ISTORIE

GH. CLIVETI
CU PRIVIRE LA ARANJAMENTUL POLITICO-TERITORIAL
EUROPEAN DIN 18 14-18 15: O NOUĂ EVALUARE A TEXTULUI
ŞI A MANIEREI PRINCIPALELOR DELIBERĂRI ALE
CONGRESULUI DE LA VIENA

Din tot ce a însemnat Congresul de la Viena pentru devenirea relatiilor internationale
r:- ranjamentul politica-teritorial, altfel spus, "prima cartă teritorială a Europei" ! , � focalizat, în �el mal
malt grad , demersurile istoriografice. Sintezele, manualele şi cursurile universitare de istorie
generală, ? e istorie diplomatică, de istorie a relaţiilor internaţionale doar au survolat alte părţi ale
_
procesulUI congres10nal,
precum stabilirea rangurilor diplomatice, problema rîurilor internaţionale,
cea a comerţului cu sclavi (negri), cea a garanţiei generale a "ordinii fondate pe legitimismul
monarhie şi pe echilibrul de forţe". Nici lucrările inserabile bibliografiilor la categoria de speciale nu
au coborât îndeajuns în terenul amintitelor părţi sau probleme, explorările, mai toate de suprafaţă,
surprinzând diverse "încheieri diplomatice", fără a le pătrunde înţelesurile de profunzime. Chiar şi
aranjamentul politica-teritorial, problema de interes aici, a făcut obiectul unor prezentări prevalent
"orizontale", reductibile axiologic la ele însele, privind, într-o anumită enumerare a statelor, achiziţii
teritoriale şi ["de populaţii"] , compensaţii de aceeaşi natură, reajustări de frontiere, recunoaşteri
sau decăderi din drepturi de suverani, toate acestea în expresia cea mai cuprinzătoare dată de
Actul .final din iunie 1 8 1 5 . Cum s-a ajuns la acel act pare să fi contat prea puţin în scrierea unei
pagini de istorie europeană. Iar ca principală, aproape exclusivă, explicaţie a unei atare situaţii a
fost invocată "sărăcia" surselor documentare "de primă mână", după repere enunţate de
Metternich pentru "o istorie compusă . . . din fapte materiale şi . . . din partea ei secretă" , unde s-au
făcut simţite "resorturile al căror joc a produs evenimentele"2. Conform unui pasaj de text
metternichian din Memoires, pe timpul Congresului de la Viena "suveranii Europei şi miniştrii lor
se întâlneau în persoană. . . , uzanţele diplomatice . . . pliindu-se circumstanţelor; afacerile cele mai
dificile, chestiunile cele mai delicate s-au tratat . . . de la o sală la alta, fără curieri (diplomatici), fără
schimburi de note scrise, fără intermediari". S-a căutat să se răspundă necesităţii practice ca
lentoarea din mersul negocierilor să dispară, la fel şi distanţele între negociatori, ca nu prin
excepţie, doar, "o afacere complicată" să fie soluţionată "într-o dimineaţă". A fost comprimat, pe cât
posibil, timpul unei "colosale intreprinderi". Toate acestea, însă, cu preţul "regretabil" că "puterile . . .
direct interesate în negocieri" n-au păstrat documente scrise, care să permită "buna înţelegere a
celor mai importante discuţii"J. Din ceea ce s-a publicat până spre mijlocul secolului XIX şi a fost
spre ştiinţa sa, Metternich a tras concluzia, puţin amendabilă după investigaţiile survenite într-un
timp avansând, iată, în secolul XXI, că "arhivele diplomatice ale celor mai interesate curţi
(monarhice) în negocierile . . . de la 1 8 1 4 - 1 8 1 5 . . . nu conţin documente scrise asupra celor mai
importante deliberaţiuni". Excepţiile le-au constituit arhivele din Marea Britanie şi din Franţa,
datorită faptului că, în timpul Congresului de la Viena, "miniştrii plenipotenţiari" ai celor două
puteri "n-au încetat să corespondeze cu guvernele lor"4 . O excepţie, de o considerabilă cuprindere
documentară, s-a conturat şi prin "dările în vileag", cu timpul, din arhivele de la Petersburg şi
1 J. 8. Duroselle, L 'idee d 'Europe dans l'historie, Paris, 1 965, p. 1 95 .

2

"L'histoire se compose d e deux eli�ments . . . L'un, c e sont les faits materiels, que personne n'ignore.
L'autre, c'est la partie secrete. Elle comprend les negociations entre les divers Cours; c'est la qu'il faut
chercher les ressorts don't le jeu a praduit les evenements". Memoires. Documents et ecrits divers laisses
par le prince de Mettemich (în continuare: Metternich, Memoires . . . ), publ. par . . . Richard de Metternich,
vol. I, Paris, 1 88 1 , p. 1 3 6 .
3 "Comme les Souverains d e !Europe e t leurs ministres s e reunissaient e n personne e t sur les lieux memes, les
usages diplomatiques durent se plier aux circonstances. Les affaires les plus difficiles, les questions les plus
compliquees se traiterent en quelque sorte d'une sale a l'autre: pas de courriers, pas d'echanges de notes
ecrites , pas d'intermediaires entre les Cours. Toutes les lenteurs inevitables en temps ordinaire avaient disparu
avec les distances. Mainte affaire qui, dans d'autres circonstances, n'auraient pu etre elaboree que lentement,
fut reglee dans une matinee. Cette maniere de proceder eut deux resultats: le premier et le plus heureux fut la
reussite de notre colosale entreprise; le second, qu'il est permis de trouver regrettable, c'est qu'aujourd'hui les
Cours directement interessees aux negociations n'ont aucun document ecrit qui puisse renseigner sur la
marche des discussions les plus importantes " . Ibidem, pp. 136 şi urm.
4 "En etablissant ce fait que les Archives diplomatiques des Cours les plus interessees aux ncgociations
ne conticnnent pas Llc ducuments ccrits sur le!'l rll'liberations les p l u s importantes . . . , nuus fa.isot"l.s
toutetois une except ion en faveur des archives de l'Anglete rre et de la France. Pendant toutc la duree du
Congres de Vienne, lord Castlereagh et les ministres plenipotcntiaires de l'Angleterre et d e. lR F<rance n'ont
cessc de correspondre avec !curs gouvcrnements". Ibidem, p. 1 3 7 .
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�a�l Ale��ru, "plenipote�ţi�i
Moscova, intru deplina confirmare a adevărului că, la Viena, îm�
at1c� ru acelmaş1 suver� la d1��nte
majestăţii sale imperiale" la congres , reprezer:tanţi_i diplo�
_
o c respondenţa ofic1ala ce
1
"curţi", cu prioritate cei acreditaţi la Londra ş1 Pans, au �treţmut . �
.
s pec��.litate. .
. . .
obligă o atenţie pe măsura importanţei ei din partea cercetănl�r de _
.
de la
ntonale
pobtico-te
iilor
combmaţ
relevarea
pentru
instanţă
primă
de
un set documentar
prezidase
ce
h,
Mettemic
Viena 1-au constituit actele fonnale de congres (secvenţial, "de conferinţă").
in di�l�ma�ie", una
"principalele negocieri", reţinuse că de atunci au rămas "două inovaţii impo�te
a s1mplelor
cealaltă
1ar
rbale),
(procese-ve
fiind a memoriilor (memoranda) ca anexe la protocoale
facilitar�a
la
mult
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"inovaţii"
·ambele
mitive",
def
protocoale avănd şi valoarea convenţiilor
expres�e·
Dănd
politice"6.
chestiuni
"marilor
abordării
minune
de
pretăndu-se
afacerilor",
rii
"expedie
adevărului de necontestat că "noile necesităţi crează ... forme noi", pe timpul congresului de pace
"chestiunile cele mai grave" au fost "agitate şi discutate in intreţinerile familiare... ale celor trei
suverani" (al Austriei, al Rusiei şi al Prusiei) şi in "conferinţele exponenţilor marilor cabinete"
(Metternich, Castlereagh, Nesselrode, Hardenberg), mai puţin marcate, acestea, de "sentimente
fraterne"7. Întrevederile "familiare" ale suveranilor "curţilor nordice" au ocazi.onat "aranjamente pe
cuvănt" ("gentlemen's agreement") . fără înregistrări scriptice. Atunci cănd "chestiunile au ajuns la un
anumit grad de maturitate... , plenipotenţiarii principalelor puteri s-au reunit in conferinţe regulate",
consemnate in protocoale ce n-au prea redat "detaliile discuţiilor", ci s-au mărginit la a formula
"punctele asupra cărora s-a căzut de acord", doar arareori recurgăndu-se la "analize" ce să conţină
"nuanţe de opinii", revelatoare pentru "avizul" (nivelul de a se fi aflat "in chestiune" al) fiecărei părţi
negociante, pănă acolo încât oricare "aviz" să nu fi contravenit imperativului "rezoluţiilor comune"8.
De observat, chiar şi din "spicuirile" permise de textul metternichian, recurgerea la o
anumită manieră in deliberările la cel mai inalt nivel asupra "chestiunilor europene". O manieră
ce a prins contur in primele luni ale anului 1 8 1 4 , sub presiunea amplificării "războiului din
Franţa", şi s-a evidenţiat plenar pe durata Congresului de la Châtillon. "Marile chestiuni"
fuseseră şi atunci "agitate şi discutate" în intrevederile "celor trei suverani . . . la cartierul lor
general" şi supuse deliberărilor după norme de conferinţă ale "principalilor minişti ai celor patru
puteri", devenite aliate prin tratatul de la Chaumont (martie 1 8 1 4). Umbrită de prima pace cu
Franţa, din mai 1 8 1 4 , simulată, în formă, şi suspendată, in fapt, de summit-ul aliaţilor la Londra,
din iunie 1 8 14, aceeaşi manieră urma a fi încercată, la Viena, pe seama negocierilor privind
aranjamentul politica-teritorial european. Persistenţa celor direct interesaţi de a o consacra la
valoarea de preeminent registru deliberativ s-a şi constituit în diapazonul clasic al concertului marii
politici europene. Un concert "in două părţi", atât timp cât Rusia, prin impăratul ei, plusa cu
insistenţă supervizarea "marilor chestiuni. . . de suveranii fraternizaţi", iar Marea Britanie s-a fixat
definitiv in opţiunea eminamente modernă pentru deliberările factorilor guvernamentali,
exponenţiind statele, factori împuterniciţi şi explicit responsabili, după normele şi principiile
dreptului public internaţional, după uzanţele diplomaţiei permanente. Într-o atare dispunere a
concertului, tensiunile intre "principalii interpreţi" deveneau inerente, "coardele" fiind adeseori
întinse la maximum. Consensul celor patru puteri aliate vizând evitarea stărilor de "impas
extrem" a şi permis competenţe deliberative sau expediente de genul "comitetului celor opt
puteri" semnatare ale tratatului din 30 mai de la Paris, "comisia" autointitulată "comitetul pentru
afacerile germane", comisia de validare a imputernicirilor prezumtivilor reprezentanţi la un atât
de dorit de Talleyrand plen al statelor suverane angrenate "de o parte şi de alta" în războiul
încheiat în martie-aprilie 1 8 14. În clubul de excelenţă şi prin definiţie deliberativ asupra "marilor
chestiuni" s-au regăsit cele patru puteri aliate, iar din decembrie 1 8 14 şi Franţa, situaţie întărită
şi de tratatul secret austro-franco-britanic din 3 ianuarie 1 8 1 5. O dispunere în cercuri

s Vneshnjaja politika Rossii XIX i natchala XX veka. Dokumenty rossiiskovo ministerstva inostrannyh de!. Serija
pervaja. 1 8 01 - 1 8 1 5 (în continuare: Vneshnjaja politika Rossii. . . , S. 1), voi. VIII, Moscova, 1972, passim.
6 "De cette epoque dattent deux inovations dans la diplomatie: celle des memoires comme annexes des
protocoles et celle des sirnples pl·otocoles ayant la fn rrn"' P.t la va leu r des conventions definitive :,; . Il est â.

souhaiter que cette maniere de p ro ce der suit atlople"' uelinitivement, car il e s t inconLc:;L,.uk: qu'elle fa.cilite
extraordinaircmcnt J 'expedition des affaires, et c"est precisemcnt puur cdu LJ.U'elle convient mieux pour
traiter les gran des quc s l i uus pol it.iques". Mettcrnich, op. cit. , voi. 1, p. 1 37 .
., "Les bcsoins nouv.., uux crccnt toujoun; des formes nouvP.IIcs. C 'cst a.insi que surgire nt celle!'l
qu'observt':rent ies cabinclS Ua l l s ieurs conferencc::s. L;:; qucst.iono l e a plU!; graves etă.icnt tOUjOUr!l ngiteeS
ct discutees dWls les entretiens familiers q1..1 i avaiPnt lieu entre les trois Souverains aussi bien qu 'en tre les
chefs de cabinet". Ibidem.
H ibidem.
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avea să înregistreze drept Congresul d e l a Viena9, o

dispunere după dispute durând, după notaţiile lui Gentz, mai bine de trei luni

(18

septembrie -

decembrie) pentru a se şti dacă congresul era o adunare ea însăşi deliberantă sau doar "un
agregat de negociatori"1 0 . A prevalat "raţiunea expedientelor" în detrimentul celei a congresului

25

" formal statuat", dar nu şi în cel al finalizării

ordinii generale,

submisibilă (pretabilă)

aranjamentului politica-teritorial,
interpretărilor concertului european.

ca placă turnantă a

Ar fi, desigur, inutil de stăruit asupra detaliilor "distribuirilor şi redistribuirilor de teritorii şi

locuitori" decise de "clubul celor patru/ cinci înalte părţi negociante" pe baza sistematicelor
operaţiuni ale "comisiei de statistică", aflată în subordinea formală a "comitetului de opt puteri" 1 1 .
Detalii devenite, in marea lor măsură, "locuri comune" prin deosebit de frecventa reluare a lor,

înlesnită de procedeul compilaţiei, in mai toate lucrările de specialitate, de ţinută monografică sau

in formă de abordări parţiale cu referire la Congresul de la Viena. Obiectivând o anumită

dimensiune politico-diplomatică a acestuia din urmă, excesiva reluare a detaliilor, in "scheme

statistice", ar prejudicia mult exprimării şi imbinării de idei, aspiraţiei naturale spre o mai clară
scoatere in relief a aspectelor de interes strict subînţeles demersului de faţă. Un interes mai defel
ancorabil în partea tehnică ·a

aranjamentului teritorial,

el vizând

maniera

deliberărilor

marii politici,

într-o fază când, deşi menţinute în surdină, sufocate chiar, de dispute tensionate "pentru valori
concrete" (teritorii şi locuitori), pentru valori ţinând de "ambiţii particulare", dispoziţiile
ale marilor puteri s-au verificat din necesitatea înţeleasă a edificării şi asigurării

considerat, de aceea, oportună evaluarea

aranjamentului european nu

de concert
păcii generale. Am

printr-o comprimare de date

seci, ci prin deducerea unor înţelesuri esei1ţiale din disputele şi soluţiile privind "chestiunile"
saxonă, germană, italiană, elveţiană etc . , ale căror denumiri erau încă departe de a semnifica vreo

recunoaştere, de "forul păcii" de la

1 8 1 4 - 1 8 1 5,

a caracterului lor naţional . Solicitat de prinţul A.

Czartoryski in numele Comitetului patriotic din Varşovia, Alexandru

1 se erijase cu multă emfază,

încă de la sosirea sa la Viena, in susţinător fervent al cauzei naţionale a polonezilor, prin
constituirea unui Regat al Poloniei su:b suveranitatea sa imperială 1 2 . Soluţie care, fără atributele

independenţei şi integrităţii istoricei Polonii,

era văzută de miniştrii britanici ca o voalată includere a

noii construcţii statale polone de Imperiul tuturor Rusiilori J . Cu toată simpatia reală a publicului
londonez, incitată şi de clubul

whig,

faţă de resuscitarea statalităţii Poloniei, plenipotenţiarii

britanici la congres , avizaţi asupra "calculelor Rusiei", considerau preferabilă soluţiei regatului sub

suveranitatea imperială rusă chiar şi pe cea a restabilirii partajului teritorial intre "curţile" de
Romanov, de Habsburg şi de Hohenzollern14.

La rândul

său, Talleyrand s-a eschivat de la a da curs

solicitărilor aceluiaşi prinţ Czartoryski spre a subscrie la "cauza Regatului Poloniei", văzută mai
curând ca una rusă decât ca una naţională-polonă, sub nici un chip ca una in concordanţă cu

principiul legitimismului monarhie,

invocabil pentru Saxonia şi Neapole 1 5 . Nu a fost deci momentul

ca problema polonă să se înscrie ca una naţională in deliberările

marii politici.

Aşa ceva avea să se

întămple in alte împrejurări, la intâlnirea impulsurilor naţionale cu transformările profunde in
viaţa internaţională. Event inexorabil, ce a marcat, in timp, dezlegările "chestiunilor naţionale",
intre care cea italiană, cea germană şi, peste mai bine de un secol, cea poiană.

La 1 8 1 4 - 1 8 1 5,

"chestiunile" amintite mai sus s-au impus in raport cu alte principii decât

cel naţional. A prevalat, in accente, nu arareori pur retorice, invocarea principiului

monarhie,

legitimismului

asupra căruia s-au inregistrat diferenţe de opinii, intre "întâiul plenipotenţiar''

al Marii

Britanii şi cei ai "curţilor nordice", între aceştia din urmă şi cel al Franţei. În fapt, însă, cel mai
9 Metternich revendica paternitatea propunerii ca deliberările să fie rezervate, mai întăi, întrevederilor

"membrilor Quadruplei Alianţe şi reprezentanţllor francezi" ("comitetul celor patru", devenit "comitetul
celor cinci") , apoi "comitetului celor opt" , orientat mai ales asupra "procedurilor congresionale", şi
"comitetelor speciale " , cu clare competenţe în cazul celui "german " . Ibidem, pp. 204 şi unn.
10
"On s'est dispute pendant trois mois pour savoir si le congres etait une assemblee deliberante ou
simplement un agregat de negociateurs, et la question est restee indecise". Depeches inedites du Chevalier
de Gentz aux Hospodars de Valachie pour servir d l'histoire de la politique europeenne. 1 8 1 3- 1 8 2 8 (în
continuare: Friedrich von Gentz, Depeches inedites. . . ), publ. par A. Prokesch-Osten, voi. 1 , Paris, 1 876,
p . 1 56 ( Tableau des divers actes et des demiers resultats du Congres de Vienne, Viena, 26 iunie 1 8 1 5) .
I l C . K. Webster, The Congress of Vienna, 1 8 1 4 - 1 8 1 5, Londra, 1 9 1 9 (?), p. 78 ş i urm . , 86 - 9 1 .
1 2 Friedrich von Gentz, op. cit. , voi. 1 , p. 1 06 (Gentz c . 1 . Caragea, Viena, 2 8 septembrie 1 8 1 4 ) .
I J D ' Angeberg, Comte . . . (L. Chodzko) , Le Congres de Vienne et les traites de 1 8 1 5, voi. II, Paris, 1 864, p. 280 şi
unn. (Castlereagh c. Alexandru 1, Viena, 1 2 octombrie 1 8 14); v. şi Supplementary Despatches, Correspondence,
and Memoranda of Field Marshal Arthur Duke of Wellington (în continuare: Wcllington, Supplementary
Dt!sputc:ht!s . . .}, edilcu by . . . Lhe Duke of Wellington, voi . IX, Londra, 1 864, p. 329 (acelaşi document).
?. 5 �'<PptPmhri� 1 H 1 4) .
14 Vncshnjaja politika Rossii. . . , S. !, voi. VIIJ, p. 1 05 (Nesselrode c. Alexandnl l , Viena, 1 3 /
publiees p a r le d u c d e
I S Memoires d u prince d e Talleyrand ( i n continuArP: TAl l�yrnn d , Memoires . . . )
Broglie,

voi. II, Paris, 1 89 1 , p .

3 M <)

,

şi urrn. (Tulleyrand c . Ludovic a ! XVIII-lea, Vi.., n n ,

https://biblioteca-digitala.ro
www.cimec.ro

/ www.muzeul-moldova.ro

2S

octornbnc 1 8 1 4) .

G h . Cliveti

38

încărcat de implicaţii, relevat de disputele privind sublinierea (confirmarea) sau, dimpotrivă,

amendarea dreptului de cucerire, compensaţiilor teritoriale, refacerilor şi desfacerilor de entităţi

statale, a fost principiul echilibrului de forţe1 6. Este ceea ce s-a demonstrat şi in funcţie de
"chestiunea polonă" , luată in sine sau in presupunere cu cea saxonă. "Chestiunea polonă" a
reprezentat un foarte dificil şi, de aceea, foarte tensionat

război

test

pentru valabilitatea unei

alianţe de
interesului comun,

(de la Breslau-Kalisch, intre Rusia şi Prusia) in faţa imperativului

susţinut de "jocuri de sumă nulă", interes mutual asumabil de negociatorii păcii europene . Prin

insistenţa cu care a urmărit să-şi adjudece, dintr-un resort unilateral, rolul decizional în "afacerea
Poloniei" , Rusia şi-a încercat veleităţile de putere dominatoare 1 7 • Pentru "blocarea" Rusiei,
consensul austro-britanico-francez, mai întâi tacit, apoi "la vedere" , s-a verificat pe seama aceleiaşi
"chestiuni polone " . În tentativa sa de a rupe "alianţa celor patru", Talleyrand mizase mult pe
agravarea divergenţelor rusa-britanice asupra Polonieils . Pe timpul "discuţiilor" reprezentanţilor
"celor patru" , apoi ai "celor şase" şi, în cele din urmă, ai "celor opt puteri" în legătură cu

"deschiderea formală" a congresului de pace, "discuţii" desfăşurate la cancelaria imperială a

Austriei in lunile septembrie-octombrie

18 14,

"chestiunea polonă" a fost cea care, mai mult decât

cele de "procedură congresională", a aprins spiritele. Britanicii au ieşit primii "la atac" pentru "a
bloca" pretenţiile exagerate ale Rusiei. intâiul lor argument a fost unul de principiu, că nu vedeau

statalitatea Poloniei realizabilă fără independenţa ei19. Argument servind de "deschidere" pentru un
altul, de maximă pondere în realitatea de atunci a politicii internaţionale,
schimbare teritorială se ir:npunea să fie evaluată din perspectiva echilibrului
profunde ale acestuia au şi incitat un schimb de scrisori şi de

Alexandru

intr-o scrisoare din

I.

12

memoranda

anume, că orice

general.

Raţiunile

între Castlereagh şi

octombrie, secretarul de stat britanic şi-a exprimat convingerea

că, prin anexarea Basarabiei şi a Finlandei, ca şi prin "zona polonă" ce şi-o adjudecase în urma

partajului executat între anii

1 772

şi

1 795

cu Austria şi Prusia, "curtea imperială a Rusiei" s-ar fi

cuvenit să se declare "satisfăcută" în privinţa "achiziţiilor teritoriale" , fie ele şi sub pretenţia

indemnizaţiilor de război2o. Opinii reluate în memorandum-ul adresat, de acelaşi expeditor,
împăratului Alexandru, la 1 4 octombrie, şi întărite prin "avertismentul" că, dacă Rusia persista în
"ambiţiile ei", Marea Britanie admitea soluţia convocării
subminarea autorităţii

alianţei celor patru mari puteri,

congresului general,

ce ar fi implicat

învingătoare "în războiul cu Napoleon"2 1 .

Document pe care Castlereagh 1-a făcut cunoscut, in prealabil, lui Metternich şi lui Talleyrand,

aceştia observând "separarea chestiunilor polonă şi saxonă"22 . Separare de natură a provoca, în

aşteptările britanicilor, o alta, intre Rusia şi Prusia, mai ales după ce Castlereagh i-a "promis" lui
Hardenberg că Marea Britanie putea să subscrie la anexarea Saxoniei de "curtea de Hohenzollern",

cu condiţia dezicerii regelui Friedrich-Wilhelm al III-lea şi a "miniştrilor săi" de tratatul de la
Breslau-Kalisch23 . Nu a fost însă o dificultate pentru Talleyrand să inţeleagă că politica britanică

viza "dubla barieră"24, pe Vistula, contra Rusiei,

şi pe Rhin, pentru "supravegherea Franţei"2S .

De partea lor, Austria şi Prusia erau "incurcate" de obligaţiile asumate, l a

1 8 1 3,

prin

tratatele de la Teplitz, de "solidaritatea conservatoare a celor două mari curţi germane" cu cea a
Rusiei, explicată şi de "protocolul" comemorării bătăliei de la Leipzig din octombrie

1 8 1 3,

bătălie

1 6 Charles Dupuis, Le principe d'equilibre et le Concert europeen de la Paix de Westphalie d ! 'Acte

d'Algesiras, Paris, 1 909, p. 44 - 62.
1 7 Vneshnjajapolitika Rossii. . . , S. I, vol. VI I I , p. 1 03- 1 06 (Nesselrode c. Alexandru I , 13/25 septembrie 1 8 1 4) .
1 8 Talleyrand, op. cit., vol. II, pp. 3 0 1 şi urm. (Talleyrand c. Ludovic al XVIII-lea, Viena, 25 septembrie 1 8 1 4) .
1 9 Într-o "discuţie " c u lordul Stewart, Alexandru I , după c e şi-a prezentat "generosul său proiect asupra
Poloniei", a avut de înfruntat replica ambasadorului britanic la Viena: "Je ne vois pas l'independance
pour la Pologne, et je ne crois pas que l'Angleterre . . . puisse s 'accomoder de cet arrangement". Cf Ibidem,
p. 353 (Talleyrand c. Ludovic al XVIII-lea, Viena, 13 octombrie 1 8 14).
20 Wellington, op. cit., voi. IX, p. 329 (Castlereagh c. Alexandru I , Viena, 1 2 octombrie 1 8 1 4) ; v. şi C . K.
Webster (ed.), British Diplomacy, 1 8 13 - 1 8 1 5. Select Documents Dealing with the Reconstruction of Europe,
Londra, 1 9 2 1 , p. 206 (Castlereagh c. Liverpool, Viena, 14 octombrie 1 8 1 4 ) .
2 1 D'Angeberg, op. d t . , voi. I l , p. 2 9 1 - 293 (Castlercagh c. Alexandru I , Memorandum sur la situation de
l 'Autriche et de la Prusse en presence des pretentions de la Russie sur la Pologne, Viena, 1 4 octom brie 1 8 1 4 ) .
? ? Tal leyran d op. cit. , val. I I , p. 357 (Ambasadorii Regdui . . . c . Jaucou rt, Viena, 1 6 octombrie 1 H 1 4) .
23

,

D A n ge be rg op. cit. , v o i . I I , p. 2 74 ş i urm. (Castlereagh c . Hardenberg, Vi.,na, l i o cto m b rie 1 8 1 4 ) .
24 Jacques-Henri Pircnnc, L a Sainte-Alliance. Organisutiun europeenne d e l a paix monciia/c•, voi. 1,
Neuchatei-Paris, 1 94 6 , pp. 1 :2 6 şi u rm .
?s Talleyrand, op. ci! . , vol. li, p . 373 ş i unn . (Talh.:ynmd c . Ludovic al XVIII-Icj,l, Vien a 1 � octombrie 1 8 1 4) .
Regele F1·a n 1 �>. i i r u l icase ":unbasadorilor s ăi la congres" s ii nu admita separarea "chcstiunilol·" poiană şi
saxonă. Ibidem, p . 3 5 5 ş i urm. (Ludovic al XVIII-lea c. Talleyrand, Paris, 14 octombrie 1 8 1 4 ) .
'

,

,
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înregistrată de istoriografie ca una "a naţiunilor"26, Metternich însuşi se vedea
"incurcat" de
dispoziţiile ruso-prusiene de a susţine politica Austriei in Italia, pentru ca, in schimb,
"curtea de la
Viena" să consimtă la "combinaţiile teritoriale" preconizate de tratatul de la Breslau-Kali
sch, 0
eventualitate exclusă, din unghiul de vedere al cabinetului austriac, ce nu putea
admite
"incurajarea" de Rusia a ascensiunii Prusiei in Germania27. Şi miniştrii prusieni se vedeau
"încurcaţi", pe de o parte, de presiunile diplomaţiei ruse asupra lor pentru a face "tot posibilul"
spre a menţine Austria în "tabăra nordică", iar pe de altă parte, de divergenţele între "curţile" de
Hohenzollern şi de Habsburg în problema Germaniei2B . Ţinerea "în şah" a puterilor germane a
permis Rusiei să-şi verifice dispozitivul său politica-diplomatic pentru a contracara atacul
britanicilor in "chestiunea Regatului Poloniei". Exercitând presiuni până la intimidare asupra lui
Metternich, cu care, pe 24 octombrie, a rupt "relaţiile personale", neascunzându-şi furia din cauza
"ineficienţei" lui Nesselrode în clubul "principalilor miniştri ai suveranilor aliaţi"29, respingând
demersul lui Talleyrand în privinţa congresului general şi a valorii normelor dreptului public ("J'ai

deux cent mille hommes dans le Duche de Varsoviei Que l'on m'en chasse! J'ai donne la Sax.e ci la
Prusse; l'A utriche y consentf')3°, Alexandru 1 părea serios încercat de gândul că i se cuvenea şi că

deţinea poziţia dominantă in problemele europene. Cu un asemenea gând a adresat un
memorandum lui Castlereagh, pe 30 octombrie, act prin care a reafirmat "drepturile teritoriale ale
Rusiei", a subliniat înaltele auspicii sub care se plasa "solidaritatea curţilor nordice" şi a incriminat
"pledoaria britanică" în numele intereselor strategice ale Austriei şi Prusiei3 1 .
Contraatacul Rusiei, cu autoritatea actelor suveranului ei, s-a dorit a fi unul devastator şi,

pe moment, a produs impresia de a fi fost astfel. Un nou
Castlereagh, în răspuns la cel din

30

memorandum,

din

4

noiembrie, al lui

octombrie al împăratului Rusiei, a fost, practic, lipsit de

efect32 . Cauza principală a reculului suportat, fie şi momentan , de poziţia Marii Britanii în

"afacerile generale" a constituit-o dificultatea realizării "barierei antiruse" printr-un "front comun"

austro-prusian, susţinut de "insulari", idee la care Metternich s-a arătat dispus să subscrie, fără

însă a reuşi să-1 convingă despre "implicaţiile ei pozitive" şi pe Hardenberg33 . Chemaţi "la ordine"

de

regele

Friedrich-Wilhelm,

supus,

recunoştinţă pentru "eliberarea de la

ca niciodată,

1 8 1 3",

de

Alexandru

1, invocaţiilor datoriei de

"onoarei cavalereşti" şi "fraternităţii monarhice",

miniştrii Hardenberg şi Humboldt s-au conformat "ruperii cu politica britanică" şi refortifierii

alianţei cu Rusia. Hardenberg a şi făcut cunoscut lui Castlereagh că Prusia nu intenţiona să

impună Rusiei "frontiere pe Vistula", încât, prin implicaţiile reaşezării raportului de forţe pe plan

european, să-şi submineze "interesele ei germane"34• Ca însemn autoritar că acordul între "curţile"
de Romanov şi de Hohenzollern funcţiona de minune, pe
în Saxonia, iar pe

10

8

noiembrie trupele prusiene au pătruns

ale aceleiaşi luni ducele Constantin, numit guvernator al Poloniei, invita pe

locuitorii ei "să se adune sub egida Ţarului"35. Castlereagh avea toate motivele să resimtă dureros
eşecul politicii vizând "bariera pe Vistula"36 , să regrete "singurătatea" Marii Britanii între

aliate,

puterile

in tentativa ei de a se opune "ambiţiilor'' Rusiei37. De partea sa, deplin încrezător in

importantul "câştig de poziţie strategică", Alexandru

1 a ţinut să dea "o lecţie de politică de mare

putere" lui Castlereagh, considerând închisă "afacerea Poloniei" şi exprimându-şi "cele mai bune
dispoziţii pentru finalizarea aranjamentului politica-teritorial european"38 .

Acţiunea energică-brutală a Rusiei ş i Prusiei in Polonia şi, respectiv, in Saxonia a fost posibilă
2 6 Comemorarea a avut loc pe 1 8 octombrie 1 8 1 4. Ibidem, p. 376 (Talleyrand c. Ludovic al XVIII-lea,
Viena, 19 octombrie 1 8 14).
2 7 D 'Angeberg, op. cit. , vol. II, p. 289 (primul protocol al "comitetului pentru afacerile Germaniei", Viena,
14 octombrie 1 8 1 4); v. şi M . H . Weill, Les dessous du Congres de Vienne d 'apres les documents originaux
des archives du Ministere imperial et royal de l'Interieur d Vienne, voi. 1, Paris, 1 9 1 7 , p. 458 şi urm.
28 D'Angeberg, op. cit., voi. II, p. 274 şi urm. (Hardenberg c. Metternich, Viena, 1 0 octombrie 1 8 1 4 ) .
2 9 Wellington, op. cit. , vol. IX, p. 375 (Cooke c. Liverpool, Viena, 2 5 octombrie 1 8 1 4) .
Talleyrand, op. cit. , vol. I I , p . 392 ş i urm. (Talleyrand c. Ludovic a l XVlll-lea, Viena, 2 5 octombrie 1 8 1 4 ) .
D 'Angeberg, op. cit. , vol. II, p. 3 5 0 şi urm. (Alexandru I c. Castlereagh, Viena, 30 octombrie 1 8 1 4) şi
p. 353-358 (Memorandum de l'Empereur Alexandre d Castlereagh e n reponse d sa lettre d u 1 4 courant,
Viena, 30 octombrie 1 8 1 4) .
32 Ibidem, p. 394-40 1 (Castlereagh, Memorandum . . . d l'Empereur Alexandre, Viena, 4 noiembrie 1 8 14).
3 3 Ibidem, p. 29 1 şi urm. (Metternich c . Hardenberg, Viena, 2 noiembrie 1 8 1 4) .
3 4 Ibidem, p . 4 0 7 ş i urm. (Hardenberg, Memorandum . . d Castlereagh, Viena, 7 noiembrie 1 8 1 4) .
3 5 Jacques Droz, Histoire diplomatique de 1 648 d 1 9 1 9, Paris, 1952, p . 280 ş i urm.
:J6 C . K . Wcbstcr, The Foreign Policy of Castlereagh 1 8 1 2- 1 8 1 5. Britain and the Reconstruction of Europe,

30
31

.

Londra., 1 93 1 , p . 34 1 .
J7 "En�land is the only Power that either can, or dares, rase her voice against the powerful and the
oprcssor " . Idem (ed.), Dritish Dip lomacy, p. 222 (Castlereagh c. Liverpool, Viena, 5 noiem brie 1 8 1 4 ) .
3 !1 D'Angcbcrg, op. cit . , voi. II, p. 450 şi u rm . (Alexandru I c. Castlereagh , Viena, 9 noiembrie 1 8 1 4) .
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datorită "întărzierii" cooperării britanica-franceze, cu subînţelegerea celei a Austriei, Talleyrand
admiţând ideea "barierei antiruse pe Vistula", dar nu şi pe cea a "barierei antifranceze pe �" , după
.
cum admitea ca Franta să sustină Marea Britanie în Italia, pentru a contracara Austna, ŞI pe aceasta
din unnă în Germa.rria, pen� a contracara Prusia39. Însă cea mai vădit favorabilă circumstanţă
pentru succesul ruso-prusian a constituit-o disputa aprigă între Austria şi Prusia in p�oblem�
Germaniei, dispută pe care "politica celor două bariere" a lui Castlereagh, în loc s-o estompeze, 1-a ofent
o motivaţie în plus prin separarea "chestiunilor" polonă şi saxonă40 . Dovada peremptorie a reprezentat
o mersul lucrărilor "comitetului celor cinci state germane". În cuprinsul acestui "comitet'',
plenipotenţiarul Hanovrei, "instruit de la Lbndra", a adoptat o poziţie favorabilă Prusiei, ce benl!ficia şi
de concursul favorabil al plenipotenţiarului Wurtembergului, concurs de care nu era străină diplomaţia
rusă4 I . încurajată, pentru început, atăt de Marea Britanie cât şi de Rusia, de la distanţă şi din motive,
se inţelege, radical diferite, cum reieşeau şi din scrisorile sau memoranda ce şi le-au adresat Alexandru
1 şi Castlereagh, Prusia a căutat să impună, in "comitetul german" , "un mai vechi proiect al lui
Hardenberg relativ la bazele unei constituţii federale pentru Germania"42 . Ideea fundamentală a
"proiectului prusian" viza organizarea Germaniei "în cercuri" , Prusia să deţină "direcţia exclusivă a
cercului Renaniei Inferioare şi al Westphaliei", cu "asistenţa" electoratului de Hessa, de asemenea,
"direcţia cercului Saxoniei Superioare şi al Thuringiei", iar Austriei să-i revină "direcţia exclusivă a
cercului Austriei Superioare" (i.e. al provinciilor germanice ale Imperiului de Habsburg) şi "cercul
Rhinului Superior'', cu "asistenţa'' Marelui Ducat de Baden43. În şedinţele a treia (20 octombrie) şi a
patra (22 octombrie) ale "comitetului german" au devenit clare divergenţele austro-prusiene, urmate,
îndeaproape, de cele între Bavaria, Hanovra şi Wurtemberg44 . Scontând un succes decisiv în "comitetul
german" , Prusia şi-a reiterat pretenţiile asupra Saxoniei întregi şi rezervele faţă de eventualitatea ca
Mainz să aparţină Bavariei. De satisfacerea unor atare pretenţii sau rezerve depindea, cum dădeau de
înţeles miniştrii prusieni, posibilitatea ca Prusia să se orienteze după "interesele Germaniei",
revizuindu-şi mult poziţia faţă de veleităţile hegemonice ale Rusiei4S. Posibilitate depinzând, la cea mai
tare rigoare, de strânsa cooperare austro-prusiană pentru a fi evitat "un rigid sistem continental",
propice "supremaţiei unui stat''46• Ideea unui condominiu.m austro-prusian în Germania, cu
presupunerea unui front comun al celor două "mari curţi germane" pe Vistula, convenea britanicilor,
dar, prin conectarea ei la "proiectul lui Hardenberg relativ la constituţia Germaniei", a ajuns să
îngrijoreze mult pe austrieci47• Aceeaşi idee făcea imposibil concursul real al Franţei la cauza echilibrului
general. Ea "dădea frisoane . . . statelor secundare germane", ce se vedeau ameninţate de perspectiva
tutelei austro-prusiene şi se declarau profund revoltate de sacrificarea Saxoniei, într-un moment când
Germania reprezenta "cheia de boltă a edificiului politic al Europei", iar Saxonia "piatra unghiulară a
noii federaţii"48. Accentuarea tensiunilor intergermane a spulberat şansele unui obstacol eficient în
calea acţiunii ruso-prusiene din 8 şi 1 0 noiembrie. Forţarea împrejurărilor de Rusia, prin
"ameninţătoarea sa intenţie" de a interveni in Germania, pentru "a calma spiritele", nu numai că a
întărâtat sentimentele antiruse "în lumea germană"49, dar a şi întors mai toate "furiile germanilor''
39 Talleyrand, op. cit. , voi. II, p. 394 şi urrn. (Talleyrand c. Ludovic al XVIII-lea, Viena, 25 octombrie 1 8 1 4) .
40 Jasques-Henri Pirenne, op. cit. , voi. 1 , p. 1 44 ş i urrn.

4 1 A. Fournier, Die Geheimpolizei auf dem Wiener Kongress. Eine Auswahl aus ihren Papieren, Viena

Leipzig, 1 9 1 3 , pp. 277 şi urrn. ; C. K. Webster, The Congress of Vienna, p. 70 şi urm . , 77.
42 Proiect prezentat de Hardenberg, prima oară, lui Metternich, la Baden, pe 1 3 septembrie 1 8 1 4 .
D'Angeberg, op. cit. , voi. I I , p . 243-249.
43 Pentru primele discuţii pe marginea "proiectului prusian" , v. Ibidem, p. 300-302.
4 4 Ibidem, p. 304-3 1 3 (protocolul şedinţei "comitetului pentru Germania" , din 2 0 octombrie 1 8 1 4) şi
p. 32 1 -322 (protocolul şedinţei "comitetului pentru Germani" , Viena, 22 octombrie 1 8 14).
4 5 Ibidem, p. 274 şi urrn. (Hardenberg c. Metternich, Viena, 10 octombrie 1 8 14); C.K. Webster (ed.), British
Diplomacy, p. 2 0 1 şi urm. (Castlereagh c. Liverpool, Viena, 9 octombrie 1 8 1 4) .
4 6 M . H. Weill, op. cit. , voi. 1, p. 3 9 8 ş i urm. (Raport pentru Hager, Viena, 27 octombrie 1 8 1 4 ) .
4 7 "Elle (l'Autriche) proteste . . . contre l e projet auhourd'hui fort agite e n Allemagne, d e partager l a direction
des affaires communes de l'Allemagne entre elle et la Prusse". Friedrich van Gentz, op. cit. , voi. 1 , p. 1 03 şi
urm. (Gentz c. 1 . Caragea, Viena, 2 7 septembrie 1 8 1 4) .
46 intr-o notcl de prote�:;t, ":;tatele secundare" susţineau c ă "Si l 'Ai le m agne est l a elef de voute d e l 'edifice

politique de !'Europe, la Saxe est la pierre angulaire de la nouvelle fedcratiun en cette partie. La lui
enlever serait ebranler le nouvel edifice dans ces fondements et nous croyons cxprimcr le voe\.l unanime
de toutes les parties i ntegrantes de la nation allemande en disant hautement: Sans la Suxe libre et
independante point d 'Allemagne federatiue solide'' (su b! . în text) ; cf A. Debidour, His toire diplomatique de
! 'Europe, depuis l 'ouuerture du Congres de Vienne jusqu 'ci la fcrmcturc du Congres c.J.e Berlin ( 1 8 1 4 - 1 8 78),

voi. I , La Sainte-Alliance, Paris, f. a . , p . 3 2 .
19 D 'Angcberg, op. cit. , vo i. I l , p p . 4 1 7 şi urm . (Note confidentielle d e l a Russie ci 1 '1\ ulliche et u la Prusse,
Vi e na , I l n oiembri e 1 8 1 4) .
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împotriva Prusiei, acuzată de flagrantă dezicere de "politica instinctului naţional". La

16

noiembrie,

plenipotenţiarul Wurtembergului s-a retras din "comitetul pentru afacerile germane"so, exact in ziua
când reprezentanţii celor

29

de prinţi suverani şi ai "oraşelor libere" din Germania inaintaseră

nota lor

de protest cancelarilor Metternich şi Hardenberg şi contelui MU:nster, delegatul Hanovrei, fund respinsă

in mod categoric ideea organizării Germaniei "in cercuri", sub dubla tutelă austro-prusianăs i . Intuind
bine că putea să salte şi să se menţină pe creasta valului in apele tulburi ale problemei germane,

Metternich, susţinut de Castlereagh şi incurajat de Talleyrand, a supus deliberărilor intergermane

proiectul austriac relativ la bazele Confederaţiei Germaniei, sub preşedinţia Austriez'52 .

Proiect prin care

"chestiunea germană" , in ciuda inconvenientului procedural al suspendării temporare a "comitetului"

ce şi-a rezervat "competenţe negociatorii" in privinţa ei, a fost aşezată pe rampa de lansare spre

pactul

federal din 8 iunie 1 8 1 5.
Între explicaţiile suspendării sau irnpasului "comitetului german", cea mai des vehiculată in
literatura de specialitate se referă la disensiunile austro-prusiene sau la reacţiile ce şi le-au atras cele
două "puteri de prim rang'; din partea "statelor secundare", frustrate in drepturile lor de a se
pronunţa asupra viitorului patriei comune. Mai mult, însă, decât "diferendelor intergermane",
imprejurarea respectivă s-a datorat agravării tensiunilor intre principalii protagonişti ai

Europei.

reconstrucţiei

Prin datele şi implicaţiile· ei, problema germană nu putea rămâne una de interes exclusiv

naţional. Pe terenul ei a luat amploare, spre mijlocul lunii noiembrie

1 8 14,

una dintre cele mai aprige

dispute pentru supremaţie in viaţa internaţională. Dispută provocată, inainte de orice, de "ambiţiile
Rusiei". Politica acestei puteri demonstra că adjudecarea celei mai mari părţi din Polonia nu

prim aliniament

constituia decât atingerea unui

aliniamentul decisiv,

in "bătălia pentru Europa". Germania constituia

a cărui atingere 1-ar fi propulsat pe Alexandru I la culminaţia unei puteri

comparabile doar cu aceea a lui Napoleon din timpul păcii de la Tilsit. Înfierbântat de sentimentul
proximităţii "uriaşului triumf', împăratul Rusiei şi-a exersat tonul impunător, de "mare frate", in
raporturile cu suveranii Austriei şi Prusiei. Dacă in . decursul lunii octombrie, când nu era cu totul
exclusă convocarea

congresului general,

suveranului Austriei i se solicitase mai ales să tempereze

pornirile "cancelarului său" de a se ralia politicii lui Castlereagh şi de a iniţia, cum sesiza Lieven, la
Londra, "o declaraţie semnată de toate puterile, in forma protestului contra vederilor ambiţioase ale
Rusiei"53, manifestate, atunci, pe seama Poloniei, după
deschiderea "formală" a "forului păcii"
din

30

mai

1814

(i.e.

1

noiembrie, când a fost amânată

sine die

a unui plen al statelor suverane in dreptul dat de tratatul

de a participa), suveranul de Romanov şi-a înteţit, pentru a fi "secondat" in tentativa

sa de aimpune "o imediată tranşare a afacerilor de interes european", presiunile asupra "curţilor" de
Habsburg şi de Hohenzollern.

Pe Friedrich-Wilhelm l-a determinat "să înceapă (re)organizarea

Saxoniei", pentru a-i aşeza "integritatea teritorială şi administraţia proprie sub sceptrul său regal",
aşa cum el, împăratul "tuturor Rusiilor", a decis "organizarea statală a Poloniei sub suveranitatea sa
imperială54 • Exersând "subtilităţi constituţionale", Alexandru I i-ar fi dezvăluit regelui Prusiei, intr-o
seară,

"apres le carrouset,

convingerea sa că suveranii erau obligaţi să se conformeze "voinţei

popoarelor", voinţă care, in cazul Saxoniei; era de dorit să prevaleze, cum indicau "luminile
secolului", in raport cu "legitimitatea unui rege (Friedrich-August) aflat in dizgraţie"55 . Mirarea nu
mică a regelui prusian faţă de o asemenea "doctrină" nu 1-a descumpănit pe împăratul rus56. Nu mai
mică mirare au provocat "lecţiile de guvernământ" aplicate de împăratul autocrat, pe
Hardenberg

("fl n'en avait jamais

vu

de semblable!')

5

noiembrie, lui

şi lui Humboldt, în prezenţa "suveranului lor'' ,

miniştrilor prusieni recomandându-li-se "să se supună ordinelor regelui", care, fiind

absolute,

impuneau "să fie executate punctual"57. Cei doi miniştri au fost somaţi să se conformeze alianţei de
la Breslau-Kalisch, să se detaşeze de "combinaţiile lui Castlereagh" cu privire la Polonia58 şi să
consimtă la

drepturile

Rusiei de a se pronunţa "în afacerile germane"59 . Edificat asupra poziţiilor

50 Ibidem, p. 438 şi urm. (protocolul şedinţei din 1 6 noiembrie 1 8 1 4 a "comitetului pentru Germania"}.
5 1 Ibidem, p. 44 1 -443.
52 Ibidem, p. 586-588; proiect publicat la Viena, in decembrie 1 8 1 4 .
5 3 "Il m'est revenu par des autorites respectables, que l'ambassadeur d'Autriche . . . avait fait des demarches tres

pressantes aupres du ministere (britanique) pour lui representer le danger don't les vues de l'Empereur
(Alexandre} sur la Pologne pouvaient menacer !'Europe. Il lui proposa d'emettre une declaration signee par
toutes les puissances en forme de protestation contre les vues ambitieuses de la Russie". Vneshnjaja politika
Rossii. . . , S. 1, voi. VIII, p. 1 1 5 (Lieven c. Nesselrode, Londra, 6/ 1 8 octombrie 1 8 1 4} .
5 4 Talleyrand, o p . cit. , voi. I I , p. 44 1 (Ambasadorii Regelui . . . c. Jaucourt, Viena, 1 2 noiembrie 1 8 1 4 ) .
5 5 Ibidem, p. 509 ş i u rm . (Talleyrand c . Ludovic al XVIII-lea, Viena, 7 decembrie 1 8 1 4) .
56 Ibidem.
�7

Ibidem, p. 443 şi urrn. (Tallcyrand c. Ludovic al XV III-lea, Viena, 1 2 noiembrie 1 8 1 4) ; v şi C. K. Wc bstcr
(cd . ) , British Diplomacy, p . 229 (Cas tlereagh c. Liverpool, Viena, 1 1 noiembrie 1 8 1 4) .
s a D'Angeberg, o p . c i t . , voi . I l , p . 407 � i urrn. (Hardt:nbt:rg c . Cas llt:rt:agh, Viena, 7 noiembrie 1 8 1 4 ) .
5 9 Ibidem, p. 4 1 7 ş i u rm . (Nes selrode , Note conjîdentiElle c . Hardenberg şi c . Mettemich, Viena, 1 1 noiembrie 1 8 1 4) .
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excepţionale ale "imperiului său" de un memoriu al lui La Harpe6°, Alexandru 1 şi-a exprimat, pentru
a reconfirma "solidaritatea de la Teplitz", disponibilitatea de a renunţa, in cuprinsul "achiziţiilor
teritoriale polone", la Thom şi Cracovia. Disponibilitate presupusă, însă, intr-un înţeles mult mai
profund, de "marea ambiţie" a împăratului rus de a-şi asigura un rol precumpănitor in soluţionarea
problemei germane. Un întreg "plan de atac" a făcut obiectul unui alt memoriu, din 1 2 noiembrie, al
aceluiaşi La Harpe, act elaborat pe baza parcurgerii atente a protocoalelor "comitetului pentru
afacerile Germaniei"61 . "Consilierul intim al împăratului", ataşat delegaţiei ruse la Congresul de la
Viena, se arăta cu totul surprins că Germania nu constituia "o chestiune" de interes direct pentru
Rusia, ca şi cum aceasta "s-ar afla in lună". Rusia era in drept, susţinea La Harpe, să se raporteze la
organizarea internă a Germaniei, ce nu putea surveni decât in concordanţă cu unele principi�
generale, ţinând de "baze ale noului sistem pe cale de a se stabili in Europa". Concordanţă din care
decurgea dreptul esenţial al "marii curţi nordice" de a fi parte principală in deliberârile asupra
"chestiunii germane". Ca un alt drept, era invocată şi calitatea lui Alexandru 1 de "prinţ al Casei de
Holstein". Însă, peste toate drepturile, planau interesele Rusiei pentru o anumită "organizare a
Germaniei", ai cărei prinţi să nu mai fie "subprefecţi ai străinătăţii" ("les sous-prefets de l'etranger'') , ci
"protejaţi" ai împăratului de Romanov, consecvent "prornisiunii de a asigura Europei o stare de
lucruri liniştitoare"62 . Suveranul Rusiei nu avea decât să-şi rezerve "rolul măreţ de protector" (" Ce
râle, Sire, etait le Votref), sub imperativul păcii şi ordinii generale, de natură a justifica amendarea
"barierelor. . . suveranităţii (de stat) absolute", amendare incitabilă, prin non-conformarea statelor
interesului general, la dispunerea raporturilor interstatale "numai după dreptul natural"63 .
Abuzivă în Polonia şi· ameninţătoare in privinţa viitorului Germaniei, politica Rusiei risca să
împingă lucrurile până la declanşarea unui război european. Austria a şi deplasat 25.000 de militari
pentru a consolida "cordonul de trupe. . . de la frontiera Galiţiei"64• Prusia, constrânsă de
"angajamentele" asumate cu Rusia, dar şi prevenitoare de a nu fi surclasată de Austria "in afacerile
Germaniei", suferea din greu aparenţele posturii de "secondantă a curţii de Romanov'' şi acuzele de
dezicere faţă de "cauza prinţilor germani"65. Din larga sa perspectivă strategică, Marea Britanie
intrevedea posibilitatea unui "triumf al influenţei ruse asupra intregii Europe"66. Castlereagh îşi
exprima îngrijorarea din cauza "intrării concertului marii politici. . . intr-un con de umbră",
considerând "stabilirea Rusiei in inima Germaniei nu numai ca. . . un mare pericol in sine", ci ca un
semnal clar că supremaţia Rusiei putea să se consolideze "in toate clirecţiile şi asupra oricărei
chestiuni"67• De pe poziţiile sale, Alexandru 1 pretindea că sporul de putere al Rusiei nu reprezenta
"decât o pondere necesară in balanţa sistemului european" ("qu'un poids necessaire dans la balance
du systeme europeen") , dezechilibrată de puterea Marii Britanii, care tindea "să îmbrăţişeze tot
globul" ("la puissance de la Grande Bretagne. . . embrasse tout le globe'')6B . Eventualitatea războiului
consuma mult din "calculele" diplomaţilor şi ale ofiţerilor de stat major. Chestionându-şi premierul,
Castlereagh şi-a aflat, prin răspunsul primit, confirmarea convingerii sale că un război, in
împrejurările date, putea deveni unul "revoluţionar", unul mult diferit faţă de războaiele din secolele
XVII şi XVIII, intru a cărui "ţinere sub control", indica Liverpool, se cuvenea urmarea maximei lui

60 Vneshnjajapolitika Rossii. . . , S. 1, voi VIII, p. 1 24- 1 26 (La Harpe c. Alexandru !, Viena, 8-9 noiembrie 1 8 14).

61

.

Ibidem, p . 1 29 şi unn. (La Harpe c. Alexandru 1 , Viena, 12 noiembrie 1 8 1 4).
62 "Je m'etonne d'abord qu'il soit plus question de la Russie, que si elle etait dans la June . . . Je con�ois,
Sire, que vous ayez voulu vous en rapporter aux Allemands pour leur organisation interieure; mais celle-ci
ne pouvait avoir !ieu qu'apres la fixation des principes generaux qui doivent lui servir de base; et cette
flxat\on tenant essentiellement ă celle des bases du systeme nouveau qu'ont veut etablir en Europe; je ne
vois pas pourquoi la Russie n'y cooperait pas comme partie principale. . . Comme prince de la Maison de
Holstein, vous avez des droits plus particuliers encore, mais tous s'evanouissent devant . . . le droit de voir
que les bases de l'organisation germanique soient Jixees d'une maniere convenab le aux interets de la
Russie, et qui promette d !'Europe un etat de choses tranquillisant" (subl. in text). Ibidem, p. 1 29 .
63 " I l est dane bien naturel que les princes exclus de toute participation aux operations d u comite
cherchent ă se lier entre eux et tournent les yeux vers la puissance qui pourrait les proteger. Ce role, Sire,
etait le Votrel " . Ibidem, p. 130.
64

'i'alleyrand, op. cit. , voi. I i , pp. 4 4 0 ş l urrn. (Ambasadorii Regelui. . . c. Jaucourt, Viena, 1 2 noiembrie 1 8 1 4 ) .
Ibidem; v. şi C . K. Webster (ed . ) , British Diplomacy, p. 2 4 8 (Cast\ereagh c. Liverpool, 5 decem brie 1 8 1 4) .
66 C.K. Webster, The Foreign Policy of Castlereagh. 1 8 1 2 - 1 8 1 5, p . 3 5 0 .
67 "1 deemed it of great importance t o contribute . . . t o this concert, considering the establishement of
Russ i a in the heart of Germany, not only as constituting a great danger in itself. , . , the supremacy of
Russia would be established in ali directions, and upon every question . . . ". Idem (ed . ) , British Diplomacy,
p. 229 (Castlereagh c. Liverpool, Viena, 1 1 noiembrie 1 8 1 4 ) .
e s D 'Angeberg, op. cit. , voi. II, p. 4 5 2 - 4 5 5 (Alexandru l , Memorandum/ Memoire . . . c . Ca.stlerea.gh, Viena, 2 1
noie mbrie 1 8 1 5) .
6�
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Cicero: Inquissimam pacem justissimo beUo antefercfl9 . Fără poziţii militare solide pe continent, fără
a
_
fi s1gură
în privinţa unei colaborări bine (clar) determinate din partea unei Austrii animate, împreună
cu "celelalte curţi nordice", de idealul "ordinii conservatoare" şi profund temătoare în legătură cu
posibila revenire a puterii Franţei "la Rhin" şi în Italia, un război contra încă redutabilului tandem
ruso-prusian apărea aproape dinainte pierdut pentru britanici. Motiv pentru care, abătut şi încercat
de sentimentul că eşuase procesul păcii generale, fondată pe echilibrul de forţe, Castlereagh gândea
că survenise colapsul de-abia incipientului concert al marii politicr.7 o. Era un sentiment de care era
încercat şi Metternich7 1 şi, nu mai puţin, Talleyrand, care, la o întrevedere, din 14 noiembrie 1 8 14,
cu impăratul Alexandru, a îndrăznit să replice, când autocratul rus a invocat "angajamentele sale"
faţă de Prusia şi de polonezi, că înaintea unor astfel de "angajamente particulare" se cuvenea să fie
considerate cele "cu Europa" (în numele interesului generaij , "prin ale cărei frumoase ţări . . . se
plimbau. . . trupe ruse, făcând să tremure lumea", toate inimile având să îngheţe de spaimă "la
vederea soldatului rus", într-o atmosferă "de rezistenţă generală"72 .
În cuvinte şi prin gesturi se dădea expresie resimţirii la cel mai înalt nivel politic european a
unei împrejurări excepţionale, una dintre acelea care, prin legi nescrise sau inefabile, are darul de a
inspira pe cei cu rara vocaţie a măsurilor excepţionale. O vocaţie demonstrată de Castlereagh şi de
Metternich, decişi să spargă principalul cerc deliberativ asupra păcii şi ordinii generale, cerc închis
până atunci de "angajamentele celor patru puteri aliate", cerc în care cei doi oameni de stat au
convenit că se impunea să fie introdusă şi Franţa73 . Soluţia convocării congresului general, deşi dragă
lui Talleyrand, n-a mai intrat în calcul. Pentru ca "troica europeană", altfel spus, cooperarea austro
britanico-franceză în numele cauzei europene, să fie o realitate, devenea necesară atenuarea
diferendelor austro-franceze în Italia, a celor britanica-franceze în problema abolirii comerţului cu
negri, a celor austro-franco-britanice în "afacerile Germaniei" etc. În schimbul unor "concesii mutuale
bine ponderate", Talleyrand pretindea încheierea imediată a alianţei între Austria, Marea Britanie şi
Franţa, diplomatul francez agreând "ipoteza", formulată de "regele său", că atăt cabinetul austriac cât·
şi cel britanic "se pătrundeau" de "adagiu! trivial . . . , dar plin de sens: Sublata causa, tollitur
ef!ectus'74 . Circumstanţele mult reaşezate de .conturarea unei forţe în măsură să se contrapună celei
reprezentate de Rusia şi Prusia nu favorizau, tranşant, nici una dintre cele două "tabere", atât timp
cât războiul rămânea doar o eventualitate, însă una ce a ajuns să fie invocată pe un ton ameninţător
şi de pe poziţiile ce le contrabalansau pe cele ruso-prusiene75 . Evoluţia negocierilor evidenţia sporul
de coeziune între atitudinile lui Castlereagh, Metternich şi Talleyrand, chiar şi in "chestiunile"
animate, cum observa secretarul de stat britanic, de "interese particulare"76. Primul pas important
întru consensul "celor trei" 1-a şi constituit impulsionarea tratativelor "par af!aires' , tratative
desfăşurate în "comitete şi comisii". În "comitetul celor opt puteri", poziţiile austro-britanico-franceze,
susţinute de Palmella, reprezentantul Portugruiei, mai puţin, însă, de spaniolul Labrador, "instruit"
să se opună lui Castlereagh în problema comerţului cu sclavi (negri), iar lui Metternich în "afacerile
italiene"77, şi mai defel de suedezul Uiwenhielm (" . . . ministre de Suede en Russie, et tout russe'')7B,

69 Wellington, op. cit. , voi. IX, p. 285 (Liverpool c. Castlereagh, Londra, 25 noiembrie 1 8 1 4) ; datarea
documentului, corectată la C. K. Webster, The Foreign Policy of Castlereagh 1 8 1 2 - 1 8 1 5, p. 359.
70 Correspondence, Despatches, and other Papers of Viscount Castlereagh, Second Marquess of
Londonderry (în continuare: Castlereagh, Correspondence . . . ), edited by . . . Charles William Vane . . . , voi. X,
Londra, 1 852, p. 2 1 9 (Castlereagh c. Wellington, Viena, 1 7 decembrie 1 8 1 4) ; Wellington, op. cit . , voi. IX,
p. 483 (Castlereagh c. Liverpool, Viena, 1 7 decembrie 1 8 1 4) .
7 1 Friedrich von Gentz, op. cit. , voi. I, p. 1 22 ş i urm. (Gentz c. 1 . Caragea, Viena, 20 noiembrie 1 8 1 4 ) .
72 Dintr-o discuţie c u Talleyrand, Gentz reţinuse că diplomatul francez ar fi declarat "pe un ton inalt"
împăratului Rusiei: "Sire, vous avez des engagements anterieurs a ceux que vous citez; vous en avez avec
!'Europe. Non-seulement votre devoir, votre interet aussi vous appelle a les remplir. L'idee de vos armees
se promenant par les plus beaux pays de !'Europe fait trembler le monde; ce qui nous a rassures
jusqu'isi, c'est l'opinion que nous nous etions formee de votre caractere personnel; si nous sommes assez
malheureux pour la perdre, tous les coeurs se glaceront d'effroi a la vue d'un soldat russe, et, de ce
moment, a celui de la resistance generale, !'intervalle sera bien court. . . ". Ibidem.
73 Talleyrand, op. cit., voi. Il, pp. 476 şi urm. (Ambasadorii Regelui . . . c. Jaucourt, Viena, 23 noiembrie 1 8 1 4) .
74 Ibidem, p. 4 7 4 (Ludovic al XVIII-lea c. Talleyrand, Paris, 22 noiembrie 1 8 1 4).
7s "Lord Castlereagh ... parait decide a provoquer la guerre â la Russie, si elle ne modere ses pretentions,
et il en a parle a quelques personnes, en annon.;:ant que l'Angleterre fournirait des subsides " . Ibidem, p.
477 (Ambasadorii Regelui . . . c. Jaucourt, Viena, 23 noiembrie 1 8 1 4) .
7 0 " 1 witne!!l!!l every day the astonishing tenacity with which all the Power!!l cling to the smallest point o f
separate interest". C.K. Webster (ed . ) , British Diplomacy, p p . 255-257 (Castlereagh c . Liverpool, Viena, 7
decembl'le 1 8 1 4) .
.
77 Castlereagh, op. cit. , voi. X, p. 208-2 1 0 (H . Wellesley c. Castlereagh, Madrid, 24 noiembrie 1 8 1 4) .
78 Talleyran d op. cit. , voi. I l , p . 347 (Talleyrand c . Ludovic a l XVlll-lea, Viena, 9 octombrie 1 8 14).
,
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tindeau deja să devanseze

pe cele ruso-prusiene. La o conferinţă ad

conferinţă la care au participat Mettemich,

genoveză",

hoc

pentru "afacerea sardo

Castlereagh, Nesselrode şi Talleyrand,

miniştrii prusieni simulând lipsa de interes direct al "suveranului lor"

în

"afacerile italiene", au fost

invitaţi, spre consultare, Saint-Marsan, din partea Piemontului, şi Brignole, din cea a Genovei19,
discutiile conducând ia constituirea unei "comisii speciale pentru Sardinia", într-o componenţă
austr�-britanico-franceză (Wessenberg, A. de Noailles şi Clancarty)80. În "comitetul celor opt" erau

abordate "chestiuni" privind ducatele italiene, "drepturile" Mariei Luiza, menţinerea pe tron a lui
Murat, cum insista Mettemich, în temeiul .tratatului austro-neapolitan din ianuarie

1 8 1 4 , sau

recunoaşterea "suveranului legitim" (Ferdinand al N-lea de Bourbon), cum pretindea TalleyrandB I .
"Comisia austro-ruso-britanico-franceză pentru afacerile Elveţiei", unde Capodistrias ţinea să-�i ·
asigure "avantajul" faţă de Stratford Canning, evolua pe calea "aranjarnentului echilibrat", fmalizabil
prin neutralitatea "ţării cantoanelor"B2 . Simţindu-se "bine intrat

în
30

în

marele joc diplomatic european",

14 decembrieBJ, să fie urmate în toată puterea

Talleyrand avea să propună,

şedinţa "celor opt" din

lor clauzele tratatului din

mai de la Paris , ceea ce presupunea formarea comisiilor pentru

navigaţia fluviilor europene, "reglementarea rangului şi preseanţeijprecedenţei coroanelor"
stabilirea rangurilor diplomatice) , abolirea comerţului cu sclavi.

(i.e.

Plenipotenţiarul francez putea

aprecia că "regele şi Franţa au obţinut la congres atitudinea ce le aparţinea" (de drept)84 •

Deşi negocierile din diverse "comitete şi comisii" avansau, fie şi "în paşi mărunţi", cu inerente

concesii mutuale, atmosfera internaţională era încă departe de a vădi semne de reală destindere .

Poziţiile Rusiei rărnâneau ameninţătoare, iar cele ale Prusiei de neacceptat, în principiu şi în fapt, din
perspectiva

interesului gerl!'!ral.

Înfruntarea poziţiilor ruso-prusiene avea să se constituie

în

"proba de

foc" pentru consensul austro-britanico-francez. "Chestiunile" polonă şi saxonă reveneau "la ordinea
zilei", "cei trei" convenind ca acţiunile lor să focalizeze, mai întâi,

Saxonpoinf'BS,

în

expresia lui Castlereagh,

"the

"calculele" lor indicând că Prusia, supusă presiunilor, nu avea cum să nu cedeze.

Evaluarea implicaţiilor "chestiunii saxone", din perspectivă germană şi, prin extensie, din cea
europeană, a făcut obiectul notei lui Metternich din 1 0 decembrie, adresată lui HardenbergB6, act
evidenţiind plusul de urgenţă al amintitei "chestiuni" în raport cu cea a Poloniei, lăsată, aceasta, pe
moment, să cadă în planul doi al intereselorB7 . Acuzând nota cancelarului austriacBB , Hardenberg a
iniţiat "o conferinţă" la care să participe, pe
Knesebeck, spre a demonstra,

în

13

decembrie, el, Humboldt, Stein, Czartoryski,

conformitate cu "ordinele precise" de la Friedrich-Wilhelm,

consimţite, se înţelege, de Alexandru I, strânsa întrepătrundere a "chestiunilor" polonă şi saxonă, cu
posibilitatea compensării regelui Friedrich-August "în zona Rhinului" 89 . Stupefiat, cel ce se mângăia
cu gloria de a prezida congresul de pace a solicitat sprijinul Franţei şi al Marii Britanii, precum şi al
Bavariei ,

pentru

a

estompa

stridentul

chorus

ruso-prusian9o.

"Schimburile

de

arnabilităţi

diplomatice" între Mettemich, Castlereagh şi Talleyrand au consolidat consensul lor9 1 . Incitat şi de

79 Ibidem, p. 446-449 (Talleyrand c . Ludovic al XVIII-lea, Viena, 1 2 noiembrie 1 8 1 4) .

Ibidem, p. 4 5 1 (Ambasadorii Regelui . . . c . Jaucourt, Viena, 1 7 noiembrie 1 8 1 4); v . ş i C h . d e Martens şi
Ferd. de Cussy, Recueil manuel et pratique des traites, conventions et autres actes diplomatiques, sur
lesquels sont etablis les relations et les rapports existant aujourd'hui entre les divers etats souverains du
globe, depuis l'annee 1 760 jusqu 'd l'epoque actuelle, voi. II, Leipzig, 1 846, pp. 22 1 -2 2 5 (protocolul şedinţei
"comitetului celor opt puteri" din 13 noiembrie 1 8 1 4) .
8 1 Talleyrand, op. cit. , voi. I I , p . 432 (Talleyrand c. Ludovic a l XVIII-lea, Viena, 6 noiembrie 1 8 14); v . şi Ch.
de Martens şi Ferd. de Cussy, op. cit. , voi. II, p. 225 şi urm. (protocolul şedinţei "comitetului celor opt" din
9 decembrie 1 8 1 4) .
82 Talleyrand, op. cit. , voi. I I , p. 423 ş i urm. (doc. cit.), 493 ş i urm. (Ambasadorii Regelui . . . c. Jaucourt,
Viena, 30 noiembrie 1 8 1 4).
83 D'Angeberg, op. cit. , voi. II, pp. 527 şi urm.
84 Talleymnd, op. cit. , voi. Il, pp. 5 1 9 şi urm. (Ambasadorii Regelui. . . c. Jaucourt, Viena, 14 decembrie 1 8 1 4).
85 Ibidem, p. 534 (Talleyrand c. Ludovic al XVIII-lea, Viena, 20 decembrie 1 8 1 4) .
8 6 Metternich, op. cit. , voi. I l , pp. 503 ş i urm. (Metternich c. Hardenberg, Viena, 1 0 decembrie 1 8 14).
87 Ibidem, p. 486 (Gentz, Memoire pentru Metternich, Viena, 12 februarie 1 8 1 5) .
A A "Le cabin et prussien regardait l a Note du 1 0 decembre comme une insulte e t comme la preuve evi d e nte
so

des intcntions hostiles d e l 'Aut d c h e" . Ibidem, p. 4 9 1 .
89 n>irlem; v . ş i D'Angeberg, op. cit. , voi . I l , p . 53 1 -535 (Nota lui Hardenberg c . Alex,.n<lru T >;i i c .
Castlcreagh , Viena, 16 decembrie 1 8 1 4 ) .
90 ''L'Rmpr.reur de: R u ��it: fi t c:horu.s a.vec les Prussien.s. D e l 'auu-e cOti:, les utni� d e t •A u ti·iche1 les
Fra nc;:a is , les Bavaro i s . . . p rire n t feu contre les pi"etcntions outi"ageantes de la Prusse". Metternich, o p . cit . ,
val. I l , p . 491 (Gentz, Memoire pentn1 Metternieh , Vi e n a , 1 2 febn1 ari e 18 15) .
91 D 'Angeberg, op. cit. , voi. I I , p. 5 7 1 şi urm. (Protocolul şedinţei "comitetului ccloi" opt" din 1 6 ianuarie
1 8 1 5) ; v. şi Talleyrand, op. cit. , voi. I l , p. 528 şi urm. (Ta l leyrand c. Ludovic al XVI I I -lea, Viena, 1 5
decembrie 1 8 1 4 ).
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maximele latine din scrisorile primite de la "regele său" (Justum et tenacem propositi viram!)92,
Talleyrand elabora platforma politică a cooperării austro-britanico-franceze, în des invocatul de
istorici memoire din 19 decembrie, adresat lui Metternich9J şi comunicat, în copie, lui Castlereagh94.

·

Devenise de neamânat evenimentul accederii Franţei în "principalul cerc deliberativ" la Viena.
Eveniment a cărui survenire a fost provocată şi de solicitarea lui Alexandru 1 ca negocierile asupra
aranjamentului politica-teritorial general să fie accelerate. Pentru noua etapă a negocierilor, împăratul
Rusiei şi-a desemnat ca întâi plenipotenţiar pe contele Razumovski, gest interpretat, chiar în
contextul său, ca o cădere în dizgraţie a lui Nesselrode9s . Acelaşi împărat propunea "lichidarea
tuturor implicaţiilor chestiunii polono-saxone" printr-un aranjament al "curţilor nordice", mediat de
Marea Britanie. În replică, secretarul de stat britanic a propus constituirea "comisiei de statistică",
menită "concilierii datelor relative la teritorii şi locuitori", sub autoritatea directă a "principalelor
puteri", comisie la care să participe şi Franţa; comisie ce avea să reunească "cei mai buni lucrători la
congres" ("th.e best workers of th.e Congres'')96 : Wessenberg, Clancarty, Dalberg, Anstett, Jordan şi
Hoffmann - "doi zeloşi şi erudiţi oficiali prusieni" -, secretar ftind baronul Martin97. "Comisia de
statistică" semnifica, în ciuda opoziţiei Prusiei, intrarea de facto a Franţei în "clubul principalelor
curţi deliberante" (al "celor cinci mari'1 , apreciat, la câtva timp, de Humboldt, ca adevăratul congres9B
şi înregistrat ca atare de Gentz ("le s�l et le veritable congres)99, Pentru bunul mers al deliberărilor
au fost împuterniciţi Mettemich şi Wessenberg, pentru Austria; Razumovski şi Capodistrias, pentru
Rusia; Castlereagh, pentru Marea Britanie; Hardenberg şi Humboldt, pentru Prusia; Talleyrand,
pentru Franţal oo .
Prin includerea Franţei în grupul de virtuozi ai concertului marii politici, edificiul celei mai
înalte instat1ţe deliberative asupra păcii generale devenea un pentastil, cu un parvis rezervat statelor
ce nu întruneau calităţi presupuse de interpretarea "intereselor de prim ordin". Constituirea
"comitetului celor cinci mari puteri", de neconfundat cu "comitetul celor cinci state germane", a fost
înţeleasă de Talleyrand ca o trecere în domeniul exclusiv al trecutului a alianţei de la Chaumont. Şi
parcă pentru a se convinge că aşa stăteau lucrurile, plenipotenţiarul francez i-a propus lui
Castlereagh realizarea alianţei austro-britanico:franceze întru girarea păcii europene1 0 1 . S-a putut însă
convinge că alianţa celor patru îşi păstra valabilitatea, din raţiuni vizând, nu numai din perspectiva
intereselor strategice britanice, prevenirea relansării politicii franceze "la Rhin" şi în Italia, precum şi
lipsirea totală de şanse a unei apropieri franco-rusel02 . "Combinaţia" de inspiraţie britanică între
"comitetul" de cinci mari puteri şi alianţa celor-patru (de la Chaumont) ţinea Franţa "în moderaţie" şi
prezenta atuuri reale în scopul obligării Rusiei de a se conforma exigenţelor echilibrului general1 °3.
Cum era de aşteptat, diplomaţia rusă a reacţionat cu cerbicie la ceea ce împăratul Alexandru 1
numea "sistemul fondat de Castlereagh . . . întru contravenirea veritabilelor interese ale Europei" 104 .
Dând impresia de "resuscitat bizantinism", autocratul de Romanov a căutat să convingă cabinetul de
la Londra că "sistemul lui Castlereagh" contravenea până şi "adevăratelor interese" ale Marii
Britaniii os. Printr-un rescript imperial, completat cu un expozeu asupra stării afacerilor (Prilozenie) 1 06 ,

Talleyrand, op. cit. , voi. II, p. 5 0 1 (Ludovic al XVIII-lea c. Talleyrand, Paris , 4 decembrie 1 8 14).
Metternich, op. cit. , voi. II, p. 509-5 1 4 (Talleyrand c. Metternich, Viena, 19 decembrie 1 8 1 4) .
94 D'Angeberg, op. cit. , voi. I I , p . 570 şi urm. (Talleyrand c. Castlereagh, Viena, 26 decembrie 1 8 1 4) .
9 5 Friedrich von Gentz, op. cit., voi. I, p. 1 60 şi urm. ( Tableau des divers actes e t des demiers resultats du
Congres de Vienne, Viena, 26 iunie 1 8 1 5); Talleyrand, o p. cit . , voi. II, p. 538-540 (Ambasadorii Regelui . . .
c . Jaucourt, Viena, 2 7 decembrie 1 8 14); C . K. Webster (ed.), British Diplomacy, p . 2 7 1 (Castlereagh c.
Liverpool, Viena, 25 decembrie 1 8 1 4) .
96 C . K . Webster, The Foreign Policy of Castlereagh. 1 8 1 2- 1 8 1 5, p. 369.
9 7 Ibidem; v. şi Talleyrand, op. cit. , voi. Il, pp. 539 şi urm. (Ambasadorii Regelui . . . c. Jaucourt, Viena, 27
decembrie 1 8 14).
9 8 C. K. Webster, op. cit. , p. 373. Opoziţia miniştrilor prusieni a fost stinsă de avertismentul lui
Talleyrand, incuviinţat de Metternich şi de Castlereagh, că va părăsi Viena, in cazul că "drepturile
Franţei" nu erau satisfăcute; Talleyrand, op. cit., voi. Il, p. 543 şi urm. (Talleyrand c. Ludovic al XVIII-lea,
Viena, 28 decembrie 1 8 1 4) .
99 Friedrich von Gentz, voi. I , p . 1 6 1 (Tableau des divers actes . . . , 2 6 iunie 1 8 1 5) .
1 00 Ibidem, p . 1 60 .
1 0 1 Talleyrand, op. cit. , voi. Il, p p . 5 4 3 (Talleyrand c. Ludovic al XVIII-lea, Viena, 28 decembrie 1 8 1 4) .
1 02 Ibidem, p. 544; Wellington, op. cit., voi. IX, p . 495 ş i l.UID . (Liverpool c . Castlereagh, Londra, 2 3 decembrie
1 8 14); C. K. Webster (ed.), British Diplomacy, p. 268 (Castlereagh c. Liverpool, Viena, 24 decembrie 1 8 14).
92
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Wcb�:�lcr (ed. ) , British Diplomacy, p . 2 7 1 (Castlereagh c. Liverpool, Viena, 2 5 decembrie 1 B 1 4) .
Vneshnjaja politika Rossii. . . , S . I , voi. VIII, p . 1 3 9 (Alexandru I c . Lieven, Viena, 1 5 /27 decembrie 1 8 1 5) .
Ibidem.
106 Ibidem, p. 1 39 şi urm . ; 1 40- 144 (Alexandru I , Reskript. . . , pentru Lieven; Prilo:!enie, Viena, 1 5 / 2 7
decembrie 1 8 1 4) .
1 03 C.K.
104
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din 1 5/27 decembrie, ambasadorul rus la Londra era "instruit" să pledeze "în faţa prinţului regen� şi

a cabinetului de la Londra" în numele "intereselor inseparabile rusa-britanice de a dec1de
aranjamentul european", supus însă, de "hipotrofia acordului între put.erile de la ex�remită��e
geografice ale Europei", unui indezirabil raccourci. Pentru diferendele ce ş1-au făcut loc m relaţ1ile
dintre cele două mari puteri, întreaga responsabilitate era trecută in seama lui Castlereagh, care, "în
loc să-şi îndeplinească funcţiile de mediator imparţial", a făcut "să instige germenii neîncrederii între

toate cabinetele continentale" I 07 . Perseverenţei "dezinteresate" a suveranului Rusiei, "bunului spirit
pe care patriotismul ruşilor il propaga in Germannia", li se opuneau, prin "sistemul Castlereagh" ,
"incertitudini şi dewrdini", încât amintitul suveran "să apară in Europa ca un cuceritor mai redutabil
decât Bonaparte", şi, fiind "presat de o coaliţie antirusă", de noua dată, "să se desiste de drepturile
asigurate. . . de sacrificiile armatelor sale" I oa . Spre a determina revigorarea "bunelor dispoziţii ale
oficialilor britanici", lui Lieven i se indica să acţioneze nu doar "în spirit de cabinet", ci şi în cel al
"relaţiilor personale" (contesa Lieven putănd fi "de mare ajutor''!}, ce au fost "eficiente . . . şi in alte
ocazii", când au fost incitate criticile la adresa politicii guvernului Liverpool din partea clubului whig,
a presei şi a cercurilor de afaceri londonezei 09 . 1 se indica, în puterea unui alt rescript imperial, din

aceeaşi zi de 1 5/27 decembrie, "să sondeze diligenţele (desfăşurările diplomatice - n. ns . , G. C.)
britanicilor în privinţa Saxoniei" 1 1 0 , "chestiune" ce era pe punctul de a aprinde la maximum spiritele
deliberanţilor, la Viena, pe tema păcii generale. Printr-o

rwtă a lui Nesselrode - nici pe departe căzut
de coordonare a plenipotenţiarilor ruşi "in

din "oficiile suveranului său" atăt timp cât îi revenea rolul

comitete şi comisii" -, adresată; la fmele lunii decembrie, "miniştrilor'' (reprezentanţilor la congres ai)
Austriei, Marii Britanii şi Prusiei, cabinetul rus se arăta dispus să facă unele concesii in "chestiunile"
polonă şi saxonă, însă numai in cuprinsul

alianţei celorpatru mari puteri,

reinvocată de "partea rusă",

într-un limbaj voind a aminti de "zilele campaniilor victorioase impotriva lui Napoleon" , când prinsese
viaţă "fraternitatea suveranilor creştini. . . , ca unică bază a ordinii politice şi a ordinii sociale'' (subl. ns . ,
G . C .) l 1 1 . Cabinetul rus voia, de fapt, ca, "în clubul marii politicii", părţile deliberante să se reaşeze "in
schema" de la finele anului 1 8 1 3 : "curţile nordice" şi Marea Britanie, aceasta din urmă in postura de
"mediatoare nepărtinitoare". Era cu totul altceva decât înţelegeau britanicii prin marea alianţă.
lntuind bine unde băteau apelurile Rusiei pentru reanimarea "alianţei celor patru", Castlereagh ,
încuviinţat de Metternich, a propus ca Franţa să fie admisă la deliberările asupra Poloniei şi Saxoniei.
Iar la reacţiile vehemente ale plenipotenţiarilor ruşi şi prusieni, aceştia luând "planul britanica
austriac" ca o declaraţie de război, Castlereagh a admis, la rându-i, posibilitatea recurgerii la calea
armelor, în condiţiile când "insularii" tocmai lichidaseră, prin pacea de la Gand, diferendul maritim
cu nord-americanii 1 1 2 . Dedicându-se, cu mai multă fermitate, reconstrucţiei politice a Europe�
cabinetul de la Londra a consimţit la realizarea alianţei austro-britanico-franceze.

Tratatul secret

din

3

ianuarie

1815

a avut repercusiuni serioase asupra negocierilor

un aliniament de forţă al celor trei părţi
contractante, în stare să devanseze poziţiile ruso-prusiene. Relativ la titulatura sa - Traite secret
d'alliance defensive, conclu a Vienne, le 3 janvier 1815, entre l'Autriche, la France et la Grande
Bretagne1 13 - s-ar justifica unele semne de întrebare la întâlnirea expresiei de convenţie solemnă
diplom�tice de la Viena, prin faptul că a consacrat

I07 "Lord Castlereagh . . . , au !ieu de remplir les fonctions de mediateur impartial, au !ieu de saisir avec
empressement une occasion aussi favorable pour renouer les anciens rapports commerciaux et politiques
avec la Russie, a prefere d'epouser presque exclusivement les interets de l'Autriche et de fomenter les
germes de la mefiance entre tous les cabinets du continent". Ibidem, pp. 1 39 şi urm .
1os "On veut, en un mot, faire voir â !'Europe dans la personne de S.M. un conquerant plus redoutable
que Buonaparte (sic!) ne l'a j amais ete. Par ces menees le ministre de l'Autriche et lord Castlereagh se
flattent de determiner l'Empereur â se desister de ses justes pretentions, ou de preparer les elements
d'une nouvelle coallition dirigee contre la Russie". Ibidem, p. 1 40 şi urm. (Priloienie) .
1 o9 Ibidem, p. 1 4 1 - 144.
1 1 o Ibidem, p. 1 48 şi urm. (Alexandru 1 , Reskript . . . , pentru Lieven, Viena, 1 5/ 2 7 decembrie 1 8 1 4).
I I I "Penetres egalement des principes immuables de la religion chretienne comme â tous, c'est sur cette
base unique de l'ordre politique comme de l'ordre social que les souverains, fraternisant entre eux,
epureront 1eurs maximes d'Etat et garantiront les rapports entre les peuples que la Pr ovid e nce leur a

confie . . . , d'asseoir la tranquillile de !'Europe sur la base de cetle meme union qui a opere sa delivrance,
·
d e concilier les interets de leurs Etats re sp e c lifs et de consolider le repos et le bonheur des peuples places
sur leurs sceptres , cn accordant unc consistance salutaire ă. leurs cultes, ă leu rs opinions et li leurs
nc.tionalites". Ibidem, pp. 1 53 şi urrn. (Nesselrode, Nota. . . c. plenipotenţiarii Austriei, Marii Britanii şi
Prusiei, Viena, 1 9 / 3 1 decem brie 1 8 1 4) ; v. şi D 'Angeberg, op. cit. , voi. II, p. 579- 582.
1 1 2 C . K. Webster (ed . ) , British Diplomacy, p . 280 (C astlereagh c. Liverpool, 2 ianuarie 1 8 1 5 ) .
u a Titulatură redată identic de Ch. de Martens şi Ferd. de Cu s sy , op. cit. , vol. III, pp. 45-48; D 'Angeberg,
op. cit. , voi. II, p. 59 1 şi urm . ; Talleyrand, op. cit. , voi. I l , p. 56 1 - 5 6 5 . Tratatul cuprinde 1 4 arti co le şi un
article s�pare et secret; s e mna tari : Metternich, Castlereagh, Talleyrand.
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("co�vention solenne�le'') , din preambul, şi a noţiunii de convenţie, din articolele IX, XII
şi XIII.
Noţmnea de convenţze sugera sitp.area noului act diplomatic în subsecvenţa tratatului din
30 mai
1 8 4, de la Pari�, şi în perspectiva păcii etiropene1 14, un înţeles în privinţa căruia Talleyrand a
. �
ms1stat multl 1 5. In schimb, noţiunea de tratat venea să întărească dimensiunea sinalagmatică,
c:!eterminabilă prin sine, a alianţei defensive, conformă strategiei europene a lui Castlereagh 1 1 6.
"Inaltele părţi contractante se angajau reciproc şi fiecare dintre ele faţă de celelalte, să acţioneze de
concert. . . , pentru a face ca, în executarea tratatului de la Paris, aranjamentele care i-ar completa
dispoziţiunile să fie efectuate în maniera cea mai conformă. . . veritabilului spirit al acelui tratat"
(art. 1) 1 1 7 . Concertul iniţiat de cele trei "mari cabinete" semnifica "une maniere d 'agir' , într-un scop

strict şi clar exprimat, prin chiar actul semnat, ca "părţile contractante" să-şi dea concursul
diplomatic şi militar dacă vreuna dintre ele ar face obiectul unei agresiuni (art. II) , cu
subînţelegerea Hanovrei şi a Provinciilor Unite între "teritoriile" incluse spaţiului de securitate
directă al Marii Britanii, cele două entităţi statale beneficiare ale unei atare includeri fiind, de altfel,
invitate, împreună cu Bavaria, să acceadă la tratatul secret de alianţăi i B , Iniţierea unui concert la
semnificaţia menţionată s-a şi constituit în principalul merit al actului austro-britanico-francez. Se
admitea norma sau principiul de drept că asumarea obligaţiilor între state era asigurată de tratate,
convenţii. Nu mai era însă timpul ca raporturile între state să se fixeze cu stricteţe în limitele
stipulaţiilor contractuale, faţă de care cursul realităţilor impunea frecvente "(re)interpretations a
l'amiable''. De aici decurgea inalta vocaţie a politicii de concert. Politică în cuprinsul căreia raţiunile
tratatului din 3 ianuarie nu contraveneau, în aprecierile lui Mettemich şi ale lui Castlereagh, celor
ale marii aliO:nţe. Doar Talleyrand, din resorturi ţinând de "poziţia specială" a ţării sale, a sperat că
alianţa austro-britanicofranceză ar fi surmontat litera şi spiritul "coaliţiei de la 1 8 1 3 - 1 8 1 4" ( i. e. al
alianţei de la Chaumont) l 19• Afirmaţia aceluiaşi Talleyrand că Franţa avea deja şansele să devină
"lidera şi sufletul. . . uniunii statelor europene" ("le chef et l'âme. . . de l'union des Etats europeens'') 12D
a făcut pe nu puţini istorici, cu deosebire dintre cei francezi, "pe linia Debidour", să considere
tratatul din 3 ianuarie 1 8 1 5 expresia geniului diplomatic şi rezultatul insistenţelor lui
Talleyrand 1 2 1 , Un tratat care, prin natura sa politică, în note de concert, s-a înscris însă, numai
aparent paradoxal, într-o tendinţă de interes general, ilustrată şi de tratatul de la Chaumont. Era
ceea ce a înţeles să realizeze mai curând Castlereagh decât Talleyrand 1 22.
Fără îndoială, impactul politic al tratatului austro-britanico-francez a fost nnul excepţional. Chiar
dacă textul sâu original nu a fost cunoscut, un timp, decât de părţile contractante şi de cele invitate să
acceadă (Hanovra, Provinciile Unite/Olanda şi Bavaria), politica pe care a impulsionat-o s-a resimţit
imediat, cu un considerabil efect asupra lucrărilor Congresului de la Viena. Într-o discuţie cu secretarul
de stat britanic, împăratui Rusiei invoca "rumorile" privind un tratat secret între Austria, Marea Britanie,
Franţa şi Bavaria. Castlereagh nu a negat "nimic" , iar Alexandru, intuind bine "direcţia antirusă şi
antiprusiană" a alianţei secrete austro-britanico-franceze, s-a arătat dispus la o politică de concesii sub
auspiciile "solidarităţii marilor curţi suverane"1 2J. De pe poziţii diverse, se dădea, aşadar, de înţeles că
disponibilităţile întru concertul marii politici nu mai puteau fi orchestrate în limitele tratatului de la
Chaumont şi cu atât mai puţin în cele ale tratatului din 3 ianuarie 1 8 1 5. Raţiunile politicii de concert au
1 1 4 "LLMM . . . , etant convaincus que les puissances, qui ont â completer les dispositions du traite de Paris,
doivent etre maintenues dans un etat de securite et d'independance parfaites . . . , ont resolu de faire entre
eux (sic!) une convention solennelle et de conclure une alliance defensive". Ch. de Martens şi Ferd. de
Cussy, op. cit. , voi. III, p. 45 şi urm . ; Talleyrand, op. cit., voi. II, p. 5 6 1 şi urm.
1 1 s "Le but de l'accord que nous venons de faire est de completer les dispositions du traite de Paris, de la
maniere la plus conforme â son veritable esprit, et au plus grand interet de !'Europe". Talleyrand, op. cit . ,
voi. II, p. 5 5 9 (Talleyrand c. Ludovic a l XVIII-lea, Viena, 4 ianuarie 1 8 1 5) .
1 1 6 C . K . Webster (ed.), British Diplomacy, p . 282 şi u rrn . (Castlereagh c. Liverpool, Viena, 5 ianuarie 1 8 1 5) .
1 1 7 " Les hautes parties contractantes s'engagent reciproquement, e t chacune d'elles envers les autres, â
agir de concert. . . , pour faire qu'en execution du traite de Paris, les arrangements qui doivent en completer
les dispositions soient effectues de la maniere la plus conforme qu'il sera possible au veritable esprit de ce
traiti:". Ch. de Martens şi Ferd. de Cussy, op. cit. , voi. III, p. 45 şi urm . ; Talleyrand, op. cit. , voi. Il , p. 562
( Traite . . . , Article premier) .
1 1 a Talleyrand, op. cit. , voi. II, p. 565 ( Traite . . . , Article separe et secret) .
1 1 9 "Maintenant, Sire, la coalition est dissoute, et elle !'est pour toujour. Non seulement la France n'est
isolee en Europe, mais Votre Majeste a deja un systeme federatif. . . ". Ibidem, p . 556 (Talleyrand c. Ludovic
al XVIII-lea, Viena, 4 ianuarie 1 8 1 5) .
1 2 0 Ibidem, p. 559.
1� 1 A. Debidour, op. cit. ,

122

vol.

1 , p. 2 8 1 .

A .J . Grant şi Harold Temperley, Europe in the Nineteenth and Twenteeth Centuries (1 789- 1 939}, Londra
ş . a . , 1 944, p. 1 74 .
123 C . K . Webster (ed . ) , British Diplomacy, p . 2 R 2 (Ca,.tlcrcagh c . Livcrpool, Viena, 5 ianuarie 1 � 1 ::>) .
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surclasat, la nivelul actelor şi atitudinilor diplomatice, practicile ruso-prusiene din lunile oct<:>mbrie
decembrie 1 8 14, amintind, acestea, de raporturi între state după norme din "epoca westphalică". 1n noile
condiţii, Prusia a trebuit, şi ea, să cedeze, admiţănd participarea Franţei la deliberările asupra Poloniei şi
Saxoniei, altfel spus, la deliberările de competenţa "comitetului principalelor puteri". Singura condiţie

pusă de cabinetul prusian pentru "admiterea plenipotenţiarului francez" în respectivul "comitet" a fost ca
"aranjamentul privind Saxonia" să nu implice consimţământul lui Friedrich-August. Castlereagh, "deplin
satisfăcut", avea să comunice premierului Liverpool că "alarma de război trecuse" ("the alarm of war is
ovef1124. Redispunerea raporturilor între marile puteri a permis accelerarea negocierilor "în comitete şi
comisii", devenind posibilă realizarea în linii mari a aranjamentului teritorial european într-un interval de

timp de circa cinci săptămâni, după aprecierile lui Charles K. Webster, marcate, e drept, de înclinaţia

istoricului britanic de a lega cam mult ''principala· reuşită" a congresului de pace de activitatea lui
Castlereagh, până ce acesta a lăsat, în februarie, locul de prim-plenipotenţiar lui Wellington, care, solicita<
de responsabilitatea "campaniei antinapoleoniene" cUlminate cu bătălia de la Waterloo, 1-a lăsat, la
rându-i, în aprilie, lordului Clancarty125. Accelerarea şi rezultatele negocierilor au impus ca, pe 8
februarie, "comitetul celor cinci mari puteri", în care Franţa fusese admisă ojicial. pe 9 ianuarie 1 2 6 , să

desemneze comisia de redactare a proiectului de tratat general (Commission de red.actioriJ , compusă din
membrii "comisiei de statistică", amintiţi mai sus, şi completată cu La Besnardiere şi Gentz, ambii
investiţi cu "responsabilităţi speciale"127• Mai toate detaliile tehnice au fost abordate în "comitete şi

comisii", soluţiile fiind consacrate, pentru fiecare caz ("chestiune'1 în parte, prin acte sinalagmatice:
tratate, convenţii etc., sub inalta autoritate a "comitetului celor cinci mari". O activitate congresională a
cărei măsură a dat-o Actul.final. din 9 iunie 1 8 15.

Abstract
The politica! and territorial Settlement of Europe was the main result of the Congress of
Vienna, in 1 8 14- 1 8 1 5 . Scholars referred frequently to that Settlement, but most of them made
it as an "horizontal exposure" of the data concerning the territories, which were transacted , on
a new Map of Europe. Scholars usually sustained their "exposures" on the formal documents of
the Congress, on the protocols of the Committees: "Committee of Eight" , " Committee of
Four/ Five " , "German Committee", "Statistica! Committee" . They did not enough reveal the main
diplomatic deliberations " for that time when the Sovereigns met in the afternoon to review the
matters which had been discussed by their Mini sters in the morning" . Such review and
discussion, as Metternich noted, were not, in many cases, put down �n Papers. In order to
econ titute that very interesting part of the history of the Congress, the author of this study
�
:
mvestlgated both the formal documents of the Congress and the diplomatic correspondence '
especially the British, French and Russian Documents.

124 Ibidem; v. şi Wellington, op. cit. , voi. IX, p.
1 2 e C . K . Webster, The Congress of Vienna, p p .
1 �6

Ibidem, p . 74 .
1 2 7 Ibidem, p. 7 8 .
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