RaportSHoracego
misjiHpoI krajach
Osmańskiego...
Ł U P SFrançois
K I E Sébastianiego
S T U D IzA
S T OImperium
RYCZ
NE

311

Nr 13 R O K 2007
M

A

T

E

R

I

A

Ł

Y

Ź

R

Ó

D

Ł

O

W

E

DAMIAN WTULICH
AP SŁUPSK

RAPORT HORACEGO FRANÇOIS SÉBASTIANIEGO
Z MISJI PO KRAJACH
IMPERIUM OSMAŃSKIEGO W 1802 ROKU

Generał Sébastiani urodził się w Porta na Korsyce 17 listopada 1772 r. Początkowo zamierzał zostać duchownym, jednakŜe wydarzenia rewolucyjne we Francji doprowadziły do tego, iŜ
wstąpił w 1789 r. do pułku piechoty de Vintimille (późniejszy 49 pułk) w stopniu podporucznika. SłuŜył w Armii Alp, następnie w Armii Italii. Brał aktywny udział w zamachu 18 Brumaire’a, podczas którego dowodził oddziałem dragonów, którzy rozpędzili Radę Pięciuset. Następnie walczył pod Marengo (14 VI 1800 r.). Brał udział w rokowaniach pokojowych w Treviso, czym wrócił na siebie uwagę Talleyranda. W 1802 r. został wysłany na wschód, a jego
sprawozdanie z odbytej podróŜy przyczyniło się do zerwania stosunków francusko-angielskich.
W 1805 r. walczył pod Ulm i Austerlitz, za co mianowano go generałem dywizji. W 1806 r.
powierzono mu kolejną misję „wschodnią” z nominacją na ambasadora w Stambule, gdzie
przebywał do 1808 r. Następnie wezwano go do Francji i wysłano do Hiszpanii, gdzie dowodził
4. korpusem Wielkiej Armii. W kampanii 1812 r. przejął dowództwo 2. korpusu kawalerii rezerwowej (po śmierci gen. dyw. Louisa-Pierre’a Montbruna1). W kampanii 1813 r. dowodził 2. korpusem, a w 1814 r. stanął na czele kawalerii gwardii. Jako jeden z pierwszych wyparł się
Napoleona i przeszedł na stronę Burbonów, nie zyskując jednak ich zaufania. W trakcie Stu Dni
nie otrzymał Ŝadnego stanowiska. W czasie restauracji burbońskiej wielokrotny członek parlamentu. NaleŜał do liberalnej opozycji, często stając w obronie konstytucji i wolności obywatelskich. Większą rolę odegrał w czasach monarchii lipcowej, kiedy to w latach 1830-1832 był
ministrem spraw zagranicznych. Właśnie Sébastiani wypowiedział słynne zdanie: „Porządek
panuje w Warszawie”. Rok 1840 przyniósł mu buławę marszałkowską. Zmarł 20 lipca 1851 r.
i został pochowany w Pałacu Inwalidów2.
Po podpisaniu pokoju francusko-angielskiego3, pierwszy konsul Napoleon Bonaparte zintensyfikował swoją politykę kolonialną. Mając wolny dostęp do mórz, organizował flotę, która miała przejąć Luizjanę od Hiszpanii, zastanawiał się teŜ nad odkupieniem od rządu ma———————
1
Generał francuski (1 III 1770-7 IX 1812), zginął pod MoŜajskiem w trakcie ataku na wielką redutę.
2
R. Bielecki, Encyklopedia wojen napoleońskich, Warszawa 2002, s. 518-519; http://fr.wikipedia.
org/wiki//Horace_Sébastiani; stan z dnia: 12 X 2006.
3
Pokój zawarty w Amiens 25 marca 1802 r., kończący wojnę z drugą koalicją antyfrancuską.

