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(Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa)

 LIST KSIĘCIA WELLINGTONA DO WILHELMA PAWŁA 
RADZIWIŁŁA Z 30 STYCZNIA 1841 ROKU

Przechowywany w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie ze-
spół Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dział XIII, związany jest z tak zwaną 
berlińską gałęzią Radziwiłłów, zapoczątkowaną w 1796 r. wskutek małżeństwa 
Antoniego Henryka Radziwiłła i księżnej Luizy Hohenzollern, bratanicy króla 
pruskiego Fryderyka II. Główny trzon zgromadzonych w tym dziale archiwaliów 
stanowi korespondencja członków rodziny z dziewiętnastowiecznymi elitami 
oraz arystokracją europejską: domami panującymi, politykami, ludźmi kultury, 
nauki i sztuki1. Na szczególną uwagę zasługuje list z 30 I 1841 r. napisany przez 
Artura Wellesleya księcia Wellingtona do Wilhelma Pawła Radziwiłła (zob. niżej), 
w którym nadawca zgadza się na objęcie naczelnego dowództwa wojskowego na 
wypadek wojny z Francją2. Kryzys europejski z lat 1840–1841 w literaturze pol-
skojęzycznej jest mało znany. Został on wywołany wskutek tak zwanej sprawy 
wschodniej, przez którą rozumie się stosunki pomiędzy Turcją a jej krajami wa-
salnymi. W 1839 r. sułtan turecki wypowiedział wojnę paszy Egiptu Mehmedowi 
Alemu, zamierzając odebrać mu Syrię i Cylicję. Wojska tureckie doznały klęski 
w bitwie pod Nezibem 24 VI 1839 r., pomimo obecności w swych szeregach póź-
niejszego wybitnego stratega Helmutha von Moltke Starszego3. Dodatkowo sy-
tuację Turcji pogorszyło przejście fl oty na stronę Egipcjan oraz śmierć sułtana. 
Sukcesy paszy egipskiego z jednej strony cieszyły Francję, z drugiej zaś niepo-
koiły Anglię i Rosję. Klemens Metternich zaproponował, aby zwołać do Wied-
nia konferencję pięciu mocarstw europejskich, celem rozwiązania tego konfl ik-
tu. 15 VII 1840 r. w Londynie podpisano traktat pokojowy pomiędzy Wielką 

1 O zawartości działu XIII, zob. R. Górny, Archiwum familijne sekretne Radziwiłłów przywie-
zione z Berlina [w:] Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich XVI–XX wiek. Rozkwit, dzia-
łalność, upadek, tradycja i pamięć, materiały pokonferencyjne (w druku).

2 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dział 
XIII (dalej AR XIII), sygn. T14/51.

3 J. Iwaszkiewicz, Przedwiośnie Ludów 1830–1848 [w:] Od wielkiej rewolucji do wojny świato-
wej, cz. 1: 1789–1848, Kraków 1936, s. 609.
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Brytanią, Rosją, Austrią, Prusami i Turcją potwierdzający dotychczasowy sta-
tus quo na Bliskim Wschodzie4. Spowodowało to wielkie oburzenie we Francji, 
której nie zaproszono do rozmów. Opinia publiczna przyjęła to jako „dyploma-
tyczne Waterloo”. Nowy premier Adolf Thiers uważał, że należy zerwać traktaty 
pokojowe z 1815 r. i dokonać rewizji granic. Odżyła legenda napoleońska, wsku-
tek sprowadzenia w październiku 1840 r. do Paryża prochów Napoleona z Wyspy 
Świętej Heleny5. Król francuski Ludwik Filip groził Europie wybuchem rewolucji 
oraz wojną. Rozpoczęto już nawet przygotowania rozbudowując fl otę i wznosząc 
fortyfi kacje wokół Paryża. Działania te wywołały oburzenie w Prusach, powodu-
jąc konsolidację środowisk konserwatywnych i liberalnych, które wspólnie ogła-
szały się obrońcami swego państwa. W tym właśnie czasie powstały najbardziej 
znane pieśni patriotyczne. Nicolaus Becker napisał „Rheinlied”, zaczynający się 
od słów: „Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein” (Oni nie mogą 
go mieć, wolnego niemieckiego Renu), gdzie wyraz „Sie” (oni) oznacza Francu-
zów6. Max Schenckenburger ułożył wiersz „Die Wacht am Rhein” (Warta nad Re-
nem), który w czasie wojny francusko-pruskiej 1870–1871 stał się pieśnią naro-
dową7. Najbardziej popularną jednak stała się pieśń „Deutschlad Deutschland 
über alles” (Niemcy, Niemcy ponad wszystko), której słowa ułożył August Hof-
fmann von Fallersleben, profesor z Wrocławia. Melodię zaczerpnął ze starego 
austriackiego hymnu państwowego8. Wzmiankowane wydarzenia w literaturze 
zachodnioeuropejskiej określa się mianem „Rheinkrise” (kryzys reński).

Patrząc z perspektywy narodowego poruszenia w Prusach wydaje się zupeł-
nie naturalne, że król Fryderyk Wilhelm IV, chcąc zmierzyć się z odradzającą 
się legendą Napoleona, postanowił oddać naczelne dowództwo wojskowe w ręce 
jego legendarnego pogromcy spod Waterloo, księcia Wellingtona. Odwołując się 
do sugestii Michała Baczkowskiego, że mogła to być jedna z prób wywarcia dy-
plomatycznego nacisku na Francję9, można postawić pytanie o to, czy kwestia 
powołania Wellingtona na naczelnego wodza w ewentualnej wojnie została na-
głośniona wśród społeczeństwa i opinii publicznej oraz czy informacja ta dotarła 
do Francuzów? Wstępna i pobieżna kwerenda w zasobie archiwum berlińskie-
go i londyńskiego, przyniosła rezultat negatywny. Nie odnaleziono żadnych śla-
dów korespondencji Wellingtona z przedstawicielami państwa pruskiego z lat 
1840–1841. Niemniej do udzielenia ostatecznej odpowiedzi na powyższe pytanie 
konieczne są dalsze gruntowne poszukiwania obejmujące zarówno archiwalia, 
jak i literaturę. Spodziewana wojna europejska ostatecznie nie wybuchła, a sy-
tuację na Bliskim Wschodzie uspokoiła konwencja londyńska z 1841 r., która 
potwierdziła hegemonię brytyjską na tym terenie, doprowadzając do osłabienia 
znaczenia Francji w świecie muzułmańskim10.

4 M. Żywczyński, Historia Powszechna 1789–1870, Warszawa 1990, s. 339.
5 J. Iwaszkiewicz, op. cit., s. 611.
6 R. v. Liliencron, Nicolaus Becker [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 2, Leipzig 1875, 

s. 226–227.
7 F. Brümmer, Schenckenburger Max [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 32, Leipzig 

1891, s. 88–89.
8 Zob. https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Lied_der_Deutschen <dostęp: 2017–04–10>.
9 Moja korespondencja e-mailowa z profesorem Michałem Baczkowskim z 6 IX 2016 r.
10 M. Żywczyński, op. cit., s. 340.
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Kilka słów warto poświęcić jeszcze adresatowi niniejszego listu, Wilhelmowi 
Pawłowi Radziwiłłowi (1797–1870). Przyszedł on na świat w Berlinie jako syn An-
toniego Henryka i Luizy, księżniczki pruskiej. W wieku 16 lat rozpoczął służbę 
wojskową w armii pruskiej. Brał udział w kampaniach wojennych 1813 i 1814 r. 
Osiągając kolejne stopnie ofi cerskie, w 1839 r. uzyskał nominację na stopień 
generał-majora, a w 1846 r. został generał-lejtnantem11. Był uważany za dobrego 
dowódcę i organizatora, o czym świadczy nadanie wschodniopruskiemu bata-
lionowi pionierów nazwy „Fürst Radziwill”12. Przyjaźnił się z królami pruskimi, 
Fryderykiem Wilhelmem IV, a zwłaszcza z Wilhelmem I. Od 1832 r. był żonaty 
z księżną Matyldą Clary et Aldringen, a fakt powierzenia mu prowadzenia kore-
spondencji z Wellingtonem świadczy o wielkim zaufaniu do jego osoby ze strony 
króla pruskiego. 

Publikowany poniżej list był przedmiotem zainteresowania synowej Wilhelma 
Radziwiłła, Marii de Castellane, żony generała pruskiego Antoniego Wilhelma 
Radziwiłła (1833–1904). W 1909 r. korespondowała ona w tej sprawie z lordem 
Geraldem Wellesleyem, wnukiem księcia Wellingtona. Pytała czy w jego rodo-
wym archiwum znajdują się jakieś listy jej teścia. Odpowiedź jaką otrzymała 
była negatywna13. Niemniej Wellesley przysłał jej odpisy dwóch innych listów 
z 1841 r. Pierwszy został napisany przez Williama Russella do księcia Wellingto-
na, drugi natomiast był odpowiedzą Wellingtona skierowaną do Russella14. Oba 
dotyczyły napiętych stosunków francusko-pruskich i groźby ewentualnej woj-
ny. Jednocześnie książę prosił o sporządzenie kopii listu jego dziadka15. Widać 
dobitnie, że list Wellingtona wzbudził ogromne zainteresowanie księżnej de Ca-
stellane, co wyraziła w liście do swej córki, Elżbiety Potockiej16. Przechowywała 
go w nieświeskim archiwum w kopercie, na której własną ręką napisała: „Let-
tre autographe du Duc de Wellington (avec son historique) adressée au Prince 
Guillaume Radziwiłł en 1840”17. Razem z listem umieściła krótki opis kryzysu 
francusko-pruskiego z lat 1840–1841 oraz — wykonane najprawdopodobniej na 
jej polecenie — tłumaczenia tego listu na języki polski i francuski. W 1909 r. do 
koperty dołączono także korespondencję Williama Russella.

List księcia Wellingtona, choć bardzo krótki, wart jest publikacji, gdyż doty-
czy jednego z poważniejszych kryzysów dyplomatycznych w XIX stuleciu. W ni-
niejszym wprowadzeniu przedstawiono jedynie bardzo ogólny zarys tej sytuacji, 
by stworzyć kontekst do zrozumienia istoty tej korespondencji. Dokonując odpi-
su listu zachowano oryginalną pisownię, uzupełniając jedynie interpunkcję. Po-
dano także tłumaczenie na język polski, przechowywane razem z listem, a spo-
rządzone na przełomie XIX i XX wieku.

11 Radziwiłł Wilhelm Paweł [w:] Polski słownik biografi czny, t. 30, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 376.

12 Tamże. 
13 AGAD, AR XIII, sygn. T14/51, s. 3.
14 Tamże, s. 9–10.
15 Tamże, s. 4.
16 Tamże, s. 12–14.
17 „Własnoręczny list księcia Wellingtona (razem z jego historią) adresowany do księcia Wilhel-

ma Radziwiłła w 1840” (tłumaczenie własne — RG); tamże, s. 1. Księżna podała błędną datę 
roczną listu.
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Tekst źródłowy
Londyn, 30 stycznia 1840 r.

List księcia Wellingtona do Wilhelma Pawła Radziwiłła.

Oryg. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dz. XIII, 
sygn. T 51/14, s. 18–19; tłumaczenie polskie, tamże, s. 23–25.

London, Jan[uary] 30 1841
My dear Lord William. I received last night your note of the 20-t Ja[nuary] which I am 
much obliged t[o] you.

I sincerely hope that we may avoid the misfortune of war. But if it should befall us, 
I hope that I shall be able and I shell certainly be disposed to perform any service that 
can be required from me.

In the mean time, I am much fl attered and much grateful to the King of Prussia for 
the favourable opinion of me, manifested by His Majesty, which it will be my [...] endeavur 
I actual to deserve. 

I am happy t[o] say that I active quite well [...] standing the severity of the winter. Be-
lieve me my dear lord love [?] much [...] faithfully.

Wellington

1. List księcia Wellingtona do Wilhelma Pawła Radziwiłła. 
AGAD, AR, dz. XIII, sygn. T 51/14, s. 18–19.
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2. Tłumaczenie polskie listu księcia Wellingtona do Wilhelma Pawła Radziwiłła. 
AGAD, AR, dz. XIII, sygn. T 51/14, s. 23–25.
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Londyn, 30 stycznia 1841
Drogi Książę Wilhelmie

Dostałem ostatniej nocy bilet księcia z daty 20 [stycznia], za który jestem mu bardzo 
obowiązany. Mam szczerą nadzieję, że będziemy w stanie uniknąć nieszczęścia wojny. 
Lecz gdyby przyszło do tego, spodziewam się, że okażę się przydatnym i będę bez wątpie-
nia gotów do oddania wszelkich usług, które ode mnie mogą być zażądane. Tymczasem 
bardzo mi pochlebia przychylna opinia wyrażona przez jego królewską mość, za którą 
jestem nadzwyczajnie wdzięczny królowi Prus i na którą będę się starał stale zasługiwać. 
Jestem szczęśliwy, iż mogę donieść, że czuję się zupełnie zdrowym pomimo ostrej zimy. 
Proszę mi wierzyć mości książę, że zawsze pozostaję życzliwym mu.

Wellington

Rafał Górny, Letter of Duke Wellington to Wilhelm Paweł Radziwiłł 
of 30th January 1841.

Summary
Diplomatic crisis, which took place in Europe in 1840–1841 is not well explored in Polish 
literature. The situation was so tense, that there was a threat of war between France 
and Germany. King of Prussia decided to give command of his entire military to Duke 
Wellington, legendary bane of Napoleon. He entrusted dealing with this matter to Wilhelm 
Radziwiłł. In Radziwiłł Warsaw Archive (preserved in Central Archive of Historical Records 
in Warsaw) a letter of Duke Wellington to Wilhelm Radziwiłł is preserved. Wellington wrote, 
that in case of war he agrees to provide his services to King of Prussia. This letter is a result 
of previous correspondence between Radziwiłł and Wellington. It is one of attempts to exert 
diplomatic pressure on France. Since it remains largely unknown to Polish historiography, 
it is reproduced in its entirety, including a modern translation into Polish.
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Ke ywords: Wellington, Wilhelm Radziwiłł, Rhein crisis, correspondence


