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AMBASADOR W PARYŻU

Trzydziesty trzeci rok życia wydawał się być przełomem w karierze Metter-
nicha: punktem kulminacyjnym i punktem zwrotnym zarazem, od którego 
wszystko mogło już iść tylko z górki.

„Nasz upadek jest nieunikniony, a za sobą pociągamy całą Europę – 
skarżył się Metternich na początku 1806 roku. – Oby tylko historia w swej 
sprawiedliwości nie oskarżyła wyłącznie nas o to, że byliśmy bezpośred-
nim narzędziem służącym do zniszczenia porządku społecznego, wraz 
z którym zginie zarówno polityczna niezależność państw, jak i każda idea 
indywidualnej wolności”.

Napoleon odniósł tryumf nad Austrią i wkrótce zatryumfuje także 
nad Prusami; wyparł Rosję na wschód, a Anglię na morza. Rok 1806 
miał przynieść kolejną hiobową wieść: 6 sierpnia Habsburg zrezygno-
wał z korony Świętej Rzymskiej Rzeszy Narodu Niemieckiego; owa 
Rzesza praktycznie już nie istniała. 12 lipca początkowo szesnastu 
książąt niemieckich na czele ze świeżo upieczonymi królami Bawarii 
i Wirtembergii utworzyło Związek Reński. Stało się tak za sprawą ce-
sarza Francuzów, który zwał się ich protektorem, a zapanował nad nimi 
w taki sposób i w takim stopniu, o jakich rzymsko-niemiecki cesarz nie 
mógł nawet marzyć.

Napoleon I uważał się za prawdziwego następcę Karola Wielkiego. 
Ów nowy Frank, jak go zwali jego niemieccy zwolennicy, odrestaurował 
państwo frankońskie, położywszy kres Rzeszy Niemiecko-Rzymskiej, 
która wydawała mu się tysiącletnim bezkrólewiem. Akcent był bowiem 
położony na słowo „niemiecka” oznaczające rozdrobnienie i niezgodę, 
a nie na słowo „rzymska” będące symbolem koncentracji i jedności. Rze-
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sza niemiecka nie jest „państwem”, lecz „sumą praw, jakich poszczególne 
części pozbawiły całość” – zauważył niemiecki filozof Hegel. Francuski 
„Moniteur” żądał zaś: to tak zwane imperium jest wytworem klerykalizmu 
i feudalizmu; dlatego też w imię postępu i z korzyścią dla jego krzewicieli 
powinno zostać usunięte.

Tak też się stało. Metternich jako człowiek oświecenia nie rozpaczał 
po Sacrum Imperium, a próby niemieckich romantyków wskrzeszenia 
tego nieboszczyka wydawały mu się raczej śmieszne. Jako hrabia Rzeszy 
uskarżał się jedynie na to, co wiązało się ze stratą dla rodziny Metterni-
chów. Z utratą godności można się było pogodzić, zwłaszcza że Klemens 
– podobnie jak Franciszek I – miał zamiar zrekompensować to sobie do-
wartościowaniem swojej pozycji jako Austriaka.

Trudniej mu było przeboleć stratę dóbr Ochsenhausen otrzymanych jako 
rekompensata za utracone ziemie na lewym brzegu Renu; było to skutkiem 
rozwiązania Rzeszy. Król Wirtembergii postępował bowiem podobnie jak 
wszyscy książęta krajowi, którzy uzyskali suwerenność państwową. Pra-
gnął on nie tylko zmediatyzowania – a więc pozbawienia zwierzchności 
krajowej – książąt mających mniej szczęścia, a podobnie jak on sam za-
leżnych dotąd bezpośrednio od Rzeszy, lecz w miarę możliwości okrojenia 
także ich terytoriów.

Artykuł dwudziesty czwarty Dokumentu Związkowego przyznawał Sa 
Majesté le Roi du Würtemberg wśród innych possessions również Ochsen-
hausen, zobowiązywał jego dawnego księcia Rzeszy do zamieszkania 
w obrębie Związku Reńskiego i przyznawał nowemu suwerenowi prawo 
pierwokupu dóbr ziemskich.

Jest to akt rewolucyjny – pisał Klemens Metternich do swego ojca, który 
został najbardziej poszkodowany. Dla niego samego stanowiło to jedną 
z drobnych niedogodności w wielkim nieszczęściu, jakim było rozwiązanie 
starego porządku społecznego odpowiadającego mu zarówno w praktyce, 
jak i w teorii, oraz zniszczenie starego systemu państwowego, w którym 
jakoś udawało się dotąd utrzymywać pokój.

Tego nie mógł przeboleć, to była dla niego katastrofa: spustoszenie starej 
Europy. „Gdzie pada manna? – pytał zrozpaczony nie jak człowiek szu-
kający Ziemi Obiecanej, lecz jak ten, kto ją utracił. – Gdzie Bóg wychyla 
się zza kulis świata?”
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Gentz poszukiwał zatem nowego Mojżesza. Wychodził bowiem z za-
łożenia, że „przeciwko takiemu wrogowi jak ten, którego w naszej epoce 
spłodziła rewolucja, nie wystarczy nasza sztuka wojenna i dyplomatyczna; 
musimy zginąć i wkrótce zginiemy, jeśli w najwyższej potrzebie i najwięk-
szym wysiłkiem nie uda nam się wytoczyć na plac boju nowej broni”. Taką 
broń widział Gentz w osobie Metternicha, ostatniej i najlepszej podporze 
monarchii habsburskiej – ultima ratio Austrii.

W każdym razie to mu właśnie wmówił i nie musiał wcale bardzo się 
starać, żeby go o tym przekonać. Metternichowi nie powiodła się właśnie 
dyplomatyczna misja szybkiego i trwałego włączenia Prus do koalicji, 
co nie było winą jego, lecz Fryderyka Wilhelma III, tego wcielenia 
niewzruszoności i niemocy ancien régime’u. Choć rozpaczał nad skut-
kami niepowodzenia, nie zwątpił jednak w samego siebie. Subiektywnie 
rzecz biorąc, sytuacja mogła być nieco przesadzona, gdyż jako dziecko 
szczęścia – choć tym razem go nie miał – skłaniał się do przedstawia-
nia obiektywnego nieszczęścia w jeszcze czarniejszych barwach niż 
w rzeczywistości. Dzięki temu egocentryk ten nie tracił wiary w siebie 
i dość szybko odzyskiwał optymizm właściwy osiemnastowiecznemu 
człowiekowi oświecenia.

W ciemności ujrzał bowiem promyk światła. Rewolucja francuska zwy-
kle najpierw połykała swoich przeciwników, a następnie pożerała własne 
dzieci – co powinno prowadzić do samoeliminacji. Napoleon rozsadził 
starą wspólnotę państw i na jej gruzach zbudował monarchię uniwersalną; 
ta imperialistyczna inwestycja była jednak sprzeczna z jej zasadniczym 
duchem rewolucyjnym. Metternich zaczął zatem wierzyć w „samouni-
cestwienie niszczącej potęgi” i mieć nadzieję na załamanie się kolosa na 
glinianych nogach.

Mogło się to jednak jeszcze przeciągnąć, a do tego czasu należało prze-
trwać. „Odsuńmy przynajmniej w czasie tę epokę, której ostateczne unik-
nięcie nie leży w naszej mocy” – pisał 10 stycznia 1806 roku, tłumiąc 
w sobie pesymizm; już jedenaście dni później optymistycznie dodał: Eu-
ropa wprawdzie się wypali, lecz z tego popiołu „powstanie nowy porządek 
rzeczy lub raczej stary porządek zapanuje w nowych państwach”.

Przygotował już nawet plan zakładający opóźnienie tego procesu, może 
nawet stłumienie ognia i uchronienie przed nim własnego domu.
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Podobnie jak innym politykom w takiej sytuacji, nie przyszło mu do 
głowy nic mądrzejszego niż podział: Europa na zachód od linii ciągnącej 
się od ujścia Wezery, poprzez Rudawy i Inn, aż do Adriatyku miała pozostać 
w granicach imperium napoleońskiego; Europa położona na wschód od tej 
linii miała zaś utworzyć pakt obronny pomiędzy Austrią, Rosją i Prusami, 
a nawet więcej – pozostawać w politycznej wspólnocie starych monarchii 
zwanej Confederation de l’Orient.

Było to coś na kształt odwróconej Jałty, antycypowany wizerunek 
Europy podzielonej na NATO i Układ Warszawski. Metternich sądził 
przez chwilę, że obie te części, te różne systemy mogłyby istnieć w po-
koju obok siebie. Przekonał się jednak szybko, że nie doceniał imperium 
napoleońskiego nastawionego na misję wobec świata i jego zdobywanie, 
a przeceniał gotowość obronną i instynkt samozachowawczy państw za-
grożonych.

W każdym razie należało zachować Austrię – w razie konieczności 
środkami, które miano uznać za typowo austriackie, oraz metodami wprost 
stworzonymi dla Metternicha. Należały do nich: odwlekanie katastrofy, 
odraczanie końca, dostosowanie do tego, czego nie da się zmienić; odcze-
kanie, aż będzie można to zmienić i ustalić dzień sądu nad Napoleonem 
lub – jeszcze lepiej – aż sam się potknie, aż niszczycielska siła dokona sa-
mounicestwienia.

Czyżby w Wiedniu wiedziano, że do takiej kunktatorskiej polityki 
i takiego lawirowania najlepiej nadawał się świeżo upieczony Austriak 
Metternich? W każdym razie w wieku trzydziestu trzech lat otrzymał on 
nominację na ambasadora w Paryżu – najważniejsze stanowisko dyploma-
tyczne ówczesnej monarchii.

Początkowo miał zostać wysłany do Sankt Petersburga. Nowy minister 
spraw zagranicznych, hrabia Johann Philipp Stadion, poprzednik Metter-
nicha na dworze króla pruskiego, widział go bowiem chętnie jako swego 
następcę na dworze cara Rosji; obaj należeli w 1805 roku do partii pro-
wojennej.

Hrabia Karl Nesselrode, późniejszy minister spraw zagranicznych Rosji, 
nie oceniał go tak pozytywnie: „Przyznaję, że choć pan Metternich nie 
dorósł jeszcze do stanowiska, na które się go przeznacza, nie jest wszakże 
pozbawiony ducha. Ma on go więcej niż trzy czwarte wiedeńskich dostoj-
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ników; poza tym potrafi być bardzo uprzejmy, ma przyjemny wygląd, jest 
niemal zawsze zakochany, lecz jeszcze częściej roztargniony, co w dyplo-
macji jest równie niebezpieczne jak w miłości”.

Czy były to cechy, które zwróciły na niego uwagę Napoleona? Ambasa-
dor austriacki, którego łatwo można było zabawić, zwłaszcza w Paryżu, był 
mile widziany przez tego, który chciał wszystko skoncentrować na Francji. 
Nawet porażka jako posła w Berlinie została mu zaliczona na plus. Napo-
leon myślał z wyprzedzeniem. Życzył sobie członka rodziny Kaunitzów, 
„prawdziwie austriackiego domu, który długo był związany z francuskim 
systemem”. Zaoferowano mu małżonka wnuczki kanclerza Kaunitza, który 
swego czasu sprzymierzył się z Francją przeciwko Prusom.

W swej autobiografii Klemens chwalił się, że dwaj najpotężniejsi władcy 
świata, rosyjski car i cesarz Francuzów, wzajemnie go sobie wyrywali. 
Aleksander był jednak raczej ostrożny, a Napoleon – za radą swego wie-
deńskiego ambasadora Larochefoucauld – uprzedzająco grzeczny, gdyż 
to, co Metternich poczytywał sobie za zasługę, on oceniał jako korzystne 
dla Francji. Chciał mieć u siebie „ów organ Austrii, który najlepiej nadaje 
się do nawiązywania stosunków, jakie życzyłby sobie widzieć między 
obu państwami”: societas leonis między powiększoną Francją a okrojoną  
Austrią, między mistrzowskim politykiem a dyplomatycznym terminato-
rem. Ponownie Klemens miał więcej szczęścia niż rozumu; mimo to umiał 
kuć żelazo póki gorące. Nie zadowolił się satysfakcją, że w ciągu pięciu 
lat przebył „wszystkie szczeble kariery”, awansując z posła na niewielkim 
dworze w Dreźnie na ambasadora przy cesarzu Francuzów. Chciał, by ten 
awans wiązał się też z odpowiednim wynagrodzeniem. Do żony przebywa-
jącej jeszcze w Berlinie pisał: cesarz Franciszek „ponosi wszystkie ofiary, 
których byłem zmuszony zażądać. Przyznał mi 90 tysięcy guldenów pensji 
bez potrąceń”.

Jak na Wiedeń była to suma duża, lecz jak na Paryż – zbyt mała. Rodzina 
Metternichów nie posiadała nic ponadto, a rodzina Kaunitzów nie mogła 
wiele dołożyć. „Paryż zaoferuje nam niezliczone fundusze – pocieszał 
siebie i swoją żonę. – Nie mam więc prawa się uskarżać i wszystko było-
by pięknie, gdyby Bonaparte był mniej szalony, a posada mniej męcząca 
i rujnująca zdrowie”. Nie było to użalanie się nad sobą, lecz dowartościo-
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wywanie swojej osoby: oto on, mężczyzna, któremu ufano i który ufał sam 
sobie, że da sobie ze wszystkim radę!

Był dobrej myśli, rozpoczynając podróż w lipcu 1806 roku. „Około dwu-
dziestego będę w Paryżu i wówczas vogue la galère – niech się dzieje, co 
chce!” Nadłożył jednak drogi, przejeżdżając przez Frankfurt nad Menem, 
by wstąpić do banku Mülhensa w sprawie nieuregulowanych stosunków 
majątkowych swej rodziny. Kiedy później 23 lipca nocą dotarł do Stras-
burga, oczekiwała go nieprzyjemna niespodzianka: czasowo zabroniono 
mu kontynuować jazdę do Paryża jako miejsca docelowego.

Już podczas podróży zaobserwował przeciwne wiatry zachodnie: Fran-
cuzów w Austrii, którzy przypominali o narzuconych warunkach pokoju 
w Preszburgu; profrancuskie nastroje w Bawarii, która dzięki Napoleonowi 
została powiększona o austriacki Tyrol i wyniesiona do rangi królestwa; 
przygnębienie we Frankfurcie, który zakończył swoją rolę jako miasto 
koronacyjne rzymsko-niemieckich cesarzy. Teraz zaś zakaz podróży dla 
austriackiego ambasadora wydany przez Napoleona zamierzającego także 
ruch dyplomatyczny regulować według swego widzimisię.

Cesarz Francuzów pragnął bowiem zapobiec sytuacji, w której musiałby 
przyjmować Metternicha w podwójnej funkcji: jako ambasadora cesarza 
rzymsko-niemieckiego i cesarza austriackiego, gdyż obie te godności nadal 
piastował Franciszek II będący jednocześnie Franciszkiem I. Równocześnie 
był już podpisany dokument Związku Reńskiego. Książęta Rzeszy oświad-
czyli w nim, że występują z Rzeszy i zobowiązują się do ogłoszenia tego 
Bundestagowi w Ratyzbonie w terminie do 1 sierpnia 1806 roku. W drodze 
było też ultimatum Napoleona: do 10 sierpnia Habsburg ma zrezygnować 
z korony Świętej Rzymskiej Rzeszy Narodu Niemieckiego.

Nie był to udany debiut. Metternich krążył wściekły po Strasburgu, 
wspominał wybuch rewolucji francuskiej, który tu przeżył i który rozpoczął 
całą tę niesprawiedliwość. Zastanawiał się też, co jeszcze knuje Napoleon, 
ta „rewolucja, która ciałem się stała”. Widział zdobyczne austriackie armaty 
i maszerujące na wschód wojska francuskie. W liście, który Metternich 
zastał w Kehl, Stadion nadmieniał, że może znowu dojść do wojny mię-
dzy Francją i Austrią; będzie też wojna między Francją i Prusami, o czym 
ćwierkają wróble na dachu.
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Szybko zapomniał o tym, co nieprzyjemne, zachowując w pamięci spo-
tkanie ze swym nauczycielem fechtunku, który uczył także podporucznika 
artylerii Bonapartego. Teraz zaś udzielił Metternichowi następującej lekcji: 
nie wierzy w to, by jego uczniowie – cesarz Francuzów i ambasador cesarza 
austriackiego – bili się ze sobą.

Napoleon przyjął go w pałacu Burbonów w Saint-Cloud, położonym na 
zachód od Paryża, na lewym brzegu Sekwany; w pałacu tym rozpoczęła 
się jego kariera. 18 brumaire’a roku VIII według nowego kalendarza, czyli  
9 listopada 1799 roku według starego, generał Bonaparte obalił Dyrektoriat 
i następnego dnia kazał swym grenadierom rozpędzić obradującą w oran-
żerii Radę Pięciuset. W Galerii Apolla zaś konsul Bonaparte 18 maja 1804 
roku proklamował się cesarzem.

Ponownie wprowadził stary kalendarz i wstawił do niego nowe daty 
na znak swego tryumfu. Na 10 sierpnia 1806 roku wyznaczył audiencję 
Metternichowi, gdyż w tym właśnie dniu upływał termin ultimatum posta-
wionego cesarzowi Franciszkowi; zastosował się on do niego, składając 
żądaną rezygnację z korony cesarza rzymsko-niemieckiego. Metternich 
został więc przyjęty jedynie jako Ambassadeur de Sa Majesté l’Empereur 
d’Autriche – przez cesarza Francuzów, który Świętą Rzymską Rzeszę 
Narodu Niemieckiego skazał na śmierć i wyznaczył dzień jej egzekucji.

Bonaparte stał się teraz bardzo ważny jako jedyny i bezsprzeczny na-
stępca Karola Wielkiego i oczekiwał, że przedstawiciel zmuszonego do 
uległości Habsburga będzie dostatecznie pod wrażeniem: że ten żółtodziób 
Metternich zostanie trwale zastraszony.

Nie znał go jednak jeszcze zbyt dobrze. Nawet nieodwracalny fakt, że 
wyjechał jako ambasador podwójnego, a dotarł na miejsce jako ambasador 
zwykłego cesarza, potrafił on obrócić na swoją korzyść. Pisząc do Wied-
nia, wyjaśniał, że oczywiście nie może obstawać przy swojej podwójnej 
akredytacji, gdyż wywołałoby to „skandal, który odbiłby się echem we 
wszystkich zakątkach Europy”. Umiał jednak zachować pozory, skłaniając 
francuskiego ministra spraw zagranicznych, by łaskawie zezwolił mu na 
wręczenie w późniejszym, dogodnym terminie drugiego listu uwierzytel-
niającego jako ambasador cesarza rzymsko-niemieckiego. „W ten sposób 
rozwiązaliśmy kwestię, która z pewnością każdego posiwiałego w służbie 
dyplomatę” wprawiłaby w zakłopotanie.
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Minister spraw zagranicznych Napoleona I, Charles Maurice de Talley-
rand-Périgord, był zdolny do takiego posunięcia. Podobnie jak ambasador 
Franciszka I, był prototypem ancien régime’u; różnili się jednak pod wielo-
ma względami, czego przyczyną była nie tylko różnica wieku: pięćdziesiąt 
dwa i trzydzieści trzy lata.

Talleyrand był dłużej pod wpływem oświecenia, miał więc więcej czasu 
na przyswojenie sobie korzystnych swobód i zapomnienie uciążliwych 
norm. Ten szlachcic starej daty przeżył rewolucję francuską nie jako student 
– tak jak Metternich, lecz jako biskup Autun. Ze względu na szpotawą stopę 
wybrał bowiem stan duchowny, po czym wykorzystał sposobność, by się 
od niego uwolnić, i żył dalej jako człowiek świecki. Mimo fenomenalnej 
zdolności dostosowywania się zaprowadziło go to niemal na gilotynę.

Jako czterdziestolatek uciekł do Ameryki, gdzie mu się oczywiście nie 
podobało; w 1795 roku powrócił więc do Paryża rządzonego przez Dyrek-
toriat i tam spotkał Madame de Staël. Podobnie jak później Metternichowi 
– brak mu w niej było kobiecości; wdał się z nią jednak w związek, ponie-
waż – w przeciwieństwie do niedoświadczonego Klemensa – dokładnie 
wiedział, że zrewanżuje się ona tym, czym dysponuje – koneksjami poli-
tycznymi.

W ten sposób został ministrem spraw zagranicznych. Ponieważ zaś 
posiadał wszelkie cechy psa gończego, w tym dobry nos i niezawodny 
instynkt, w odpowiednim momencie postawił na Bonapartego, co zapew-
niło mu karierę. Tekę ministra spraw zagranicznych nosił z dystynkcją 
arystokraty służącego nie samemu karierowiczowi, lecz sprawie, która 
zrobiła karierę. W rokowaniach z przedstawicielami starych potęg odnosił 
sukcesy nie tylko dlatego, że posiadał wielkopańskie maniery i opano-
wał warsztat dyplomaty starej szkoły. W przypadku jakichś wątpliwości 
umiał również grozić niszczycielską bronią Napoleona; przeciwnicy pre-
ferowali zaś konwencjonalną broń Talleyranda, która raniła, nadmiernie 
nie kalecząc.

Napoleon umiał wykorzystywać tę taktykę, chociaż nie lubił jej autora, 
a nawet unikał jego ostrego języka i złośliwych żartów. Talleyrand posłu-
giwał się nimi bowiem jak floretem, którym Napoleon nigdy nie nauczył 
się władać i mógł odpowiadać jedynie za pomocą żołnierskiej szabli; 
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niezależnie od tego, czy znosił to cierpliwie, czy parował ciosy, zawsze 
był parweniuszem.

Metternich cenił Talleyranda jak równego sobie i nie mógł nic poradzić 
na to, że szanował i niemal podziwiał go jako przeciwnika. Będąc początku-
jącym dyplomatą, odczuwał szacunek dla dyplomaty już ukształtowanego, 
będąc młodzieńczym kochankiem – dla rozpustnika o siwych skroniach, 
któremu mało atrakcyjny wygląd zewnętrzny przysparzał dodatkowych 
sukcesów u kobiet. Fascynował je jego diaboliczny wygląd: woskowożółta 
twarz, cyniczny uśmieszek, utykanie na jedną nogę.

„Jego matka musiała chyba przespać się z Belzebubem” – stwierdził wir-
temberski minister Wintzingerode będący purytaninem. Tego rodzaju ba-
riery uczuciowe nie przeszkadzały natomiast austriackiemu ambasadorowi 
w kontaktach z francuskim ministrem spraw zagranicznych. Już po pierw-
szych dniach swego pobytu w Paryżu uznał go za łatwego w obcowaniu 
i postanowił, że będzie żył z nim w zgodzie. Jeszcze grali po przeciwnych 
stronach, lecz wkrótce mieli być sojusznikami – przeciwko Napoleonowi I, 
któremu Metternich został przedstawiony przez Talleyranda 10 sierpnia 
1806 roku w Saint-Cloud.

Było to najważniejsze spotkanie w życiu Metternicha. Po raz pierwszy 
stał twarzą w twarz z „człowiekiem stulecia”, którego później miał obalić. 
Właściwie powinien był pokonanego odpowiednio wyolbrzymić, co wy-
niosłoby jego samego jako zwycięzcę na proporcjonalnie wyższy poziom. 
Później zresztą tak uczynił, lecz w opisie tego pierwszego spotkania po-
mniejszył Napoleona I. Nie po raz pierwszy i nie ostatni arogancja wzięła 
górę nad refleksją.

„Nie widziałem Napoleona przed tą audiencją, której raczył mi udzie-
lić w Saint-Cloud – pisał Metternich w 1820 roku, a więc pięć lat po 
ostatecznym upadku Napoleona, a na rok przed jego śmiercią na Świętej 
Helenie. – Ujrzałem go stojącego pośrodku jednej z sal w otoczeniu mi-
nistra spraw zagranicznych i sześciu urzędników dworskich. Ubrany był 
w mundur piechoty gwardyjskiej i miał przykrytą głowę. Ów kapelusz na 
głowie wydał mi się pod każdym względem niewłaściwy, gdyż audiencja 
była nieoficjalna. Wydawało mi się to niestosowną pretensją i zdradziło 
w nim parweniusza. Przez chwilę przyszło mi na myśl, żeby z powrotem 
włożyć swój kapelusz. Wygłosiłem dość krótką przemowę, której zwięzłość 


