równie¿ po obiedzie. Czasem nawet przyno-
szono mu tam kawê. Mój syn udawa³ siê do s¹siadów, my za� kontynuowa-
li�my przechadzkê. Spacerowali�my ca³ymi godzinami. Niekiedy przed³u¿a³o
siê to a¿ do nocy. W �wietle ksiê¿yca, przy przyjemnej temperaturze zapo-
minali�my o spiekocie dnia. W³a�nie wtedy Cesarz by³ najbardziej rozmow-
ny, traktuj¹c to jak najlepsz¹ swoj¹ rozrywkê. Podczas tamtych d³ugich rozmów
z lubo�ci¹ oddawa³ siê wspomnieniom z dzieciñstwa, opowiada³ o pierw-
szych latach m³odo�ci, a tak¿e o swych uczuciach i idealistycznych marze-
niach, jakie zazwyczaj ten okres ¿ycia uszlachetniaj¹. Opisywa³ wreszcie
szczegó³y dotycz¹ce prywatnego ¿ycia, od chwili gdy zacz¹³ liczyæ siê na
�wiatowej scenie politycznej. W innym miejscu przytaczam to, co zdo³a³em
z tego wszystkiego zapamiêtaæ. Niekiedy wydawa³ siê zmieszany, ¿e za d³ugo
mówi³ i wdawa³ siê w zbyt drobiazgowe dywagacje. Odzywa³ siê wówczas
w ten sposób:

� No, teraz pana kolej. Trochê pañskich historyjek! Gawêdziarzem to
pan nie jest!

Wystrzega³em siê tego, obawiaj¹c siê, ¿e wówczas stracê co�, do czego
przywi¹zywa³em tak wielkie znaczenie.

W³a�nie w trakcie jednego z owych nocnych spacerów Cesarz opowia-
da³, jak wielk¹ rolê w jego ¿yciu odegra³y dwie bardzo ró¿ne kobiety.426  Jedna
by³a uosobieniem gracji i niewie�ciej przebieg³o�ci, druga za� � niewinno-
�ci i naturalnego wdziêku. A obie � zauwa¿y³ � mia³y sw¹ cenê.

426 Napoleon mówi³ o swoich dwóch ¿onach � Józefinie i Marii Ludwice.
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Nigdy nie zdarzy³o siê, by pierwsza z nich nie by³a mi³a i urocza. Nie
sposób, by Cesarz dostrzeg³ tu jakiekolwiek uchybienie lub by³ pod tym
wzglêdem rozczarowany. Niemal od niechcenia roztacza³a wokó³ siebie ja-
ki� tajemniczy czar, pos³uguj¹c siê jednak w tym celu ca³ym arsena³em od-
powiednich �rodków. Ta druga, natomiast, nawet nie podejrzewa³a, ¿e mo¿na
cokolwiek osi¹gn¹æ dziêki niewinnej kokieterii. Pierwsza nigdy nie ceni³a
specjalnie prawdy, a jej naturalnym odruchem by³a negacja. Druga nie wie-
dzia³a, co to udawanie, wszelkie za� fortele by³y jej obce. Pierwsza nigdy
o nic nie prosi³a mê¿a, ale wszystkim winna by³a pieni¹dze. Druga nie wa-
ha³a siê prosiæ, gdy ich nie mia³a, zdarza³o siê to jednak niezmiernie rzad-
ko. Zreszt¹ nie wyobra¿a³a sobie, by po¿yczaæ jakiekolwiek sumy, zaraz ich
nie zwracaj¹c. Obie by³y dobre, ³agodne i bardzo przywi¹zane do mê¿a. Obie
zreszt¹ nale¿ycie ju¿ chyba rozszyfrowano, a ktokolwiek je ujrza³, rozpo-
znawa³ w nich cesarzowe.

Cesarz powiada³, ¿e obie zawsze by³y niezmiernie ¿yczliwe; nie zdarza-
³o siê te¿, ¿eby kiedykolwiek miewa³y zmienne nastroje.

�lub Marii Ludwiki odby³ siê w Compiègne natychmiast po jej przyje�-
dzie. Cesarz, porzuciwszy wszelkie nakazy etykiety dworskiej, wyruszy³ na-
przeciwko oblubienicy i wszed³, przebrany, do jej powozu. Gdy w koñcu
go rozpozna³a, by³a mile zaskoczona. Ci¹gle mówiono jej, ¿e Berthier, któ-
ry przyby³ do Wiednia by po�lubiæ j¹ per procura427, by³ w tym samym wie-
ku co Cesarz i mia³ ca³kiem podobn¹ twarz. Mimochodem jednak dostrzeg³a
pewn¹ ró¿nicê na korzy�æ.

Cesarz pragn¹³ oszczêdziæ jej wszystkich niuansów obowi¹zuj¹cej w po-
dobnych okoliczno�ciach we Francji etykiety dworskiej, z któr¹ zreszt¹
w szczegó³ach j¹ w Wiedniu zaznajamiano. Spyta³ j¹, jakie od swych prze-
�wietnych rodziców otrzyma³a instrukcje w odniesieniu do jego osoby. �Na-
le¿eæ do niego ca³kowicie i byæ mu we wszystkim pos³uszna� � tak brzmia³a
jej odpowied�. Je�li chodzi o Cesarza, ma³¿eñstwo to okaza³o siê lekarstwem
na wszelkie jego moralne dylematy, nie by³o za� wynikiem nacisku jakich�
kardyna³ów czy biskupów, jak wówczas komentowano. W podobnych oko-
liczno�ciach tak samo zreszt¹ post¹pi³ Henryk IV428.

Plany i decyzja ma³¿eñstwa z Mari¹ Ludwik¹ � mówi³ Cesarz � zapad³y
w tym samym dniu. Przyjêto te same formy i ustanowiono identyczne wa-
runki, jak w wypadku ma³¿eñstwa Marii Antoniny, której umowa �lubna s³u-
¿y³a zreszt¹ za wzór. Po separacji z Józefin¹ prowadzono rozmowy z carem
Rosji w sprawie ma³¿eñstwa z któr¹� z jego sióstr.429 Trudno�ci w doj�ciu

427 Per procura � na mocy pe³nomocnictwa.
428 Henryk IV Wielki (1553-1610), król Francji i Nawarry, pierwszy z dynastii Burbonów.
429 Mowa o projekcie z 1810 r. �lubu Napoleona z siostr¹ cara Aleksandra I � wówczas 17-let-

ni¹ Ann¹ Paw³own¹ (1793-1827).
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do porozumienia wynika³y jedynie z ró¿nic natury religijnej. Ksi¹¿ê Eugeniusz430

w rozmowie z panem Schwarzenbergiem431  dowiedzia³ siê, ¿e cesarz Au-
strii nie sprzeciwi siê, by oddaæ Napoleonowi sw¹ córkê za ¿onê. Zda³ Cesa-
rzowi relacjê z tej rozmowy. Zwo³ano naradê w celu ustalenia, jakie przymierze
bêdzie korzystniejsze: z Rosj¹ czy Austri¹. Eugeniusz i Talleyrand sk³aniali
siê ku Austrii, Cambacérès siê temu sprzeciwia³. Wiêkszo�æ opowiedzia³a
siê za arcyksiê¿n¹. Eugeniuszowi powierzono poufn¹ misjê, za� minister
spraw zagranicznych uzyska³ pe³nomocnictwo w celu podpisania porozu-
mienia tego samego dnia, je�li bêdzie ku temu stosowna okazja, co zreszt¹
nast¹pi³o.

Rosja okaza³a wielkie niezadowolenie z takiego obrotu sprawy, uwa¿a-
j¹c, ¿e wyprowadzono j¹ w pole. Tak zreszt¹ siê nie sta³o, gdy¿ nie zapad³y
jeszcze ¿adne wi¹¿¹ce decyzje. Ci¹gle istnia³o jakie� pole manewru. Intere-
sy polityczne wziê³y jednak górê nad wszelkimi innymi wzglêdami.

Cesarz wyznaczy³ ksiê¿nê de Montebello432  jako damê dworu przy cesa-
rzowej Marii Ludwice, hrabiego de Beauharnais mianowa³ jej kawalerem dwor-
skim, za� ksiêcia Aldobrandiniego433  jej koniuszym. W tragicznym roku 1814
nie przejawiali � jak zauwa¿y³ Cesarz � wobec niej lojalno�ci, jakiej cesarzo-
wa mia³a prawo od nich oczekiwaæ. Koniuszy opu�ci³ j¹ bez po¿egnania, ka-
waler dworski nie chcia³ ju¿ jej towarzyszyæ, a dama dworu � ci¹gn¹³ Napo-
leon � mimo ¿e cesarzowa okazywa³a jej wielk¹ przyja�ñ, uwa¿a³a, ¿e wype³ni³a
ju¿ wobec niej wszystkie obowi¹zki, kiedy odwioz³a j¹ do Wiednia.

Wybór ksiê¿nej de Montebello spotka³ siê z powszechn¹ aprobat¹. By³a
m³od¹, piêkn¹, o nienagannej reputacji, wdow¹ po generale zwanym Rolandem
armii, który poleg³ niedawno w bitwie.434  Kandydaturê tê wojsko przyjê³o
z wielkim zadowoleniem. Uspokoi³a te¿ ona stronnictwo narodowe obawiaj¹-

430 Eugeniusz Beauharnais ksi¹¿ê Leuchtenbergu � syn Józefiny.
431 Karl Philipp ksi¹¿ê von Schwarzenberg (1771-1820) feldmarsza³ek austriacki i wódz na-

czelny koalicji antynapoleoñskiej w latach 1813-1814.
432 Mowa tu o drugiej ¿onie Lannesa � Louise Antoinette de Guéhéneuc (1782-1856), z któr¹

o¿eni³ siê 16 wrze�nia 1800 r. By³a ona córk¹ by³ego komisarza wojennego, finansisty
i senatora, a mia³ z ni¹ piêcioro dzieci. Rok po jego �mierci zosta³a pierwsz¹ dam¹ ho-
norow¹ cesarzowej. Pierwsz¹ ¿on¹ Lannesa by³a od 1795 r. do czerwca 1800 r. córka
bankiera, panna Jeanne-Josèphe Barbe, zwana Polette Méric, z któr¹ mia³ urodzonego
w 30 lipca 1801 r. syna Napoleona-Augusta Lannesa (1801-1874), dyplomatê i polityka.,
który pó�niej walczy³ o spadek po ojcu z jego drug¹ ¿on¹.

433 François-Cajetan-Dominique-Philippe-André-Antoine Borghese-Aldobrandini (1776-1834),
ksi¹¿ê, genera³ kawalerii, w okresie 1798-1799 oficer ordynansowy gen. Macdonalda, wziêty
do niewoli w bitwie nad Trebbi¹. W 1805 r. dowódca szwadronu gwardii cesarskiej, wzi¹³
udzia³ w kampaniach 1808-1812, dowódca 4 Pu³ku Kirasjerów, ranny w bitwie pod Wagram.
W 1810 r. mianowany koniuszym cesarzowej. W 1812 r. gen. bryg.

434 Uchodzi³a powszechnie za jedn¹ z najpiêkniejszych kobiet ówczesnego Pary¿a. O ksiê¿nej
Montebello pani d�Abrantes napisa³a, ¿e �by³a ona kopi¹ najpiêkniejszych dziewic Rafaela�.
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ce siê zarówno tego ma³¿eñstwa, jak równie¿ mianowanych z tej okazji szam-
belanów, a to z racji ich liczby i pochodzenia, co niektórzy nazywali kro-
kiem w kierunku kontrrewolucji, wyolbrzymiaj¹c zreszt¹ owo zagro¿enie.
Dla Cesarza wybór ten wynika³ g³ównie z faktu, ¿e nie zna³ charakteru Marii
Ludwiki, jak równie¿ z obawy, ¿e wraz z jej pojawieniem siê zyska na zna-
czeniu przywilej urodzenia, co nie by³oby mile widziane na dworze. Kiedy
j¹ pozna³ i przekona³ siê, ¿e ca³kowicie odpowiada ówczesnym oczekiwa-
niom, zacz¹³ ¿a³owaæ, ¿e nie zwróci³ uwagi na inn¹ kandydatkê,
a mianowicie na hrabinê de Beauvau.435  Ta ³agodna, poczciwa i bezbronna
niewiasta dostosowywa³aby siê jedynie do rad swoich licznych krewnych,
inicjuj¹c tym samym swego rodzaju po¿yteczn¹ tradycjê, tudzie¿ wprowa-
dzaj¹c na dwór mnóstwo osób protegowanych. Prócz tego mog³aby skupiæ
wokó³ siebie wiele osób bez rekomendacji, co bynajmniej nie poci¹gnê³oby
za sob¹ najmniejszego ryzyka, gdy¿ nad wszystkim czuwa³by osobi�cie
Cesarz, który nie by³ cz³owiekiem daj¹cym siê wyprowadziæ w pole.

Cesarzowa darzy³a wielk¹ przyja�ni¹ ksiê¿nê de Montebello, która mo-
g³a zostaæ królow¹ Hiszpanii. Ferdynand VII436  poprosi³ w Valençay Cesa-
rza, by zezwoli³ mu po�lubiæ pannê de Tascher437, kuzynkê Józefiny nosz¹c¹
to samo imiê. W ten sposób poszed³ za przyk³adem ksiêcia Badenii438, który
o¿eni³ siê by³ z pann¹ de Beauharnais439. Cesarz, który my�la³ ju¿ o separa-
cji z Józefin¹, nie wyrazi³ na to zgody, gdy¿ nie chcia³ poprzez ten nowy
zwi¹zek jeszcze bardziej komplikowaæ nie³atwej ju¿ sytuacji. Wobec tego
Ferdynand poprosi³ o rêkê ksiê¿nej de Montebello lub innej Francuzki, któ-
r¹ Cesarz by³by sk³onny zaakceptowaæ.440  Pannê de Tascher Cesarz wyda³
pó�niej za ksiêcia d�Arenberg441, zamierzaj¹c mianowaæ j¹ gubernatorem

435 Nathalie-Henriette-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart (1774-1854), od 1792 r. ¿ona
Marca, ksiêcia de Beauvau-Craon.

436 Ferdynand VII (1784-1833), król Hiszpanii w latach 1814-1833 z dynastii Burbonów.
Kwestionuje siê jednak, aby taka pro�ba zosta³a w Valençay z³o¿ona Napoleonowi przez
Ferdynanda VII.

437 Stéphanie Tascher de la Pagerie (1788-1832), urodzona w Fort Royal na Martynice, ku-
zynka Józefiny, by³a w latach 1808-1816 ¿on¹ ksiêcia d�Arenberg, nie doczekawszy siê
jednak przed rozwodem potomstwa.

438 Karol Ludwik Fryderyk I (1786-1818), w. ks. Badenii w latach 1811-1816, wnuk Karola
Fryderyka I (1738-1811), o¿eni³ siê ze Stéphanie de Beauharnais dnia 7 kwietnia 1806 r.,
zmar³ bezdzietnie w 1818 r.

439 Stéphanie de Beauharnais (1789-1860), urodzona w Pary¿u, córka hr. Claude de Beauhar-
nais, pó�niej Napoleon adoptowa³ j¹, czyni¹c jednocze�nie �ksiê¿niczk¹ Stéphanie�.

440 Ksiê¿na de Montebello zosta³a wdow¹ w maju 1809 r., natomiast Stéphanie Tascher zo-
sta³a wydana za ksiêcia d�Arenberg w lutym 1808 r.

441 Prosper-Louis ksi¹¿ê d�Arenberg (1785-1861), ksi¹¿ê d�Aerschot, Meppen, pu³kownik pu³-
ku �belgijskich szwole¿erów�. Od lipca 1806 r. jego ksiêstwo wesz³o w sk³ad Zwi¹zku
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Holandii i pragn¹c zrekompensowaæ Brukseli stratê jej dawnego dworu. Ce-
sarz na miejsce hrabiego de Beauharnais sk³onny by³ mianowaæ hrabiego
de Narbonne�a442, który nie sprzeciwia³ siê ma³¿eñstwu cesarzowej. Ponie-
wa¿ Maria Ludwika bardzo siê z tego powodu zmartwi³a, porzuci³ ten za-
miar. Zreszt¹ niechêæ cesarzowej wobec hrabiego de Narbonne spowodowana
by³a jedynie intrygami jej otoczenia, dla którego pan de Beauharnais by³ ab-
solutnie nieszkodliwy, lecz które bardzo obawia³o siê wp³ywów i inteligen-
cji pana de Narbonne�a.

Gdy Cesarz musia³ obsadzaæ � jak sam nam relacjonowa³ � stanowiska
wi¹¿¹ce siê z pewnym ryzykiem, na ogó³ prosi³ o opiniê swoje otoczenie,
po czym na podstawie sporz¹dzonych list oraz uzyskanych informacji sa-
modzielnie ju¿ analizowa³ kandydatury. Wymieni³ nam szereg osób, które za-
proponowano mu jako kandydatki na damy dworu: ksiê¿nê de Vaudémont443,
pani¹ de La Rochefoucauld, czyli pó�niejsz¹ pani¹ de Castellane444, oraz kilka
innych.445 Nastêpnie poprosi³ nas, by�my sami wskazali odpowiednie kan-
dydatki, w wyniku czego wziêli�my pod uwagê znaczn¹ czê�æ personelu
dworskiego. Kiedy kto� z nas wymieni³ nazwisko pani de Montesquiou446,
Cesarz rzek³:

Reñskiego. Dekretem Napoleona z 1810 r. utraci³o jednak suwerenno�æ. 28 pa�dziernika
1811 r. podczas starcia w Arroyo-Molinos ciê¿ko ranny i wziêty do niewoli angielskiej,
w której przebywa³ do maja 1814 r. W 1815 r. utraci³ Meppen na rzecz Hanoweru, a Dul-
men � na rzecz Prus. Dnia 3 lutego 1808 r. o¿eni³ siê ze Stéphanie Tascher de la Pagerie,
kuzynk¹ cesarzowej Józefiny, która by³a jego ¿on¹ do 1816 r. Po niej o¿eni³ siê w 1819 r.
z Mari¹ Ludmi³a Ró¿¹ von Lobkowitz, z któr¹ mia³ 9 dzieci.

442 Louis-Marie-Jacques de Narbonne-Lara (1755-1813), genera³ i polityk francuski. W latach
1792-1800 na emigracji. Minister pe³nomocny podczas konferencji w Pradze w 1813 r. Gu-
bernator twierdzy Torgau, gdzie zmar³ 17 listopada 1813 r.

443 Louise-Auguste-Elisabeth-Marie-Colette de Monmorency, ks. de Vaudémont (1763-1833).
W 1791 r. zmuszona do emigracji, powróci³a do Francji w okresie Cesarstwa. Przyjació³-
ka Talleyranda, którego by³a kochank¹. Znana z urody, co doceniono nadaj¹c jednej z ró¿
jej imiê.

444 Chodzi o Alexandrine-Charlotte-Sophie de Rohan-Chabot, ksiê¿n¹ de La Rochefoucauld
(pó�niej markizê de Castellane) (1763-1839). W 1780 r. wysz³a ona za Louis-Alexandre
de La Rochefoucauld, a w 1810 r. w Pary¿u za Boniface-Louis de Castellane�a.

445 W�ród dam pa³acu Marii Ludwiki by³y równie¿: ksiê¿na Aldobrandini-Borghèse, z domu
La Rochefoucauld (córka damy honorowej cesarzowej Józefiny), ks. Chigi, z domu ks.
Barberini, panie Pandolphini i Bonacorsi (z domu Braschi, kuzynka Piusa VI), pani Dalberg,
z domu Brignole-Sale, markiza de Trazegnies, ks. de Rognon i hr. Vilain.

446 Mowa o guwernantce króla Rzymu Louise-Charlotte-Françoise de Montesquiou (1765-
-1835), córce Charlesa- François-Césara Le Tellier de Louvois-Courtanvaux i Charlotte-
-Benigne Le Ragois de Bretonvilliers. Zosta³a ona ¿on¹ Elisabeth-Pierre�a hr. de Monte-
squiou (1764-1834). By³a obecna przy narodzinach króla Rzymu, a towarzyszy³a mu tak-
¿e w Wiedniu w 1814 r. W Archives Nationales w Pary¿u w zespole 349 AP � Fonds
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� Te¿ tak s¹dzê, ale ona ma ju¿ stanowisko, i to jeszcze godniejsze. To
niewiasta wielkich zalet, jej przywi¹zanie jest szczere, a jej zasadom nie spo-
sób czegokolwiek zarzuciæ. W pe³ni sobie zas³u¿y³a na moje uznanie i przy-
ja�ñ. Potrzebowa³bym jeszcze ze dwie takie osoby jak ona, a mo¿e nawet
z pó³ tuzina. Wszystkim im zapewni³bym godne stanowiska; zreszt¹ chcia³-
bym jeszcze wiêcej podobnych kandydatek. Jej postawa by³a bez zarzutu,
kiedy opiekowa³a siê w Wiedniu moim synem.

Zreszt¹ poni¿szy przyk³ad ukazuje, w jaki sposób wychowywa³a króla
Rzymu. Ów m³ody ksi¹¿ê zajmowa³ znajduj¹ce siê na parterze pomieszcze-
nia od strony dziedziñca Pa³acu Tuileries. Rzadko zdarza³o siê, ¿eby t³umy
ciekawskich nie zagl¹da³y przez okno, pragn¹c go ujrzeæ. Którego� dnia, gdy
w napadzie z³o�ci nie okazywa³ najmniejszego pos³uszeñstwa pani de Mon-
tesquiou, ta kaza³a natychmiast zamkn¹æ wszystkie okiennice. Oszo³omio-
ne nag³ymi ciemno�ciami dziecko spyta³o �pani¹ Quiou�, po co to wszystko.

� Poniewa¿ zbytnio kocham Wasz¹ Ksi¹¿êc¹ Mo�æ � odpowiedzia³a �
aby nie ukryæ przed wszystkimi tej z³o�ci. Co powiedzia³yby wszystkie te
osoby, widz¹c przysz³ego byæ mo¿e w³adcê w takim stanie? Czy Wasza Ksi¹-
¿êca Mo�æ s¹dzi, ¿e chcia³yby one okazywaæ mu pos³uszeñstwo, gdyby wie-
dzia³y, jak bardzo potrafi byæ z³y?

Dziecko z miejsca poprosi³o o wybaczenie, przyrzekaj¹c solennie, ¿e to
siê ju¿ nie powtórzy.

� Oto wiêc � zauwa¿y³ Cesarz � zgo³a inne metody ni¿ lekcja, jakiej
pan de Villeroi447 udzieli³ Ludwikowi XV448: Popatrz, Panie, na ca³y ten lud.
Nale¿y do ciebie. Wszyscy ci ludzie, których widzisz, s¹ twoi.

Ch³opiec uwielbia³ pani¹ de Montesquiou. Kiedy chciano odes³aæ j¹ do
Wiednia, trzeba by³o uciec siê do fortelu i oszukaæ dziecko. Obawiano siê
wrêcz, czy nie odbije siê to na jego zdrowiu.

Cesarz mia³ wiele oryginalnych pomys³ów dotycz¹cych wykszta³cenia króla
Rymu. Bardzo liczy³ na Instytut Meudon449. Zd¹¿y³ ju¿ ustanowiæ ogólne

Montesquiou-Fezensac zachowa³a siê korespondencja cesarzowej Marii Ludwiki i pani de
Montesquiou: 349AP/25 Lettres de l�impératrice Marie-Louise à la Louise-Charlotte-
-Françoise Le Tellier de Courtanvaux, épouse d�Elisabeth-Pierre, gouvernante du roi de Rome.

447 François de Neufville, duc de Villeroy (1644-1730), marsza³ek Francji, wychowawca w la-
tach dzieciñstwa króla Ludwika XV.

448 Ludwik XV zwany Ukochanym (1710-1774), król Francji i Nawarry od 1715 r.
449 Mowa o zamku w Meudon, którego pocz¹tki siêgaj¹ czasów króla Franciszka I. By³ to

obiekt z tradycj¹, do której odwo³ywa³ siê z pewno�ci¹ Napoleon osadzaj¹c w nim swoje-
go syna. Inna sprawa, ¿e mieszkaj¹cy tu ma³oletni nastêpcy w³adców przewa¿nie nie do-
czekiwali objêcia rz¹dów. W 1695 r. król Ludwik XIV zakupi³ Meudon od ministra wojny
markiza de Louvois z my�l¹ przekazania go swojemu synowi Wielkiemu Delfinowi, któ-
ry w 1706 r. m.in. wzniós³ Nowy Pa³ac u¿ywany pó�niej przez króla Rzymu. W 1711 r.
zmar³ Wielki Delfin, a Meudon trafi³ do ksiêcia de Bougogne, który zmar³ jednak ju¿ rok
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zasady dzia³alno�ci tej placówki, które kiedy� w wolnym czasie mia³ zamiar
opracowaæ w szczegó³ach. Pragn¹³, by znale�li siê tam wszyscy ksi¹¿êta
z domu cesarskiego, zw³aszcza za� ci, których osadzi³ na obcych tronach.
Utrzymywa³, ¿e dziêki temu nauczanie indywidualne wzbogaci siê o wszyst-
kie zalety edukacji zbiorowej. �Dzieci te, które w przysz³o�ci maj¹ obj¹æ tro-
ny i w³adaæ narodami � powiada³ � uczy³yby siê tam jednolitych zasad,
przyswaja³yby sobie podobne zwyczaje i pogl¹dy. Aby coraz bardziej ujed-
nolicaæ federacyjne pañstwa cesarstwa i przy�pieszaæ ich fuzjê, ka¿dy z tych
ksi¹¿¹t sprowadzi³by z sob¹ z dziesiêcioro � dwana�cioro dzieci, swych ró-
wie�ników, wywodz¹cych siê z naj�wietniejszych rodzin w danym kraju. Jak
wielki wp³yw wywiera³yby u siebie po powrocie! Nie mia³em w¹tpliwo�ci
� ci¹gn¹³ Cesarz � ¿e wkrótce równie¿ w³adcy z dynastii niespokrewnionych
z moj¹ rodzin¹ staraliby siê przysy³aæ tam swe dzieci, poczytuj¹c to za wielki
zaszczyt. Jak wielkie korzy�ci wynika³yby z tego dla narodów tworz¹cych
europejski zwi¹zek! Wszyscy ci m³odzi ksi¹¿êta � ci¹gn¹³ Napoleon � spro-
wadzeni byliby do Instytutu w stosunkowo m³odym wieku, tak aby z jednej
strony po³¹czy³a ich serdeczna, gor¹ca przyja�ñ, jak¿e typowa dla wczesnego
dzieciñstwa, z drugiej za� � a¿eby na tyle wcze�nie ich od siebie oddzieliæ, by
zapobiec zgubnym wp³ywom rodz¹cych siê namiêtno�ci, takich jak d¹¿enie
do dominacji, pragnienie odniesienia sukcesu, zazdro�æ w mi³o�ci, etc.�.

Cesarz pragn¹³by, a¿eby podstaw¹ edukacji tych panuj¹cych ksi¹¿¹t by³a
wiedza ogólna, szerokie zainteresowania, syntezy i wyniki badañ. U¿ytecz-
niejsze dla niego by³y raczej ogólne wiadomo�ci ni¿ czysta nauka, umiejêt-
no�æ oceny ni¿ nabyta wiedza, jej zastosowanie w konkretnych dyscyplinach
ni¿ studiowanie teorii. Przede wszystkim za� nie ceni³ d³ugotrwa³ych stu-
diów z dziedzin specjalistycznych, utrzymywa³ bowiem, ¿e zbytnia dosko-
na³o�æ lub zbyt wiele osi¹gniêæ w niektórych dyscyplinach, sztukach b¹d�
naukach to dla panuj¹cego przeszkoda. Narody � powiada³ � jedynie straci-
³yby na tym, maj¹c za króla poetê, albo wirtuoza, albo przyrodnika, albo
chemika, albo tokarza, albo �lusarza, etc., etc.

Maria Ludwika przyzna³a siê Cesarzowi, ¿e pocz¹tkowo, kiedy mowa by³a
o ma³¿eñstwie, ¿ywi³a pewne obawy, a to z powodu szeregu niepochlebnych
opinii o Napoleonie, jakich nas³ucha³a siê w swoim �rodowisku. Kiedy przy-
pomina³a o tym swym stryjom-arcyksi¹¿êtom, którzy usilnie namawiali j¹ do

pó�niej. W 1807 r. Napoleon zdecydowa³ o otwarciu w �wie¿o odrestaurowanym Nowym Pa-
³acu rezydencji cesarskiej. Chcia³ powo³aæ tutaj do ¿ycia szko³ê królów � Instytut Meudon,
który jednak nigdy nie powsta³. W 1812 r. s³u¿y³ on ju¿ jako rezydencja ma³oletniego króla
Rzymu. Maria Luiza przebywa³a tutaj wraz z nim w czasie kampanii rosyjskiej. W okresie
restauracji nie by³ u¿ywany, natomiast w okresie monarchii lipcowej czasowo mieszka³
w nim ksi¹¿ê Orleanu. Z kolei w czasie drugiego Cesarstwa � Hieronim Bonaparte i jego
syn ksi¹¿ê Napoléon. Z innych w³adców warto wspomnieæ króla Portugalii don Pedro, któ-
ry zamieszka³ tutaj z ¿on¹ i córk¹.
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tego zwi¹zku, ci odpowiadali: �To wszystko by³o prawd¹, gdy by³ jeszcze
naszym wrogiem. Dzi� ju¿ nim nie jest�.

� Podam zreszt¹ przyk³ad � mówi³ Cesarz � jak bardzo rodzina ta by³a
nam przychylna. Który� z tych m³odych arcyksi¹¿¹t pali³ czêsto swoje lal-
ki, mówi¹c, ¿e sma¿y w ogniu Napoleona. Potem jednak mawia³, ¿e ju¿ nie
bêdzie tego robi³, ¿e bardzo go teraz lubi, bo on daje jego siostrze Ludwice
du¿o pieniêdzy, a¿eby mog³a sobie kupiæ mnóstwo zabawek.

Kiedy powróci³em do Europy, wielokrotnie mog³em siê przekonaæ, jak
¿yczliwie rodzina ta by³a pó�niej nastawiona do Napoleona. Gdy przeby-
wa³em w Niemczech, us³ysza³em od bezpo�redniego �wiadka, pewnej zna-
mienitej osobisto�ci, ¿e kiedy w trakcie podró¿y do W³och w 1816 roku cesarz
Franciszek udzieli³ mu osobistej audiencji, rozmawiaj¹c o Napoleonie wyra-
¿a³ siê o nim w samych superlatywach. Odnosi³o siê wra¿enie � ci¹gn¹³ mówca
� ¿e zachowywa³ siê tak, jakby Napoleon jeszcze panowa³ we Francji, i ¿e
nie wiedzia³ o jego zes³aniu na �wiêt¹ Helenê. Nigdy nie nazywa³ go ina-
czej jak cesarzem Napoleonem.

Ta sama osoba opowiada³a mi równie¿, ¿e arcyksi¹¿ê Jan450, gdy zwiedza³
we W³oszech pewn¹ rotundê, by obejrzeæ sklepienie przedstawiaj¹ce �wietne
czyny bohaterskiego Napoleona, uniós³ tak wysoko g³owê, ¿e spad³ mu kape-
lusz. Gdy ludzie ze �wity rzucili siê, by mu go zwróciæ, odezwa³ siê:

� Dajcie spokój! W takiej w³a�nie postawie nale¿y kontemplowaæ cz³o-
wieka, który znajduje siê tak wysoko.

Poniewa¿ wspomia³em o tym, przytoczê tu te¿ kilka relacji us³yszanych
w Niemczech po powrocie do Europy. I aby podkre�liæ ich znaczenie, do-
dam, ¿e us³ysza³em je od osób z najwy¿szych sfer dyplomatycznych. A wia-
domo, ¿e wszystkie nale¿¹ce doñ osoby stanowi¹ niemal rodzinê, co� w rodzaju
masonerii, a zatem ich relacje s¹ jak najbardziej autentyczne.

Cesarzowa Maria Ludwika skar¿y siê, ¿e kiedy opuszcza³a Francjê, pan
de Talleyrand zaszczyci³ j¹ sw¹ wizyt¹, prosz¹c o zwrot klejnotów koron-
nych, po czym sprawdzi³, czy dok³adnie wykona³a jego polecenie.

W roku 1814, gdy Francja ponosi³a klêski, ksiêciu Eugeniuszowi451 sk³a-
dano wiele kusz¹cych i lukratywnych propozycji. Na przyk³ad pewien au-
striacki genera³ w imieniu sprzymierzonych ofiarowa³ mu koronê W³och452,

450 Jan Habsburg (1782-1859), arcyksi¹¿ê austriacki, brat cesarza Franciszka I. Przegra³
z Moreau bitwê pod Hohenlinden. W 1815 r. wycofa³ siê z polityki.

451 Ksiêciu Eugeniuszowi de Beauharnais, synowi Józefiny.
452 Ksi¹¿ê Eugeniusz podpisa³ 16 kwietnia 1814 r. w Scharino-Rizzino rozejm z Austri¹, któ-

r¹ reprezentowa³ feldmarsza³ek Bellegarde. Gen. Grenier obj¹³ wówczas dowództwo nad
francuskimi oddzia³ami, którymi dowodzi³ wcze�niej Eugeniusz. Po rozpoczêciu rozru-
chów w Mediolanie 20 kwietnia 1814 r. i �mierci w nich ministra finansów królestwa W³och
Giuseppe Priny 26 kwietnia 1814 r., Eugeniusz zrezygnowa³ ostatecznie z tronu w³oskiego
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pod warunkiem, ¿e przy³¹czy siê do koalicji. Propozycjê tê ponawiano wie-
lokrotnie, i to z jeszcze wy¿szych sfer. Ju¿ za rz¹dów Napoleona rozwa¿a-
no jego kandydaturê na króla Portugalii, Neapolu i Polski.

W 1815 roku starali siê go wybadaæ licz¹cy siê dyplomaci europejscy, pra-
gn¹c uzyskaæ odpowied�, czy w wypadku gdyby Napoleon zmuszony zosta³
do ponownej abdykacji, a naród wybra³by jego, zgodzi³by siê na tê propozy-
cjê. W takich to okoliczno�ciach, jak równie¿ w wielu innych, ksi¹¿ê ten nie-
z³omnie broni³ swego honoru, spe³niaj¹c swój obowi¹zek, co uczyni³o go
nie�miertelnym. �Honor i wierno�æ� � oto jego niezmienna odpowied�,
a przysz³e pokolenia uczyni¹ zeñ sw¹ dewizê.
Kiedy w 1814 roku dokonywa³ siê nowy podzia³ Europy, imperator Alek-
sander, który bardzo czêsto odwiedza³ w Malmaison cesarzow¹ Józefinê, pra-
gn¹³ daæ jej synowi we w³adanie Genuê. Ta jednak odmówi³a za namow¹
którego� z najwa¿niejszych dyplomatów, który ³udzi³ j¹ jeszcze korzystniej-
szymi propozycjami.

Na kongresie wiedeñskim ten¿e imperator odnosi³ siê do ksiêcia Euge-
niusza z niespotykan¹ wrêcz serdeczno�ci¹, domagaj¹c siê dla niego przy-
najmniej trzystu tysiêcy poddanych. Demonstrowa³ wówczas wobec niego
wielk¹ przyja�ñ, regularnie przechadzaj¹c siê z nim codziennie ramiê w ra-
miê. Pojawienie siê Napoleona w Cannes453 po³o¿y³o kres je¿eli nie uczu-
ciom, to przynajmniej demonstracyjnym zachowaniom i politycznym
zakusom rosyjskiego imperatora. Austria nosi³a siê nawet z zamiarem po-
rwania ksiêcia Eugeniusza i uwiêzienia go w twierdzy na terenie Wêgier.
Jednak król Bawarii454, jego te�æ, czym prêdzej pojawi³ siê u cesarza Austrii
i oburzony da³ mu do zrozumienia, ¿e Eugeniusz przyby³ do Wiednia pod
jego nadzorem i za jego porêczeniem, nikt zatem nie nadu¿yje jego zaufa-
nia. Tak wiêc za porêczeniem swego królewskiego te�cia Eugeniusz pozo-
sta³ na wolno�ci, poczyniwszy odpowiednie zobowi¹zanie.

Jeszcze w 1818 roku z³ote monety dwudziesto- i czterdziestofrankowe
wybijane by³y w Mediolanie z podobizn¹ Napoleona z dat¹ 1814. Nowych
monet jeszcze nie wybijano, albo kieruj¹c siê oszczêdno�ci¹, albo te¿ jakimi�
innymi wzglêdami.

Aleksander, po upadku Napoleona, przy ró¿nych okazjach okazywa³ mu
wyra�n¹ antypatiê. To on w 1815 roku by³ gor¹cym orêdownikiem i inicja-
torem drugiej ekspedycji przeciw Cesarzowi. Wszystkim kierowa³ osobi�cie,

i wyjecha³ do swojej rodziny w Bawarii, ceduj¹c na komendanta placu w Mediolanie gen.
Pino kwestie zwi¹zane z królestwem.

453 Zatoka Juan, w której Napoleon wyl¹dowa³ dnia 1 marca 1815 r. po³o¿ona jest pomiêdzy
Cannes i Antibes.

454 Maksymilian Józef I Wittelsbach (1756-1825), ksi¹¿ê-elektor Bawarii i Palatynatu, król
Bawarii w latach 1805-1825. Wychowany we Francji, gdzie zdoby³ te¿ wykszta³cenie
wojskowe.
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wykazuj¹c przy tym niespotykany zapa³, tak jakby by³a to jego osobista z nim
rozgrywka. Sw¹ niechêæ wzglêdem niego demonstrowa³ z tego powodu, ¿e
� jak mówi³ � by³ przez niego oszukiwany i wyprowadzany w pole. Je�li ta
spó�niona antypatia by³a szczera, mo¿na przypuszczaæ, ¿e powodem jej by³
dawny minister i powiernik Napoleona455, który na kongresie wiedeñskim
w prywatnych rozmowach potrafi³ zraniæ mi³o�æ w³asn¹ Aleksandra, snuj¹c
prawdziwe lub fa³szywe opowie�ci na temat opinii i zwierzeñ Napoleona do-
tycz¹cych jego znamienitego przyjaciela.

W 1814 roku Aleksander o�wiadczy³, ¿e nie sprzeciwi³by siê panowaniu
m³odego Napoleona. Jednak po drugiej abdykacji mo¿na domniemywaæ, ¿e
pod tym wzglêdem by³ ju¿ o wiele mniej szczodry.

Imperator Aleksander prowadzi³ w ramach drugiej ekspedycji nieprze-
brane masy wojsk. S³yszano, jak powiedzia³ wówczas, ¿e wojna mo¿e z po-
wodzeniem trwaæ jeszcze trzy lata, ale w koñcu Napoleon zostanie pokonany.

Gdy dotar³y pierwsze informacje o bitwie pod Fleurus456, czo³owe kolum-
ny rosyjskie otrzyma³y rozkaz natychmiastowego zatrzymania siê, natomiast
masy austriackich i bawarskich wojsk momentalnie oddzieli³y siê by dzia-
³aæ samodzielnie. Gdyby kongres wiedeñski zerwany zosta³ dwudziestego
marca, jest niemal pewne, ¿e nie wznowiono by koalicyjnych operacji woj-
skowych. A gdyby Napoleon zwyciê¿y³ pod Waterloo, równie¿ jest rzecz¹
niemal pewn¹, ¿e operacje te by zakoñczono.

Wiadomo�æ o wyl¹dowaniu Napoleona w Cannes spad³a na naszego pe³-
nomocnika w Wiedniu457 jak grom z jasnego nieba. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e
to on w³a�nie zredagowa³ owo s³ynne o�wiadczenie z trzynastego marca458.
Mimo ¿e by³o ono utrzymane w ostrym tonie, jego projekt zredagowany by³
w jeszcze radykalniejszej formie. Zosta³o jednak zmodyfikowane przez po-
zosta³ych ministrów. Postawa pe³nomocnika, w miarê jak dochodzi³y kolejne
wie�ci o triumfalnym marszu Napoleona, ulega³a stopniowym zmianom, przez
co w oczach uczestników kongresu wystawia³ siê on na po�miewisko.

Austria ju¿ od pocz¹tku wiedzia³a, czego siê trzymaæ. Austriaccy kurie-
rzy na bie¿¹co informowali o zmieniaj¹cej siê sytuacji. Jedynie delegacja
francuska ca³y czas mia³a w¹tpliwo�ci. Kiedy jeszcze wysy³a³a do wszyst-
kich w³adców górnolotny list króla zapewniaj¹cy ich, ¿e jest zdecydowany

455 Mowa o Talleyrandzie, który reprezentowa³ Francjê na kongresie wiedeñskim.
456 Bitwa pod Fleurus � 26 czerwca 1794 r. wojska francuskie gen. Jourdana pokona³y Au-

striaków dowodzonych przez Fryderyka Sasko-Koburskiego, dziêki czemu dotar³y do Renu
oraz wymog³y na Belgii kontrybucjê.

457 Delegacji francuskiej na kongresie wiedeñskim przewodniczy³ Charles Talleyrand.
458 Podczas obrad Kongresu Wiedeñskiego dotar³a wiadomo�æ o powrocie Napoleona z Elby.

Zebrani na kongresie przedstawiciele o�miu pañstw tego¿ 13 marca 1815 r. uniewa¿nili
traktat z Fontainebleau i wydali o�wiadczenie, w którym nazwali Napoleona wrogiem
i burzycielem porz¹dku publicznego w Europie, stawiaj¹c go tym samym poza prawem.
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umrzeæ w Pa³acu Tuileries, wiedziano ju¿, ¿e w³adca ten opu�ci³ stolicê by
przekroczyæ granicê kraju.

Jeden z cz³onków kongresu i lord Wellington na poufnym spotkaniu
z delegacj¹ francusk¹, z map¹ w d³oni, przewidzieli wkroczenie Napoleona
do Pary¿a z dwudziestego na dwudziestego pierwszego.

Cesarz Franciszek, w miarê jak otrzymywa³ oficjalne informacje z Greno-
ble i Lyonu, niezw³ocznie przekazywa³ je do Schönbrunn459 na rêce Marii Lu-
dwiki, która przyjmowa³a je z ogromn¹ rado�ci¹. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e
pó�niej rozwa¿ano nawet uprowadzenie m³odego Napoleona do Francji.

Pe³nomocnik francuski opu�ci³ w koñcu Wiedeñ, przenosz¹c siê do Frank-
furtu i Wiesbaden460. Mia³o mu to u³atwiæ prowadzenie równoczesnych nego-
cjacji w Gandawie461  lub Pary¿u. ¯aden inny oportunista nie mia³ tak wiele
k³opotów i nie odczuwa³ tak wielkiego niepokoju. Gdy Napoleon pojawi³ siê
w Pary¿u, min¹³ ju¿ szok wywo³any nowin¹ o jego wyl¹dowaniu w Cannes.
Talleyrand porozumia³ siê z Fouché, by ten wyjedna³ mu protekcjê u Cesarza,
zobowi¹zuj¹c siê jednocze�nie zapewniæ Fouché bezpieczeñstwo ze strony
Burbonów. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e propozycje przedstawione przez pe³nomoc-
nika przyby³emu w³adcy siêga³y jeszcze dalej, lecz wzburzony Napoleon od-
rzuci³ je, aby � jak siê wyrazi³ � jego polityka nie dozna³a zbytniego uszczerbku.462

W 1814 roku pan de Talleyrand, zanim opowiedzia³ siê za Burbonami, by³
najpierw zwolennikiem regencji, przewiduj¹c, ¿e w tej sytuacji móg³by od-
grywaæ decyduj¹c¹ rolê. Jednak ci¹¿¹ce nad dynasti¹ napoleoñsk¹ fatum spra-
wi³o, ¿e nie wykorzystano mo¿liwo�ci, jakie w tym okresie przej�ciowym siê
rysowa³y. Wszystko zreszt¹ wskazuje na to, ¿e sytuacja, jaka ostatecznie siê
wytworzy³a, by³a nie po my�li Austrii. Kraj ten zosta³ prawdopodobnie oszu-
kany, zdradzony, a przynajmniej zmuszony do uleg³o�ci.

Sytuacja militarna u³o¿y³a siê tak nieszczê�liwie, ¿e sprzymierzeni wkro-
czyli do Pary¿a bez porozumienia z gabinetem austriackim. S³ynna dekla-
racja Aleksandra przeciwko Napoleonowi Bonaparte i jego rodzinie zosta³a
og³oszona bez konsultacji z austriackim mocarstwem. A pan hrabia d�Artois
przedosta³ siê do Francji potajemnie, gdy¿ austriacka kwatera g³ówna od-
mówi³a mu nawet wydania paszportów.

Wydaje siê, ¿e po powrocie Napoleona z Moskwy Austria stara³a siê na-
wi¹zaæ kontakty z Londynem, ¿eby wraz z Anglikami negocjowaæ warunki
pokoju z Cesarzem. Jednak¿e wp³ywowy gabinet rosyjski nie chcia³ nawet
o tym s³yszeæ. Gdy podpisano w Dre�nie zawieszenie broni, Austria opo-
wiedzia³a siê za wojn¹.463

459 Schönbrunn � pa³ac pod Wiedniem, siedziba monarsza Habsburgów.
460 Wiesbaden � miasto w �rodkowych Niemczech, le¿¹ce na prawym brzegu Renu.
461 Gandawa � miasto w Belgii, na pó³nocny-zachód od Brukseli. Tutaj w marcu 1815 r.

Ludwik XVIII schroni³ siê przed Napoleonem.
462 Mowa o zachowaniu Talleyranda.
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Podczas ca³ego tego okresu negocjatora austriackiego w Londynie nie
raczono nawet wys³uchaæ. Niemniej bardzo d³ugo tam jeszcze pozosta³. Opu-
�ci³ Angliê dopiero wtedy, gdy sprzymierzeni znajdowali siê ju¿ w samym
sercu Francji, za� lord Castlereagh464  zacz¹³ obawiaæ siê, ¿e w wyniku he-
roicznych zwyciêstw Napoleona pod Champaubert465, Montereau466 i jego
triumfalnego wjazdu do Troyes467 negocjacje mog¹ okazaæ siê nieodzowne.

Gdyby negocjator ten nie zosta³ wys³any do Londynu, pojawi³by siê
w Pary¿u, dziêki czemu stosunki miêdzy Pa³acem Tuileries a Wiedniem u³o-
¿y³yby siê, byæ mo¿e, inaczej ni¿ podczas jego nieobecno�ci.

W szczytowym momencie kryzysu niemal si³¹ trzymano go w Anglii.
Pragn¹c czym prêdzej uczestniczyæ w decyduj¹cych negocjacjach, zre-

zygnowa³ ze swej misji w Londynie i uda³ siê do Holandii. Znalaz³ siê tym
samym w centrum politycznej zawieruchy. Jak tylko dotar³ na tereny objête
dzia³aniami zbrojnymi, w Saint-Dizier468 natrafi³ na Napoleona. Los Francji
by³ ju¿ jednak przes¹dzony. Mimo ¿e we francuskiej kwaterze g³ównej jesz-
cze o tym nie wiedziano, Aleksander wkracza³ ju¿ do Pary¿a.

Austriacki negocjator, przebywaj¹c jeszcze w Londynie, na pró¿no ucie-
ka³ siê do wszelkich �rodków w celu uzyskania paszportu pozwalaj¹cego mu
na wyl¹dowanie w Calais, by móc nastêpnie, jad¹c przez Pary¿, po³¹czyæ siê
ze swym w³adc¹. Ta przypadkowa lub naumy�lna zw³oka przynios³a jeszcze
jeden fatalny skutek. Dotar³by bowiem do Pary¿a przed aliantami, spotka³by
siê z Mari¹ Ludwik¹, udaremni³by naj�wie¿sze plany pana de Talleyranda,
sprawiaj¹c, ¿e niewykluczone by³yby inne rozwi¹zania polityczne.

W gabinecie austriackim �ciera³y siê dwa stanowiska: jedni byli za przy-
mierzem z Francj¹, inni � z Rosj¹. B¹d� to ci¹¿¹ce fatum, b¹d� to intrygi
sprawi³y, ¿e absolutnym zwyciêzc¹ okaza³a siê Rosja, Austria za� musia³a
siê jej podporz¹dkowaæ.

463 Mowa o zawieszeniu broni w Pielaszkowicach dnia 4 czerwca 1813 r. Napoleon by³ wów-
czas w �rodzie �l¹skiej. Austria wypowiedzia³a wojnê Francji dopiero w sierpniu 1813 r.

464 Henry Robert Stewart Castlereagh (1769-1822), polityk angielski, minister spraw za-
granicznych. Tak¿e jego decyzj¹ by³o zatwierdzenie �w. Heleny jako miejsca uwiêzienia
Napoleona. Rok po �mierci Bonapartego pope³ni³ samobójstwo.

465 Champaubert � miejsce zwyciêskiej bitwy Napoleona z korpusem gen. O³sufjewa z Ar-
mii �l¹skiej dnia 10 lutego 1814 r.

466 Montereau � miejsce zwyciêskiej bitwy Napoleona z korpusem wirtemberskim z Armii
Czech dnia 18 lutego 1814 r.

467 Napoleon by³ w Troyes dnia 3 lutego 1814 r., jednak mowa tu o jego wje�dzie dnia 25 lute-
go 1814 r., dwa dni po odbiciu Troyes i kilka dni po zwyciêstwie pod Montereau.

468 Saint-Dizier � miejscowo�æ we Francji, w regionie Szampania-Ardeny, w departamen-
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Wtorek 14 listopada 1815

Drobne detale z ¿ycia codziennego, etc.
Refleksje.

Dzi� rano podano na �niadanie nieco zno�niejsz¹ kawê. Nawet by³a dobra.
Cesarz pi³ j¹ z wyra�n¹ przyjemno�ci¹. Po chwili o�wiadczy³, g³aszcz¹c siê
po brzuchu, ¿e czuje tam zbawienny jej skutek. Trudno opisaæ uczucia, jakich
dozna³em, s³ysz¹c te proste s³owa ... Doceniaj¹c tê drobn¹ przyjemno�æ, co
nie by³o dla niego typowe, Cesarz dawa³ mi nie�wiadomie do zrozumienia,
jak bardzo wszystkiego by³ pozbawiony, na co zreszt¹ wcale siê nie uskar¿a³.

Wieczorem, gdy powrócili�my z poobiedniej przechadzki, Cesarz przeczy-
ta³ mi w swoim pokoju rozdzia³ zatytu³owany Konsulowie tymczasowi, po-
dyktowany panu de Montholon.469 Zakoñczywszy lekturê, w³asnorêcznie
zwi¹za³ tasiemk¹ lu�ne kartki. By³o ju¿ pó�no; wokó³ nas panowa³a niczym
niezm¹cona nocna cisza. Patrzy³em na Cesarza pogr¹¿onego ca³y czas w pracy.

Tego dnia by³em w melancholijnym nastroju. Spogl¹da³em na owe dzier-
¿¹ce niegdy� tak wiele bere³ rêce, które teraz spokojnie, mo¿e nawet z pew-
nym wdziêkiem, zwi¹zywa³y zwyk³e kartki papieru zawieraj¹ce jego s³owa
maj¹ce przej�æ do historii. Portrety, które tam kre�li, bêd¹ wyroczni¹ dla po-
tomno�ci. To ksiêga ¿ycia lub �mierci dla wielu spo�ród tych, o których ona
traktuje. Mówi³em to sobie w duchu, jak równie¿ wiele innych rzeczy: �i Ce-
sarz to wszystko mi czyta! Rozmawia ze mn¹, ot tak po prostu; czasem pyta
mnie, co o tym my�lê, a ja o�mielam siê wyraziæ w³asne zdanie! Och, nie
powinienem siê skar¿yæ, ¿e znalaz³em siê na Wyspie �wiêtej Heleny!...�

�roda 15 listopada 1815

Bardzo osobiste refleksje, etc., etc.
Niezmiernie osobliwy zbieg okoliczno�ci.

Tu¿ po obiedzie Cesarz pod¹¿y³ w kierunku dolnej alei. Kaza³ przynie�æ
tam sobie kawê, któr¹ popija³, przechadzaj¹c siê. Zaczêli�my rozmawiaæ
o mi³o�ci. Musia³em chyba piêknie i subtelnie rozprawiaæ na ten wznios³y
temat, uderzaj¹c w sentymentalne tony, gdy¿ Cesarz, �miej¹c siê z tego, co
nazwa³ moim szczebiotaniem, o�wiadczy³, ¿e nic nie pojmuje z tej mojej lite-

469 Fragment ten znalaz³ siê jednak w czê�ci gen. Gourgauda � Rozdzia³ Consuls provisoires
w: Mémoires de Napoléon. Mémoires pour servir à l�histoire de France sous Napoléon,
écrits à Sainte-Hélène, par les généraux qui ont partagé sa captivité, et publiés sur les
manuscrits entièrement corrigés de la main de Napoléon. Tome 1 écrit par le général
Gourgaud son aide-de-camp, Paris 1823, s. 57-149.
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rackiej gadaniny. Z kolei on, bardzo swobodnie traktuj¹c ten temat, bardzo
stara³ siê uchodziæ za kogo� komu o wiele bli¿sze s¹ konkretne doznania
ni¿ sentymentalne uczucia. Pozwoli³em sobie zauwa¿yæ, ¿e usi³uje zapre-
zentowaæ siê w gorszym �wietle ni¿ czyni³y to relacje dworskie, relacje bar-
dzo wiarygodne, choæ niezmiernie sekretne:

� I có¿ takiego powiadano? � zagadn¹³, spogl¹daj¹c na mnie rozbawio-
ny. � Sire, mówi siê, ¿e gdy Wasza Cesarska Mo�æ by³ u szczytu potêgi, wpad³
w sid³a uczuæ, staj¹c siê bohaterem romansu; ¿e zwi¹za³ siê z prost¹ kobie-
t¹470, sam dziwi¹c siê temu posuniêciu; ¿e napisa³ do niej z tuzin listów, ta
za� wymog³a na Waszej Cesarskiej Mo�ci, by w przebraniu sk³adaæ jej noc-
ne wizyty w samym centrum Pary¿a.

� Ale jak¿e o czym� takim ludzie mogliby siê dowiedzieæ? � zapyta³
z u�miechem, co nie znaczy³o, ¿e temu zaprzecza³. � Pewnie dodano jesz-
cze � ci¹gn¹³ dalej � ¿e by³a to moja najwiêksza nieostro¿no�æ w ¿yciu, bo
gdyby nie by³a uczciw¹ kobiet¹, to na wielkie ryzyko by³bym wystawiony,
zwa¿ywszy na sytuacjê, w jakiej siê znalaz³em, bêd¹c sam i w przebraniu.
A przecie¿ tylko czekano na sposobno�æ, ¿eby zastawiæ na mnie pu³apkê...
Ale có¿ jeszcze powiadano?

� Sire, utrzymywano, ¿e potomstwo Waszej Cesarskiej Mo�ci to nie tyl-
ko król Rzymu. Je�li wierzyæ tajnej kronice, Wasza Cesarska Mo�æ mia³ jesz-
cze dwóch starszych synów. Jeden z nich by³ ponoæ dzieckiem pewnej
piêknej cudzoziemki, któr¹ Wasza Cesarska Mo�æ mia³ darzyæ wielk¹ mi³o-
�ci¹, przebywaj¹c w jakim� dalekim kraju.471  Drugi za� to owoc pañskich
dokonañ w Pary¿u.472  Powiadano, ¿e obaj pojawili siê w Malmaison przed
naszym wyjazdem. Jeden przyby³ wraz z matk¹, drugi ze swym opiekunem,
a obaj byli ¿ywymi portretami ojca473.

Cesarz wielce siê u�mia³ z tak rozleg³ej � jak to okre�li³ � wiedzy, po czym
w pogodnym nastroju zacz¹³ najzupe³niej szczerze i otwarcie opisywaæ swe
pierwsze lata, opowiadaj¹c o licznych przygodach sercowych i niebezpiecz-
nych dyskusjach. Te pierwsze pominê milczeniem. Co siê tyczy tych drugich,
wspomnê jedynie o pewnym biesiaduj¹cym towarzystwie, które w pocz¹tkach
rewolucji spotka³o siê nad Saon¹474. Kolacjê tê, spo¿ywan¹ w towarzystwie

470 Mo¿e chodziæ o Luizê Eleonorê Denuelle de la Plaigne.
471 Mowa o synu Napoleona i Marii Walewskiej � Aleksandrze Florianie Józefie hr. (od 1866 r.

ksiêciu) Colonna-Walewskim (1810-1868) ambasadorze Francji w 1849 r. we Florencji,
w 1850 r. w Neapolu, w 1851 r. w Madrycie i Londynie, a nastêpnie w okresie 1855-1860
ministrze spraw zagranicznych Francji.

472 Zapewne chodzi o Leona � syna Napoleona i Luizy Eleonory Denuelle de la Plaigne, któ-
ry urodzi³ siê 13 grudnia 1806 r.

473 Istnieje opinia, ¿e zawarty w testamencie Cesarza kodycyl, maj¹cy pozostaæ tajny, ca³ko-
wicie potwierdzi³ owe przypuszczenia.

474 Saona (Saône) � rzeka we wschodniej czê�ci Francji. Prawy dop³yw Rodanu.
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wiernego Desmazisa, Cesarz bardzo mile wspomina³. By³o to � jak powia-
da³ � prawdziwe gniazdo os, bowiem jego elokwentne wywody utrzymane
w patriotycznym tonie natrafi³y na zdecydowany opór pozosta³ych go�ci, wy-
stawiaj¹c go niemal na niebezpieczeñstwo

� Pan i ja byli�my chyba wówczas bardzo daleko od siebie? � zauwa¿y³.
� Geograficznie nie a¿ tak bardzo, Sire � odpowiedzia³em � choæ rze-

czywi�cie byli�my od siebie bardzo oddaleni, je�li chodzi o nasze pogl¹dy.
Ja równie¿ by³em wtedy nad Saon¹. Znajdowa³em siê na którym� z lyoñ-
skich nabrze¿y, gdzie t³um patriotów, odkrywszy na barkach dzia³a, g³o�no
wyra¿a³ swe niezadowolenie, nazywaj¹c to kontrrewolucj¹. Wyda³em im �
bardzo zreszt¹ nie w porê � pozwolenie na zarekwirowanie tych dzia³, ka-
¿¹c z³o¿yæ przysiêgê obywatelsk¹, co by³o wówczas powszechnie stosowa-
ne. Przez swoje zuchwalstwo omal nie zosta³em powieszony. Tak wiêc, Sire,
mog³em wówczas w razie potrzeby wyrównaæ rachunki, gdyby w tym arysto-
kratycznym towarzystwie co� z³ego Waszej Cesarskiej Mo�ci siê przytrafi³o.

To osobliwe zrz¹dzenie losu nie okaza³o siê jedyne. Jeszcze tego samego
wieczoru Cesarz, opowiedziawszy mi pewien interesuj¹cy epizod z 1788 roku,
odezwa³ siê:

� A pan gdzie wtedy móg³ siê znajdowaæ?
� Sire � rzek³em po kilku sekundach zastanowienia � na Martynice,

spo¿ywaj¹c, jak co wieczór, kolacjê w towarzystwie przysz³ej cesarzowej
Józefiny�.475

Zaczê³o padaæ, tote¿ musieli�my opu�ciæ alejê, która � jak zauwa¿y³ Ce-
sarz � byæ mo¿e bêdzie nam siê kiedy� kojarzyæ z mi³ymi wspomnieniami.

� Byæ mo¿e � potwierdzi³em � ale nic z tego nie bêdzie, je�li jej teraz
nie opu�cimy.

Czwartek 16 listopada 1815

Na przedmie�ciu Saint-Germain, etc. Cesarz bez uprzedzeñ, bez za-
wi�ci, etc. Znamienne s³owa.

W dniu dzisiejszym Cesarz pragn¹³ dowiedzieæ siê pewnych szczegó³ów
na temat przedmie�cia Saint-Germain. Wypytywa³ mnie o ten ostatni � jak
to okre�li³ � bulwar starej arystokracji, ów zaskorupia³y bastion dawnych

475 W 1783 r. Las Cases wyruszy³ na zachód, aby na okrêtach Le Téméraire, Le Patriote
i L�Achille odwiedziæ Antyle oraz wyspy Morza Karaibskiego, dop³ywaj¹c tak¿e do Bo-
stonu. Wróci³ do Brestu oko³o 1787 r., ale szybko wyp³yn¹³ ponownie kieruj¹c siê na San
Domingo, powróci³ jednak w 1788 r. do Brestu, aby wzi¹æ udzia³ w ekspedycji Pérouse�a.
Spó�ni³ siê i ostatecznie zosta³ kpt. brygu Le Matin. Zatrzymuj¹c siê wcze�niej na Marty-
nice spotka³ wicehrabinê de Beauharnais, przysz³¹ cesarzow¹ Francuzów � Józefinê.
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przekonañ. Nazywa³ je Lig¹ germañsk¹. Mówi³em mu, ¿e przed ostatnimi
klêskami jego w³adza by³a tam wszechobecna, przedmie�cie to zosta³o zwy-
ciê¿one, pozosta³a tylko jego dawna nazwa. Pokona³a je napoleoñska glo-
ria, zwyciêstwa pod Austerlitz i Jen¹, triumf tyl¿ycki. M³odych ludzi
szlachetnego serca nie mog³a nie porwaæ za sob¹ triumfuj¹ca ojczyzna. �lub
Cesarza z Mari¹ Ludwik¹ okaza³ siê decyduj¹cym argumentem. Niezado-
woleni byli tylko ci, których ambicja zosta³a niezaspokojona, co zdarza siê
we wszystkich epokach i klasach spo³ecznych; albo te¿ jacy� uparci starcy
czy te¿ leciwe niewiasty nie mog¹ce od¿a³owaæ swoich dawnych wp³ywów.
Wszyscy rozs¹dni ludzie docenili niepospolite talenty nowego przywódcy,
staraj¹c siê jako� pocieszyæ po poniesionych stratach, maj¹c nadziejê na lep-
sz¹ przysz³o�æ dla swych dzieci. Odt¹d wszystkie ich marzenia tylko do tego
siê ogranicza³y. Byli wdziêczni Cesarzowi, ¿e nie zapomnia³ o dawnych na-
zwiskach. Kto� inny � przyznawali � ju¿ by je wykre�li³ z pamiêci. Cenili
to, ¿e Cesarz nie ba³ siê nimi otaczaæ; byli mu wdziêczni za s³owa, które
wypowiada³, wcielaj¹c do armii ich dzieci:

� Te nazwiska nale¿¹ do Francji, do historii; jestem gwarantem ich chwa-
³y, nie pozwolê, ¿eby o nich zapomniano.

Te, jak równie¿ inne wypowiadane w podobnym tonie s³owa przyspo-
rzy³y mu wielk¹ liczbê zwolenników.

Cesarz zauwa¿y³, ¿e stronnictwo to zas³ugiwa³o, byæ mo¿e, na co� wiêcej.
� By³o to zgodne z moj¹ metod¹ zjednywania sobie ludzi. Pragn¹³em tego,

wydawa³em nawet stosowne rozporz¹dzenia. Jednak ministrowie, owi wiel-
cy po�rednicy miêdzy w³adc¹ a ludem, nigdy w³a�ciwie nie dzia³ali zgodnie
z mymi prawdziwymi intencjami albo na skutek krótkowzroczno�ci, albo te¿
z obawy, ¿e pojawi¹ siê kolejni pretendenci rywalizuj¹cy z nimi o cesarskie
³aski, przez co zmniejsz¹ swoje szanse. Mojej polityce sprzeciwia³ siê szcze-
gólnie pan Talleyrand, ca³y czas staraj¹c siê mnie zniechêciæ do starej szlachty.

O�mieli³em siê zauwa¿yæ, ¿e znaczna liczba spo�ród tych, których Cesarz
obdarzy³ ró¿nymi tytu³ami i stanowiskami, okaza³a siê wobec niego lojalna,
s³u¿¹c mu ze szczerego serca, a w trudnych chwilach by³a mu na ogó³ wierna.
Cesarz temu nie zaprzeczy³; co wiêcej � zauwa¿y³ nawet, ¿e powrót króla
i jego abdykacja musia³y wywrzeæ niebagatelny wp³yw na niektóre umys³y.
Doda³ te¿, ¿e jego zdaniem by³a wielka ró¿nica w postawie ludzi w roku 1814
i 1815.

W tym miejscu muszê zauwa¿yæ, ¿e odk¹d pozna³em Cesarza, jeszcze ni-
gdy nie widzia³em, by kiedykolwiek przejawia³ z³o�æ lub wrogo�æ w stosun-
ku do osób, których zachowanie wobec niego by³o jak najbardziej naganne.
Z drugiej jednak strony nie wpada³ w zachwyt, gdy donosi³o mu siê o wzo-
rowej postawie innych, ci wykonywali bowiem jedynie swoje obowi¹zki.
Nie z³o�ci³ siê na ludzi, których winy by³y bardzo wielkie, gdy¿ czê�ciowo
zd¹¿y³ ju¿ poznaæ ich charakter. Pokona³a ich w³asna natura. Cesarz opisywa³
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ich beznamiêtnie, ale i bez zawi�ci. Zachowania ich usprawiedliwia³ po czê�ci
ówczesnymi okoliczno�ciami, które � jak sam przyznawa³ � by³y wielce nie-
sprzyjaj¹ce. Pozosta³e przewiny zrzuca³ na karb ludzkich s³abostek.

� Pró¿no�æ zgubi³a Marmonta � powiada³. � Przysz³e pokolenia s³usz-
nie pozbawi¹ go aureoli s³awy. Jednak serce jego oka¿e siê wiêcej warte ni¿
pamiêæ po nim. Postawê Augereau da siê wyt³umaczyæ jego niezbyt impo-
nuj¹c¹ wiedz¹ i nieodpowiednim otoczeniem, Berthiera � brakiem inteligen-
cji i przeciêtno�ci¹, etc.

Zauwa¿y³em, ¿e ten ostatni zaprzepa�ci³ najpiêkniejsz¹ i zarazem naj³a-
twiejsz¹ okazjê, by zyskaæ wiekopomn¹ s³awê. Móg³ mianowicie oddaæ siê
do dyspozycji króla, prosz¹c go, by zezwoli³ mu w samotno�ci op³akiwaæ tego,
kto zaszczyci³ go tytu³em �towarzysza broni� i nazywa³ swym przyjacielem.

� Có¿ � rzek³ Cesarz � ta ³atwa decyzja równie¿ okaza³a siê ponad jego
si³y.

� Jego zdolno�ci i mo¿liwo�ci zawsze by³y przedmiotem dyskusji w ko-
³ach dworskich � zauwa¿y³em. � Wybór tego cz³owieka, zaufanie i wielkie
przywi¹zanie Waszej Cesarskiej Mo�ci do niego wielce nas dziwi³y.

� Ale przecie¿ Berthier mia³ pewne zalety � odpar³ Cesarz. � Daleki je-
stem od potêpiania go i wyrzekania siê mych uczuæ w stosunku do niego.
Jego umiejêtno�ci, zdolno�ci by³y specyficzne, typu technicznego, bo poza
tym ¿aden z niego umys³, a i ducha by³ s³abego...

Zauwa¿y³em, ¿e przecie¿ by³ on bardzo zarozumia³y i wynios³y w sto-
sunku do nas.

� A tytu³ faworyta � rzek³ Cesarz � uwa¿a pan, ¿e to nic nie znaczy?
Doda³em, ¿e by³ bardzo twardy i bezwzglêdny.
� Ale¿ nie ma nic bardziej w³adczego, mój drogi � odpar³ Cesarz � ni¿

s³abo�æ wsparta si³¹. Niech pan popatrzy na kobiety.
Podczas wielu kampanii Berthier towarzyszy³ Cesarzowi w powozie. W trak-

cie podró¿y, przemierzaj¹c g³ówne szlaki europejskie, Cesarz przegl¹da³ ksiê-
gi rozkazów i szkice operacyjne, podejmowa³ decyzje, opracowywa³ plany
i wytycza³ kierunki dalszego marszu. Berthier notowa³ to wszystko i na pierw-
szym postoju lub w chwili odpoczynku, b¹d� za dnia, b¹d� w nocy, wysy³a³
wszystkie te rozkazy tudzie¿ najrozmaitsze drobiazgowe wytyczne, czyni¹c
to � jak mówi³ Cesarz � z nies³ychan¹ regularno�ci¹, dok³adno�ci¹ i szybko-
�ci¹. Przejawia³ zawsze gotowo�æ do tej pracy, wykonuj¹c j¹ niezmordowanie.

� Oto wybitne zas³ugi Berthiera. By³ dla mnie najwa¿niejszy i bezcen-
ny. Nikt inny nie by³ w stanie go zast¹piæ � rzek³ Cesarz.

Chcia³bym jeszcze powróciæ do pewnych charakterystycznych dla Ce-
sarza cech. Wyra¿a siê on w sposób beznamiêtny, nie zdradzaj¹c jakichkol-
wiek uczuæ czy uprzedzeñ; nie skar¿y siê na niesprzyjaj¹ce okoliczno�ci, nie
¿ywi te¿ urazy do osób, które pojawi³y siê w jego ¿yciu. Móg³by byæ wrêcz
koalicjantem swych najpotê¿niejszych wrogów, jak równie¿ ¿yæ wspólnie
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z cz³owiekiem, który wyrz¹dzi³ mu najwiêcej z³a. Opowiada o swej prze-
sz³o�ci, jak gdyby odleg³a by³a o trzysta lat. W jego relacjach i refleksjach
wyczuwa siê ju¿ powiew historii. S¹ one niczym cieñ peroruj¹cy na Polach
Elizejskich, przypominaj¹ dialogi zmar³ych. Czêsto mówi o sobie jak o oso-
bie trzeciej, rozprawiaj¹c o czynach Cesarza, równie¿ tych, które historia mo-
g³aby mu zarzuciæ. Analizuje racje i argumenty, jakie mo¿na by przytoczyæ
by usprawiedliwiæ jego dzia³ania.

� Nie muszê � powiada³ � usprawiedliwiaæ siê z b³êdów, zrzucaj¹c winê
na innych, gdy¿ to wy³¹cznie ja podejmowa³em decyzje. Co najwy¿ej móg³-
bym siê uskar¿aæ na fa³szywe informacje, nigdy jednak na z³e rady. Mimo
¿e otoczy³em siê naj�wiatlejszymi lud�mi, ufa³em wy³¹cznie w³asnemu s¹-
dowi. Nie ¿a³ujê ¿adnej podjêtej decyzji.

� Wynikiem braku zdecydowania i chaosu organizacyjnego � ci¹gn¹³
Ceszrz � jest s³abo�æ i anarchia. Aby bezstronnie oceniæ b³êdy wynikaj¹ce
z osobistych moich decyzji, nale¿a³oby wzi¹æ równie¿ pod uwagê wielkie
przedsiêwziêcia, od których bezskutecznie starano siê mnie odwodziæ476, a tak-
¿e b³êdy, jakie móg³bym pope³niæ, gdybym dostosowywa³ siê do rad, czego
nie czyni³em, a co zreszt¹ mi zarzucano, etc.

Analizuj¹c jak¿e z³o¿one okoliczno�ci swojego upadku, ocenia rzeczy tak
ca³o�ciowo i z takiego dystansu, ¿e nie zwraca uwagi na konkretne osoby.
Nigdy nie zauwa¿ono, ¿eby gniewa³ siê na osoby maj¹ce � wedle wszelkie-
go prawdopodobieñstwa � najwiêcej powodów by siê na niego skar¿yæ. Jego
najbardziej widoczny przejaw dezaprobaty � o czym wielokrotnie siê prze-
kona³em � to zachowanie milczenia na temat tych, o których mu siê wspo-
mina. Ile¿ razy powstrzymywa³ nas i ca³e swoje otoczenie, by�my nie
wyra¿ali w tej kwestii tak radykalnych s¹dów.

� Nie znacie ludzi � mówi³ nam wówczas. � Trudno ich zrozumieæ, kiedy
cz³owiek pragnie byæ sprawiedliwy. Czy jednak oni sami znaj¹ siê dosta-
tecznie? Czy potrafi¹ wyja�niæ swoje postêpowanie? Wiêkszo�æ tych, któ-
rzy mnie opu�cili, gdybym nadal by³ szczê�liwy, byæ mo¿e nigdy nie
u�wiadomi³aby sobie swojej nielojalno�ci. Istniej¹ wady i zalety wynikaj¹-
ce z konkretnych uwarunkowañ. To co�my przeszli ostatnio, przekracza ludz-
kie si³y! A poza tym zosta³em raczej porzucony ni¿ zdradzony. Wokó³ mnie
by³o wiêcej ludzkiej s³abo�ci ni¿ perfidii. To jakby wyparcie siê �wiêtego
Piotra; nie wstydzono siê skruchy i ³ez.

476 W pewnej wa¿nej sprawie zdo³ano przekonaæ jednego z cz³onków rodziny Cesarza, kar-
dyna³a Fescha, by ten oficjalnie zaprotestowa³ przeciwko któremu� z jego wielkich przed-
siêwziêæ. Obaj znajdowali siê przy oknie. Cesarz, s³uchaj¹c go nadspodziewanie cierpliwie
przez d³u¿szy czas, przerwa³ mu nagle i spogl¹daj¹c w niebo, odezwa³ siê tymi s³owy:
�Jego Eminencja widzi tê gwiazdê? (a by³o wówczas po³udnie). � Nie. � No có¿, a ja j¹
widzê, i to bardzo wyra�nie. Wobec tego dobrego dnia! Proszê zaj¹æ siê w³asnymi spra-
wami, a zw³aszcza ufaæ tym, którzy potrafi¹ widzieæ trochê dalej...�
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Któ¿ inny w ca³ej historii mia³ wiêcej zwolenników i przyjació³? Kto by³
bardziej znany i lubiany? Czy kogokolwiek bardziej ¿a³owano?... Niech pan
popatrzy na Francjê. Tu, na tej skale, czy¿ mo¿na siê oprzeæ stwierdzeniu,
¿e ci¹gle jeszcze panujê? Królowie i ksi¹¿êta, moi sprzymierzeñcy wierni
mi byli do samego koñca. Porwa³ ich entuzjazm narodów. Równie¿ ludzi,
którzy mnie otaczali, otumani³ i porwa³ nieuchronny wir wydarzeñ ... Nie,
ludzka natura mog³a okazaæ siê jeszcze nikczemniejsza, a ja móg³bym jesz-
cze bardziej skar¿yæ siê na los!

Pi¹tek 17 listopada 1815

O urzêdnikach cesarskiego dworu w 1814 roku, etc. Projekt pisma
zbiorowego.

Dzi� Cesarz wypytywa³ mnie o urzêdników swego dworu. Za wyj¹tkiem
dwóch-trzech osób, które wzbudza³y pogardê w stronnictwie, wobec które-
go okazali siê zdrajcami, raczej nic ciekawego nie da³o siê powiedzieæ o po-
zosta³ych. Znakomita wiêkszo�æ okaza³a wielkie oddanie. Cesarz wypytywa³
siê szczególnie o niektórych urzêdników, wymieniaj¹c ich nazwiska, ja za�
mog³em jedynie ich wszystkich wychwalaæ.

� Có¿ ja s³yszê? � odezwa³ siê na temat którego� z nich, przerywaj¹c
mi ¿ywo. � A ja tak nieprzychylnie by³em do niego nastawiony, przyjmuj¹c
go po powrocie do pa³acu Tuileries. Ach, obawiam siê, ¿e nie�wiadomie oka-
za³em siê niesprawiedliwy! Tak to bywa, je�li cz³owiek zawierzy pierwszej
lepszej opinii i nie ma ani chwili czasu by j¹ zweryfikowaæ! Obawiam siê,
¿e mam d³ug wdziêczno�ci w stosunku do wielu osób. Jaki¿ cz³owiek jest
nieszczê�liwy, gdy wszystkiego nie jest w stanie zrobiæ sam!

� Sire � podj¹³em � je�li urzêdnicy pañskiego dworu pope³niali b³êdy,
by³y to b³êdy nas wszystkich, które zreszt¹ zhañbi³y nas w oczach pozosta-
³ych narodów. Jak tylko powróci³ król, ruszyli�my hurmem do niego � nie
jak do w³adcy obejmuj¹cego tron po pañskiej abdykacji, lecz jak do w³adcy,
którym nigdy nie przesta³ byæ. Nasze postêpowanie niewiele mia³o wspólne-
go z godno�ci¹ cz³owieka, który dumny by³, ¿e zawsze nale¿ycie wykonywa³
swoje obowi¹zki. By³a to raczej postawa typowa dla dworaka, który znalaz³
siê w niezrêcznej sytuacji. Ka¿dy szuka³ dla siebie tylko usprawiedliwienia.
Od tej chwili Wasza Cesarska Mo�æ by³ zdradzony i potêpiony. Znikn¹³ tytu³
cesarza. Ministrowie, pierwsze osoby we Francji, przyjaciele Waszej Cesar-
skiej Mo�ci nie rumienili siê ani za siebie, ani za kraj, pos³uguj¹c siê jedynie
imieniem Bonaparte. Mówili, ¿e byli zmuszeni mu s³u¿yæ, ¿e nie mo¿na by³o
post¹piæ inaczej, bo w przeciwnym wypadku musieliby siê obawiaæ z³ego
traktowania, etc.
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Cesarz dopatrywa³ siê w tym naszego narodowego charakteru: ci¹gle by-
li�my dawnymi Galami; tak samo lekkomy�lni, niestali, a zw³aszcza pró¿ni.
Kiedy wreszcie � powiada³ � nasz¹ pró¿no�æ zast¹pi choæ odrobina dumy?�

� Urzêdnicy dworu Waszej Cesarskiej Mo�ci � ci¹gn¹³em � przegapili
piêkn¹ okazjê by post¹piæ zgodnie z honorem, zyskuj¹c jednocze�nie popu-
larno�æ. By³o ponad stu piêædziesiêciu urzêdników dworskich. Znakomita
wiêkszo�æ to naj�wietniejsze nazwiska Francji; wszyscy dorobili siê znacz¹-
cych fortun. To oni powinni daæ przyk³ad innym, co zaowocowa³oby rady-
kaln¹ zmian¹ nastrojów spo³ecznych i sprawi³o, ¿e cieszyliby�my siê
szacunkiem Francuzów477.

� Có¿ � rzek³ Cesarz � jest rzecz¹ pewn¹, ¿e gdyby wszystkie najwa¿niej-
sze klasy spo³eczne w ten sposób post¹pi³y, sprawy potoczy³yby siê zupe³nie
inaczej. Zmursza³a reakcja nie pielêgnowa³aby mrzonek o dawnych dobrych
czasach. Nie rozprawiano by o s³usznej czy nies³usznej linii postêpowania. Król

477 W tym w³a�nie duchu opracowano, za przyk³adem pozosta³ych zgromadzeñ, projekt pi-
sma zbiorowego do króla, w imieniu urzêdników dworu cesarskiego. A oto jego tre�æ:

�Sire, ni¿ej podpisani, dawni urzêdnicy dworu Cesarza Napoleona, prosz¹ Jego Kró-
lewsk¹ Mo�æ o szczególnie ³askawe wejrzenie.

Jako spadkobiercy zobowi¹zañ swych ojców, byli uprzednio wiernymi obroñcami tro-
nu. Niektórzy przez d³ugie lata towarzyszyli na obczy�nie Waszej Królewskiej Mo�ci, do-
wodz¹c swego oddania strat¹ ojcowizny.

Te w³a�nie ogólnie znane zasady i taka postawa sta³y siê ich tytu³ami, sprawiaj¹c, ¿e
skierowano na nich uwagê, kiedy trzeba by³o zapewniæ monarchii poparcie.

Oczekiwania tego, kto nas do siebie zawezwa³, nie okaza³y siê p³onne. Nie mog³o zreszt¹
byæ inaczej. Honor i wierno�æ towarzyszy³y naszym nowym zobowi¹zaniom. Uczucia te,
Sire, solidne gwarancje wszystkich innych uczuæ, wystarczy³yby nam za wszelki dla nas
szacunek, gdyby�my uznali, ¿e mo¿emy tkwiæ bezczynnie z dala od ¿ycia publicznego.
Ale czy¿ mo¿e istnieæ absolutny wypoczynek dla lojalnych i przyk³adnych obywateli? Je-
¿eli niektórzy spo�ród nas taktownie uznali, ¿e wypada w milczeniu oczekiwaæ nowych
obowi¹zków, czy przyczyny takiej postawy mog³y pozostaæ nieznane? Z drugiej strony,
czy¿ mo¿na by niew³a�ciwie oceniæ tych, którzy � kieruj¹c siê odruchem serca � pragn¹
³askawo�ci Jego Królewskiej Mo�ci?

W takiej oto, Sire, jeste�my szczególnej i delikatnej sytuacji. Ale jest ona ju¿ nieak-
tualna, je¿eli Wasza Królewska Mo�æ raczy³ w ni¹ siê wczuæ. Królewska dusza zrozumie
z³o¿one racje, jakimi dzi� siê kierujemy i zechce przyj¹æ szczere ¿yczenia swych wier-
nych s³ug pragn¹cych z tradycyjn¹ gorliwo�ci¹ s³u¿yæ Jemu oraz ojczy�nie�.

Nie³atwo by³o znale�æ chêtnych by podpisaæ siê pod tak wywa¿onym dokumentem. Trud-
no w to uwierzyæ, ale owo przyznanie siê, jakie by³y nasze prawdziwe funkcje, a zw³aszcza
s³owa: �Cesarza Napoleona�, spotka³y siê z gwa³town¹ krytyk¹. Ka¿dy mia³ jakie� obiek-
cje odzwierciedlaj¹ce charakter zainteresowanego. Tak wówczas postêpowano. Zdo³ano
zebraæ jedynie siedemna�cie podpisów. Osiemna�cie czy dwadzie�cia osób przyrzek³o, ¿e
do³¹czy do tej listy, gdy bêdzie dwadzie�cia piêæ podpisów, lecz nikt ju¿ nie chcia³ na niej
siê dopisaæ. Dwie osoby dosz³y do wniosku, ¿e jest to istna fanfaronada, z której niewiele
rozumia³y, a poniewa¿ zainteresowane by³y jedynie zachowaniem w³asnych stanowisk,
wykre�li³y swe podpisy. Orygina³ tego dokumentu jest zapewne w posiadaniu którego�
z jego sygnatariuszy w Pary¿u lub Wersalu.
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po prostu by³by wierny Karcie Praw, a ja nie my�la³bym o opuszczeniu Elby.
Przywódcy narodu zyskaliby w oczach potomnych wiêcej godno�ci i honoru.
Wszyscy by�my na tym zyskali.

Sobota 18 listopada 1815

Plany Cesarza panowania na Korsyce. Opinia na temat Robespierre�a.
Zdanie na temat opinii publicznej. Ekspiacyjne przedsiêwziêcia Cesa-
rza ku czci ofiar Rewolucji.

Po tradycyjnej pracy Cesarz oko³o godziny czwartej zabra³ mnie do ogro-
du. W³a�nie skoñczy³ dyktowaæ wspomnienia z okresu korsykañskiego. Wy-
czerpawszy temat, kiedy to rozprawia³ o Paolim i o swych w³asnych
wp³ywach, do jakich ju¿ w m³odym wieku � gdy rozchodzi³y siê jego drogi
z Paolim � zdo³a³ na tej wyspie doj�æ, doda³, ¿e ostatnio by³ niemal pewien,
i¿ ca³¹ sw¹ energiê skupi na Korsyce, poniewa¿ gdyby po opuszczeniu Pary-
¿a wycofa³ siê na ni¹, znalaz³by siê poza wp³ywem wszystkich obcych mo-
carstw. Nie wyklucza³ wówczas takiego rozwi¹zania. Abdykuj¹c na rzecz syna,
rozwa¿a³ mo¿liwo�æ w³adania Korsyk¹ przez resztê ¿ycia. Morskie przestrze-
nie nie by³y dla niego ¿adn¹ przeszkod¹. Nie zdoby³ siê jednak na to, gdy¿ �
jak dowodzi³ � pragn¹³, by jego abdykacja by³a zupe³na i przynios³a Francji
jak najwiêcej korzy�ci. Jego pobyt w centrum Morza �ródziemnego, na tere-
nie Europy, tak blisko Francji i W³och móg³ byæ stale wykorzystywany przez
koalicjantów. Z tych samych powodów wola³ ju¿ nawet Amerykê ni¿ Angliê.
Nie przewidzia³ � powiada³ � nieoczekiwanej i niezas³u¿onej deportacji na
Wyspê �wiêtej Heleny, poniewa¿ ¿ywi³ do Anglików zaufanie.

Nastêpnie, analizuj¹c poszczególne etapy rewolucji, Cesarz zatrzyma³ siê
d³u¿ej na osobie Robespierre�a, którego co prawda osobi�cie nie zna³, lecz
w którego ani zdolno�ci, ani si³ê, ani koncepcje nie wierzy³. Uwa¿a³ go za
koz³a ofiarnego rewolucji, z³o¿onego w ofierze, jak tylko dostrze¿ono, ¿e
pragn¹³ powstrzymaæ jej bieg. Ten sam zreszt¹ los � nadmieni³ � spotyka³
wszystkich tych, którzy a¿ do czasów Napoleona o�mielili siê dzia³aæ po-
dobnie. Terrory�ci i ich doktryna prze¿yli Robespierre�a. Ich nadu¿ycia nie
trwa³y jeszcze d³u¿ej tylko dlatego, ¿e musieli siê ugi¹æ przed opini¹ publicz-
n¹. Wszystko zrzucili na Robespierre�a, lecz ten odpowiedzia³ im przed
�mierci¹, ¿e przeciwny jest ostatnim egzekucjom i ¿e od dziesiêciu tygodni
nie pojawia³ siê ju¿ na zebraniach komitetów. Napoleon wyzna³, ¿e bêd¹c
w Armii Nicejskiej widzia³ listy, które Robespierre pisa³ do swego brata.
W pismach tych potêpia³ haniebne czyny komisarzy konwencji, których
okrucieñstwa, tyrania, etc., etc. zaprzepa�ci³y � jak to okre�li³ � rewolucyj-
ne idea³y. Cambacérès, który uchodziæ winien za autorytet odno�nie tego
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okresu � zauwa¿y³ Cesarz � odpowiedzia³ na jego interpelacjê w sprawie
wyroku na Robespierre�a tymi oto s³owy: �Sire, by³ to proces skazuj¹cy bez
udzia³u obroñców�, dodaj¹c, ¿e Robespierre wykazywa³ wiêcej rozs¹dku
i wyobra�ni ni¿ s¹dzono, po poskromieniu za� wrogich frakcji, z którymi
musia³ walczyæ, d¹¿y³ do przywrócenia porz¹dku i spokoju. �Jaki� czas przed
swoim upadkiem � dorzuci³ Cambacérès � wyg³osi³ znakomite przemówie-
nie na ten temat. Nie pozwolono mu jednak zamie�ciæ go w Monitorze478

i wszelkie �lady po nim znik³y�.
Nie po raz pierwszy s³ysza³em o nierzetelno�ciach Monitora. Zapewne

by³ to wtedy niechlubny okres dzia³alno�ci Zgromadzenia, gdy¿ protoko³y
arbitralnie redagowa³ który� z komitetów.

Ci co sk³onni s¹ wierzyæ, ¿e zmêczony, zniechêcony i przera¿ony Rewo-
lucj¹ Robespierre postanowi³ powstrzymaæ jej bieg, powiadaj¹, i¿ pragn¹³
dzia³aæ dopiero po wyg³oszeniu owego s³awetnego przemówienia. Uwa¿a³
je za tak doskona³e, ¿e nie w¹tpi³ w jego efekt na forum Zgromadzenia. Je-
�li rzeczywi�cie tak by³o, jego b³¹d czy te¿ pró¿no�æ drogo go kosztowa³y.

Ci co s¹dz¹ inaczej, twierdz¹, ¿e Danton i Camille Desmoulins479  repre-
zentowali te same pogl¹dy, a przecie¿ Robespierre po�wiêci³ ich w ofierze.
Pierwsi odpowiadaj¹, ¿e prawdziwa przyczyna tej decyzji tkwi gdzie indziej:
Robespierre po�wiêci³ ich, ¿eby nie straciæ na popularno�ci, gdy doszed³ do
wniosku, ¿e odpowiednia chwila do dzia³ania jeszcze nie nadesz³a; albo te¿
by nie przypad³a im chwa³a ca³ego tego przedsiêwziêcia.

 Tak czy inaczej, im wnikliwiej analizowano metody i autorów tej trage-
dii, tym wiêcej pojawia³o siê w¹tpliwo�ci i niejasno�ci. Z czasem bêdzie ich
jeszcze wiêcej. Tote¿ prawda historyczna, pod tym wzglêdem jak i pod wie-
loma innymi, prawdopodobnie odzwierciedlaæ bêdzie nie to, co rzeczywi-
�cie siê wydarzy³o, lecz jedynie to, co bêdzie relacjonowane.

 Je�li chodzi o Robespierre�a, Cesarz mówi³, ¿e dobrze zna³ jego brata,
reprezentanta w Armii W³och. Nie powiedzia³ o nim z³ego s³owa. Wprowa-
dza³ go w wir bitew, stopniowo zyskiwa³ jego zaufanie, sprawiaj¹c, ¿e m³od-
szy z Robespierre�ów sta³ siê jego wielkim entuzjast¹. I to do tego stopnia,
¿e gdy zosta³ wezwany przez swego brata do Pary¿a jaki� czas przed pota-
jemnymi przygotowaniami do 9 thermidora, koniecznie chcia³ Napoleona
zabraæ z sob¹. Ten z wielkim trudem zdo³a³ siê od tego wykrêciæ, i to dopie-
ro po interwencji naczelnego dowódcy Dumerbiona, któremu ca³kowicie ufa³
i który ponoæ absolutnie go potrzebowa³.

478 Le Moniteur Universel � pismo propagandowe za³o¿one w 1789 r. w Pary¿u przez Charlesa
Josepha Panckouke�a. Publikowano w nim m.in. relacje z debat konstytuanty.

479 Camille Desmoulins (1760-1794), jeden z przywódców Rewolucji Francuskiej, areszto-
wany wieczorem 31marca 1794 r., szybko os¹dzony i 5 kwietnia 1794 r. stracony wraz
z Dantonem.
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� Gdybym pojecha³ wraz z nim � ci¹gn¹³ Cesarz � co by mnie tam spo-
tka³o? Od czego w³a�ciwie zale¿y ludzki los? Zapewne chciano mi powierzyæ
jakie� stanowisko. Byæ mo¿e dokona³bym wtedy co� w rodzaju vendémiaire�a.
Wówczas jednak by³em jeszcze bardzo m³ody, nie mia³em skrystalizowa-
nych pogl¹dów jak w okresie pó�niejszym. S¹dzê, ¿e nie by³bym w stanie
tego zaakceptowaæ. W przeciwnym wypadku, nawet gdybym wyszed³ z tego
zwyciêsko, jakich rezultatów móg³bym siê spodziewaæ? W okresie vendémia-
ire�a rewolucyjna gor¹czka ca³kowicie opad³a. W okresie termidoriañskim
za� nastroje rewolucyjne by³y jeszcze ci¹gle ¿ywe � by³ to czas nadu¿yæ,
okrucieñstw, etc., etc.

� Opinia publiczna � zauwa¿y³ przy innej okazji, omawiaj¹c odrêbny
temat � to niewidzialna, tajemnicza si³a, której nic nie jest w stanie siê oprzeæ.
Nic nie jest bardziej p³ynne, niesta³e i potê¿ne. I pomimo owej niesta³o�ci
uosabia ona prawdê, rozs¹dek, sprawiedliwo�æ o wiele bardziej, ni¿ mo¿na
by siê tego spodziewaæ.

Gdy by³em konsulem tymczasowym, jedn¹ z moich pierwszych decyzji
administracyjnych by³a deportacja oko³o piêædziesiêciu anarchistów. Opi-
nia publiczna, pocz¹tkowo im wroga, wziê³a nieoczekiwanie ich stronê � opo-
wiada³ Cesarz � tote¿ musia³em wycofaæ siê z podjêtej decyzji. Ale po jakim�
czasie ci sami anarchi�ci, poniewa¿ zaczêli spiskowaæ, na nowo popadli
w nie³askê opinii publicznej, która z miejsca przyzna³a mi racjê. Z kolei
w okresie restauracji idea królobójstw zyska³a na popularno�ci, co poprzed-
nio spotyka³o siê z powszechnym potêpieniem.

Tylko ja mog³em � powiada³ � kultywowaæ we Francji pamiêæ Ludwika XVI,
zdejmuj¹c z narodu odium zbrodni, do czego przyczyni³o siê kilku szaleñ-
ców i nieszczêsne zrz¹dzenie losu. Burbonowie, reprezentuj¹c królewski ród
i przybywaj¹c z zewn¹trz, pragnêli jedynie pom�ciæ swe krzywdy, sprawia-
j¹c tym samym, ¿e narodowa hañba by³a jeszcze wiêksza. Ja natomiast, jako
przedstawiciel ludu, pragn¹³em jego chwa³y, pozbawiaj¹c w jego imieniu
przywilejów te osoby, które go znies³awi³y. Takie by³y moje intencje. Stara-
³em siê jednak dzia³aæ roztropnie. Trzy o³tarze ekspiacyjne w Saint-
-Denis by³y jedynie wstêpem do tej polityki.480  �wi¹tynia Chwa³y na fun-
damentach Ko�cio³a �wiêtej Magdaleny mia³a byæ jeszcze wspanialszym po-
mnikiem wzniesionym w tej samej intencji481. Pomnik, wzniesiony na

480 Mowa o po³o¿onej w pó³nocnych przedmie�ciach Pary¿a bazylice Saint Denis � historycz-
nej nekropolii francuskich królów, w której pochowani s¹ wszyscy w³adcy pocz¹wszy od
X wieku a¿ do roku 1789, z wyj¹tkiem Filipa I, Ludwika XI, Ludwika Filipa I oraz Karo-
la X. W okresie rewolucji groby królewskie sprofanowano. Dopiero Napoleon w 1806 r.
ponownie otworzy³ tê �wi¹tyniê i podj¹³ decyzjê o jej restauracji.

481 Mowa o znajduj¹cym siê w Pary¿u ko�ciele �w. Magdaleny, którego pierwszy projekt
powsta³ ju¿ w 1764 r., pó�niej nieco go zmieniono, jednak w czasie rewolucji budowê
wstrzymano. Dopiero na rozkaz Napoleona w 1806 r., rok po zwyciêstwie pod Austerlitz,
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szcz¹tkach poleg³ych, obok grobu ku czci ofiar Rewolucji, jak równie¿ ce-
remonie religijne mia³y kultywowaæ w imieniu narodu francuskiego pamiêæ
o nich. By³ to sekret znany jedynie co najwy¿ej dziesiêciu osobom. Trzeba
jednak by³o uchyliæ r¹bka tajemnicy tym, którzy kierowali budow¹ tego
gmachu. Zreszt¹ nie zdo³a³bym zrealizowaæ tego projektu przed up³ywem
dziesiêciu lat, a poza tym musia³bym pogodziæ ró¿ne charaktery, tak ¿eby
wszyscy przyklasnêli temu przedsiêwziêciu i nikt nie poczu³ siê dotkniêty.
Wszystko tak bardzo zale¿y od okoliczno�ci i konwenansów � ci¹gn¹³ dalej
� ¿e Carnot482 nie o�mieli³by siê napisaæ memoria³u za mego panowania by
wyraziæ zadowolenie ze �mierci króla. Uczyni³ to dopiero za Burbonów.
Tote¿ szed³bym ramiê w ramiê z opini¹ publiczn¹ by go za to pokaraæ, ta
natomiast broni³a go, by zapewniæ mu nietykalno�æ.

Niedziela 19 listopada 1815

Kaskada w Briars.

Wraz z synem wsta³em bardzo wcze�nie. Pracê zakoñczyli�my wczoraj,
a poniewa¿ wiedzia³em, ¿e Cesarz jeszcze przez d³u¿szy czas nie bêdzie mnie
potrzebowa³, skorzystali�my z rze�kiego poranka by poznaæ okolice.

Id¹c dolin¹ James-Town483, na prawo od niewielkiego p³askowy¿u Briars
dostrzega siê bardzo g³êboki w¹wóz poprzecinany licznymi, stromymi roz-
padlinami. Zeszli�my w dó³, co kosztowa³o nas niema³o trudu. W koñcu do-
tarli�my do niewielkiego strumienia o krystalicznie czystej wodzie, którego
brzegi poro�niête by³y wielk¹ ilo�ci¹ rze¿uchy. Niczym zielarze, posuwali�my
siê wzd³u¿ doliny i strumienia. Po pokonaniu kilku zakrêtów dotarli�my do
le¿¹cej w poprzek doliny ogromnej, pionowej �ciany skalnej, u szczytu któ-
rej bra³ pocz¹tek przepiêkny wodospad zbieraj¹cy okoliczne wody, lej¹ce
siê niczym z olbrzymiej rynny. Wodospad ten przechodzi w strumieñ, wzd³u¿
którego szli�my. Niekiedy przemienia siê w wartki potok p³yn¹cy a¿ do
morza. Teraz rozbryzgiwa³ siê nad nami niczym drobny deszcz lub delikat-
na para. W czasie burzy woda leje siê zapewne strumieniami, powoduj¹c

cesarz postanowi³ wznie�æ na jej miejscu �wi¹tyniê Chwa³y Wielkiej Armii wed³ug pro-
jektu Pierre�a Vignona wzoruj¹cego siê na greckiej �wi¹tyni. Do powstania jednak tej �wiec-
kiej �wi¹tyni nie dosz³o, a w 1842 r. konsekrowano ko�ció³ katolicki.

482 Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot (1753-1823), polityk francuski i matematyk wywodz¹cy
siê z uznanej we Francji rodziny naukowców i polityków. By³ jednym z twórców armii
rewolucyjnej.

483 Jamestown � najwiêksza osada na �w. Helenie za³o¿ona w 1659 r., obecnie liczy 850 miesz-
kañców.
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fale pêdz¹ce z ³oskotem do oceanu. By³ to dla nas mroczny, tajemniczy, pe-
³en melancholii, a jednocze�nie urzekaj¹cy spektakl, od którego z trudem
zdo³ali�my siê oderwaæ.

Dzi�, w niedzielê, zebrali�my siê wszyscy u Cesarza na wspólnym obie-
dzie. Stwierdzi³ dowcipnie, ¿e jest to galowe przyjêcie. Po posi³ku, ponie-
wa¿ nie mieli�my zbyt wielu mo¿liwo�ci rozrywek, spyta³, czy dzi� wieczór
udamy siê do teatru na komediê, tragediê lub mo¿e do opery. Wybrali�my
komediê. On sam przeczyta³ fragment Sk¹pca484, po czym lekturê kontynu-
owali inni. Cesarz by³ przeziêbiony, mia³ podwy¿szon¹ temperaturê. Wcze-
�nie wróci³ do swojego pokoju, mówi¹c mi, bym przyszed³ do niego pó�niej,
je�li nie bêdzie spa³. Wraz z synem odprowadzi³em ca³e towarzystwo do mia-
sta. Gdy wróci³em, Cesarz le¿a³ ju¿ w ³ó¿ku.

Poniedzia³ek 20 listopada 1815

Pierwsza i ostatnia wycieczka podczas pobytu w Briars.
Bal u admira³a.

Zakoñczywszy pracê z któr¹� z owych zaproszonych osób, Cesarz za-
wezwa³ mnie oko³o godziny pi¹tej. By³ ju¿ sam. Panowie ci, a tak¿e mój
syn wyruszyli wcze�nie do miasta, by wzi¹æ udzia³ w balu wydawanym przez
admira³a. Przeszli�my siê g³ówn¹ drog¹ w kierunku James-Town a¿ do miej-
sca, z którego widaæ na wprost redê i okrêty, za� po lewej stronie, w g³êbi
doliny uroczy, niewielki dom mieszkalny. Cesarz d³ugo weñ siê wpatrywa³,
wodz¹c lunet¹ po bardzo starannie � jak siê wydaje � utrzymanym ogrodzie,
po którym biega³y prze�liczne dzieci pilnowane przez matkê. Ju¿ wcze�niej
dowiedzieli�my siê, ¿e dom ten nale¿y do majora Hodgsona, mieszkañca wy-
spy, tego samego, który po¿yczy³ mi Annual register485. Posiad³o�æ znajdo-
wa³a siê na dnie w¹wozu bior¹cego pocz¹tek w okolicach Briars, u stóp
wodospadu, o którym wcze�niej wspomina³em. Cesarz wpad³ na pomys³, by
tam zej�æ, dochodzi³a ju¿ jednak godzina szósta. Droga by³a bardzo stroma,
d³u¿sza i trudniejsza ni¿ s¹dzili�my. Przybyli�my na miejsce, sapi¹c ze zmê-
czenia. Cesarz obejrza³ niewielk¹ posiad³o�æ zamieszka³¹ � co stwierdziæ
mo¿na by³o na pierwszy rzut oka � nie przez podró¿nika przemierzaj¹cego
obce krainy, lecz sta³ego gospodarza, po czym przywitany zosta³ wylewnie

484 Utwór autorstwa Jeana-Baptiste�a Poquelina � Moliera (1622-1673), w której o�miesza³
on maniê gromadzenia niepotrzebnych w ¿yciu codziennym bogactw.

485 The Annual Register (podtytu³ oryginalny �A View of the History, Politics and Literature
of the Year...�), periodyk brytyjski opisuj¹cy historiê, wychodz¹cy od roku 1758, za³o¿o-
ny przez Edmunda Burke�a i Roberta Dodsleya.
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przez pana domu, sam za� wypowiedzia³ kilka komplementów pod adresem
jego ma³¿onki. Gdy zamierza³ ju¿ opu�ciæ go�cinny dom, nadesz³a noc,
a my byli�my zmêczeni. Tote¿ zgodzili�my siê przyj¹æ konie, dziêki którym
rych³o znale�li�my siê w naszej chatynce i mogli�my spo¿yæ wieczorny po-
si³ek. Wydaje siê, ¿e ta krótka przechadzka i dawno ju¿ zarzucona jazda kon-
no dobrze Cesarzowi zrobi³y.

Cesarz ju¿ wcze�niej kaza³ mi i�æ na bal, mimo ¿e siê przed tym wzdra-
ga³em. O wpó³ do dziewi¹tej zauwa¿y³, ¿e noc jest bardzo ciemna, droga
z³a i ju¿ najwy¿szy czas, bym zgodnie z jego ¿yczeniem uda³ siê na bal, po
czym powróci³ do swojej izby. Po chwili zobaczy³em, ¿e siê rozbiera i k³a-
dzie do ³ó¿ka. Cesarz ponownie kaza³ mi i�æ na bal, co w koñcu bardzo nie-
chêtnie uczyni³em. Zostawi³em go samego, postêpuj¹c tym samym wbrew
jak¿e drogiemu mi przyzwyczajeniu.

Uda³em siê do miasta piechot¹. Admira³ do³o¿y³ wszelkich starañ, by bal
wypad³ nad wyraz okazale. Od dawna ju¿ rozprawiano na ten temat. Pra-
gn¹³ � jak siê wydaje � by�my my�leli, ¿e zosta³ wydany wy³¹cznie na na-
sz¹ cze�æ. Uroczy�cie nas na ten bal zaprosi³. Czy wypada³o przyj¹æ
zaproszenie, czy te¿ nie? Zarówno jedna, jak i druga decyzja nie by³aby po-
zbawiona podstaw. Mimo ¿e padli�my ofiar¹ politycznych intryg, nie mu-
sieli�my bynajmniej manifestowaæ swego cierpienia. Nie ma tu ¿adnego
nietaktu; mo¿e nawet rzecz¹ po¿¹dan¹ by³o pokazanie siê po�ród stra¿ni-
ków admira³a. Mo¿na zatem by³o zdecydowaæ siê na jedno albo na drugie.
Postanowili�my ostatecznie udaæ siê na bal. Ale jak¹ postawê tam przyj¹æ?
Cz³owieka honoru czy dyplomaty? Co do pierwszej, mo¿na by³o mieæ pew-
ne zastrze¿enia, gdy¿ w naszej sytuacji wszelka zraniona duma mog³a byæ
odbierana jako obelga. Druga wydawa³a siê stosowniejsza: nale¿a³o przyj-
mowaæ najmniejsze nawet przejawy kurtuazji ze strony gospodarza, jako
cz³owiek �wiatowy, który nañ zas³uguje i jest do nich przyzwyczajony, nie
zauwa¿aæ za� tych, których nie sposób siê doczekaæ. To chyba najlepsza
metoda. Na bal przyszed³em o bardzo pó�nej porze i bardzo wcze�nie opu-
�ci³em towarzystwo, niezmiernie kontent pod ka¿dym wzglêdem.

Od wtorku 21 do �rody 22 listopada 1815

Moja dzia³alno�æ podczas pobytu Cesarza na Elbie.

Cesarz, któremu czêsto odpowiada³em na pytania dotycz¹ce dzia³alno-
�ci politycznej jego ministrów, radców stanu i urzêdników dworskich, pod-
czas gdy przebywa³ na Elbie, tym razem mnie spyta³ o to samo, odzywaj¹c
siê tymi s³owy:
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� A pan sam, mój drogi, co porabia³ po powrocie króla? Co przez ten
czas siê panu przydarzy³o? No dalej, raporcik na ten temat! Wie pan prze-
cie¿, ¿e to moja metoda � jedyna, by uzyskaæ wiarygodne informacje o tym,
co ludzie mówi¹ i czego cz³owiek pragnie siê dowiedzieæ. A poza tym bê-
dzie z tego jeszcze jeden artyku³ do pañskiego dziennika. Hê, nie s¹dzi pan
� doda³, �miej¹c siê � ¿e bêdzie to gotowy materia³ dla pañskich biografów?
Wszystko ju¿ bêd¹ mieli napisane.

� Sire, prawda jest taka, ¿e mam bardzo niewiele do powiedzenia. 31 mar-
ca dowodzi³em 10. Legi¹ Parysk¹ powo³an¹ przez Cia³o Prawodawcze. Po-
nie�li�my w tym dniu znaczne straty. W nocy dotar³a do mnie wiadomo�æ
o kapitulacji. Napisa³em do swego zastêpcy, ¿e oddajê Legiê pod jego ko-
mendê, ¿e jako cz³onek Rady Stanu otrzyma³em uprzednio rozkaz udania
siê w inne miejsce, ale nie chcia³em opu�ciæ Legii w niebezpieczeñstwie,
jednak w obecnych okoliczno�ciach zmuszony jestem do niezw³ocznego pod-
jêcia innych obowi¹zków.

O �wicie skierowa³em siê na drogê do Fontainebleau486, znajduj¹c siê
w�ród niedobitków Marmonta i Mortiera487. Szed³em pieszo, licz¹c jednak,
¿e z ³atwo�ci¹ uda mi siê kupiæ konia. Wkrótce jednak przekona³em siê na
w³asnej skórze, ¿e wycofuj¹cy siê ¿o³nierze nie s¹ ani sprawiedliwi, ani na-
zbyt mili. Mój mundur Gwardii Narodowej zosta³, w owych dniach klêski,
zhañbiony, mnie za� samego poni¿ono. Po godzinie marszu, wycieñczony
z powodu zmêczenia i dwóch czy trzech nie przespanych nocy, nie widz¹c
wokó³ siebie nikogo znajomego, nie maj¹c szans na znalezienie konia, z ciê¿-
kim sercem postanowi³em powróciæ do stolicy.

Zawezwano Gwardiê Narodow¹, która u�wietniæ mia³a triumfalne wkro-
czenie nieprzyjacielskich wojsk. Zachodzi³a obawa, ¿e bêdzie musia³a pe³-
niæ s³u¿bê honorow¹ u w³adców, którzy nas pokonali. Postanowi³em, ¿e bêdê
nieobecny w domu. Ju¿ tydzieñ, a mo¿e nawet dwa tygodnie wcze�niej umie-
�ci³em ¿onê i dzieci w bezpiecznym miejscu poza Pary¿em, sam za� popro-
si³em którego� z przyjació³, ¿eby przyj¹³ mnie do siebie na kilka dni.
Wychodzi³em tylko w starym surducie, przemierzaj¹c ulice i place; pojawia-
³em siê w kawiarniach, bywa³em w�ród rozmaitych grup spo³ecznych, pra-

486 Fontainebleau � miejscowo�æ w regionie Île-de-France 90 km na po³udniowy-wschód od
Pary¿a, w departamencie Seine-et-Marne, w której znajduje siê pa³ac-rezydencja królów
Francji, a nastêpnie Napoleona.

487 Édouard-Adolphe-Casimir Mortier (1768-1835), ksi¹¿ê Trewizy, marsza³ek Cesarstwa. Ob-
lega³ Ko³obrzeg, dowodzi³ lewym skrzyd³em pod Frydlandem 14 czerwca 1807 r., dowo-
dzi³ V i VI Korpusem w Niemczech, gubernator �l¹ska 12 lipca 1807 r. W 1813 r. dowódca
Gwardii Cesarskiej. 8 czerwca 1815 r. dowódca kawalerii Gwardii, zachorowa³ i nie bra³
udzia³u w kampanii w Belgii. Przeszed³ na stronê Burbonów. Cz³onek s¹du wojennego
s¹dz¹cego Neya. W 1830 r. i 1832 r. ambasador w Rosji, minister wojny w 1834 r. Zgin¹³
28 lipca 1835 r. podczas zamachu na Ludwika Filipa.
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gn¹³em bowiem obserwowaæ ludzi i byæ �wiadkiem wydarzeñ, zw³aszcza
za� chcia³em poznaæ odczucia zwyk³ych obywateli. Jak wiele rzeczy widzia-
³em w tamtych dniach.

Pod rezydencj¹ imperatora Rosji spotka³em po�ród t³umów znacz¹ce oso-
bisto�ci. Ludzie ci, mieni¹cy siê Francuzami, robili wszystko, by zmusiæ je
do okrzyków Niech ¿yje Aleksander nasz wybawca!

By³em �wiadkiem, Sire, jak pañska statua na Placu Vendôme488, opiera
siê zapêdom kilku nêdzników reprezentuj¹cych mêty spo³eczne, a bêd¹cych
na ¿o³dzie znanych osobisto�ci.

By³em wreszcie �wiadkiem, jak na tym¿e placu, przed siedzib¹ tamtej-
szego komendanta, ju¿ pierwszego dnia wieczorem pewien urzêdnik z dworu
Waszej Cesarskiej Mo�ci usi³owa³ rozpu�ciæ m³odych rekrutów, ¿eby zaci¹-
gnêli siê do innej s³u¿by ni¿ twoja, panie, lecz otrzyma³ od nich tak¹ lekcjê,
¿e powinien siê zarumieniæ, gdyby by³ na tyle wra¿liwy.

Nie ulega najmniejszej w¹tpliwo�ci, ¿e ci, o których tu mówiê, zaliczali
mnie do t³uszczy. Ale przecie¿ nie z tej strony pochodzi³y owe nikczemno-
�ci. Czyny tamtych osobników nie doczeka³y siê bynajmniej aprobaty ogó-
³u. Wrêcz przeciwnie: zgromadzeni na placu ludzie uosabiaj¹cy prawo�æ,
szlachetno�æ, tudzie¿ wznios³e uczucia poddali ich krytycznej ocenie. Jak
wiele zarzutów móg³bym wysun¹æ, gdybym powtórzy³ to wszystko, co zo-
sta³o na ten temat powiedziane!

Wasza Cesarska Mo�æ abdykowa³. Wcze�niej odmówi³em z³o¿enia pod-
pisu na proklamacji Rady Stanu w tej sprawie. Po abdykacji s¹dzi³em, nie
wiem w³a�ciwie dlaczego, ¿e powinienem przes³aæ swój indywidualny g³os.
W Monitorze ka¿dego dnia pe³no by³o podobnych o�wiadczeñ. Mojego jed-
nak nie raczono nawet wydrukowaæ, gdy¿ po prostu je odrzucono.

Wreszcie powróci³ król, który sta³ siê odt¹d naszym w³adc¹. W wyzna-
czonym przez siebie dniu mia³ przyj¹æ na audiencji osoby, które kiedy� do-
st¹pi³y tego zaszczytu za Ludwika XVI. Uda³em siê do Pa³acu Tuileries, gdy¿
i ja znalaz³em siê w�ród nich. Ile¿ wspomnieñ kry³o siê w tych murach, bê-
d¹cych niegdy� �wiadkami potêgi i chwa³y Waszej Cesarskiej Mo�ci! Mimo
wszystko przyszed³em do pa³acu z w³asnej woli, wierz¹c, ¿e kiedy� Wasza
Cesarska Mo�æ pojawi siê tam znowu.

Delegacje do króla ci¹gnê³y siê w nieskoñczono�æ. Jeden dzieñ przezna-
czony by³ dla przedstawicieli by³ej marynarki wojennej. Osobie, która mnie
o tym powiadomi³a, odpowiedzia³em, ¿e nikomu tak jak mnie nie zale¿a³o
by do³¹czyæ do dawnych towarzyszy i nikt spo�ród nich nie jest bardziej

488 Plac Vendôme � usytuowany na pó³nocnym skraju ogrodów Tuileries. W jego centrum
stoi kolumna Vendôme ustawiona tu w 1810 r. na miejscu statuy Ludwika XIV. Pocz¹tko-
wo nazywa³a siê kolumn¹ Austerlitz, nastêpnie kolumn¹ Zwyciêstwa oraz kolumn¹ Wiel-
kiej Armii. W okresie Komuny Paryskiej kolumnê obalono jako symbol tyranii Napoleona.
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oddany tej sprawie ni¿ ja. Jednak funkcje, jakie pe³ni³em wcze�niej, stawia-
³y mnie w delikatnej sytuacji, tote¿ powinienem zachowaæ roztropno�æ i nie
pojawiaæ siê tam, gdzie bêd¹c �wiadkiem entuzjastycznej mowy przewod-
nicz¹cego, móg³bym us³yszeæ to, czego ani nie by³bym w stanie, ani nie po-
winienem, ani nie pragn¹³bym zaaprobowaæ.

Jednak w okresie pó�niejszym, mimo rozgoryczenia i niechêci, postano-
wi³em powróciæ do dzia³alno�ci publicznej. Prosili mnie o to dawni przyja-
ciele. Konstytuowa³a siê nowa Rada Stanu. Wielu by³ych radców wchodz¹cych
w sk³ad ostatniej t³umaczy³o mi, ¿e mimo mych w¹tpliwo�ci w tym wzglê-
dzie mo¿na z ³atwo�ci¹ powróciæ na dawne stanowisko. Im siê to uda³o, wy-
starczy³o bowiem, ¿e zwrócili siê w tej sprawie do kanclerza Francji. Nie
czu³em siê na tyle odwa¿ny, by zabieraæ Jego Ekscelencji cenny czas, tote¿
ograniczy³em siê do wystosowania doñ pisma stwierdzaj¹cego, ¿e by³em
przewodnicz¹cym Izby Skarg w ostatniej Radzie Stanu. Je¿eli zatem fakt ten
nie dyskredytuje mnie w oczach nowej administracji, proszê go o nomina-
cjê na radcê stanu w s³u¿bie króla. Je¿eli wspomina³em o jedenastu latach
emigracji � pisa³em � i o stracie maj¹tku jako stronnik króla, czyni³em tak
nie dlatego, by zwiêkszyæ swoje szanse, lecz poniewa¿ robi³em wówczas to,
co uwa¿a³em za swój obowi¹zek, zawsze za�, gdy uznawa³em, ¿e dzia³am
zgodnie z w³asnym sumieniem, wierny by³em swym zobowi¹zaniom do sa-
mego koñca. Zdaje siê, ¿e przez to ostatnie zdanie nie doczeka³em siê na-
wet odpowiedzi.

Tymczasem nowa sytuacja w Pary¿u, widok cudzoziemców, atmosfera nie-
ustaj¹cego �wiêtowania sprawia³y, ¿e czu³em siê wielce nieszczê�liwy. Za�wi-
ta³a mi w g³owie zbawcza my�l, by udaæ siê do Londynu, a¿eby przez pewien
czas pobyæ w�ród dawnych znajomych, znajduj¹c w�ród nich ukojenie. Wy-
dawa³o mi siê jednak, ¿e w Londynie zastanê tê sam¹ atmosferê, która zmusi-
³a mnie do opuszczenia Pary¿a. I rzeczywi�cie tak by³o. Nieustaj¹ce zabawy,
przyjêcia, spektakle zwiastowa³y ich triumf, a nasze upodlenie.

Tymczasem w Pary¿u przyst¹piono do reorganizacji floty. Jeden z mych
dawnych towarzyszy, którego ju¿ od dawna nie widzia³em, kawaler de
Grimaldi489, zosta³ cz³onkiem komitetu organizacyjnego. Pojawi³ siê u nas,
o�wiadczaj¹c mojej ¿onie, ¿e przyszed³ zaintrygowany tym, i¿ nie doczeka³
siê mojego zg³oszenia, a przecie¿ zgodnie z prawem mog³em powróciæ do
marynarki lub ubiegaæ siê o emeryturê o ustalonej ju¿ wysoko�ci. Powinna
zatem namówiæ mnie do tego, powo³uj¹c siê na jego przyja�ñ, mimo ¿e up³y-
wa³ ju¿ termin zg³oszeñ. Bardziej poruszy³ mnie ów dowód ¿yczliwo�ci ni¿
perspektywa przywilejów. Ostatecznie napisa³em jednak do komitetu, ¿e

489 Mo¿e chodziæ o Honoré Matignon-Grimaldi de Monaco (1758-1819), ale raczej nie o jego
syna Florestana-Matignon-Grimaldi de Monaco (1785-1856) w prostej linii przodka ksiê-
cia Monako Rainiera II.
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poniewa¿ chcia³bym nosiæ jak¿e drogi mi mundur oficerski, proszê o przy-
znanie mi honorowego stopnia komandorskiego, co siê za� tyczy emerytu-
ry, rezygnujê z niej, gdy¿ nie mam do niej najmniejszego prawa.

Powróci³em do Pary¿a. Chyba nigdy wcze�niej nie by³o tak bardzo zró¿-
nicowanych postaw politycznych. Wzburzenie umys³ów siêga³o zenitu. Ju¿
dawno wycofa³em siê z ¿ycia publicznego. Usun¹³em siê w zacisze ogniska
domowego, dziel¹c ¿ycie miêdzy ¿onê i dzieci. Nigdy nie by³em lepszym
mê¿em i ojcem; byæ mo¿e nigdy te¿ nie czu³em siê tak szczê�liwy.

Którego� dnia przeczyta³em w Journal des Débats490 passus pióra Alphon-
se�a de Beauchamp491, wymieniaj¹cy nazwiska kilku szlachciców, którzy
zgromadzili siê 31 marca na Placu Ludwika XV492, wznosz¹c has³a monar-
chistyczne. Znalaz³em tam równie¿ swoje nazwisko, i to w niezgorszym to-
warzystwie. Ale przecie¿ nie zas³ugiwa³em na takie traktowanie; moja
reputacja by³aby wystawiona na szwank w oczach wielu ludzi, gdyby w to
uwierzyli. Napisa³em zatem pro�bê, ¿eby sprostowano ten b³¹d. Nie dla mnie
by³y takie �zaszczyty�. Takie dzia³anie z mej strony by³oby niemo¿liwe �
dowodzi³em � chocia¿ mog³o mi przynie�æ pewne korzy�ci. Dowodz¹c Le-
gi¹ Gwardii Narodowej, przyj¹³em na siebie zobowi¹zania, od których nic
na �wiecie nie by³oby w stanie mnie odwie�æ. Pismo w tej sprawie wys³a-
³em do deputowanego Chabaud Latoura493, którego bardzo lubi³em. By³ to
jeden z w³a�cicieli tej gazety. Latour nie zgodzi³ siê na jego publikacjê z czy-
stej ¿yczliwo�ci. Wobec tego wys³a³em sprostowanie do redaktora, który rów-
nie¿ nie zezwoli³ na druk, gdy¿ mia³ inne zdanie na ten temat.

Tymczasem przeczuwano ju¿ rych³¹ katastrofê. Wszystko wskazywa³o
na to, ¿e Burbonowie podziel¹ los Stuartów494. Wieczorami wraz z ¿on¹
oddawa³em siê lekturze na temat owej s³ynnej epoki opisanej przez

490 Le Journal des débats � periodyk francuski drukowany od 1789 r. do 1944 r. Po raz pierwszy
ukaza³ siê po pierwszym posiedzeniu Stanów Generalnych w 1789 r. W okresie cesarstwa
od 1805 do 1814 r. wychodzi³ pod tytu³em Journal de l�Empire, a nastêpnie a¿ do 1864 r.
jako Journal des débats politiques et littéraires.

491 Alphonse de Beauchamp (1767-1832), pisarz i historyk francuski, autor m.in. Histoire de
la Vendée, 1806; Histoire de la captivité de Pie VII ; Vie du général Moreau.

492 Plac Ludwika XV (obecnie Place de la Concorde) to pierwszy w Pary¿u otwarty plac kró-
lewski, na którym zreszt¹ ustawiono gilotynê. Stoi na nim podarowany Ludwikowi Fili-
powi przez wicekróla Egiptu 3200-letni obelisk z Luksoru.

493 Antoine-Georges-François Chabaud-Latour (1769-1832), polityk francuski, wielokrotnie
wybierany do cia³ kolegialnych w okresie cesarstwa, jak i po 1815 r.

494 Aluzja do faktu wyga�niêcia w 1807 r. królewskiego rodu Stuartów wraz ze �mierci¹ kar-
dyna³a Yorku Henryka Benedykta Stuarta (1725-1807), zreszt¹ aspiruj¹cego do korony
Szkocji i Anglii z ramienia jakobitów. Po �mierci pochowany zosta³ on w Bazylice �w.
Piotra w Watykanie, a zgodnie z legitymistycznymi prawami sukcesji prawo do tronu na-
le¿a³o siê odt¹d królowi Sardynii Karolowi Emanuelowi IV.
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Hume�a495. Rozpoczêli�my od Karola I496, za� Wasza Cesarska Mo�æ powró-
ci³, nim zd¹¿yli�my doj�æ do Jakuba II497 (tu Cesarz nie móg³ powstrzymaæ
siê od �miechu).

Marsz poprzez Francjê i pojawienie siê Waszej Cesarskiej Mo�ci w Pa-
ry¿u � kontynuowa³em � poruszy³o nas i zaniepokoi³o wielce. Wydarzenia
te nie sprawi³y jednak, bym postanowi³ tkwiæ dumnie w odosobnieniu, tym
bardziej, ¿e Wasza Cesarska Mo�æ nie zna³ mnie wtedy zbyt dobrze. Do dzia-
³ania zmusi³y mnie te¿ zaistnia³e okoliczno�ci. Gdybym zajmowa³ nawet naj-
skromniejsze stanowisko po powrocie króla, gdyby widywano mnie czêsto
w Pa³acu Tuileries, co by³oby bardzo proste i najzupe³niej zgodne z prawem,
musia³oby up³yn¹æ wiele czasu, bym pojawi³ siê przed Wasz¹ Cesarsk¹
Mo�ci¹. Nie dlatego, ¿e mia³bym sobie co� do zarzucenia lub ¿e moje uczu-
cia wobec Waszej Cesarskiej Mo�ci nie by³yby wystarczaj¹co g³êbokie. Nie
chcia³bym byæ jednak jak chor¹giewka na wietrze, uchodz¹c za cz³owieka
gotowego zawsze schlebiaæ w³adzy, gdziekolwiek siê ona pojawia. Ju¿ ra-
czej czeka³bym cierpliwie na jakie� stanowisko zamiast ubiegaæ siê o nie.
Wówczas jednak czu³em siê tak bardzo wolny, odczuwa³em tak¹ wewnêtrz-
n¹ harmoniê, ¿e wydawa³o mi siê, i¿ jestem uczestnikiem owych wiekopom-
nych wydarzeñ. A zatem ju¿ na pierwsze zawezwanie po�pieszy³em ku
Waszej Cesarskiej Mo�ci, uznaj¹c, ¿e zaskarbi³em sobie prawo do wszelkich
jego ³ask i przychylno�ci. Równie¿ po bitwie pod Waterloo po�pieszy³em
doñ, kieruj¹c siê tymi samymi uczuciami. Odt¹d ju¿ Waszej Cesarskiej Mo-
�ci nie opu�ci³em. Je¿eli wówczas po�pieszy³em jedynie na zew cesarskiej
s³awy, dzi� poszed³bym za pañskimi przymiotami ducha. I nawet je�li by³o
to z mojej strony pewne po�wiêcenie, dzi� czujê, ¿e po stokroæ los mnie
wynagrodzi³, jestem bowiem szczê�liwy, ¿e wszystko to mogê teraz oznaj-
miæ Waszej Cesarskiej Mo�ci.

Nie sposób zreszt¹ opisaæ, jak wielk¹ czu³em niechêæ do ¿ycia podczas
dziesiêciu miesiêcy pañskiej nieobecno�ci. Mierzili mnie ludzie i pró¿no�ci
tego �wiata. Prys³y wszelkie z³udzenia; wszystko widzia³em w czarnych bar-
wach; wszystko wokó³ wydawa³o siê skoñczone lub co najmniej niewarte
najmniejszego zainteresowania. Przebywaj¹c na emigracji, otrzyma³em
Krzy¿ �wiêtego Ludwika498. Na mocy odpowiedniego rozporz¹dzenia na-

495 David Hume (1711-1776), urodzony w Szkocji filozof i historyk. Autor m.in. The History
of Great Britain.

496 Karol I Stuart (1600-1649), król Anglii i Szkocji w latach 1625-1649, syn Jakuba I Stuarta.
497 Jakub II (1633-1701), od roku 1685 król Anglii, a tak¿e król Szkocji jako Jakub VII.
498 Krzy¿ �wiêtego Ludwika (Order �wiêtego Ludwika) ufundowany w 1693 r. przez Lu-

dwika XIV jako nagroda dla katolików za zas³ugi na rzecz obrony wiary. Pó�niej po³¹-
czono go z Wojskowym Orderem Zas³ugi. W 1814 r. nadawany przez Ludwika XVIII jako
wyraz wierno�ci Burbonom.
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le¿a³o legitymizowaæ to odznaczenie odpowiednim dekretem. Nie czu³em siê
na si³ach, by siê o to ubiegaæ. Kolejne rozporz¹dzenie stanowi³o, by staraæ siê
o uprawomocnienie tytu³ów nadanych przez Wasz¹ Cesarsk¹ Mo�æ. Nie prze-
jawia³em zbytniej inicjatywy by uwierzytelniæ te, które otrzyma³em w okre-
sie cesarstwa. Wreszcie Ministerstwo Marynarki powiadomi³o mnie, ¿e mogê
odebraæ dyplom komandora. Ci¹gle jeszcze tam siê znajduje.

Nieobecno�æ we Francji Waszej Cesarskiej Mo�ci by³a dla mnie okresem
¿a³oby; przed nikim nie kry³em ani ¿alu, ani bólu z tego powodu. Po po-
wrocie Waszej Cesarskiej Mo�ci doczeka³em siê jednak satysfakcji, a to dziê-
ki �wiadectwu osób z pañskiego otoczenia. Ludzie ci poprzednio prawie
wcale mnie nie znali. Podczas porannej audiencji pan d�Hauterive499, kieru-
j¹cy tymczasowo resortem spraw zagranicznych, oddaliwszy siê od Waszej
Cesarskiej Mo�ci, wzi¹³ mnie pod okno by zwróciæ mi uwagê, ¿ebym nat³u-
�ci³ sobie obuwie, bo byæ mo¿e czeka mnie podró¿. W³a�nie zaproponowa³
� jak powiada³ � moje us³ugi Waszej Cesarskiej Mo�ci, dodaj¹c, ¿e opisa³
mnie jako fanatyka: fanatyka Waszej Cesarskiej Mo�ci. Pragn¹³em siê do-
wiedzieæ, jaki mia³ byæ cel podró¿y, lecz pan d�Hauterive ani nie chcia³, ani
nie móg³ tego powiedzieæ. Pó�niej dowiedzia³em siê, ¿e chodzi³o o Londyn.

Pan Regnaud de Saint-Jean-d�Angély500 wpisa³ mnie na listê komisarzy
delegowanych przez Wasz¹ Cesarsk¹ Mo�æ do departamentów. Zapewni³em
go, ¿e jestem gotów na wszystko. Da³em mu tylko do zrozumienia, ¿e po-
niewa¿ jestem szlachcicem i emigrantem, wystarczy³o, by ktokolwiek wymó-
wi³ te dwa wyrazy, aby w razie potrzeby zdj¹æ mnie ze stanowiska niezale¿nie
od czasu i miejsca. Uzna³ moj¹ uwagê za s³uszn¹, lecz nie powróci³ ju¿ pó�-
niej do tego.

Piastuj¹cy stanowisko senatora pan Roederer501  zarekomendowa³ mnie
Waszej Cesarskiej Mo�ci do pracy w prefekturze Metzu502, swym rodzinnym
mie�cie, prosz¹c mnie równocze�nie, bym zgodzi³ siê na tê niewdziêczn¹
funkcjê tylko na okres trzech miesiêcy, aby pogodziæ zwa�nione frakcje

499 Alexandre-Maurice-Blanc de Lanautte d�Hauterive (1754-1830), francuski polityk i dyplo-
mata, bogato o¿eniony z Maclame de Marchais, zrujnowa³a go jednak rewolucja. W 1790 r.
zosta³ konsulem w Nowym Jorku. Opublikowa³ w 1800 r. L�Etat de la France à la fin de
l�an VIII. W okresie od 1805 r. do 1813 r. pe³ni³ funkcje ministra spraw zagranicznych.

500 Michel-Louis-Étienne-Regnaud de Saint-d�Angély (1761-1819), porucznik marynarki
w Rochefort, przed rewolucj¹ adwokat w Saint-Jean d�Angély. We W³oszech pe³ni³ funk-
cje administratora szpitali Armii W³och. Pozna³ wówczas Bonapartego, z którym redago-
wa³ pismo La France vue de l�armée d�Italie.

501 Pierre-Louis Roederer (1754-1835), urodzony w Metz adwokat i polityk francuski. Wy-
brany do Konstytuanty. Popularyzowa³ we Francji idee ekonomiczne Adama Smitha. Cz³o-
nek Akademii w Metz.

502 Metz � miasto w pó³nocno-wschodniej Francji nad brzegami Mozeli. Centrum Lotaryngii
i departamentu Moselle.
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i uporz¹dkowaæ tamtejsze sprawy. Wreszcie Decrès oraz ksi¹¿ê Bassano503

zaproponowali moj¹ kandydaturê na stanowisko radcy stanu, a trzeciego dnia
po powrocie Wasza Cesarska Mo�æ podpisa³ ju¿ dekret w tej sprawie.

Czwartek 23 listopada 1815

Cesarz czu³ siê �le. Ca³y czas przebywa³ w swojej izbie i nie chcia³ niko-
go przyjmowaæ. Poleci³ mi przyj�æ oko³o dziewi¹tej wieczór. Zauwa¿y³em,
¿e jest bardzo przybity i ogromnie smutny. Wymówi³ zaledwie kilka s³ów,
ja za� nie o�mieli³em siê nawet otworzyæ ust. Je¿eli jego cierpienie mia³o
pod³o¿e fizyczne, mog³em mieæ wielkie powody do niepokoju. Je�li odzwier-
ciedla³o stan ducha, by³em wielce nieszczê�liwy, ¿e w obecno�ci ukochanej
osoby serce me nie jest w stanie wyraziæ tego wszystkiego, co czuje. Od-
prawi³ mnie po up³ywie pó³ godziny.

Pi¹tek 24 listopada 1815

Cesarz w dalszym ci¹gu nie czu³ siê najlepiej i ca³y czas nie chcia³ siê
z nikim widzieæ. O do�æ pó�nej porze wezwa³ mnie na obiad. Posi³ek poda-
no na maleñkim stoliku przy kanapie, której nie opuszcza³. Jad³ z nie naj-
gorszym apetytem. Cesarz doskonale zna³ swój organizm: czu³ potrzebê
jakiego� wstrz¹su psychicznego, który � jak powiada³ � wkrótce da o sobie
znaæ. Po skoñczonym posi³ku zabra³ siê do czytania Pamiêtników marsza³-
ka de Villarsa504, które wielce go ubawi³y. Po g³o�nej lekturze kilku para-
grafów Cesarzowi przysz³y do g³owy kolejne wspomnienia i ciekawostki.

Sobota 25 listopada 1815 roku

Organizm Cesarza. Konne eskapady. System leczenia.

Napoleon ca³y czas by³ w kiepskiej formie. Mia³ z³¹ noc. Zawezwa³ mnie
do siebie na obiad. Siedzia³em przy jego kanapie, której nie opuszcza³, ale

503 Ksi¹¿ê Bassano, czyli Hugues-Bernard Maret.
504 Claude-Louis-Hector duc de Villars (1653-1734), wybitny dowódca i dyplomata francu-

ski z czasów Ludwika XIV i Ludwika XV, bra³ udzia³ w wojnie o sukcesjê polsk¹. Otrzy-
ma³ jako jedyny po Tureniuszu tytu³ �maréchal général des camps et armées du roi�. Napoleon
czyta³ zapewne opublikowane w latach 1735-1736 Mémoires du duc de Villars, pair de
France, Maréchal général des armées de S. M. T. C.
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czu³ siê ju¿ znacznie lepiej. Po posi³ku chcia³ oddaæ siê lekturze. Siedzia³
na sofie otoczony wielk¹ liczb¹ ksi¹¿ek. Jego bujna wyobra�nia, znu¿enie
tym samym tematem, niechêæ do ponownego siêgania po znane ju¿ dzie³a
sprawia³y, ¿e po kolei bra³ i odk³ada³ wszystkie ksi¹¿ki, by po chwili wra-
caæ do nich ponownie. D³u¿ej zatrzyma³ siê na Ifigenii Racine�a505, podkre-
�laj¹c doskona³o�æ dzie³a i zwracaj¹c uwagê, jak niewiele dostrzec mo¿na
tam uchybieñ, po czym zwróci³ mi j¹ z powrotem.

Wbrew powszechnej opinii, któr¹ zreszt¹ wcze�niej podziela³em, Cesarz
nie ma silnego organizmu. Ma co prawda szerok¹ klatkê piersiow¹, jego
cz³onki s¹ grube, lecz miê�nie bardzo wiotkie. Jest ci¹gle przeziêbiony. Or-
ganizm jego podatny jest na najró¿niejsze wp³ywy. Wystarczy zapach far-
by, by Cesarz siê rozchorowa³. Nie toleruje równie¿ niektórych dañ i nie znosi
minimalnej nawet wilgotno�ci powietrza. Absolutnie nie ma cia³a jak z ¿e-
laza, jak wcze�niej s¹dzono. Taka jest tylko jego psychika. Ogólnie znane
s¹ jego wyczerpuj¹ce kampanie poza granicami kraju i niezmordowana ak-
tywno�æ we Francji. Nigdy ¿aden w³adca nie eksploatowa³ siê tak bardzo
fizycznie. Jako najdobitniejszy tego przyk³ad podaje siê pokonanie dystan-
su z Valladolid do Burgos506, kiedy to pêdzi³ co koñ wyskoczy (trzydzie�ci
piêæ mil hiszpañskich pokona³ w piêæ i pó³ godziny, co daje �redni¹ oko³o
siedmiu mil na godzinê507). Napoleon wyruszy³ z liczn¹ �wit¹, gdy¿ by³ to
rejon dzia³ania partyzantów. W miarê up³ywu podró¿y coraz wiêcej ludzi
pozostawa³o z ty³u. Napoleon przyby³ do celu niemal sam. Przytacza siê rów-
nie¿ podró¿ konno z Wiednia do Simmeringu508 (osiemna�cie-dwadzie�cia mil),
gdzie spo¿y³ �niadanie, po czym natychmiast ruszy³ w drogê powrotn¹.

Podczas polowañ pokonywa³ czêsto odleg³o�æ trzydziestu o�miu mil. Naj-
skromniejsze dystanse liczy³y mil piêtna�cie. Którego� dnia pewien oficer
rosyjski, przybywaj¹c jako kurier z Petersburga, po dwunastu czy trzynastu
dniach podró¿y spotka³ Napoleona w Fontainebleau, gdy ten wyrusza³ na po-
lowanie. Dost¹pi³ zaszczytu towarzyszenia Cesarzowi. Rosjanin nie �mia³ od-
mówiæ, lecz w lesie spad³ z konia i z niema³ym trudem zdo³ano go odnale�æ.

505 Ifigenia � sztuka z 1674 r. francuskiego pisarza dramatycznego epoki baroku Jeana-Baptste�a
Racine�a, któr¹ w Polsce wystawiono po raz pierwszy w 1756 r.

506 Z Valladolid do Burgos jest oko³o 125 km.
507 Wydaje siê to nieprawdopodobne. Nawet ja, czytaj¹c dzi� swój pamiêtnik, �miem w to

w¹tpiæ. Pamiêtam jednak, ¿e kiedy rozprawiano o tym w Longwood, a by³a to pora obia-
dowa, temat ten wywo³a³ do�æ d³ug¹ dyskusjê, ja za� z ca³¹ pewno�ci¹ zapisa³em wówczas
tylko to, co wszyscy potwierdzili. Zreszt¹ ¿yj¹ jeszcze niektóre osoby, które towarzyszy³y
Cesarzowi w tych podró¿ach. Mo¿na to sprawdziæ.

508 Z Wiednia do le¿¹cej na po³udniowy-zachód prze³êczy w Alpach zwanej Semmering jest
w linii prostej 80 km, natomiast jad¹c drog¹ oko³o 100 km. Nie chodzi tu z pewno�ci¹
o dzielnicê Wiednia � Simmering.
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Widzia³em, jak w trakcie posiedzeñ Rady Stanu Cesarz dyskutowa³ nad
ró¿nymi sprawami przez osiem-dziewiêæ godzin bez przerwy, po czym za-
myka³ posiedzenie, maj¹c równie �wie¿y umys³ jak na pocz¹tku. Widzia-
³em, jak na Wyspie �wiêtej Heleny przez dziesiêæ-dwana�cie godzin bez
przerwy zg³êbia w ksi¹¿kach abstrakcyjne problemy, nie przejawiaj¹c naj-
mniejszych oznak zmêczenia.

Nie za³ama³ siê po najciê¿szych niepowodzeniach, jakich cz³owiekowi
dane by³o kiedykolwiek do�wiadczyæ. Po powrocie z Moskwy i spod Lipska
wyg³osiwszy na forum Rady Stanu sprawozdanie z przegranych kampanii,
rzek³:

� Po Pary¿u rozesz³a siê wie�æ, ¿e z tego wszystkiego posiwia³y mi w³o-
sy. Widzicie jednak, ¿e wcale tak nie jest (tu ukaza³ rêk¹ czo³o) i mam na-
dziejê, ¿e jeszcze wiele zniosê.

Co prawda z wszystkich tych opresji wyszed³ niemal cudem, zmniejszy-
³a siê jednak jego odporno�æ fizyczna, która wydaje siê tym mniejsza, im
wiêksza jest jego aktywno�æ umys³u.

Napoleon jada bardzo nieregularnie i na ogó³ niewiele. Czêsto powtarza,
¿e z nadmiaru jedzenia mo¿na siê rozchorowaæ, nigdy jednak z niedojedze-
nia. Mo¿e wytrzymaæ dobê, nie wk³adaj¹c nic do ust; dopiero nazajutrz co�
przek¹si dla apetytu. Pije jeszcze mniej. Wystarczy jeden kieliszek madery
lub szampana by pobudziæ jego si³y lub wprawiæ go w dobry nastrój. �pi
niezmiernie krótko, o bardzo nieregularnych godzinach. Wstaje o brzasku
¿eby czytaæ lub pracowaæ, po czym znów siê k³adzie, by jeszcze trochê
pospaæ.

Cesarz nie wierzy w medycynê i nigdy nie za¿ywa jakiegokolwiek leku.
Ju¿ dawno temu opracowa³ sobie osobliwy sposób leczenia. Jego wielki se-
kret � jak powiada³ � polega³ na tym, ¿e gdy odczuwa³ znu¿enie tym, czym
dotychczas siê zajmowa³, stara³ siê robiæ co� przeciwnego, i to ponad mia-
rê. Nazywa³ to przywracaniem równowagi w przyrodzie. Je�li na przyk³ad
przez pewien czas odpoczywa³, postanawia³ nagle, ¿e pokona konno sze�æ-
dziesi¹t mil, lub ¿e uda siê na ca³odzienne polowanie. Je¿eli natomiast by³
�miertelnie zmêczony, aplikowa³ sobie dwadzie�cia cztery godziny absolut-
nego odpoczynku. Owa raptowna zmiana powodowa³a diametralnie inne na-
stawienie psychiczne, co rych³o dawa³o po¿¹dane rezultaty. Nigdy � jak
powiada³ � nie zawiód³ siê na tej metodzie.

Cesarz ma zbyt gêst¹ limfê i niedostateczne kr¹¿enie krwi. Natura � po-
wiada³ � obdarzy³a go dwoma cennymi darami. Jednym z nich jest natych-
miastowe zasypianie, kiedy tylko potrzebuje wypoczynku, niezale¿nie od
czasu i miejsca, drugim za� umiarkowanie w jedzeniu i piciu:

� Gdybym choæ minimalnie �obci¹¿y³ kad³ub� � jak mówi³ � mój ¿o³¹-
dek od razu odda³by ca³y nadmiar.

Cesarz bardzo ³atwo wymiotuje. Wystarczy zwyk³y kaszel podra¿nienio-
wy, by zwróci³ ca³y posi³ek.
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Od niedzieli 26 do wtorku 28 listopada 1815

Dalszy pobyt w Briars, etc. Moja pierwsza wizyta w Longwood. Ma-
china piekielna i jej historia.

Dwudziestego szóstego listopada Cesarz ubra³ siê o bardzo wczesnej po-
rze. Czu³ siê ju¿ ca³kiem dobrze. Pragn¹³ wyj�æ na zewn¹trz, gdy¿ by³a wspa-
nia³a pogoda. Zreszt¹ ju¿ od trzech dni jego izba nie by³a sprz¹tana.
Znajdowali�my siê w ogrodzie. Mia³ ochotê zje�æ �niadanie pod pergol¹. By³
w bardzo pogodnym nastroju. W rozmowie ze mn¹ poruszy³ szereg tema-
tów i rozprawia³ o wielu osobach.

Cesarz, odzyskawszy zdrowie, powróci³ do codziennych zajêæ. By³ to jego
jedyny sposób na prze¿ycie. Jego codzienne czynno�ci to lektura, dyktowa-
nie wspomnieñ, przebywanie w pokoju, spacer po ogrodzie, czasem te¿ po
dolnej alei. Do tej ostatniej czynno�ci zniechêca³y nas ostatnio niesprzyja-
j¹ca pora roku i miesi¹c ksiê¿ycowy. Równie¿ liczni go�cie odwiedzaj¹cy
naszego gospodarza, by spotkaæ tam Cesarza, skutecznie ograniczali jego
ruchy. Czuli�my siê jak wiê�niowie zamkniêci w czterech �cianach. W Briars
mieli�my pozostaæ tylko kilka dni, lecz minê³o ju¿ sze�æ tygodni i nic nie
wskazywa³o, ¿e zmienimy miejsce pobytu. Przez ca³y ten czas Cesarz mia³
do swojej dyspozycji tak niewielk¹ przestrzeñ jak na pok³adzie okrêtu. Tyl-
ko raz pozwoli³ sobie na wizytê u majora Hodgsona. Pó�niej dowiedzieli-
�my siê, ¿e wzbudzi³a ona wielki niepokój. O wizycie tej dowiedzieli siê
przedstawiciele w³adz, gdy bawili siê w najlepsze na balu u admira³a, i wielce
ich ta wiadomo�æ poruszy³a.

W Longwood, maj¹cym byæ nasz¹ now¹ siedzib¹, ca³y czas trwa³y in-
tensywne prace. W okolicy obozowali angielscy ¿o³nierze, którzy przybyli
wraz z nami na Wyspê �wiêtej Heleny. Pu³kownik wydawa³ bal, na który
otrzymali�my zaproszenie. Cesarz chcia³, bym wzi¹³ w nim udzia³ i przy
okazji obejrza³ to miejsce. Wyjecha³em wraz z pani¹ Bertrand powozem za-
przêgniêtym w sze�æ wo³ów. Takim oto merowiñskim �rodkiem lokomocji
dotarli�my do Longwood. Po raz pierwszy ujrza³em kolejne partie wyspy.
Ca³a droga to nieprawdopodobne anomalie przyrody w postaci ogromnych,
koszmarnych, nagich ska³ ca³kowicie pozbawionych ro�linno�ci. Je�li na
horyzoncie dostrzega³o siê niekiedy jak¹� zieleñ, co� co przypomina³o las,
wszystko to zanika³o niczym cienie poetów, w miarê jak siê zbli¿ali�my. By³y
to tylko jakie� ro�liny morskie, dzikie krzewy czy te¿ smêtne drzewa gumo-
we. Te ostatnie s¹ jedyn¹ ozdob¹ Longwood. Powróci³em konno oko³o go-
dziny szóstej by nie spó�niæ siê na spotkanie z Cesarzem, który zada³ mi
wiele pytañ odno�nie nowej siedziby, nie zauwa¿aj¹c u mnie najmniejszego
entuzjazmu. Na koniec spyta³ mnie, czy w sumie zyskamy na tej przepro-
wadzce, czy stracimy. Ca³¹ my�l odda³em w dwóch s³owach:

� Sire, tu jeste�my w klatce, tam za� bêdziemy w zagrodzie.
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Dwudziestego ósmego listopada Cesarz nie w³o¿y³ munduru wojskowe-
go, w którym pojawi³ siê na pok³adzie Bellerophona. Przywdzia³ fantazyj-
ny frak.

Rozmawiaj¹c ze mn¹ tego dnia na najrozmaitsze tematy, Cesarz napo-
mkn¹³ równie¿ o licznych spiskach skierowanych przeciwko niemu. W pew-
nej chwili zacz¹³ opowiadaæ o machinie piekielnej. Ów diabelski wynalazek,
na którego temat narodzi³o siê wiele plotek i który poci¹gn¹³ za sob¹ liczne
ofiary, by³ dzie³em rojalistów wzoruj¹cych siê na jakobinach.509

� Stu zaciek³ych jakobinów � opowiada³ Cesarz � rzeczywistych inspi-
ratorów wydarzeñ z wrze�nia, dziesi¹tego sierpnia510, etc., etc., postanowi³o
pozbyæ siê Pierwszego Konsula. W tym celu zaprojektowali co� w rodzaju
piêtnasto-szesnastofuntowego pocisku, który po wrzuceniu do powozu eks-
ploduje, niszcz¹c wszystko dooko³a. By mieæ ca³kowit¹ pewno�æ, ¿e zamach
siê uda, postanowili przygotowaæ na trasie szereg zasadzek w celu nag³ego
zatrzymania koni, co mia³o unieruchomiæ powóz. Robotnik, któremu zapro-
ponowano wykonanie tych pu³apek, zacz¹³ co� podejrzewaæ. Nie podobali
mu siê równie¿ osobnicy, którzy mu tê robotê zlecili, tote¿ powiadomi³ po-
licjê. Zaczêto tych ludzi �ledziæ, czyni¹c to tak skutecznie, ¿e przy³apano
ich na gor¹cym uczynku, gdy poza Pary¿em, niedaleko Jardin des Plantes511

wypróbowywali ow¹ machinê, która spowodowa³a straszliw¹ eksplozjê.
Pierwszy Konsul, zgodnie ze swym zwyczajem nierozg³aszania wiadomo�ci
o licznych próbach zamachów, których mia³ byæ celem, równie¿ ten incydent
pragn¹³ zatuszowaæ. Ograniczono siê do uwiêzienia winnych. Wkrótce jed-
nak zrezygnowano z trzymania ich w �cis³ym odosobnieniu, tote¿ zaczêli
siê cieszyæ wzglêdn¹ wolno�ci¹. W tym samym wiêzieniu znajdowali siê ro-
jali�ci, gdy¿ usi³owali zabiæ Pierwszego Konsula za pomoc¹ wiatrówek. Obie
te bandy zaczê³y siê kontaktowaæ, w wyniku czego rojali�ci przekazali swym
kompanom z zewn¹trz pomys³ zastosowania maszyny piekielnej, o wiele sku-
teczniejszy ni¿ wszelkie inne metody.

Jest rzecz¹ wielce znamienn¹, ¿e krytycznego wieczoru Pierwszy Konsul
przejawia³ wyj¹tkow¹ niechêæ do opuszczenia pa³acu. W Operze wystawiano
Oratorium512 i pani Bonaparte oraz kilku znajomym Pierwszego Konsula bar-
dzo zale¿a³o, by uda³ siê na spektakl. Niemal si³¹ zerwano zaspanego Napo-

509 Mowa o nieudanym zamachu na Bonapartego w Pary¿u dnia 24 grudnia 1800 r., w któ-
rym eksplodowa³a tzw. machina piekielna.

510 10 sierpnia 1792 r. mia³ miejsce szturm na Pa³ac Tuileries, natomiast mówi¹c o wydarze-
niach z wrze�nia mia³ zapewne na my�li wrzesieñ 1792 r., kiedy to zniesiono we Francji
monarchiê (21 wrze�nia) i proklamowano republikê (22 wrze�nia).

511 Jardin des Plantes � ogród botaniczny za³o¿ony w 1626 r. i po³o¿ony nad Sekwan¹ na po-
³udnie od centrum Pary¿a.

512 Grano wówczas oratorium z �Création� Haydna.
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leona z kanapy, kto� musia³ mu przynie�æ szpadê, kto� inny kapelusz. Drze-
ma³ równie¿ w powozie, kiedy nagle � relacjonowa³ � otworzy³ oczy, gdy¿
�ni³o mu siê, ¿e tonie w Tagliamento513. Aby zrozumieæ, o co chodzi, nale¿y
dodaæ, ¿e kilka lat wcze�niej, jako dowódca Armii W³och, której� nocy prze-
prawia³ siê powozem przez tê rzekê, mimo ¿e sztab by³ temu przeciwny. Nie-
siony m³odzieñczym zapa³em, nie znaj¹c jakichkolwiek przeszkód, usi³owa³
pokonaæ Tagliamento w asy�cie stu ludzi uzbrojonych w ¿erdzie i pochodnie.
Jednak powóz zacz¹³ unosiæ siê na powierzchni wody i nad Napoleonem za-
wis³o ogromne niebezpieczeñstwo. My�la³, ¿e ju¿ po nim. I oto w tej chwili
obudzi³ siê w chwili zamachu. Gdy pojazdem podrzuci³o, powróci³y wszyst-
kie wspomnienia spod Tagliamento, które zreszt¹ nie trwa³y d³u¿ej ni¿ sekun-
dê, gdy¿ nagle rozleg³ siê potworny huk. �Wpadli�my na minê!� S³owa te
skierowa³ do towarzysz¹cych mu Lannes�a i Bessières�a514. Ci chcieli za wszel-
k¹ cenê zatrzymaæ powóz, lecz Napoleon odpowiedzia³ im, by tego nie robiæ.
Pierwszy Konsul przyby³ do Opery, pojawiaj¹c siê na widowni, jak gdyby nic
specjalnego siê nie wydarzy³o. Uratowa³a go odwaga i zrêczno�æ jego wo�ni-
cy Césara. Epizod ten sprawi³, ¿e wierny i odwa¿ny s³uga sta³ siê s³awny.

Machina piekielna zrani³a jednego lub dwóch ludzi znajduj¹cych siê
z ty³u eskorty.515

Wkrótce po tym wydarzeniu wziêto siê za jakobinów, których podejrze-
wano o przygotowanie tego zamachu. Deportowano z Francji znaczn¹ ich
liczbê. Jednak to nie oni okazali siê rzeczywistymi winowajcami. Tych od-
kryto dziêki niezwyk³emu zbiegowi okoliczno�ci.

Trzystu lub czterystu doro¿karzy zorganizowa³o sk³adkê, daj¹c ludwika
lub dwana�cie franków, by wydaæ przyjêcie na cze�æ wo�nicy, który sta³ siê
dla nich bohaterem dnia i mistrzem w swoim zawodzie. Który� z go�ci, upo-
jony atmosfer¹ przyjêcia, wznosz¹c toast za zrêczno�æ wo�nicy, wyzna³ mu
jednocze�nie, ¿e wie, kto zrobi³ mu ten kawa³. Z miejsca wszczêto �ledz-
two. Okaza³o siê, ¿e tego samego dnia, a mo¿e w przeddzieñ owej nieszczê-
snej eksplozji ów wo�nica zatrzyma³ swój powóz przed jak¹� bram¹
wjazdow¹ by przepu�ciæ niewielki wózek dwuko³owy, który spowodowa³
ca³e to nieszczê�cie. Czym prêdzej udano siê w to miejsce. Rzeczywi�cie

513 Tagliamento � rzeka we W³oszech o d³ugo�ci 178 km, uchodz¹ca do Adriatyku w regio-
nie Frioul.

514 Jean-Baptiste Bessières (1768-1813), ksi¹¿ê Istrii, marsza³ek Cesarstwa. Od 2 grudnia 1799 r.,
wyznaczony dowódc¹ grenadierów konnych Gwardii Konsularnej. Od 12 stycznia 1807 r. do-
wodzi³ Gwardi¹ Cesarsk¹. Pod Prusk¹ I³aw¹ dowodzi³ szar¿¹ kawalerii Gwardii. Bi³ siê pod
Frydlandem. Otrzyma³ 40 000 franków rocznej renty z Ksiêstwa Warszawskiego. Zgin¹³
1 maja 1813 r. po lewej stronie wsi Rippach przed Weissenfels trafiony kul¹ armatni¹, która
ugodzi³a go najpierw w przegub d³oni, a nastêpnie przesz³a przez klatkê piersiow¹.

515 Lekko ranna od³amkiem szk³a w ramiê zosta³a Hortensja Beauharnais.
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wynajmowano tam ró¿nego rodzaju pojazdy. W³a�ciciele nie zaprzeczyli, ¿e
wózek nale¿y do nich. Pokazali pomieszczenie, w którym go naprawiano.
By³y na nim jeszcze �lady prochu. S¹dzili � jak powiadali � ¿e wynajêli go
przemytnikom bretoñskim. Z ³atwo�ci¹ ustalono, kto wtedy tam pracowa³,
kto sprzeda³ konia, etc., etc. Zebrano dowody, ¿e zamach by³ dzie³em roja-
listów-szuanów516. Wys³ano kilku zrêcznych ludzi do ich kwatery g³ównej
w rejonie Morbihan517. Nie kryli siê z tym; co wiêcej: skar¿yli siê, ¿e zamiar
ich siê nie powiód³. Ujêto i ukarano kilku winnych. Twierdzi siê, ¿e ich przy-
wódca szuka³ odt¹d pokuty za sw¹ zbrodniê w umartwieniach religijnych,
zostaj¹c trapist¹518.

Od �rody 29 do czwartku 30 listopada 1815

Spisek Georgesa, Pichegru, etc. Sprawa ksiêcia d�Enghien. Niewol-
nik Tobie. Charakterystyczne refleksje Napoleona.

W swym rêkopisie znajdujê w tym miejscu niezmiernie interesuj¹ce
szczegó³y dotycz¹ce spisku Georges�a519, Pichegru520, Moreau , a tak¿e pro-
cesu ksiêcia d�Enghien521. Poniewa¿ jednak jest o tym mowa w wielu miej-
scach mego pamiêtnika, odsy³am czytelnika do dalszych partii odno�nie
zasygnalizowanych tu spraw, by przedstawiæ tam ca³o�æ wydarzeñ.

516 Szuani (fr. chouans) � rojalistyczni ch³opscy powstañcy walcz¹cy w okresie rewolucji
w obronie monarchii i wiary na terenie przede wszystkim Bretanii. Przywódca szuanów
Georges Cadoudal zosta³ stracony w 1804 r.

517 Morbihan � jeden z francuskich departamentów w Bretanii.
518 Trapi�ci (Zakon Cystersów �ci�lejszej Obserwacji), katolicki zakon kontemplacyjny, za-

³o¿ony w 1664 r. we francuskim klasztorze cysterskim La Trappe w Normandii. Regu³a
zak³ada³a izolacjê od �wiata, milczenie, posty oraz oddanie siê modlitwie i pracy.

519 Georges Cadoudal (1771�1804), rojalista francuski i spiskowiec, dowódca szuanów. Wyje-
cha³ do Anglii w 1801 r. po spisku na ¿ycie Napoleona. W 1803 r. powróci³ do Francji jako
przywódca kolejnej konspiracji przeciwko Napoleonowi. Pojmany na pocz¹tku 1804 r. i stra-
cony 25 czerwca 1804 r.

520 Jean-Charles Pichegru (1761-1804), genera³ francuski. W 1795 r. dowódca Armii Renu
i Armii Mozeli. Za kontakty z Austriakami deportowany do Gujany Francuskiej, sk¹d uciek³
do Anglii. Bra³ udzia³ w spisku Cadoudala, aresztowany w Pary¿u, straci³ ¿ycie uduszony
w wiêzieniu Temple.

521 Louis-Antoine de Bourbon-Condé d�Enghien (1772-1804), ostatni z rodu Condé, po pokoju
w Lunéville zamieszka³ w Badenii. Napoleon uwa¿a³ go za przywódcê spisku rojalistów
z udzia³em Cadoudala, przez co w nocy z 14 na 15 marca 1804 r. zosta³ porwany z badeñ-
skiej miejscowo�ci Ettenheim i uprowadzony do Francji. Skazany na �mieræ i rozstrzela-
ny 21 marca 1804 r.
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Niewielkim ogrodem pana Balcombe�a, gdzie czêsto spacerowali�my,
opiekowa³ siê pewien stary Murzyn. Gdy spotkali�my go po raz pierwszy,
Cesarz zgodnie ze swym zwyczajem kaza³ mi wypytywaæ go o ró¿ne spra-
wy. Jego relacja bardzo nas zaciekawi³a. By³ to malezyjski Indus, którego
przed wielu laty uprowadzono z rodzinnych stron, porywaj¹c na pok³ad ja-
kiej� angielskiej jednostki by sprzedaæ na �wiêtej Helenie, gdzie s³u¿y³ od-
t¹d jako niewolnik. Jego relacja wydawa³a siê ca³kowicie prawdziwa. Mia³
szczer¹, poczciw¹ twarz, uduchowione i ci¹gle jeszcze ¿ywe spojrzenie. Ca³a
jego postawa nie uosabia³a ludzkiego upodlenia, lecz wzbudza³a niek³ama-
n¹ sympatiê rozmówcy.

Byli�my wzburzeni, gdy us³yszeli�my, jak potwornej zbrodni siê dopusz-
czono. Po kilku dniach Cesarz mia³ zamiar go wykupiæ, by odes³aæ do rodzin-
nego kraju. Rozmawia³ na ten temat z admira³em, który w pierwszych s³owach
zacz¹³ broniæ swoich rodaków, utrzymuj¹c, ¿e stary Tobie522 (tak nazywa³ siê
ów nieszczêsny niewolnik) jest zapewne oszustem i ¿e rzecz ca³a jest niemo¿-
liwa. Nakaza³ jednak przeprowadziæ �ledztwo w tej sprawie, no i wszystko
okaza³o siê najczystsz¹ prawd¹. Wówczas podzieli³ nasze oburzenie, przy-
rzekaj¹c, ¿e zajmie siê tym osobi�cie. Pó�niej opu�cili�my Briars, przepro-
wadzaj¹c siê do Longwood i biedny Tobie, wiod¹c tak jak inni nêdzny ¿ywot,
zosta³ wkrótce zapomniany. Nie mam pojêcia, jakie by³y dalsze jego losy.

W ka¿dym razie zawsze gdy przychodzili�my do ogrodu, Cesarz najd³u-
¿ej zatrzymywa³ siê przy Tobie�em, ka¿¹c mi wypytywaæ o jego kraj, m³o-
do�æ, rodzinê, obecn¹ sytuacjê. Zdawa³o siê, ¿e usi³owa³ poznaæ jego stan
ducha. Rozmowê z nim Cesarz zawsze koñczy³ poleceniem, bym wrêczy³
mu napoleona.

Tobie bardzo siê do nas przywi¹za³. Wydaje siê, ¿e niezmiernie cieszy³
siê na spotkanie z nami. Natychmiast przerywa³ pracê i opieraj¹c siê o ³opa-
tê wpatrywa³ siê w nas z lubo�ci¹. Nie rozumia³ ani s³owa z naszego jêzyka,
lecz zawczasu ju¿ siê u�miecha³, zanim pad³y pierwsze s³owa, które mu t³u-
maczy³em. Nie nazywa³ Cesarza inaczej jak dobrym panem (the good gen-
tleman). Obdarzy³ go tylko tym imieniem, nic wiêcej o nim nie wiedz¹c.

Zatrzyma³em siê na tych szczegó³ach, gdy¿ po spotkaniach z Tobie�em
Cesarz wdawa³ siê w tak bardzo dla siebie charakterystyczne dywagacje. Wia-
domo, jaki ma elastyczny umys³, tote¿ za ka¿dym razem rzecz ca³¹ rozpatry-
wa³ pod innym k¹tem. Ograniczê siê w tym miejscu do zanotowania nastêpu-
j¹cych spostrze¿eñ:

522 Tobie � niewolnik, który przyby³ na wyspê razem z kpt. Frazerem, a nastêpnie zosta³ sprze-
dany lub podarowany panu Wrangham. Od cesarza otrzyma³ 20 napoleonów. Ju¿ po �mierci
Napoleona wraz z czê�ci¹ niewolników ze �w. Heleny domaga³ siê uwolnienia z racji faktu
ich porwania i si³¹ uczynienia niewolnikami. B.E. O�Meara podaje, i¿ by³ to Malajczyk
z pochodzenia, jednocze�nie informuj¹c, ¿e Hudson Lowe sprzeciwi³ siê jego wyzwole-
niu � B.E. O�Meara, op.cit., s. 20.
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� Biedny Tobie ... � mówi³ pewnego razu. � Ukradziono go rodzinie,
porwano z ojczystej ziemi, odebrano mu wolno�æ, by wystawiæ go na sprze-
da¿. Czy mo¿e istnieæ dla niego wiêksza udrêka? Czy mo¿e istnieæ wiêksza
zbrodnia?! Je�li uczyni³ to angielski kapitan, jest bezsprzecznie jednym
z najpodlejszych ludzi na �wiecie. Ale je¿eli sprawc¹ tego czynu by³a ca³a
za³oga, mo¿e nie byli to a¿ tak �li ludzie, jak mo¿na by s¹dziæ. Przestêpstwo
bowiem niemal zawsze jest spraw¹ indywidualn¹, a nie zbiorow¹. Bracia
Józefa523 nie mogli siê zdecydowaæ, czy go zabiæ. Judasz natomiast, oddaj¹c
siê nikczemnym kalkulacjom, wyda³ swego Mistrza na mêki. Pewien filo-
zof utrzymywa³, ¿e ludzie rodz¹ siê �li524. Dociekanie, czy powiedzia³ praw-
dê, by³oby wielkim, lecz zarazem bezu¿ytecznym wyzwaniem. Jest rzecz¹
pewn¹, ¿e gatunek ludzki nie jest znieprawiony. Je¿eli bowiem ludzie chcie-
liby pope³niaæ czyny kryminalne i ignorowaæ prawo, któ¿ mia³by tyle si³,
by ich od tego powstrzymaæ? Oto triumf cywilizacji: ów stan rzeczy wyni-
ka z jej istoty. Wiêkszo�æ uczuæ ludzkich wywodzi siê z tradycji. Do�wiad-
czamy ich, gdy¿ istnia³y przed nami. To samo jest z umys³em cz³owieka,
jego rozwojem, ewolucj¹ naszych umiejêtno�ci � oto klucz do zrozumienia
spo³eczeñstwa, oto ca³y sekret prawodawcy. Jedynie ci, co d¹¿¹ do podpo-
rz¹dkowania sobie narodów chc¹c panowaæ dla w³asnych korzy�ci, mog¹
pragn¹æ, by ¿y³y one w ignorancji. Im bardziej bowiem narody s¹ o�wiecone,
tym wiêcej znajdzie siê ludzi przekonanych o konieczno�ci praw i potrzebie
ich obrony, tym bardziej spo³eczeñstwo bêdzie skonsolidowane, szczê�liwe
i ¿yj¹ce w dostatku. O�wiecenie mo¿e okazaæ siê dla mas szkodliwe tylko wte-
dy, gdy rz¹d, wbrew interesom ludu, uciskaæ bêdzie masy spo³eczne, dopro-
wadzaj¹c najubo¿szych do skrajnej nêdzy. Wówczas bowiem wiêcej ludzi
postanowi siê przed tym broniæ lub stanie siê kryminalistami.

Mój kodeks, dziêki swojej prostocie, zdzia³a³ dla kraju wiêcej dobra ni¿
ca³a masa wcze�niejszych praw. Dziêki moim szko³om, mojemu systemowi
o�wiaty, Francjê czeka �wietlana przysz³o�æ. Za moich rz¹dów liczba prze-
stêpstw gwa³townie zmala³a, natomiast u naszych s¹siadów, w Anglii, ros³a
w zastraszaj¹cym tempie. Porównanie obu systemów pod tym wzglêdem jest
a¿ nadto wymowne525!

523 Przypowie�æ z Ksiêgi Rodzaju o Józefie, synu Jakuba.
524 Tak¹ opiniê wyra¿a³ m.in. w³oski pisarz, historyk i dyplomata Niccolo Machiavelli (1469-

-1527), który w³a�nie tak opisa³ cz³owieka w swoim �Ksiêciu�. Z kolei Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778) uwa¿a³, ¿e cz³owiek jest z natury dobry, tylko ludzie s¹ �li. Inter-
pretowa³, ¿e wiêzy spo³eczne zniszczy³y naturalne dobro i spontaniczno�æ cz³owieka jako
jednostki.

525 Prawdê tê potwierdzaj¹ nie budz¹ce w¹tpliwo�ci dokumenty, które prezentuj¹ o wiele
bardziej zdumiewaj¹ce wska�niki, ni¿ mo¿na by siê tego spodziewaæ (patrz Situation de
l�Angleterre autorstwa pana de Montvérana).
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Niech pan popatrzy na Stany Zjednoczone, których gospodarka kwitnie.
Ludzie ¿yj¹ tam w dostatku i spokoju, poniewa¿ dominuj¹ce znaczenie w tym
kraju ma wola narodu i interes publiczny. Wystarczy, by rz¹d amerykañski
dzia³a³ wbrew owej woli i interesowi narodowemu, a od razu zaczn¹ siê za-
mieszki, konflikty, przede wszystkim za� bardzo wzro�nie liczba przestêpstw.

Gdy obj¹³em w³adzê, ludzie byæ mo¿e chcieli, abym sta³ siê drugim Wa-
szyngtonem526. S³owa nie kosztuj¹ nic, a ci, co z tak¹ ³atwo�ci¹ je wypowiada-
li, czynili to bez znajomo�ci ówczesnych realiów, ludzi, czasu i miejsca.
Gdybym by³ w Ameryce, chêtnie zosta³bym Waszyngtonem. Moje zas³ugi
by³yby jednak z tego tytu³u niewielkie, gdy¿ nie wyobra¿am sobie, by w tam-
tejszych warunkach mo¿na by³o dzia³aæ inaczej. Ale je�liby Waszyngton
znalaz³ siê we Francji w okresie niepokojów wewnêtrznych, gdy nieprzyja-
cielskie armie przekracza³y granice kraju, rzuci³bym mu wyzwanie, by po-
zosta³ wierny sobie. A gdyby nim pozosta³ z w³asnej woli, by³by jedynie
g³upcem, przyczyniaj¹c siê do kolejnych nieszczê�æ, jakie zwali³y siê na
Francjê. Je�li o mnie chodzi, móg³bym byæ tylko Waszyngtonem w koro-
nie, i to wy³¹cznie po�ród królów, których w³adza by³aby ograniczona. Je-
dynie w takiej sytuacji móg³bym uosabiaæ jego umiarkowanie, roztropno�æ
i bezinteresowno�æ. Zdo³a³bym to osi¹gn¹æ tylko drog¹ dyktatury uniwer-
salnej, do której d¹¿y³em. Czy poczytaæ mi to mo¿na za zbrodniê? Czy s¹-
dzono, ¿e tak ³atwo mo¿na z tego zrezygnowaæ? Sylla, oskar¿ony o zbrodnie,
wyklêty przez lud, zdecydowa³ siê na abdykacjê527. Ja natomiast, dlaczego

FRANCJA ANGLIA
MIESZKAÑCY SKAZANI NA �MIERÆ LATA MIESZKAÑCY SKAZANI NA �MIERÆ
34.000.000 882 1801 16.000.000 3.400
42.000.000 392 1811 17.000.000 6.400

Wynika z tego, ¿e we Francji w roku 1801 przypada³o dwadzie�cia sze�æ wyroków �mierci
na milion mieszkañców, a w roku 1811, czyli dziesiêæ lat pó�niej, wska�nik ten zmniejszy³
siê o dwie trzecie, co daje jedynie dziewiêæ wyroków skazuj¹cych na milion mieszkañców.

Inaczej by³o w Anglii, gdzie w roku 1801 przypada³o dwie�cie dwana�cie wyroków
�mierci na milion mieszkañców, za� w roku 1811 liczba ta zwiêkszy³a siê o przesz³o po³o-
wê, co daje trzysta siedemdziesi¹t sze�æ wyroków na milion mieszkañców.

Przy okazji warto zauwa¿yæ, ¿e powy¿sze wska�niki maj¹ siê do siebie jak 9 do 376,
czyli jak 1 do 42.

Stosunek liczby ¿ebraków we Francji do ubogich bêd¹cych na utrzymaniu parafii
w Anglii budzi zdumienie z innych wzglêdów. W roku 1812 na czterdzie�ci trzy miliony
mieszkañców Francji przypada³o zaledwie trzydzie�ci tysiêcy ¿ebraków, natomiast w Anglii
w tym samym roku na utrzymaniu parafii znajdowa³a siê czwarta czê�æ ludno�ci, czyli
cztery miliony dwie�cie piêædziesi¹t tysiêcy ubogich (Montvéran).

526 Jerzy Waszyngton (1732-1799), dowódca i polityk amerykañski, w latach 1789�97 pierw-
szy prezydent Stanów Zjednoczonych.

527 Lucius Cornelius Sulla (138-79 r. p.n.e), rzymski wódz, polityk i reformator, w okresie woj-
ny domowej z Mariuszem stosowa³ w stosunku do przeciwników proskrypcje, od roku
82 dyktator. Zrezygnowa³ z w³adzy i zamieszka³ w swoim maj¹tku ziemskim w Kampanii.
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mia³bym powstrzymaæ siê od dzia³ania, skoro mia³em szansê doczekaæ siê
b³ogos³awieñstwa narodu za swe przysz³e dokonania? Prosiæ mnie o to, na
co jeszcze nie nadszed³ czas, by³o wielk¹ g³upot¹. Gdybym to og³osi³ i przy-
rzek³, wziêto by to za czcz¹ gadaninê i szarlataneriê. To absolutnie nie by³o
w moim stylu... Powtarzam, powinienem zwyciê¿yæ pod Moskw¹!

Innym razem, zatrzymawszy siê przed Tobiem, odezwa³ siê:
� Czym¿e jest niedoskona³a ludzka istota? Nie ma ani jednej takiej sa-

mej pow³oki cielesnej, ani jednego takiego samego charakteru! Nie widz¹c
tej prawdy, jak¿e wiele pope³nia siê b³êdów. Uczyñmy z Tobie�ego Brutusa528,
a zada³by sobie �mieræ; Ezopa529, a mo¿e dzi� by³by doradc¹ gubernatora;
¿arliwego chrze�cijanina, a nosi³by wiêzy ze wzglêdu na Boga, b³ogos³awi¹c
je. Biednego Tobie�ego nie nachodz¹ podobne refleksje. On tylko pracuje
w pocie czo³a!

Popatrzy³ na niego przez kilka chwil, po czym odezwa³ siê na odchodnym:
� Jest rzecz¹ pewn¹, ¿e biednemu Tobie�emu daleko do króla Ryszarda530.

Nie znaczy to jednak � kontynuowa³ swój wywód, oddalaj¹c siê od niego �
¿e pope³niono mniejsz¹ zbrodniê. Ostatecznie cz³owiek ten mia³ rodzinê,
swoje rado�ci, swoje ¿ycie. Pope³niono rzecz okropn¹, sprowadzaj¹c go tu-
taj, by umar³ pod brzemieniem niewoli.

W pewnym momencie zatrzyma³ siê nagle, odzywaj¹c siê do mnie:
� My�li pan, ¿e to niejedyny tego rodzaju przyk³ad na Wyspie �wiêtej

Heleny. Czytam to w pañskich oczach!
I albo poruszy³a go my�l, ¿e dzieli los Tobie�ego, albo te¿ uzna³, ¿e musi

podnie�æ mnie na duchu, a mo¿e z innej przyczyny, do�æ ¿e odezwa³ siê na-
gle majestatycznym tonem:

� Mój drogi, nie widzê tu jakiegokolwiek zwi¹zku. Im wiêcej mówi siê
o spisku, tym wiêcej jego ofiary maj¹ mo¿liwo�ci dzia³ania. Nie poddano nas
fizycznym cierpieniom, a gdyby nawet usi³owano to zrobiæ, mamy duszê zdol-
n¹ wywie�æ w pole naszych tyranów! Sytuacja, w jakiej siê znajdujemy, mo¿e
nawet w pewnym sensie byæ dla nas korzystna! Ca³y �wiat na nas spogl¹da!
Jeste�my mêczennikami nie�miertelnej sprawy! Op³akuj¹ nas miliony, ojczy-
zna wzdycha, s³awa za� jest w ¿a³obie! Walczymy tu z tyrani¹ bogów, ale za
nami s¹ narody!

A po kilkusekundowej przerwie ci¹gn¹³ dalej:
� To nie tutaj s¹ me prawdziwe cierpienia! Gdybym my�la³ tylko o so-

bie, mo¿e nawet mia³bym powody do rado�ci! Równie¿ nieszczê�cia oto-

528 Decimus Iunius Brutus Albinus (81�43 r. p.n.e), rzymski polityk i wódz, najbli¿szy wspó³pra-
cownik Cezara, cz³onek spisku przeciw niemu, wzi¹³ równie¿ udzia³ w jego zamordowaniu.

529 Ezop (Aísôpos) ¿yj¹cy w VI w. p.n.e., grecki bajkopisarz z Azji Mniejszej. Jako pierwszy
przedstawi³ zwierzê w charakterze moralizatora.

530 Zapewne chodzi o Ryszarda III (1452-1485), króla Anglii i bohatera sztuki W. Szekspira
lub te¿ o Ryszarda I Lwie Serce (1157-1199), króla Anglii.
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czone byæ mog¹ nimbem heroizmu i chwa³y! W moim ¿yciu nie by³o prze-
ciwno�ci losu...! Gdybym umar³ na tronie, s³awny i potê¿ny, dla wielu ludzi
sta³bym siê problemem. Moje obecne nieszczê�cia sprawiaj¹, ¿e mo¿na bê-
dzie mnie os¹dziæ niczym najzwyklejszego �miertelnika!

Od pi¹tku 1 do niedzieli 3 grudnia 1815

Pocz¹tki stra¿y przybocznej. Kolejne niebezpieczne przygody Napo-
leona. Gruby oficer niemiecki. Pies.

W tych dniach przewinê³o siê wiele wspomnieñ. Czê�æ z nich pomijam
jako niewarte zainteresowania, inne znów nie pozwala mi przytoczyæ zwy-
k³a przyzwoito�æ. Podam jedynie kilka nowych faktów zwi¹zanych z osob¹
Napoleona, gdy by³ naczelnym dowódc¹ Armii W³och.

Po przej�ciu Mincio531, wydaniu stosownych rozkazów i po�cigu za nie-
przyjacielem, Napoleon zatrzyma³ siê w zamku na lewym brzegu rzeki. Po-
niewa¿ narzeka³ na bóle g³owy, zacz¹³ moczyæ nogi w ciep³ej wodzie.
Niespodziewanie w okolicach zamku pojawi³ siê, pokonawszy rzekê, znacz-
ny oddzia³ rozproszonych i zagubionych ¿o³nierzy nieprzyjaciela. Napole-
on by³ niemal sam. Stoj¹cy przy drzwiach wartownik zd¹¿y³ jedynie wpa�æ
do �rodka, krzycz¹c na alarm. Zwyciêski dowódca Armii W³och musia³ sal-
wowaæ siê ucieczk¹, biegn¹c w jednym bucie przez ogród. Gdyby zosta³ wte-
dy schwytany, nie ciesz¹c siê jeszcze tak wielk¹ s³aw¹, niewykluczone, ¿e
pocz¹tkowe b³yskotliwe zwyciêstwa genialnego wodza by³yby dla ogó³u je-
dynie niewiele znacz¹cymi potyczkami, które szczê�liwie dla niego siê
zakoñczy³y.

Po incydencie tym, który na szczê�cie dla francuskiego dowódcy nie mia³
przykrych konsekwencji, utworzono stra¿ przyboczn¹ maj¹c¹ czuwaæ nad
jego bezpieczeñstwem, tym bardziej ¿e przy jego sposobie prowadzenia walk
jeszcze wielokrotnie móg³ wpa�æ w tarapaty. Zwyczaj ten przejê³y równie¿
inne armie.

W trakcie tej samej kampanii nad Napoleonem zawis³o inne powa¿ne nie-
bezpieczeñstwo. Zmuszony do wycofania siê do Mantui532, Wurmser w trak-
cie wypadu z twierdzy dowiedzia³ siê od jakiej� starej kobieciny, ¿e ca³kiem
niedawno francuski dowódca, niemal bez ¿adnej eskorty, zatrzyma³ siê u niej,
a dostrzeg³szy Austriaków, umkn¹³. Wurmser natychmiast porozsy³a³ we
wszystkich kierunkach silne oddzia³y kawalerii, nie w¹tpi¹c, ¿e zdo³a schwy-
taæ cennego jeñca.

531 Mincio � rzeka o d³ugo�ci 73 km, lewy dop³yw Padu.
532 Mantua � miasto w Lombardii na Nizinie Padañskiej.
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� Ale przede wszystkim wyda³ rozkaz, i trzeba zdobyæ siê na ten obiek-
tywizm � mówi³ Cesarz � ¿eby mnie nie zabijaæ ani nie zrobiæ mi nic z³ego.

Na szczê�cie szybki koñ uratowa³ m³odego dowódcê urodzonego pod
szczê�liw¹ gwiazd¹.

Zobaczymy teraz, jak nowy sposób prowadzenia przez Napoleona wojny
wprawia³ wszystkich w os³upienie. Ju¿ w pocz¹tkowej fazie kampanii ca³¹
Lombardiê533 opanowa³y francuskie wojska. Teraz Francuzi parli do Mantui,
nie zwa¿aj¹c na obecno�æ nieprzyjacielskich wojsk. Przebywaj¹cy w okoli-
cach Pizzighettone534, naczelny dowódca napotka³ grubego pu³kownika nie-
mieckiego, a mo¿e kapitana, który dosta³ siê do niewoli. Napoleon wpad³ na
pomys³ przes³uchania go incognito. Spyta³ go, jak maj¹ siê sprawy.

� O, bardzo �le � odpowiedzia³ jeniec. � Nie wiem, jak to siê wszystko
u³o¿y, ale nic z tego nie rozumiemy. Wys³ano nas, by pokonaæ durnego ¿ó³-
todzioba, a on atakuje to z prawa, to z lewa, to z czo³a, to z ty³u. Nie wiemy
ju¿, co robiæ. Ta metoda jest nie do zniesienia. Pocieszam siê, ¿e dla mnie to
ju¿ koniec.

Napoleon opowiada³, jak po jednej ze swych s³ynnych w³oskich batalii
przemierza³ w towarzystwie dwóch lub trzech osób pole bitwy, z którego
nie zd¹¿ono jeszcze uprz¹tn¹æ poleg³ych:

� By³a g³êboka noc, �wieci³ ksiê¿yc � opowiada³ Cesarz. � Nagle spod
jakiego� trupa wyskoczy³ pies, rzuci³ siê na nas, po czym niemal natychmiast
powróci³ do swego pana, skowycz¹c ¿a³o�nie. Na przemian liza³ twarz pole-
g³ego i rzuca³ siê w naszym kierunku, jak gdyby prosi³ nas o pomoc i szuka³
zemsty zarazem. Mo¿e owo miejsce � kontynuowa³ Cesarz � mo¿e czas, mo¿e
to osobliwe zachowanie zwierzêcia, a mo¿e jeszcze co� sprawi³o, ¿e nigdy na
¿adnym polu bitwy nic nie wywar³o na mnie tak wielkiego wra¿enia. Machi-
nalnie przystan¹³em by patrzeæ na ten spektakl. Niewykluczone � mówi³em
sobie � ¿e cz³owiek ten ma przyjació³. Mo¿e s¹ oni w tym obozie, w jego kom-
panii, a on le¿y tu opuszczony przez wszystkich, oprócz tego psa! Jak piêknej
lekcji udziela³a nam matka-natura za po�rednictwem zwierzêcia!...

Czym¿e jest cz³owiek? Jak tajemnicza jest jego psychika? Bez najmniej-
szych emocji dowodzi³em bitwami, które decydowa³y o losie armii. Bez mru-
gniêcia okiem wysy³a³em na �mieræ wielu naszych ¿o³nierzy. A tu czu³em
wzruszenie, przejêty by³em skowytem i bólem jakiego� psa!... Na pewno
w takiej chwili by³bym bardziej wyrozumia³y wobec b³agaj¹cego o lito�æ
nieprzyjaciela. Lepiej rozumia³em Achillesa przynosz¹cego cia³o Hektora
przed oblicze p³acz¹cego Priama.535

533 Lombardia � region autonomiczny w pó³nocnych W³oszech ze stolic¹ w Mediolanie.
534 Pizzighettone � miejscowo�æ w Lombardii, w prowincji Cremona.
535 Achilles przywlek³ przed oblicze Priama cia³o Hektora, ci¹gn¹c je za swoim rydwanem �

fragment �Iliady� Homera.
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Od poniedzia³ku 4 do wtorku 5 grudnia 1815

Wojna. Zasady. Ich zastosowanie. Komentarze o kilku dowódcach.

Bardzo dokucza³y mi oczy. Musia³em przerwaæ pracê. Ca³kiem odma-
wia³y mi pos³uszeñstwa. Pogorszy³ mi siê wzrok, gdy pracowa³em nad kam-
pani¹ w³osk¹.

Od pewnego czasu obserwowali�my wyra�ne skoki temperatury. Nie
mogli�my zreszt¹ poj¹æ tutejszych pór roku. S³oñce w przeci¹gu roku dwu-
krotnie przesuwa³o siê nad naszymi g³owami, mówili�my wiêc sobie, ¿e
mamy chyba dwa razy lato, czy te¿ � dosadniej okre�laj¹c � co� co nie przy-
pomina³o niczego. Przez te wszystkie zmiany musieli�my wszystkich ob-
liczeñ dokonywaæ odwrotnie ni¿ w Europie, poniewa¿ znajdowali�my siê
na pó³kuli po³udniowej. Czêsto pada³ deszcz, powietrze by³o bardzo wil-
gotne, by³o te¿ zimniej. Cesarz nie wychodzi³ ju¿ wieczorem z izby. Ci¹-
gle siê przeziêbia³, �le sypia³. Musia³ zrezygnowaæ z posi³ków pod namio-
tem. Tak jak poprzednio kaza³ przynosiæ sobie jedzenie do izby. Tam czu³
siê lepiej, ale za to by³ ca³kowicie unieruchomiony. Po zakoñczonym po-
si³ku rozmowy w dalszym ci¹gu toczy³y siê przy stole. Dzi� przepytywa³
genera³a Gourgauda, który zosta³ a¿ do obiadu, z niektórych zagadnieñ
z zakresu artylerii i æwiczeñ artyleryjskich. Genera³ ukoñczy³ tê specjaliza-
cjê i by³ �wie¿o upieczonym artylerzyst¹536. By³ to wielce osobliwy egza-
min, przebiegaj¹cy w weso³ej atmosferze. Cesarz nie okaza³ siê tu bynajmniej
s³abszy. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e równie¿ on by³ �wie¿o po szkolnych
egzaminach.

Nastêpnie podjêto temat wojen i wielkich dowódców.
� Los bitwy � mówi³ Cesarz � zale¿y od jednej chwili, od jednej my�li.

Najpierw cz³owiek ma ró¿norodne pomys³y na rozegranie batalii, po czym
rozpoczyna siê starcie, trwa to przez pewien czas, wreszcie nadchodzi klu-
czowy moment: decyduje b³ysk geniuszu, a niewielka rezerwa koñczy roz-
poczête dzie³o. Rozmawiali�my o Lützen, Bautzen537, etc., etc.

Nastêpnie Cesarz zauwa¿y³, ¿e gdyby pod Waterloo zgodnie z pierwotnym
planem obszed³ prawe skrzyd³o nieprzyjaciela, bitwê wygra³by z ³atwo�ci¹.
Wola³ jednak uderzyæ w �rodek linii, by rozerwaæ obie armie. Wszystko jed-
nak � jak mówi³ � uk³ada³o siê w tym dniu fatalnie. Powinien odnie�æ zwy-
ciêstwo mimo absurdalnych sytuacji, do jakich dochodzi³o. Podczas ¿adnej
z poprzednich bitew nie by³ tak pewny swego jak pod Waterloo. Jeszcze raz
rozwa¿my, co siê w³a�ciwie wydarzy³o.

536 Gaspard Gourgaud w 1801 r. trafi³ do l�École d�artillerie w Châlons.
537 Lützen, Bautzen (Budziszyn) � miejsca dwóch zwyciêskich dla Napoleona bitew wiosen-

nej czê�ci kampanii 1813 r., odpowiednio 2 maja 1813 r. i 20-21 maja 1813 r.



MEMORIA£ ZE �W. HELENY

286

� Grouchy gdzie� przepad³ � rzek³. � Ney straci³ przytomno�æ umys³u.
D�Erlon538 okaza³ siê bezu¿yteczny. Nikt nie by³ sob¹, etc.�

Gdyby tamtego wieczoru zna³ pozycjê Grouchy�ego � kontynuowa³ �
i móg³ siê z nim po³¹czyæ, zdo³a³by nazajutrz dziêki tym znacz¹cym posi³-
kom opanowaæ sytuacjê, a mo¿e nawet rozbiæ armie sprzymierzonych. By³-
by to jeszcze jeden genialny manewr, jeszcze jedno szczê�liwe zrz¹dzenie
fortuny i nikogo by to bynajmniej nie zdziwi³o. Nie mia³ jednak pojêcia, gdzie
znajduje siê Grouchy, a poza tym dowodzenie resztkami armii nie by³o ³atwe.

� Trudno by by³o nawet j¹ sobie wyobraziæ owej tragicznej nocy � mówi³
� by³a niczym wezbrany potok, co wyst¹pi³ z koryta: wszystko unosi³a z sob¹.

Po wyczerpaniu tego tematu zacz¹³ analizowaæ niebezpieczeñstwa, na jakie
nara¿eni s¹ wspó³cze�ni dowódcy. Nie da siê tego porównaæ z dawnymi bitwa-
mi. Dzi� nie ma ju¿ miejsca, w którym dowódca zdo³a³by siê uchroniæ od ognia
artylerii. Niegdy� wodzowie ryzykowali ¿ycie tylko wtedy, gdy osobi�cie ru-
szali do ataku, co Cezarowi przydarzy³o siê zaledwie dwu- lub trzykrotnie539.

� Rzadko kiedy � opowiada³ przy innej okazji � dowódca skupia w so-
bie wszystkie zalety wielkiego wodza. Rzecz¹ najbardziej po¿¹dan¹ u do-
wódcy, co automatycznie wyró¿nia go spo�ród przeciêtnych ¿o³nierzy, jest
po³¹czenie w jednakowym stopniu talentu i odwagi. Cesarz przyrównywa³
tê cechê do boków kwadratu, je¿eli bowiem � kontynuowa³ � wyra�nie prze-
wa¿a³a u dowódcy odwaga, dzia³a³ on niew³a�ciwie, wbrew swym pierwot-
nym koncepcjom. Tych ostatnich z kolei ba³ siê wcielaæ w ¿ycie dowódca,
którego charakter lub odwaga nie dorównywa³y intelektowi. Cesarz poda³
za przyk³ad wicekróla540, u którego równowaga ta by³a jedyn¹ zalet¹, nie-
mniej wystarcza³a, by uchodzi³ za niepospolitego wodza.

Nastêpnie d³ugo rozmawiali�my o odwadze w sferze cia³a i ducha. Je�li
chodzi o tê pierwsz¹, Cesarz podkre�li³, ¿e na przyk³ad Murat i Ney nie po-
trafili nie byæ dzielni, trudno jednak znale�æ cz³owieka maj¹cego mniej roz-
s¹dku ni¿ oni. Uwaga ta dotyczy zw³aszcza Murata.

Co siê tyczy odwagi duchowej, uwa¿a³, ¿e to niezmiernie rzadka cecha,
nachodz¹ca cz³owieka � jak to okre�la³ � o drugiej w nocy. Jest to pewien
impuls, który pomimo najbardziej nawet nieprzewidzianych i niesprzyjaj¹-

538 Jean-Baptiste Drouet D�Erlon (1765-1844), genera³ francuski, bi³ siê pod Mor¹giem 25 stycz-
nia 1807 r., szef sztabu Lefebvrea, od marca do maja 1807 r. pod Gdañskiem, gdzie pod-
pisa³ kapitulacjê twierdzy. Szef sztabu Lannesa, 23 maja 1807 r. ranny pod Frydlandem.
W 1813 r. w Hiszpanii. Pod Waterloo odznaczy³ siê zajmuj¹c farmê La Haye-Sainte. Pó�-
niej wycofa³ siê z wojskiem do Loary, a nastêpnie wyjecha³ do Monachium i do Bayreuth,
gdzie prowadzi³ kawiarniê.

539 Inaczej jednak postawê w boju Cezara przedstawia Gajusz Swetoniusz Trankwillus w �De
vita Caesarum�, rozdz. 62 podaj¹c, ¿e niejednokrotnie sam stawa³ w linii boju (wyd. pol-
skie VI � 1987 r., s. 58).

540 Eugeniusz Beauharnais (1781-1824), wicekról W³och, syn Józefiny.
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cych okoliczno�ci zapewnia jasno�æ umys³u, trafno�æ oceny i decyzji. Nie
waha³ siê dodaæ, ¿e w³a�nie on mia³ najwiêcej owej nachodz¹cej cz³owieka
o drugiej w nocy odwagi i ¿e w swoim ¿yciu widzia³ bardzo niewiele osób,
które mu zbytnio pod tym wzglêdem nie ustêpowa³y.

Cesarz stwierdzi³ nastêpnie, ¿e nie³atwo poj¹æ, jak wiele znaczy si³a du-
cha, by z pe³n¹ �wiadomo�ci¹ konsekwencji swego czynu wydawaæ wielkie
bitwy decyduj¹ce o losie armii, kraju, tronu. Zauwa¿y³, ¿e niewielu jest do-
wódców, którym spieszno do walki:

� Starannie wybieraj¹ i przygotowuj¹ pozycjê dla swych wojsk, rozwa-
¿aj¹ ró¿ne warianty dzia³ania, lecz ju¿ na tym etapie zaczynaj¹ siê wahaæ.
Nie ma bowiem nic trudniejszego, a zarazem nic cenniejszego, ni¿ umiejêt-
no�æ podejmowania decyzji.

Nastêpnie przeszed³ do charakterystyki licznych dowódców, odpowiada-
j¹c na kilka moich pytañ.

� Kléber � powiada³ � mia³ ogromny talent, lecz dla niego liczy³a siê
tylko tera�niejszo�æ. Jego jedyn¹ rado�ci¹ ¿ycia by³a s³awa. Idea narodu by³a
mu najzupe³niej obca. Móg³ z powodzeniem walczyæ pod obcymi sztanda-
rami. Karierê rozpocz¹³ w m³odym wieku u Prusaków, dla których ¿ywi³ ba³-
wochwalczy wrêcz podziw541.

Desaix by³ najdoskonalszym uosobieniem owej bezcennej równowagi,
o której wcze�niej by³a mowa.

Moreau nie zalicza³ siê raczej do wybitnych dowódców. W jego wypad-
ku natura nie skoñczy³a swego dzie³a. Kierowa³ siê bardziej instynktem ni¿
wyrachowaniem.

W wypadku Lannes�a odwaga górowa³a najpierw nad talentem, pó�niej
jednak intelekt odgrywa³ coraz wiêksz¹ rolê, a¿ nast¹pi³a owa równowaga.
Kiedy za� umiera³ na polu bitwy, intelekt dominowa³ ju¿ wyra�nie. Przyj¹-
³em go na s³u¿bê jako Pigmeja, a straci³em giganta.542

Z kolei u innego dowódcy, którego wymieni³, intelekt górowa³ nad cha-
rakterem. Co prawda nie mo¿na mu by³o odmówiæ brawury, potrafi³ jednak
nale¿ycie doceniæ niebezpieczeñstwo, podobnie jak wielu innych dowódców.

Rozprawiaj¹c o odwadze i bitewnym zapale, Cesarz mówi³:
� Ka¿dy z mych dowódców ma w³a�ciwe sobie � jak to nazywam � �za-

nurzenie okrêtu�. Jedni � ci¹gn¹³, wykonuj¹c charakterystyczny gest � zanu-
rzaj¹ siê po pas, inni po brodê, u jeszcze innych g³owa znika w wodzie, tych
jednak jest bardzo niewielu, zapewniam pana.

541 Jean-Baptiste Kléber urodzi³ siê w 1753 r. w Strasburgu. Do szko³y wojskowej uczêszcza³
w Monachium, w 1777 r. jako kadet trafi³ do regimentu Kaunitza, a nastêpnie Ferdynanda
Wirtemberskiego. S³u¿y³ m.in. w garnizonie w Senftenberg (�amberk) w Czechach.

542 Lannes nie posiada³ wykszta³cenia wojskowego, w 1793 r. by³ jeszcze porucznikiem, a ju¿
w 1796 r. Bonaparte mianowa³ go gen. bryg.
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Suchet543 osi¹gn¹³ niezwyk³y poziom intelektu i odwagi.
Masséna, który by³ nieprzeciêtnym cz³owiekiem, mia³ tê osobliw¹ cechê,

¿e owa tak bardzo po¿¹dana równowaga uwidacznia³a siê w ogniu walki,
rodz¹c siê w chwili niebezpieczeñstwa.

Dowódcami rokuj¹cymi perspektywy na przysz³o�æ � koñczy³ � byli
Gérard544, Clausel545, Foy546, Lamarque, etc. Byliby to moi nowi marsza³kowie.

�roda 6 grudnia 1815

Sytuacja ksi¹¿¹t hiszpañskich pod Valençay. Papie¿ w Fontainebleau.
Refleksje, etc.

Zakoñczywszy dzi� rano dyktowanie mi wspomnieñ, Cesarz pracowa³ po
kolei z wyznaczonymi osobami, przechadzaj¹c siê z nimi jeszcze przez pe-
wien czas. Gdy ju¿ odeszli, do³¹czy³em do niego na dolnej alei. By³ smutny
i wyciszony. Jego twarz zdradza³a powagê i niezadowolenie.

� No có¿! � odezwa³ siê do mnie, wracaj¹c na obiad. � W Longwood
bêdziemy mieli stra¿ników pod samymi oknami. Chc¹ mnie zmusiæ, by pod-
czas posi³ków i w salonie towarzyszy³ mi obcy oficer. Nie móg³bym bez nie-
go wsiadaæ na konia. Krótko mówi¹c, ka¿dy nasz krok, ka¿dy nasz ruch mo¿e
oznaczaæ dla nas zniewagê!

Powiedzia³em Cesarzowi, ¿e to kolejna kropla pio³unu dodana do kieli-
cha goryczy, który musimy wychyliæ za minione dni chwa³y, ¿e wystarczy
jego stoicka postawa, ¿eby wyprowadziæ wrogów z równowagi i sprawiæ, a¿eby
wobec narodów rumienili siê ze wstydu, i¿ tak haniebnie postêpowali. O�mieli-

543 Louis-Gabriel Suchet (1770-1826), ksi¹¿ê Albuery, marsza³ek cesarstwa, szef sztabu Ar-
mii W³och, dowódca Armii Aragonii, odniós³ znacz¹ce sukcesy w Hiszpanii. W okresie
Stu Dni dowódca Armii Alp. Pó�niej wycofa³ siê z ¿ycia publicznego.

544 Maurice-Étienne Gérard (1773-1852), genera³ francuski, wielokrotnie ranny w bitwach,
w 1799 r. adiutant Bernadotte�a, walczy³ pod Mor¹giem i I³aw¹ Prusk¹, dowodzi³ kawaleri¹
sask¹ pod Wagram, w 1812 r. dowodzi³ dywizj¹, ksi¹¿ê Eugeniusz powierzy³ mu dowództwo
ariergardy; w 1813 r. dowódca korpusu, ranny pod Lubaniem, nad Kaczaw¹ i pod Lipskiem.
W 1815 r. przy Napoleonie, ranny pod Waterloo. Opu�ci³ Francjê, do której powróci³ w 1817 r.

545 Bertrand Clauzel (1772-1842), genera³ francuski, gen. bryg. w Armii W³och, w latach 1801-
-1802 na San Domingo, a podczas powrotu do Francji cudem ocala³ z katastrofy morskiej.
Od 1810 r. w Hiszpanii i Portugalii. W 1815 r. stan¹³ za Napoleonem. W 1831 r. marsza-
³ek Francji, zmar³ na apopleksjê.

546 Maximilien-Sébastien Foy (1775-1825), genera³ francuski, w 1805 r. szef sztabu II Kor-
pusu, pó�niej przez d³u¿szy okres walczy³ w Hiszpanii, pod Waterloo podczas ataku na
Heugoumont ranny kul¹, która przeszy³a mu prawe ramiê. Po 1815 r. w opozycji przeciw
rz¹dom burboñskim we Francji.
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³em siê zauwa¿yæ, ¿e papie¿ w Fontainebleau czy ksi¹¿êta hiszpañscy
w Valençay547 zapewne nigdy czego� podobnego nie zaznali.

� Te¿ tak s¹dzê � podj¹³. � Ksi¹¿êta polowali w Valençay, wydawali tam
bale i wcale nie czuli, ¿e s¹ w niewoli. Cieszyli siê powszechnym szacunkiem
i nale¿nymi wzglêdami. Stary król Karol IV548  by³ przewo¿ony z Compiègne
do Marsylii i z Marsylii do Rzymu, kiedy tylko zechcia³. A poza tym jak bar-
dzo tamte miasta ró¿ni¹ siê od miejscowo�ci na �wiêtej Helenie! Podobnie
traktowany by³ papie¿ w Fontainebleau, choæ Europa mia³a inne zdanie na ten
temat. Pomimo wszystkich tych udogodnieñ bardzo wiele osób nie wyrazi³o
zgody, by pe³niæ przy nim rolê stra¿ników. Odmowa ta wcale mnie nie poru-
szy³a, gdy¿ wyda³a mi siê logiczna, bowiem podobne funkcje s¹ delikatnej
natury, a w my�l naszych europejskich obyczajów granic¹ w³adzy jest honor.
Doda³, ¿e on sam, jako cz³owiek i jako urzêdnik, z miejsca odmówi³by pilno-
wania papie¿a, którego zreszt¹ nigdy nie rozkaza³ sprowadziæ do Francji.

Na twarzy mej pojawi³ siê wyraz zdumienia.
� Dziwi to pana? � podj¹³. � Nie wiedzia³ pan o tym? A jednak to praw-

da. Podobnie ma siê rzecz z wieloma innymi tego rodzaju sprawami, o któ-
rych pan z czasem siê dowie. Nale¿y zreszt¹ odró¿niæ czyny w³adcy
dzia³aj¹cego w imieniu ogó³u od dzia³ania zwyk³ego cz³owieka, którego
uczuæ nic nie krêpuje. Polityka zezwala, nakazuje wrêcz temu pierwszemu
czyniæ to, co czêsto by³oby niewybaczalne w wypadku tego drugiego.

Podczas obiadu rozmowa potoczy³a siê na inne tematy, dziêki czemu Ce-
sarz odzyska³ pogodê ducha. Zapanowa³a weso³a atmosfera.

Tymczasem Cesarz powa¿nie my�la³ o wyprowadzeniu siê z nêdznej cha-
tynki, nie zwa¿aj¹c na niedogodno�ci, jakich mo¿na siê by³o spodziewaæ
w nowej siedzibie. Poleci³ mi, bym na zakoñczenie wieczornej wizyty u na-
szego gospodarza wrêczy³ mu tabakierkê z jego monogramem i powiedzia³,
¿e Cesarzowi jest bardzo przykro, i¿ sprawi³ mu zapewne tak wiele k³opotów.

Czwartek 7 grudnia 1815

O �Nowej Heloizie� i mi³o�ci. Komplikacje.

Cesarz wys³a³ mnie do gospodarza o wczesnej porze, sam za� zacz¹³ czy-
taæ Now¹ Heloizê549. Czêsto zatrzymywa³ siê przy niektórych fragmentach,

547 W renesansowym zamku Valençay, le¿¹cym blisko po³udniowego brzegu Loary mieszka³
od 1808 r. król Hiszpanii Ferdynand VII.

548 Karol IV (1748-1819), król Hiszpanii z dynastii Burbonów w latach 1788-1808. Zmar³
w Rzymie. Ojciec Ferdynanda VII.

549 Nowa Heloiza � powie�æ epistolograficzna J.J. Rousseau z 1761 r., w której przedstawi³
nieszczê�liw¹ mi³o�æ biednego nauczyciela i jego pochodz¹cej z arystokracji uczennicy. Na
kanwie ich mi³o�ci Rousseau dokona³ krytycznej analizy wspó³czesnej mu cywilizacji.
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analizuj¹c sztukê argumentacji, urokliwo�æ stylu i jêzyka. Czyta³ ponad dwie
godziny. O ksi¹¿ce tej rozmawiali�my podczas �niadania.

Jan Jakub550  przekroczy³ granicê naturalno�ci � komentowa³ Cesarz � opi-
suj¹c nie mi³o�æ, lecz istne ob³¹kanie. Mi³o�æ winna byæ przyjemno�ci¹, a nie
cierpieniem. Ja z kolei twierdzi³em, ¿e u Jana Jakuba nie ma ¿adnego uczu-
cia, które cz³owiekowi by³oby obce, i ¿e samo cierpienie, o którym wspomi-
na³ Cesarz, jest ju¿ szczê�ciem.

� Widzê � odezwa³ siê do mnie ze �miechem � ¿e popada pan w senty-
mentalne tony.

Po �niadaniu Cesarz odda³ siê ponownie lekturze. Od czasu do czasu prze-
rywa³ czytanie: w koñcu i on uleg³ magii literatury. Wreszcie od³o¿y³ ksi¹¿-
kê. Udali�my siê do ogrodu.

� Rzeczywi�cie � mówi³ po drodze � w tym dziele jest ¿ar, co porusza
i niepokoi.

D³ugo i dog³êbnie dyskutowali�my na ten temat. Na koniec Cesarz rzek³,
¿e mi³o�æ doskona³a to idealne szczê�cie i ¿e tak jedno jak i drugie s¹ w tym
samym stopniu ulotne, eteryczne, tajemnicze, niepojête; mi³o�æ winna byæ
zajêciem dla pró¿niaka, odpoczynkiem dla wojownika, a raf¹ podwodn¹ dla
w³adcy.

Do³¹czyli do nas wielki marsza³ek i pan Gourgaud. W³a�nie przybyli
z Longwood. Od kilku dni admira³ przejawia³ szczególn¹ aktywno�æ, by-
�my siê tam przeprowadzili. Równie¿ Cesarz przejawia³ pod tym wzglêdem
nie mniejszy zapa³. W Briars czu³ siê tak bardzo nieszczê�liwy! Nale¿a³o
jednak czekaæ, a¿ w nowej siedzibie zniknie zapach farby. By³ na ni¹ wyj¹t-
kowo uczulony. Nigdy w pa³acach cesarskich nie by³ wystawiony na to ryzy-
ko. Czêsto w czasie jego podró¿y trzeba by³o zmieniaæ po�piesznie kwatery,
które mu przygotowano. Na pok³adzie Northumberlanda farba okrêtowa
przyprawia³a go o chorobê. Wczoraj powiadomiono go, ¿e wszystko jest go-
towe i nie czuæ ju¿ zapachu. Wobec tego postanowi³ udaæ siê do Longwood
za dwa dni, w sobotê, tak by w niedzielê cieszyæ siê z nieobecno�ci robotni-
ków. Jednak¿e wielki marsza³ek i pan Gourgaud o�wiadczyli, ¿e w³a�nie
sprawdzili nowe miejsce i nie da siê w nim jeszcze zamieszkaæ. D³ugo roz-
wodzili siê na ten temat. Cesarz by³ bardzo niezadowolony z tej relacji: mu-
sia³ od³o¿yæ planowany ju¿ wyjazd. Obaj panowie odeszli, my za� wrócili�my
na doln¹ alejê. Cesarz ca³y czas by³ w markotnym nastroju, gdy z kolei przy-
by³ z Longwood pan de Montholon. Pojawi³ siê bardzo nie w porê. Powta-
rza³, ¿e wszystko jest gotowe, ¿e Cesarz mo¿e siê tam udaæ, kiedy tylko
zechce. Te dwie w gruncie rzeczy tak bardzo ró¿ni¹ce siê relacje spowodo-
wa³y wiele zamieszania i zdenerwowania. Na szczê�cie pora obiadu odwró-

550 Jan Jakub Rousseau (1712-1778), pisarz, filozof i pedagog, twórca m.in. koncepcji swo-
bodnego wychowania.
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ci³a uwagê od tych spraw. Do sto³u podano w izbie, gdy¿ Cesarz by³ tak zaka-
tarzony, ¿e nie móg³ przebywaæ pod namiotem. Po posi³ku wznowi³ czytanie.
Skoñczy³ dzieñ podobnie jak zacz¹³, czyli lektur¹ Nowej Heloizy.

Od pi¹tku 8 do soboty 9 grudnia 1815

Angielski porucznik. Osobliwo�ci. Wstrzymana przeprowadzka do
Longwood. Polityka. Sytuacja we Francji. Obrona Neya.

Wczorajsze sprzeczne informacje dotycz¹ce zapachu farby w Longwood
sprawi³y, ¿e postanowi³em sprawdziæ to osobi�cie. Poniewa¿ chcia³em zdaæ
Cesarzowi relacjê przy �niadaniu, wyruszy³em bardzo wczesnym rankiem,
przebywaj¹c trzy czwarte drogi pieszo, gdy¿ nikt jeszcze o tej porze nie krz¹-
ta³ siê w stajniach. Z powrotem by³em ju¿ przed godzin¹ dziewi¹t¹. Rze-
czywi�cie w pomieszczeniach niemal ju¿ nie czu³o siê zapachu, ale Cesarz
i tego nie by³by w stanie znie�æ.

Dziewi¹tego grudnia Cesarz przyj¹³ w ogrodzie kapitana siedemdziesiê-
cioczterodzia³owego Mindena551. Jednostka ta przyby³a z Kapsztadu552 i wkrót-
ce mia³a powróciæ do Europy. Kapitan ten dost¹pi³ ju¿ zaszczytu audiencji
u Napoleona w Pary¿u w okresie konsulatu, przed dwunastoma laty. Zwró-
ci³ siê z pro�b¹, by pozwolono mu przedstawiæ Cesarzowi jednego ze swych
poruczników, motywuj¹c to przyczynami natury osobistej, które wyda³y nam
siê wielce osobliwe. M³odzieniec ów urodzi³ siê w Bolonii, akurat wtedy,
gdy po raz pierwszy armia francuska wkracza³a do tego miasta. Na jego
chrzcie pojawi³ siê francuski dowódca, a by³ nim w³a�nie Napoleon, który
nawet zabra³ g³os, lecz m³odzieniec nie potrafi³ powtórzyæ jego s³ów. Z tej
okazji francuski dowódca podarowa³ mu trójkolorow¹ kokardê, przechowy-
wan¹ pieczo³owicie przez jego rodzinê.

Gdy osoby te odesz³y, z Longwood powróci³ wielki marsza³ek. Jego zda-
niem zapach farby by³ ju¿ prawie niewyczuwalny. W Briars Cesarz czu³ siê
tak �le! Poniewa¿ czê�æ jego rzeczy ju¿ tam przetransportowano, postanowi³,
¿e wyruszy do Longwood nazajutrz. Wiadomo�æ ta bardzo mnie ucieszy³a.

551 HMS Minden � okrêt linowy Royal Navy zaopatrzony w 74 dzia³a. Swoj¹ nazwê otrzyma³
od hanowerskiego miasta Minden, gdzie podczas wojny 7-letniej w 1759 r. wojska angiel-
sko-hanowerskie pokona³y wojska francuskie. Zbudowany zosta³ w 1810 r. w Bombaju
i by³ pierwszym okrêtem królewskiej marynarki zwodowanym poza Wyspami Brytyjski-
mi. Dowodzi³ nim kpt. Mackay.

552 Kapsztad (Cape Town) � miasto w Republice Po³udniowej Afryki, w 1815 r. stolica kolo-
nii brytyjskiej Kraju Przyl¹dkowego. Miejsce osadzenia Las Casesa z synem po wywie-
zieniu ich ze �w. Heleny.
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Ju¿ od kilku dni by³em przekonany o s³uszno�ci decyzji, by sk³oniæ Cesarza
do opuszczenia tego miejsca. Zachowywa³em dla siebie zarówno oficjalne,
jak i poufne wiadomo�ci przekazywane mi na ten temat. Uwa¿a³em, ¿e po-
winienem zaoszczêdziæ mu ewentualnych przykro�ci, postanawiaj¹c inter-
weniowaæ osobi�cie w razie potrzeby. Dwa dni wcze�niej zwiniêto namiot,
choæ wcale sobie tego nie ¿yczyli�my. Oficer, któremu to zlecono, otrzyma³
równie¿ rozkaz zdjêcia okiennic z chaty Cesarza. Nale¿a³o siê temu sprze-
ciwiæ: wzi¹³em na siebie tê niewdziêczn¹ rolê.

� Nie wolno tego robiæ � rzek³em do oficera � Cesarz jeszcze �pi.
Po czym go odprawi³em. Ma³o tego: aby napêdziæ mi strachu, powiedzia-

no mi w wielkiej tajemnicy, ¿e je�li Cesarz zostanie d³u¿ej, rozwa¿ano mo¿-
liwo�æ przys³ania stu ¿o³nierzy, którzy roz³o¿yliby siê obozem w okolicach
jego chatynki. Odpowiedzia³em, ¿e to bardzo dobry pomys³, w gruncie rze-
czy nie przejmuj¹c siê tym wcale, etc., etc.

Jaka mog³a byæ przyczyna tych po�piesznych dzia³añ? Podejrzewa³em,
¿e o wiele bardziej licz¹cym siê czynnikiem ni¿ cokolwiek innego móg³ byæ
zwyk³y kaprys stra¿ników, jak równie¿ chêæ pokazania, kto sprawuje tutaj
rzeczywist¹ w³adzê.

Otrzymali�my prasê do dnia piêtnastego wrze�nia. Sta³a siê ona tematem
rozmów. Cesarz przejrza³ j¹: przysz³o�æ rysowa³a siê w czarnych barwach.
W grê wchodzi³y � jak mówi³ � trzy zasadnicze rozwi¹zania: podzia³ poli-
tyczny Francji, srogie, lecz niepewne rz¹dy Burbonów albo te¿ jakiej� innej
dynastii przy wspó³udziale instytucji pañstwowych. Ludwik XVIII � zauwa-
¿y³ � z powodzeniem móg³ panowaæ w 1814 roku, mieni¹c siê monarch¹
narodowym. Dzi� pozosta³a mu tylko jedna szansa, haniebna i wielce nie-
pewna, a mianowicie, rz¹dy silnej rêki i terroru. Panowaæ mog³a albo jego
dynastia, albo te¿ wst¹pi³aby po nim na tron inna, nieznana jeszcze. Gdy kto�
z nas zauwa¿y³, ¿e móg³by to byæ ksi¹¿ê Orleañski553, Cesarz w zwiêz³ych
s³owach przedstawi³ zrêczn¹ argumentacjê, ¿e mog³oby tak siê staæ, gdyby
ksi¹¿ê Orleañski wst¹pi³ na tron zgodnie z prawem sukcesji. Jednak w inte-
resie wszystkich w³adców Europy by³oby po¿¹dane, by zamiast ksiêcia
Orleañskiego krocz¹cego drog¹ zbrodni w³adc¹ tym by³ on, Napoleon.

� Do czego bowiem dzi� zmierza doktryna monarchistyczna bêd¹ca za-
przeczeniem ostatnich wydarzeñ? By w imiê tak zwanej legitymizacji w³a-
dzy nie pozwoliæ, a¿eby Francja obra³a drogê, jak¹ wskaza³em? Przyk³ad
przeze mnie dany jest na przestrzeni wieków jedyny w swoim rodzaju, nato-
miast metoda ksiêcia Orleañskiego, bliskiego krewnego panuj¹cego monar-
chy, mo¿e znale�æ na�ladowców ka¿dego dnia, w ka¿dej chwili i w ka¿dym
kraju. Nie ma w³adcy, który w swym pa³acu nie by³by otoczony braæmi, kuzy-

553 Ludwik Filip I (1773-1850), król Francuzów (Roi des Français) w okresie 1830-1848 wy-
wodz¹cy siê z ksi¹¿êcej linii orleañskiej Burbonów.
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nami, siostrzeñcami czy te¿ innymi krewniakami postêpuj¹cymi tak samo
jak ci, co pojawi¹ siê na ich miejscu.

W tych¿e gazetach przeczytali�my fragment memoria³u marsza³ka Neya
bêd¹cego czym� w rodzaju samoobrony. Cesarz uzna³, ¿e dokument ten jest
godny politowania, gdy¿ nie by³ w stanie ocaliæ mu ani ¿ycia, ani honoru.
Jego argumentacja by³a nieprzekonywaj¹ca, by nie wyraziæ tego dosadniej.
Mimo swych wcze�niejszych dokonañ zapewnia³, ¿e oddany jest królowi,
co wiêcej � ¿e od¿egnuje siê od Cesarza.

� To absurdalna metoda � kontynuowa³ Napoleon � stosowana na ogó³,
jak siê wydaje, przez tych, których tamte pamiêtne wydarzenia wysunê³y na
pierwszy plan. Osoby te nie zdawa³y sobie sprawy, jak bardzo uto¿samiany
jestem z wszystkimi naszymi wspania³ymi dokonaniami, wiekopomnymi
budowlami, instytucjami; nie zdawa³y sobie sprawy, ¿e nie sposób nie za-
uwa¿yæ tego nie uw³aczaj¹c honorowi Francji. Jej chwa³a winna byæ uto¿-
samiana z moj¹ w³asn¹! I choæby uciekano siê do najprzeró¿niejszych forteli,
wybiegów i fa³szerstw, aby udowodniæ co� przeciwnego, w oczach narodu
nie stanê siê kim� innym.

� Wydawa³o siê � ci¹gn¹³ Cesarz � ¿e Neya mo¿na by³o obroniæ. Da³ siê
porwaæ fali spo³ecznego entuzjazmu, widz¹c w tym wolê ogó³u i dobro oj-
czyzny. W dzia³alno�ci swej nie kierowa³ siê wówczas ani wyrachowaniem,
ani zdrad¹. W koñcu jednak nast¹pi³a katastrofa: zosta³ postawiony przed s¹-
dem, w obliczu którego nic nie potrafi³ powiedzieæ na temat owych wieko-
pomnych wydarzeñ. Nie mia³ równie¿ nic do powiedzenia, by broniæ w³asnego
¿ycia, prócz tego, ¿e chroni¹ go naj�wiêtsze warunki kapitulacji, gwarantuj¹-
ce ka¿demu puszczenie w niepamiêæ dawnej dzia³alno�ci politycznej. Je¿eli
ta linia obrony zawiod³a, sta³o siê to przynajmniej na oczach ca³ego narodu.
Pogwa³cono najbardziej elementarne prawa obywatelskie. Ney wspominany
bêdzie jako cz³owiek wielkiego charakteru, najszlachetniejszy m¹¿, który okry³
hañb¹ i znies³awi³ tych, co wbrew uroczystym deklaracjom opu�cili go nik-
czemnie. Jednak rola takiego oskar¿yciela przerasta³a go chyba � mówi³ Ce-
sarz. � Ney jest najdzielniejszym z ludzi i na tym koñcz¹ siê jego zalety.

Jest rzecz¹ pewn¹, ¿e Ney, opuszczaj¹c Pary¿, by³ ca³kowicie oddany kró-
lowi, natomiast decyzjê opuszczenia w³adcy podj¹³ pod wp³ywem swoich
¿o³nierzy. Je¿eli wówczas dokona³a siê w nim ta radykalna przemiana, to
dlatego ¿e czu³, i¿ musi odkupiæ swe winy. Nale¿y zreszt¹ dodaæ, ¿e po swoim
pamiêtnym rozkazie dziennym napisa³ do Cesarza, i¿ to co w³a�nie uczyni³,
dyktowa³a mu przede wszystkim troska o dobro ojczyzny, a poniewa¿ za-
pewne nie cieszy siê jego ³ask¹, prosi go, ¿eby pozwoli³ mu siê wycofaæ.
Cesarz odpowiedzia³ na to, by stawi³ siê przed jego obliczem: przyjmie go
tak samo jak nazajutrz po bitwie nad rzek¹ Moskw¹554. Ney, stawiwszy siê

554 Chodzi o bitwê pod Borodino (przyp. t³um).
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przed Napoleonem, stwierdzi³, ¿e po tym co zasz³o w Fontainebleau, Ce-
sarz ma chyba ci¹gle w¹tpliwo�ci co do jego przywi¹zania i wierno�ci, pro-
si go zatem tylko o to, by móg³ byæ grenadierem jego Gwardii. W odpowiedzi
Cesarz wyci¹gn¹³ do niego rêkê, nazywaj¹c go Najdzielniejszym z Dziel-
nych, jak czyni³ to czêsto. Nastêpnie Ney odezwa³ siê do Cesarza  .............
........................................................................................................................

Cesarz zauwa¿y³, ¿e Ney znalaz³ siê w podobnej sytuacji jak buntownik
Tureniusz. Neya mo¿na by³o broniæ � powiada³ � natomiast Tureniusza nie
sposób niczym usprawiedliwiæ. A jednak to Tureniusz uzyska³ wybaczenie,
zosta³ zrehabilitowany, natomiast Ney mia³ prawdopodobnie ponie�æ �mieræ.

W roku 1649 Tureniusz � opowiada³ � sta³ na czele armii królewskiej.
Dowództwo nad ni¹ powierzy³a mu Anna Austriaczka555, regentka królestwa.
Mimo ¿e z³o¿y³ przysiêgê wierno�ci, zhañbi³ w³asne wojsko, opowiadaj¹c
siê za Frond¹, po czym ruszy³ na Pary¿. Kiedy jednak uznano go winnym
zdrady stanu, opu�ci³a go skruszona armia, �cigany za� Tureniusz, by unik-
n¹æ sprawiedliwo�ci, schroni³ siê na dworze ksiêcia Hesji.556

Ney z kolei uleg³ woli entuzjastycznie nastawionej armii. A jeszcze dzie-
wiêæ miesiêcy wcze�niej uznawa³ monarchê, który powraca³ na czele sze�ciuset
tysiêcy obcych ¿o³nierzy; monarchê, który nie zgodzi³ siê na zaproponowan¹
mu przez Senat konstytucjê bêd¹c¹ formalnym i koniecznym warunkiem jego
powrotu; monarchê, który � o�wiadczaj¹c, ¿e panuje od dziewiêtnastu lat �
pragn¹³ przez to wykazaæ, ¿e wszystkie poprzednie rz¹dy uwa¿a za uzurpa-
torskie. Ney, ceni¹cy ponad wszystko suwerenno�æ narodu, walczy³ dla tej
sprawy przez dwadzie�cia piêæ lat. Od prostego ¿o³nierza doszed³ do god-
no�ci marsza³ka. Je¿eli jego postawa z dwudziestego marca nie by³a zbyt
honorowa, mo¿na j¹ przynajmniej zrozumieæ, a pod pewnymi wzglêdami
nawet usprawiedliwiæ. Natomiast postawa Tureniusza by³a godna zbrodnia-
rza, gdy¿ Fronda by³a zwi¹zanym z Hiszpani¹ stronnictwem, które prowa-
dzi³o wówczas wojnê z w³asnym królem. Ponadto dzia³a³ on w interesie
w³asnym oraz rodziny, maj¹c nadziejê, ¿e kosztem Francji, swojej ojczyzny,
uda mu siê obj¹æ w³adzê.

555 Anna Habsburg (1601-1666), ksiê¿niczka hiszpañska, królowa Francji pochodz¹ca z hisz-
pañskiej ga³êzi Habsburgów.

556 Tureniusz, kiedy w okresie 1648-1653 wybuch³ bunt arystokracji zwany Frond¹, musia³
schroniæ siê w Hesji, gdzie ksiêciem by³ wówczas Wilhelm VI Sprawiedliwy.


