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Па као је тра јао све га је дан дан. Од де вет ују тро до де вет уве че 18. ју на 1815. го ди не
На по ле он се бо рио да по вра ти цар ску сла ву и власт. По бе ди ла је Сед ма ко а ли ци ја, 

ко јом су ко ман до ва ли вој во да од Ве линг то на и Геб хард фон Бли хер. На кра ју, 
са ве зни ци су код Ва тер лоа оста ви ли 15.000 мр твих и ра ње них, а Пру си 7.000. 

На по ле он је имао 25.000 мр твих и ра ње них и 8.000 за ро бље них. 

Пише др Срђан СТАРЧЕВИЋ
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ПРИПРЕМЕ
Про паст На по ле о но ве Ве ли ке ар -

ми је у Ру си ји 1812. го ди не би ла је пот -
пу на. Од око 600.000 вој ни ка, ко ли ко
је уче ство ва ло у том по хо ду, са мо
30.000 вра ти ло се под оруж јем, у не -
ка квом ре ду. Ка сни је се још не ко ли ко
де се ти на хи ља да за о ста лих вој ни ка
до ко па ло гра ни це, та ко да се На по ле -
о но ви гу би ци про це њу ју на око
300.000 љу ди. Стра да ли су број ни
офи ци ри и мно штво пре ка ље них вој -
ни ка, оних ко ји су се уз На по ле о на бо -
ри ли у Ита ли ји 1796. го ди не, ка да је
он био мла ди ге не рал ре во лу ци је, с ко -
ји ма је 1800. пре шао Ал пе по на вља ју -
ћи Ха ни ба лов под виг, оних ко ји су па -
ли ли ба кље у но ћи пред бит ку код Ау -
стер ли ца 1805. да би про сла ви ли го -
ди шњи цу кру ни са ња свог ца ра, ко га
су во ле ли и чи ји је ор лов ски по глед од
њих, фран цу ских се ља ка, чи нио хе ро је

рав не ан тич ким. Ве ли ка ар ми ја ви ше
ни је по сто ја ла. На по ле о но ви вој ни ци
са да су би ли не ис ку сни, го ло бра ди
мла ди ћи, не на ви кли на рат не на по ре и
ма не ври са ње. На род у Фран цу ској
звао их је „де ча ци ма Ма ри је-Луј зе”, по
На по ле о но вој дру гој су пру зи, ћер ки
ау стриј ског ца ра Фран ца I.

Ни ру ска вој ска ни је до Вил не сти -
гла у мно го бо љем ста њу; из гу би ла је
око 250.000 вој ни ка и пре га зи ла јед на -
ко про стран ство као и фран цу ска.
Крај ње ле во кри ло Ве ли ке ар ми је – 10.
кор пус, са ста вљен од јед не пољ ске и
две пру ске ди ви зи је, под ко ман дом
фран цу ског мар ша ла Мак до нал да,
ушан чен пред Ри гом ко ју је без успе ха
оп се дао, от по чео је по вла че ње из Ру -
си је тек 19. де цем бра. Ди сци пли но ва -
ни пру ски вој ни ци ис ти ца ли су се у
бор ба ма про тив Ру са, та ко да је ру ско

на сту па ње би ло ре ла тив но спо ро. Цар
Алек сан дар, у ми стич ном на дах ну ћу,
по ми шља ју ћи да га је про ви ђе ње ода -
бра ло да бу де из ба ви тељ Евро пе, зах -
те вао је од Ку ту зо ва да на ста ви го ње -
ње не при ја те ља из ван гра ни ца Ру ског
цар ства. Ста ри фелд мар шал, у де цем -
бру 1812. го ди не, упо зо ра вао је ца ра:
„Мо ра се при зна ти, ако би се без за -
др жа ва ња пр о ду жио по крет за још
150 вр ста, та да би, мо жда, ра су ло узе -
ло то ли ког ма ха да би та ко ре ћи би ло
по треб но да се вој ска из но ва ре ор га -
ни зу је.” Чак и ка да је Ку ту зов по пу -
стио и на ре дио на ста вак го ње ња, ру -
ска вој ска из бе гла је пре ла зак пре ко
ре ке Ње мен код Ков на, где је би ла
фран цу ска за штит ни ца и не при ја тељ -
ски на стро јен на род Пољ ске.

Монсеј брани Париз 1814.



Ко ле ба ње Евро пе
У том ча су, на ла зе ћи се из ме ђу

фран цу ске и ру ске им пе ри је, два го ро -
ста са умор на од ме ђу соб не бор бе, али
још увек не без ди вов ске сна ге, Евро -
па се ко ле ба ла. Са ве знич ке и ва зал не
др жа ве На по ле о но вог цар ства пре тр -
пе ле су знат не гу бит ке у то ку по хо да
на Ру си ју, а ра то бор ни Кор зи ка нац
тра жио је још вој ни ка. По ред то га, ове
зе мље из др жа ва ле су број не фран цу -
ске гар ни зо не и тр пе ле ште ту због фа -
во ри зо ва ња фран цу ске при вре де. По -
чет ком 1813. го ди не, Нем ци ма, Хо лан -
ђа ни ма, Ита ли ја ни ма, Швај цар ци ма и
дру гим на ро ди ма у На по ле о но вом цар -
ству чи ни ло се да је це на На по ле о но ве
за шти те, без об зи ра на не сум њи во до -
бре и ко ри сне ре фор ме – пре ску па.
По ре зи су би ли ви со ки, ре гру та ци је
уче ста ле. Фран цу ско цар ство по че ло
је не ми ли це да гу та ту ђе си но ве! На
при мер, у Вест фа ли ји, у ко јој је кра ље -
вао На по ле о нов мла ђи брат Же ром, од
16.000 вој ни ка ко ли ко је упу ће но у Ру -
си ју, из ра та се вра ти ло са мо 2.000.
Још 8.000 Вест фа ла ца бо ри ло се за На -
по ле о на у Шпа ни ји; тек сва ки де се ти
вра ти ће се ку ћи. Но ва вој -
ска се 1813. на је два при -
ку пља ла, али ре жим мла ђег
Бо на пар те ви ше ни је ужи -
вао по др шку на ро да. При -
ча ло се да краљ Вест фа ли -
је има че тво ро прег увек
спре ман да га, у слу ча ју по -
бу не, од ве зе на си гур но. 

До га ђај ко ји је по кре -
нуо оп шту бор бу про тив
На по ле о на од и грао се у
Ис точ ној Пру ској, 30. де -
цем бра 1812. го ди не, ка да
је пру ски ге не рал гроф
Јорк фон Вар тен бург сво је -
вољ но ис ту пио из Ве ли ке
ар ми је и скло пио са Ру си ма
спо ра зум у Та у ро ге ну. Ко -
ле ба ње ге не ра ла Вар тен -
бур га пре тог чи на од ра жа -
ва ло је ко ле ба ње Пру ске и
чи та ве Евро пе. Пру ски ге -
не рал је без до зво ле кра ља
Пру ске Фри дри ха Вил хе ма

III про гла сио сво -
је тру пе (20.000
вој ни ка) не у трал -
ним, омо гу ћив ши
та ко Ру си ма да
не сме та но пре ђу
Ње мен и уђу у
Пру ску, при мо -
рав ши исто вре -
ме но Фран цу зе
на по вла че ње до
Ви сле. Пру ски
краљ, стра ху ју ћи
од На по ле о но ве
срџ бе, сме њу је
не по слу шног ге -
не ра ла и упу ћу је
из ра зе са ве знич ке вер но сти. Али, ру -
ски цар до че кан је у Ис точ ној Пру ској
као осло бо ди лац. „Жи вео Алек сан дар!
Жи ве ли Ко за ци!” ве се ло је уз ви ки вао
на род. Уско ро је и пру ски краљ по стао
ру ски са ве зник.

На по ле о ну је пре ла зак Пру ске на
стра ну Ру си је био од ли чан ар гу мент за
на ста вак ра та. Са да је мо гао да оправ -
да пред фран цу ском јав но шћу но ва
рат на на пре за ња ко ја од ње тра жи и
да ућут ка сво је опо нен те. „Ко за ци су

на Ви сли!” ни је по вик ко ји је у Па ри зу
мо гао да иза зо ве до вољ но уз бу ђе ње,
страх и же љу за бор бом. „Ру си и Пру -
си на сту па ју ка Рај ни!” – то је већ био
сиг нал за зби ја ње ре до ва и оку пља ње
под рат ним бар ја ком.

Опа сност је, за и ста, по сто ја ла.
Јед на ко а ли ци ја већ се бо ри ла про тив
На по ле о но вих тру па на ју гу Евро пе.
Чи ни ле су је Бри та ни ја, Шпа ни ја, Пор -
ту гал и Си ци ли ја. Дру га, вој но опа сни -
ја ко а ли ци ја ства ра ла се на ис то ку –
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Ру си ја, Швед ска, Ме клен бург и Пру -
ска за пре ти ле су На по ле о но вом цар -
ству удру жи ва њем сво јих ар ми ја. По -
сто ја ли су и ди пло мат ски на по ри да се
те две ко а ли ци је по ве жу. Бри та ни ја је
пот пи са ла спо ра зу ме са Ру си јом, Пру -
ском и Швед ском, да ју ћи им но вац у
за ме ну за вој ни ке ко ји ће ра то ва ти
про тив Фран цу за. Швед ској је као
плен обе ћа на и Нор ве шка. Ру си ја се у
исто вре ме спо ра зу ме ла са Шпа ни јом,
чи ји је хе рој ски на род ни от пор по стао
ин спи ра ци ја свим ан ти на по ле о нов -
ским кру го ви ма. 

До пр ве бит ке до шло је код Ли це -
на, 1813. го ди не. Ру ски ге не рал Вит -
ген штајн је ве ро вао да је про зрео На -

по ле о нов рат ни план, па је на сту пао ка
Ли це ну да би га уда рио у бок. Чи ни ло
му се да је је дан фран цу ски кор пус уса -
мљен, па је на ре дио на пад. Са око
75.000 пе ша ка и 500 то по ва Вит ген -
штајн је на и шао на 45.000 Фран цу за и
ми слио је да ће их ла ко по ту ћи. Али,
уме сто на бок фран цу ске вој ске, на и -
шао је на вој ску у са вр ше ном по рет ку
за бор бу. На по ле он је оду ше вље но
при хва тио бит ку и по бе дио. У дру гој
ве ли кој би ци, код Ба у це на, по бед ник
је, та ко ђе, био фран цу ски цар. Али, Ау -
стри ја ко ја је до та да би ла не у трал на,
12. ав гу ста 1813. го ди не, сту па у рат
про тив Фран цу ске и по ја ча ва ре до ве
На по ле о но вих не при ја те ља. Ма да је

код Дре зде на по ту као ау стро-ру ско-
пру ску вој ску, На по ле он је на кра ју
окру жен код Лај пци га где је пре тр пео
по раз у „би ци на ро да”, нај ве ћој би ци
у до та да шњој исто ри ји.

По ра зи и про гон ство
Усле ди ле су рат не опе ра ци је у

Фран цу ској, 1814. го ди не. Пр ва бит ка
у ра ту за Фран цу ску од и гра ла се 29.
ја ну а ра код Бри је на, ме ста у ко ме је
На по ле он учио свој офи цир ски за нат.
Усред бит ке бри јен ски ђак се се тио да
је др во под ко јим сто ји оно исто под
ко јим је чи тао Та са, кад му је би ло два -
на ест го ди на. До дир суд би не или мла -

Наполеон у рату за Француску 1814.



дић ко на дах ну ће – упра во на том ме -
сту од ба цио је вој ску пру ског ге не ра -
ла Бли хе ра. Упор ни Бли хер, удру жив -
ши се са ау стриј ским фелд мар ша лом
Швар цен бер гом, три да на ка сни је све -
ти му се код Ла Ро тје ра. На по ле он је
по ко ле бан и мо жда би при хва тио да
пот пи ше мир, да Бли хер и Швар цен -
берг ни су по чи ни ли гре шку и по но во
по де ли ли сво је вој ске: пр ви је кре нуо
ка Па ри зу до ли ном Мар не, а дру ги до -
ли ном Се не. Бли хе ро ва ар ми ја то ли ко
се раз ву кла то ком мар ша да је сва ка
од ње них ди ви зи ја би ла до вољ но одво -
је на од дру гих да бу де ра њи ва. Ка да је,
сле де ћег ју тра, На по ле о нов се кре тар

Ма ре ушао у рад ну
со бу фран цу ског ца -
ра, за те као га је за -
ми шље ног над ма -
пом. „Ах, ту сте! Пла -
но ви су се пот пу но
про ме ни ли. У овом
тре нут ку упра во ту -
чем Бли хе ра. Су тра ћу
га по ту ћи, по ту ћи ћу
га и пре ко су тра...
Мир мо же да че ка”,
без бри жно је ре као
На по ле он.

То се и до го ди -
ло. Код Шам по бе ра,
Мон ми ра ја, Ша то-
Ти је ри ја и Во ша на ту -
као је Бли хе ра. Окре -
нуо се, за тим, ка
Швар цен бер гу и по -
ра зио га у бит ка ма
код Мор ма на и Мон -
троа. Тих шест по бе -
да из во је ва но је над
над моћ ни јим не при -
ја те љем за са мо де -
вет да на, од 10. до
18. фе бру а ра. Та кав
по бед нич ки тем по
фран цу ске вој ске
ство рио је сна жан
ути сак на са ве зни ке,
по себ но Ау стри јан -
це. Швар цен берг се
по ву као иза Се не, а

Ме тер них по ну дио при мир је ко је су,
сва ко из сво јих раз ло га, од ба ци ли и
На по ле он и Ен гле ска. „Ја сам и да нас
још исти као код Ва гра ма и Ау стер ли -
ца...”, ли ку је На по ле он, за ва ра ва ју ћи
се и за бо ра вља ју ћи да га све че шће об -
у зи ма ју на па ди не са вла ди ве по спа но -
сти и ја ки бо ло ви у же лу цу, да ње го ва
вој ска не мо же да за у ста ви мно го људ -
ну не при ја тељ ску ар ма ду и да у Па ри -
зу још опа сни ји не при ја те љи сту па ју у
тај не ве зе са стран ци ма, при пре ма ју ћи
ње го во зба ци ва ње.

Ма да је углав ном по бе ђи вао, На -
по ле он се на шао у не по вољ ној си ту а -
ци ји, јер ни је ви ше мо гао да на док на -
ди гу бит ке и по пу ни вој ску. Ње го ви не -
при ја те љи ни су има ли тај про блем. Иа -
ко им је На по ле он у фе бру а ру и мар ту
из ба цио из стро ја ви ше од 55.000 вој -
ни ка, они су још увек рас по ла га ли
огром ним ар ми ја ма. На по ле он је про -
це нио да ви ше не мо же да се су прот -
ста ви са ве зни ци ма у од лу чу ју ћој би ци,
па је на ре дио свом бра ту Жо зе фу да
ор га ни зу је од бра ну глав ног гра да
Фран цу ске, док ће он да се по ву че иза
Мар не и деј ством по ко му ни ка ци ја ма
и ли ни ја ма снаб де ва ња не при ја тељ -
ских ар ми ја спре чи њи хов на пад на
пре сто ни цу. Јед но пи смо упу ће но Ма -
ри ји Луј зи, у ко јем он пи ше о овој на -
ме ри, па ло је у ру ке ње го вим не при ја -
те љи ма, па је Швар цем берг од лу чио да
без од ла га ња мар шу је на Па риз.

Ша ро ли ка вој ска по бед нич ке ко а -
ли ци је ушла је 31. мар та у пре сто ни цу
Фран цу ске. У Фон тен блоу, у ка би нет
у ко јем су се по ред На по ле о на на ла зи -
ли на чел ник цар ског шта ба мар шал
Бер тје, за тим Ко лен кур и Ма ре, 4.
апри ла ушли су мар ша ли Мак до налд,
Неј, Уди но, Мон сеј и Ле фе вр, пре ка ље -
ни рат ни ци, На по ле о но ви ста ри рат ни
дру го ви, и за тра жи ли да се На по ле он
од рек не пре сто ла. Аб ди ка ци ја је пот -
пи са на, Фран цу ска је из гу би ла цар -
ство, а нај го ри уда рац за На по ле о на
тек је усле дио: одво ји ли су га од су пру -
ге Ма ри је Луј зе и си на, ње го вог Ор ли -
ћа; ни ка да се ви ше ова по ро ди ца не ће
оку пи ти. У бе са ној но ћи из ме ђу 12. и

13. апри ла, На по ле он узи ма ку ти ју са
сво јим то а лет ним при бо ром и ва ди
сви так па пи ра у ко јем се на ла зио
отров при пре мљен још 1812. го ди не у
Ру си ји. Та да се но сио ми шљу да ра ди је
пре су ди се би не го да до зво ли да га за -
ро бе. Си пао је бе ли ча сту сме су у ма ло
во де, ис пио је и ле гао у по сте љу. Мо -
жда је вре ме учи ни ло да отров сла би је
де лу је, тек На по ле он је пре жи вео.

Са ве зни ци су се до го во ри ли да
по ни зе На по ле о на та ко што ће му да -
ти на упра вља ње Ел бу. Вој ско во ђа
пред ко јим су дрх та ле кру ни са не гла ве
Евро пе по стао је вла дар ма лог остр ва,
по вр ши не 225 ква драт них ки ло ме та ра,
са око 25.000 ста нов ни ка. Над зор над
бив шим вла да ром Фрн цу ске по ве рен
је Бри та ни ји, чи ја је фло та би ла га рант
да На по ле он не ће на пу шта ти остр во.
До био је На по ле он и пра во на ма лу вој -
ску са ста вље ну од 650 офи ци ра и вој -
ни ка Ста ре гар де, 108 пољ ских ко ња -
ни ка, 300 до бро во ља ца са Кор зи ке и
Ел бе и 50 жан дар ма. Фран цу ски краљ
Луј XVIII оба ве зао се да ће бив шем
„ца ру свих Фран цу за” сла ти и го ди -
шњу апа на жу од два ми ли о на фра на ка,
од ко је На по ле он ни је до био ни шта.
Чак и бе сми сле на ти ту ла „Цар и го спо -
дар остр ва Ел бе” све до чи о под му клом
сми слу за ху мор ње го вих не при ја те ља.
Но во пе че ни го спо дар Ел бе од мах је
по стао ме та по дру гљи вих ко мен та ра и
ин спи ра ци ја ка ри ка ту ри сти ма. 

По де ла Евро пе
Ис кр цав ши се у Пор то фе ра јо,

глав ни град свог но вог ми ни ја тур ног
цар ства, На по ле он је ре као да ће Ел ба
по ста ти остр во ми ра. И док На по ле он
на Ел би при вид но и, по ка за ће се, при -
вре ме но ми ру је, Ме тер них по зи ва
европ ске др жав ни ке у Беч, на кон грес
на ко ме ће се на но во ис цр та ти по ли -
тич ка ма па ста рог кон ти нен та. 

На кон гре су, ко ји је от по чео са за -
се да њи ма у сеп тем бру 1814. го ди не,
глав ну реч во ди ле су ве ли ке си ле по -
бед ни це: Бри та ни ја, Ру си ја, Ау стри ја и
Пру ска, па су ме ђу мно штвом кру ни са -
них гла ва и њи хо вих опу но мо ће ни ка
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пра ве зве зде кон гре са би ли ру ски цар
Алек сан дар I, пру ски краљ Фри дрих
Вил хем III, ен гле ски ми ни стар лорд Ка -
слреј и ау стриј ски ми ни стар кнез Ме -
тер них. 

Бри та ни ја је за све вре ме На по ле -
о но вих ра то ва би ла не при ја тељ Фран -
цу ске. По сле по ра за фран цу ско-шпан -
ске фло те код Тра фал га ра 1805. го ди -
не, остр во с оне стра не Ла ман ша би ло
је си гур но од фран цу ске ин ва зи је.
Бри та ни ја је сла ла ре ла тив но ма ло -
број не, али жи ла ве и ве што во ђе не
тру пе у Пор ту гал и Шпа ни ју, где су ен -
гле ски пу ко ви за да ли гла во бо љу фран -
цу ским мар ша ли ма и по сте пе но ис цр -
пљи ва ли На по ле о но ву ар ми ју. По ред
то га, Бри та ни ја је би ла глав ни по кре -
тач рат них ко а ли ци ја про тив На по ле -
о но ве Фран цу ске, а фи нан си ра ла је и
по след њи рат. На и ме, до 1814. го ди не
из сво је бла гај не пла ти ла је Ру си ји ви -
ше од три ми ли о на и три ста хи ља да
фун ти, Пру ској око два ми ли о на,
Швед ској око два ми ли о на и три ста
хи ља да, а Ау стри ји око ми ли он и ше -
сто хи ља да фун ти. Бри та ни ја је, та ко -
ре ћи, ку пи ла са ве зни ке. Лорд Ка слреј
имао је ви зи ју Евро пе у ко јој ће моћ до
та да нај моћ ни јег бри тан ског так ма ца
на свет ској по ли тич кој сце ни – Фран -
цу ске – би ти огра ни че на с јед не стра -
не осна же ном Хо лан ди јом (ко јој тре ба
да при пад не и Бел ги ја), а с дру ге по но -

во ус по ста вље ним Пи је мон том, док ће
ове две там пон др жа ве под у пи ра ти
Пру ска и Ау стри ја. На тај на чин сма -
њи ће се фран цу ски ути цај у Хо лан ди -
ји, гра до ви ма Хан зе, на Рај ни и у Ита -
ли ји. С дру ге стра не, Ка слреј је био
про тив на ме та ња нов ча них оба ве за
Фран цу ској, што је углав ном зах те ва -
ла Пру ска. Он се жа лио да европ ске
си ле ви ше бри ну за соп стве не по је ди -
нач не ин те ре се, не го што ве ру ју у оп -
шти си стем ко ји ће Евро пу по ште де ти
но вих ре во лу ци ја.

Ру си ја је у то вре ме пред ста вља ла
нај моћ ни ју зе мљу на кон ти нен ту. Са
сна жном, нај мно го људ ни јом вој ском
иза се бе, овен чан по бе дом у ра ту
1812. го ди не, цар Алек сан дар се у јед -
ном тре нут ку осе ћао као го спо дар и
из ба ви тељ све та. Он је имао ко ри сти и
од до не кле не вољ ног и по ра зом из ну -
ђе ног са ве зни штва с На по ле о ном (од
1807. до 1811. го ди не), за хва љу ју ћи ко -
јем је ње го во цар ство про гу та ло Фин -
ску, Вла шку и Мол да ви ју. Са да је ру ски
им пе ра тор тра жио и Пољ ску. Ру ска
вој ска већ је чвр сто др жа ла ову те ри -
то ри ју, али ни Бри та ни ја, ни Ау стри ја
ни Пру ска ни су мо гле да се сло же са
овим осва ја њем: Бри та ни ја због ве ли -
ког ја ча ња ру ског ути ца ја у Евро пи, Ау -
стри ја због ису ви ше ве ли ке ру ске сна -
ге, а Пру ска због то га што би ње не ис -
точ не гра ни це би ле ра њи ве у не ким
сле де ћим ра то ви ма, као и за то што је
Вар ша ва пре На по ле о но вих ра то ва би -

ла у са ста ву Пру ске. Ру ски цар по ну -
дио је пру ском кра љу при ма мљи ву
ком пен за ци ју за ње го ве не ка да шње
по се де у Пољ ској – про ши ре ње на за -
пад, у Не мач кој, што је Фри дрих Вил -
хем дра го вољ но при хва тио. Би ло је у
ру ском ца ру и ви те штва. Ње го вом за -
слу гом по ра же ни ве ли кан На по ле он
ни је де пор то ван с Ел бе на не ко троп -
ско остр во, ка ко су не ки пред ла га ли.
Ка сни је је го во рио: „Ја сам са мо из вр -
ша вао сво ју ду жност. Би ло је за стра -
шу ју ће ви де ти око ме не зло, по пут ау -
стриј ског и пру ског бе са и по хле пе,
ко је је би ло те шко кон тро ли са ти. Хте -
ли су да ко ри сте пра во на од ма зду, али
про тив та квог пра ва сам увек био...”

Ау стри ја је, та ко ђе, би ла у по вољ -
ној по зи ци ји. Ра то ва ла је про тив На -
по ле о на 1800, 1805, 1809. и
1813–1814. го ди не. До би ла је са мо по -
след њи рат, са оста лим са ве зни ци ма,
али без ње ног уче шћа ис ход ра та био
би крај ње не и све стан: На по ле он је,
пре не го што се Ау стри ја укљу чи ла у
рат, већ по ту као Ру ску и Пру ску вој ску
у две ве ли ке бит ке, код Ли це на и Ба у -
це на. Ау стри ја је са да тра жи ла да јој
Евро па уз вра ти за ње не рат не за слу ге
и пре пу сти Ве не ци ју, Лом бар ди ју,
Илир ске про вин ци је, Ти рол, Салц бург,
Во рал берг и Га ли ци ју. 

Пру ска је, по ред про ши ре ња у
Вест фа ли ји и вра ћа ња по се да на Рај -
ни, тра жи ла и Сак со ни ју ко ја је би ла
На по ле о нов са ве зник, али Ау стри ји и
Бри та ни ји ни је би ло у ин те ре су да ова
др жа ва пот пу но не ста не. У пре го во ри -
ма око Пољ ске и Сак со ни је до шло је
до ја сне по де ле ме ђу до ју че ра шњим
са ве зни ци ма: Ру си ја и Пру ска би ле су
с јед не, а Ау стри ја и Бри та ни ја с дру ге
стра не. Ко ри сте ћи ову „пу ко ти ну” ме -
ђу са ве зни ци ма, на сце ну је сту пио
још је дан „ве ли ки играч” Беч ког кон -
гре са, фран цу ски ми ни стар Та ље ран.
Овај пре пре де ни ди пло ма та ис ко ри -
стио је и над мен од нос ве ли ких си ла
пре ма ма њим др жа ва ма и страх ових
дру гих од хи ро ва моћ ни ка да око се бе
оку пи пред став ни ке ма лих др жа ва и
на сту пи као њи хов гла сно го вор ник.
Та ко се глас Фран цу ске ја че чуо. Са да
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је ус пео и да скло пи тај ни уго вор с Ау -
стри јом и Бри та ни јом, ко јим је пред -
ви ђе но да те зе мље у слу ча ју су ко ба с
Ру си јом и Пру ском бу ду са ве зни ци. 

До ра та ни је до шло за хва љу ју ћи
ком про ми су. Пру ска је мо ра ла да се
за до во љи с две пе ти не сак сон ске те -
ри то ри је, а Ру си ја јој је на ис то ку да ла
Торн и По зен, „твр ђа ве на ис точ ној
гра ни ци”. Ру си ји је при па ло не ка да -
шње На по ле о но во Вар шав ско вој вод -
ство, осим Га ли ци је ко ју је узе ла Ау -
стри ја. Хо лан ди ја и Бел ги ја ује ди ње не
су у Ни зо зем ску, Ђе но ва је при по је на
Пи је мон ту, па пи је враћ на Пап ска др -

жа ва ко ју је На по ле он уки нуо, а Ха но -
вер, Ол ден бург, Пар ма, Мо де на и То -
ска на по но во су по ста ле не за ви сне др -
жа ве. Бри та ни ја је до би ла Мал ту и јон -
ска остр ва. Је ди ни „бо на пар тист” ко ји
је још остао на вла сти био је Ми ра, На -
по ле о нов мар шал и зет – краљ На пу ља.
По што је, по бри тан ском на го во ру, из -
дао На по ле о на у по след њем ра ту, за
са да му је оста вљен на пуљ ски пре сто,
ма да је краљ Луј XVIII, за го ва рао вра -
ћа ње На пу ља кра љу Фер ди нан ду IV,
ко ји је од фран цу ске оку па ци је ју га
Ита ли је вла дао са мо Си ци ли јом.

По вра так На по ле о на
Док је Кон грес тра јао, 1. мар та

1815. го ди не, На по ле он се ис кр цао на
фран цу ско тло, у за ли ву Жу ан, не да ле -
ко од Ка на. Је дре њак „Не по сто ја ни”
ко јим је На по ле он до пло вио до Фран -
цу ске ус пео је да умак не бри тан ским
стра жа ма, али ис кр ца ва ње ни је про те -
кло не за па же но. Је дан жан дарм из ве -
стио је о том до га ђа ју гра до на чел ни ка
Фре жи са. 

На по ле о нов циљ био је по вра так у
Па риз, али без про ли ве не кр ви. У бор -
би не би ни имао шан су – сле ди ло га је
око хи ља ду љу ди, док је на су прот ној
стра ни би ла број на вој ска фран цу ског
кра ља. Зна ју ћи да је Про ван са углав -
ном ро ја ли стич ка, овај вој ско во ђа са
нер вом коц ка ра ода брао је пут пре ко
Гра са, Гре но бла и Ли о на и, пу ца ју ћи од
са мо по у зда ња, про ро ко вао: „По бе да
ће до ћи пу ном бр зи ном; орао и на ци о -
нал на за ста ва ле те ће од зво ни ка до
зво ни ка, све до тор ње ва на цр кви Но -
тр Дам.” 

Ста нов ни ци се ла Сен Бо не, у ко је
је сти гао 6. мар та, би ли су из не на ђе ни
ма ло број но шћу На по ле о но ве вој ске,
па по ну ди ше да му се при дру же. „Не.
Мо ја же ља је да стиг нем сам; ја имам
по ве ре ње у осе ћа ња фран цу ског на ро -
да.” Да би та кав на ум ус пео, би ло је по -
треб но чу до – и оно се до го ди ло!

До га ђај ко ји је од лу чио ис ход овог
нео бич ног по хо да од и грао се не да ле ко
од Гре но бла. Пе ти ли ниј ски пук до био
је за да так да ухап си На по ле о на. Ко -
ман дант тог пу ка на ре дио је по крет и
по слао је дан ба та љон у су срет бе гун цу
с Ел бе. Уо чив ши ко ло ну На по ле о но вих
след бе ни ка, ба та љон се раз вио у по ре -
дак за бор бу. На по ле он по сла јед ног
офи ци ра да раз го ва ра са ко ман дан том
ба та љо на ма јо ром Дел са ром. „Да ли
на ме ра ва те да пу ца те на нас?”, упи та
офи цир. „Из вр ши ћу сво ју ду жност!”,
од го во ри Дел сар.

Не ко вре ме две вој ске истог на ро -
да ста ја ле су јед на на су прот дру гој.
Вој ни ци, зби је ни у бој не ре до ве, са пу -
шка ма на го товс и ба јо не ти ма спрем -
ним за ју риш, осе ти ше да им гра шке
зно ја об ли ва ју че ла, а не ка не у хва тљи -
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ва и до та да не по зна та на пе тост ис пу -
ња ва гру ди. У том ча су на њи хо вим
пле ћи ма ле жао је те рет исто риј ског
зби ва ња, њи хо ве су ру ке има ле сна гу
да за вр те точ ко ве исто риј ског кре та -
ња, а вре ме, згу сну то исто ри јом, от ку -
ца ва ло је њи хо вим ср ци ма. На по ле он
на ре ди пра ти о ци ма да раз ви ју тро бој -
ку из до ба ре во лу ци је и за сви ра ју
„Мар се ље зу”, за тим стро го за бра ни
сво јим вој ни ци ма да пу ца ју и по ђе сам
пре ма пу шча ним це ви ма ко је су се
пре си ја ва ле на дру гом кра ју по ља.
Пре ко зе ле не пе ша диј ске уни фор ме
но сио је јед но став ни си ви ре ден гот, а
на гла ви ле ген дар ну ма лу ка пу из бри -
јен ске шко ле, ка ко би га вој ни ци Пе -
тог пу ка лак ше пре по зна ли. При шав -
ши им са свим бли зу, рас коп ча ре ден -
гот и ре че: „Ако ме ђу ва ма по сто ји вој -
ник ко ји би хтео да уби је ца ра, ево
ме!” Ка пе тан Ран дон из Гре но бла по -
ви ка: „То је он! Па ли!” Ни јед на пу шка
ни је опа ли ла. По сле не ко ли ко се кун ди
стра шне ти ши не за о рио се уз вик:
„Жи вео им пе ра тор!” При ву че ни нео -
до љи вом ха ри змом овог чо ве ка, вој ни -
ци му по ју ри ше у су срет, ра до сно ви -

чу ћи и ма шу ћи ка па ма, тра же ћи да га
до дир ну. Ка да се вра тио сво јим пра ти -
о ци ма, На по ле он је ре као: „Све је сре -
ђе но. За де сет да на би ће мо у Ти ље ри ју.”
За и ста, већ сле де ћег да на под ње гов је
бар јак пре шао и Сед ми пук. „Пре Гре но -
бла био сам пу ки аван ту ри ста. По сле
Гре но бла био сам кнез”, се ћао се На по -
ле он, ка сни је, на Све тој Је ле ни.

По ку ша ва ју ћи да спа си бур бон ску
ло зу, кра љев брат гроф Д’Ар тоа од ју -
рио је у Ли он да се ста ви на че ло вој -
ске у том гра ду. По ред ње га био је не -
ка да шњи На по ле о нов мар шал Мак до -
налд. По сле смо тре, мар шал је одр жао
ва трен го вор и по ви као: „Жи вео краљ!”
За вла дао је мук. Гроф при ђе јед ном од
вој ни ка и за мо ли га да по ве де уз вик ло -
јал но сти кра љу. Опет  за вла да мук.
Гроф се де у ко чи ју и по бе же у Па риз.
Исте ве че ри гра ђа ни Ли о на при ре ди ли
су На по ле о ну све ча ни до чек. 

Са да је Луј XVIII по слао мар ша ла
Ми ше ла Не ја, „нај хра бри јег ме ђу хра -
бри ма”, да за ро би узур па то ра. „Ва ше
ве ли чан ство, до не ћу га у гво зде ном ка -
ве зу,” обе ћао је мар шал. „Ни сам му
тра жио да то ка же. На по ле он у гво зде -

ном ка ве зу? Па, не бих во лео да имам
та кву пти чи цу у сво јој со би,” ре че
краљ.

Ка ко се при бли жа вао На по ле о ну,
мар ша лов ен ту зи ја зам је сла био. У Па -
ри зу је већ по че ло ко ле ба ње, а ни
краљ ни је по ка зао же љу да по ђе с вој -
ском у бор бу. По ред то га, Не јо ва же -
на че сто се у су за ма вра ћа ла са дво ра,
јер су по том ци ста рог плем ства ома -
ло ва жа ва ли до бро ду шну мар ша ли цу
чи ја је мај ка би ла со ба ри ца. Он да је
до био На по ле о но ву по ру ку: „До ђи те к
ме ни у Ша лон. При ми ћу вас као оног
да на по сле Бо ро ди на.” И мар шал се
вра тио свом ца ру. „Ви хор ме је за хва -
тио и ја сам из гу био гла ву. Сур вао сам
се у про ва ли ју, као што сам, че сто,
упа дао пред то пов ским ждре ли ма”,
при знао је ка сни је Неј. Тих да на кру -
жио је по Па ри зу ша љи ви пам флет у
ко јем Бо на пар та по ру чу је кра љу да му
не ша ље ви ше вој ни ка, по што их већ
има до вољ но.

То ком но ћи, 19. мар та, краљ је на -
пу стио Па риз. Је дан ње гов ков чег ус -
пут је укра ден, па се по ве рио Мак до -
нал ду: „Оно за чим нај ви ше жа лим је -
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су мо је па пу че. Већ су се об ли ко ва ле
по мо јој но зи.” Пу ту ју ћи да ље у Бел ги -
ју, си гур но је по ми шљао на Ве ли ку ре -
во лу ци ју и не у спе ло бек ство свог бра -
та Лу ја XVI у Ва рен. Ују тро, 20. мар та
1815. го ди не, ста ра На по ле о но ва по -
слу га ушла је у Ти ље ри је да при пре ми
цар ске ода је, а са те пи ха укло ни љи ља -
не (сим бо ле кра љев ства) при ши ве не
пре ко пче ла (сим бо ла цар ства). Уве че,
пра ћен све ти ном, На по ле он је ушао у
Па риз. „Исто ри ја по твр ђу је – и то ће
ме про сла ви ти – да ми за свр га ва ње
Бур бо на са пре сто ла ни је би ла по треб -
на ни мно го број на вој ска, ни фло та;
ни је ми би ла ну жна ни по моћ кра ља
Ми раа, ни по др шка Ау стри је. Ре во лу -
ци ја 20. мар та из вр ше на је без за ве ре
и из дај ства; ја ни сам же лео да се про -
ли је ни кап кр ви; ја сам за бра нио да се
опа ли ије дан пу шча ни ме так! На род и
вој ска до ве ли су ме у Па риз! То су из -
ве ли вој ни ци и мла ђи офи ци ри; на ро ду

и вој сци ду гу јем за све”, ка зао је На по -
ле он. По че ла је чу ве на „вла да ви на сто
да на”, чи ји се по след њи чин од и грао
на бој ном по љу код Ва тер лоа.

БИТ КА
„Про шао сам це лу Фран цу ску,

био сам уне сен у пре сто ни цу на ру ка -
ма гра ђа на, уз оп ште оду ше вље ње;
али, чим сам сту пио у њу, као на знак
ча роб ног шта па, сви се окре ну ше од
ме не и охла ди ше пре ма ме ни”, та ко је
јед ном при ли ком На по ле он про ко мен -
та ри сао по че так сво је дру ге вла да ви -
не. Иа ко у на че лу тач на, ова је оце на
има ла сво је мањ ка во сти. Пр во, На по -
ле он ни је про шао „це лу Фран цу ску” –
на се ве ру, не да ле ко од гра ни це са Бел -
ги јом, Фран цу зи су мо ли ли кра ља да
оста не ту и да се с њи ма бо ри про тив
На по ле о на као узур па то ра. По бу на је
бук ну ла на ју гу и у тра ди ци о нал но ро -

ја ли стич кој Ван де ји, па је На по ле он
мо рао део сво је вој ске да по ша ње у
бун тов не фран цу ске по кра ји не – део
ко ји је мо гао да пре о кре не бит ку код
Ва тер лоа, ка ко је и сам ка сни је го во -
рио. Дру го, ни су се сви ње го ви бив ши
са рад ни ци об ра до ва ли об на вља њу
цар ства. На при мер, од 20 мар ша ла ко -
ји су би ли у Фран цу ској, 11 их је по др -
жа ло свог не ка да шњег го спо да ра, а у
Ти ље ри ја ма су га до че ка ла са мо дво ји -
ца – Да ву и Ле фе вр. Ни су га по др жа ла
ни сва бра ћа. Луј, не ка да шњи „до бри
краљ” Хо лан ди је, ни је же лео да за рад
аван ту ре ста ри јег бра та угро зи пра во
свог си на на хо лан ски трон. Ипак, На -
по ле он је имао сна жну по др шку ме ђу
офи ци ри ма, под о фи ци ри ма и вој ни ци -
ма, по себ но ме ђу они ма ко је је краљ
про гла сио „пре ко број ни ма” и „по слао
на ули цу” с ма лом или ни ка квом пен зи -
јом. Ја ку по др шку ужи вао је и ме ђу се -
ља ци ма, ко ји су стра хо ва ли да ће им
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пле ми ћи и све ште ни ци од у зе ти зе -
мљу, на ко ју су се ља ци сте кли пра во у
то ку ре во лу ци је. За хва љу ју ћи по др шци
сво јих вој ни ка и фран цу ских се ља ка, На -
по ле он је по но во вла дао. Та власт, ка ко
је про це њи вао На по ле он, ни је мо гла да
бу де ап со лут на као не ка да.

Фран цу ски цар се на шао пред
два иза зо ва. Мо рао је да убе ди европ -
ске си ле да од у ста ну од ра та про тив
Фран цу ске и да убе ди Фран цу ску, у
ко јој су се ли бе рал не иде је све ви ше
су прот ста вља ле ро ја ли стич ким и бо -
на пар ти стич ким уве ре њи ма, да га
при хва ти као ле ги тим ног вла да ра. На -
по ле он је по ку шао да ове иза зо ве ре -
ши јед ним за јед нич ким кљу чем: да се
при ка же као устав ни мо нарх, ко ји од -
ба цу је ап со лут ну власт и же ли да оси -
гу ра трај ни мир.

Да би ус пео у свом на у му, по звао
је углед ног ли бе ра ла Бен жа ме на Кон -
ста на да на пи ше но ви устав. Кон стан –
ко ји је на вест о На по ле о но вом по -
врат ку са Ел бе на пи сао: „Он се по но во
вра тио, тај чо век обо јен на шом кр вљу!
Он је дру ги Ати ла, дру ги Џин гис Кан,
са мо гро зни ји и мр ски ји јер на рас по -
ла га њу има сред ства ци ви ли за ци је” –
при хва тио је На по ле о нов по зив да до -
ђе у Ти ље ри је. Ли бе рал ни ин те лек ту а -
лац ни је ус пео да одо ли сна зи На по ле -
о но ве ха ри зме. Оду ше вљен раз го во -
ром са ца рем, ве ру ју ћи да ће Бо на пар -
та Фран цу ској га ран то ва ти сло бо де,
при хва тио се пи са ња нај ви шег прав ног
ак та. Из ње го вог пе ра ро ђен је Acte
additionel (До дат ни члан), на зван та ко
због На по ле о но ве же ље да тај но ви
устав не за ме ни, не го у из ве сној ме ри

из ме ни за ко но дав ство про шлих, слав -
них да на Фран цу ског цар ства. Та ко је
цар, ма кар при вре ме но, при стао на
ком про мис са ли бе ра ли ма и по ку шао
да се при ла го ди но вим по ли тич ким
стру ја њи ма у зе мљи ко јом је не ка да
не при ко сно ве но вла дао. До дат ни акт,
ме ђу тим, ни је за до во љио ни твр де бо -
на пар ти сте, ни ти до след не ли бе ра ле.
Кон стан је твр дио да се На по ле о ну мо -
же ве ро ва ти, јер је при стао на но ви
устав у ча су ка да је „по се до вао дик та -
ту ру и кад је, да је же лео де спо ти зам,
мо гао по ку ша ти да је за др жи.” „Мо гло
би се ре ћи да та кав на пор ни је био у
ње го вом ин те ре су... али ни је ли то
исто као ре ћи да се ње гов ин те рес по -
ду да ра с оп штом сло бо дом? И ни је ли
то раз лог за по ве ре ње”, пи сао је тво -
рац До дат ног ак та.

Исто вре ме но, пред у зи ма се и ди -
пло мат ска ини ци ја ти ва. Пр вог апри ла
1815. го ди не На по ле он пи ше сво ме
та сту у Беч: „По што је трај ни мир пре -
ко по тре бан, то ми нај ви ше ле жи на
ср цу да га по ма жем свим сво јим си ла -
ма. Али на ро чи то ми је ста ло да оста -
нем у до брим од но си ма са Ва шим Ве -
ли чан ством”. Че ти ри да на ка сни је упу -
ћу је цир ку лар но пи смо свим вла да ри -
ма: „По што су све ту пру же ни при зо ри
ве ли ких би та ка, би ће ве ће за до вољ -
ство ако се од сад бу де зна ло са мо за
јед ну утак ми цу и то у ши ре њу бла го -
де ти ми ра, са мо за јед ну, све ту бор бу
– за сре ћу на ро да. Фран цу ска ра до сно
и отво ре но об ја вљу је тај пле ме ни ти
циљ свих сво јих же ља. Љу бо мор на на
сво ју не за ви сност, она ће се у сво јој
по ли ти ци ру ко во ди ти не по ко ле бљи -
вим на че лом нај о длуч ни јег по што ва ња
не за ви сно сти дру гих на ро да. Ако се с
тим, као што сам сре ћан да ве ру јем, по -
ду да ра и лич но рас по ло же ње и ми шље -
ње Ва шег Ве ли чан ства, он да је оп шти
мир оси гу ран за ду га вре ме на, и пра вед -
ност, ко ја је на шла свој из раз у да на -
шњим гра ни ца ма ра зних др жа ва, би ће
са ма до вољ на да чу ва овај мир.”

Не оба зи ру ћи се на На по ле о но ва
пи сма – Ме тер них их је нео тво ре на
вра ћао фран цу ским ди пло ма та ма –
Бри та ни ја, Ру си ја, Пру ска и Ау стри ја
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са сво јим са ве зни ци ма спре ма ле су се
за рат. Ма да је та ко зва на Сед ма ко а -
ли ци ја бр зо скло пље на, при пре ме ар -
ми ја за опе ра ци је те кле су спо ри је. Је -
ди но је бри тан ско-хо ланд ска ар ми ја
че ка ла спрем на у Ни зо зем ској. За то је
ру ски цар у Бе чу, све стан да ће ње го -
вој вој сци би ти по треб но мно го вре -
ме на да из уда ље не Пољ ске стиг не до
Рај не, угле дав ши ен гле ског вој ско во -
ђу, вој во ду од Ве линг то на, по бед ни ка
над фран цу ским тру па ма на Пи ри неј -
ском по лу о стр ву, ко ји је на Беч ком
кон гре су за ме нио лор да Ка слре ја, ре -
као: „По но во је на Ва ма да спа си те
свет.”

Ни На по ле он не се ди скр ште них
ру ку, али при пре ме за рат скри ва ме -
де ним ре чи ма о ми ру. За рат му је по -
тре бан но вац и он га на ла зи, на до не -

кле нео че ки ва ном ме сту. На и ме, ам -
стер дам ске бан ке да ле су На по ле о ну
сто ми ли о на фра на ка, с ка ма том од 7
до 8 про це на та, што је још јед на по -
твр да да у по сло ва њу не ма ви ших ин -
те ре са од про фи та. Ње гов нај вер ни ји
мар шал Луј Да ву, са да као ми ни стар
ра та и вој ни гу вер нер Па ри за, убр за но
спре ма но ву „Се вер ну вој ску”, од
128.000 ба јо не та.

Да ву зна да јед на од тај ни На по -
ле о но вих по бе да ле жи у ње го вој не -
при ко сно ве ној вла сти у зе мљи. Го спо -
дар Фран цу ске го спо дар је на бој ном
по љу. Ми ни стар уну тра шњих по сло ва
у На по ле о но вој вла ди, Ла зар Кар но,
чу ве ни „ор га ни за тор по бе де” из 1793.
го ди не, пред ла гао је ван ред не ме ре: да
на о ру жа ју за на тли је и си ро ма шне гра -
ђа не и од њих ство ре мно го број не је -
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ди ни це На род не гар де, као што су то
у вре ме Фран цу ске бур жо а ске ре во -
лу ци је учи ни ли ја ко бин ци. На по ле он
ни је при хва тио ове пред ло ге. Он још
ни је же лео да ски не ма ску устав ног
мо нар ха. На пр вој сед ни ци но ве скуп -
шти не го во ри: „За ова три ме се ца ме -
не су при ли ке и по ве ре ње на ро да
снаб де ли нео гра ни че ном вла шћу. Да -
нас је ис пу ње на нај ва тре ни ја же ља
мо га ср ца: осни вам устав ну мо нар хи -
ју, јер су љу ди не моћ ни да оси гу ра ју
суд би ну на ро да; то мо гу са мо уста ви.”
Исто вре ме но, све стан да га но ве про -
це ду ре спу та ва ју и да му по ли тич ки
про тив ни ци ве зу ју ру ке ко је би хте ле
да чвр сто др же власт у др жа ви, ја ди -
ку је: „Ме не гу ра ју на пут ко ји ни је мој,
сла бе ме, оки ва ју. Фран цу ска ме тра -
жи, али не мо же да ме на ђе.”

Рат ни пла но ви
Сед ма ко а ли ци ја ско ва ла је рат ни

план чи ја је су шти на би ла у то ме да се
Фран цу ска на пад не ве ли ким сна га ма
дуж це ле ње не ис точ не гра ни це, с тим
да прав ци на па да кон вер ги ра ју ка Па -
ри зу. Два глав на прав ца на па да во ди -
ла су из ју жне и сре ди шње Не мач ке
пре ко Рај не ка Па ри зу, док су по моћ -
ни прав ци на па да во ди ли из се вер не
Ита ли је пре ко Ли о на ка Па ри зу, из
Ли гу ри је пре ма Ту ло ну и Мар се љу и из
Бел ги је ка Па ри зу. Глав ни прав ци на -
па да по ве ре ни су ау стриј ској и ру ској
вој сци, од ко јих је сва ка бро ја ла по
200.000 вој ни ка, под ко ман дом ау -
стриј ског фелд мар ша ла Швар цен бер -
га и ру ских ге не ра ла Ви цин ге ро деа и
Вар кла ја де То ли ја. Из се вер не Ита ли -
је ка Ли о ну на сту пао је ау стриј ски ге -
не рал Фри мон са око 40.000 љу ди, а
ка Мар се љу на по ли тан ски ге не рал
Она ско са бли зу 35.000 ба јо не та. Из
Бри се ла ка Па ри зу тре ба ло је да мар -
ши ра Ве линг то но ва бри тан ско-хо -
ланд ска ар ми ја од око 106.000 љу ди, а
уз њен ле ви бок пру ска ар ми ја под
Бли хе ром, са око 120.000 вој ни ка. Је -
дан до дат ни пру ски кор пус (25.000
вој ни ка), раз ме штен у Лук сем бур гу,

био је за ду жен да обез бе ди ко му ни ка -
ци ју са ру ском и ау стриј ском вој ском.
По ред то га, Шпа ни ја и Пор ту га ли ја
обе ћа ле су да ће мо би ли са ти око
80.000 вој ни ка и на па сти пре ко Пи ри -
не ја. 

План је био до бро осми шљен, али
спро ве сти га у де ло ни је би ло јед но -
став но. Мо би ли за ци ја шпан ске вој ске
при лич но је ка сни ла, а кре та ње ру ске
и ау стриј ске вој ске би ло је спо ро. За
кон цен тра ци ју свих сна га на фран цу -
ској гра ни ци тре ба ло је са че ка ти не ко -
ли ко ме се ци, а са мо су Ве линг тон и
Бли хер би ли спрем ни за ак ци ју. Њих
дво ји ца су се са ста ла у Тир ле мо ну, 3.
ма ја 1815. го ди не, да би раз мо три ли
шта им је чи ни ти. Пла хо ви ти Бли хер
био је, као и увек, спре ман за на пад и
на го ва рао је Ве линг то на да две вој ске
за јед но на пад ну Фран цу зе већ по чет -
ком ју на, док је опре зни Ен глез сма -
трао да је па мет ни је да че ка ју до ла зак
Ау стри ја на ца и Ру са. Бли хер би, ина че,
ра ди је на па дао за јед но са Швар цен -
бер гом, али га је спо рост ау стриј ског
фелд мар ша ла под ста кла да бли же са -
ра ђу је са Ве линг то ном. Дво ји ца ге не -
ра ла до го во ри ла су се да, уко ли ко На -
по ле он на пад не пр ви, по мог ну је дан
дру го ме и де лу ју пре као јед на, не го
као две одво је не ар ми је. Био је то суд -
бо но сан до го вор.

Пред На по ле о -
ном су би ле две мо -
гућ но сти: пр ва – да
бу де у стра те гиј ској
де фан зи ви, ја ча сво ју
вој ску и при пре ма
од бра ну док че ка да
ар ми је Сед ме ко а ли -
ци је про дру у Фран -
цу ску и, дру га – да
пре у зме ини ци ја ти ву
и пр ви на пад не. Пр ва
оп ци ја ни је би ла На -
по ле о ну по во љи. Он
је пре фе ри рао на пад.
Мно го пу та до та да
по бе дио је број ча но
над моћ ни је не при ја -
те ље, та ко што је њи -
хо ве раз је ди ње не ар -

ми је на па дао јед ну по јед ну. Бу ду ћи да
су ње го ви не при ја те љи мо гли да оку пе
ви ше од 600.000 вој ни ка, али тек кра -
јем ју ла, и да су тре нут но је ди ну не по -
сред ну опа сност пред ста вља ле бри -
тан ско-хо ланд ска и пру ска ар ми ја, На -
по ле он је од лу чио да са глав ни ном
сво је вој ске кре не у Бел ги ју, по ту че
Бли хе ра и Ве линг то на и да се за тим ба -
ци на ау стриј ску ар ми ју.

Имао је и чи ме да на пад не. На су -
прот не ким тврд ња ма, Фран цу ска је
1815. го ди не има ла зна чај не вој не ре -
сур се. Фран цу ски цар оче ки вао је да
под тро бој ком оку пи вој ску од око
400.000  љу ди, за шта му је би ло по -
треб но вре ме ко је је по ку шао да ку пи
ди пло ма ти јом. При пре му це ло куп не
фран цу ске ору жа не си ле На по ле он је
по ве рио јед ном од сво јих нај спо соб -
ни јих са рад ни ка, мар ша лу Лу ју Да вуу
ми ни стру ра та у вла ди „сто да на”.

На по ле он и Да ву кон сти ту и са ли
су осам ар ми ја. Нај ве ћа ме ђу њи ма,
Се вер на ар ми ја, ко јом ће ко ман до ва ти
лич но На по ле он, има ла је 128.000 вој -
ни ка и за да так да на сту па ка Бел ги ји.
Шест знат но ма њих ар ми ја упу ће но је
на фран цу ске гра ни це ка ко би на њи -
ма са че ка ле до ла зак не при ја тељ ских
вој ски, за др жа ва ле их док На по ле он
не по стиг не од суд ну по бе ду у Бел ги ји
и ти ме до би је при ли ку да Се вер ну ар -
ми ју ан га жу је на дру гим прав ци ма. За
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ко ман дан те ових „ми ни ја тур них” ар -
ми ја име но ва ни су спо соб ни фран цу -
ски ге не ра ли. Ге не рал Рап до био је ко -
ман ду над Рајн ском ар ми јом од 23.000
љу ди и за да так да за др жа ва глав ни ну
ау стриј ске вој ске, чи ји се до ла зак оче -
ки вао у дру гој по ло ви ни ју на. Ар ми ја
Жи ре са са мо 8.400 вој ни ка под ко ман -
дом ге не ра ла Ле кур ба тре ба ло је да
од ме ри сна ге са три кор пу са ау стриј -
ске вој ске. Мар шал Си ше, са око
23.500 вој ни ка Алп ске ар ми је, тре ба ло
је да се су прот ста ви ау стриј ској вој -
сци од 40.000 љу ди у Са во ји. Мар шал
Брин са Вар ском ар ми јом од са мо
5.500 вој ни ка тре ба ло је да бло ки ра
пут ско ро пет пу та број ни јој на по ли -
тан ској ар ми ји ко ја је на па да ла из Ли -
гу ри је. Ге не ра ли Де кан (на че лу Ар ми -
је ис точ них Пи ри не ја од 7.600 љу ди) и
Кло зел (ко манд нат Ар ми је за пад них
Пи ри не ја, са 6.800 вој ни ка) на ла зи ли
су се на мо гу ћим прав ци ма на па да
шпан ско-пор ту гал ске вој ске. Оте жа -
ва ју ћа окол ност за На по ле о на би ла је
ро ја ли стич ка по бу на на за па ду зе мље.
Ра ди гу ше ња ове по бу не мо рао је да
по ша ље 10.000 вој ни ка под ко ман дом
ге не ра ла Ла мар ка у Ван де ју. Би ла је то
осма, За пад на ар ми ја. Још 20.000 вој -
ни ка оста ће под ко ман дом мар ша ла
Да вуа у Па ри зу, при пре ма ју ћи од бра -
ну пре сто ни це.

На по ле о нов план за опе ра ци је у
Бел ги ји био је јед но ста ван и – у знат -
ној ме ри – већ ви ђен. Се вер на ар ми ја
пре ћи ће ре ку Сам бру, одво ји ти Бли хе -
ро ву од Ве линг то но ве ар ми је, по ту ћи
их одво је но у две од суд не бит ке и за -
тим од ба ци ти Бли хе ра у Не мач ку, а Ве -
линг то на у мо ре. Ра ди оства ре ња овог
пла на, он ће Се вер ну ар ми ју по де ли ти
у три ко ло не. Ле ва ће при ми ти бор бу с
Ве линг то ном, де сна с Бли хе ром, а сре -
ди шња ће по по тре би мо ћи да при тек -
не у по моћ ле вој или де сној ко ло ни,
оства ру ју ћи при вре ме ну пре моћ фран -
цу ске ар ми је над пру ском или бри тан -
ско-хо ланд ском, у од суд ној би ци. План
се за сни вао на На по ле о но вој до бро
по зна тој стра те ги ји сре ди шње по зи -
ци је, ко ју је овај вој ско во ђа пр ви пут
при ме нио 1796. го ди не у Ита ли ји, ка -

да је ус пео да
сво ју ар ми ју укли -
ни из ме ђу ау -
стриј ске и ар ми је
Пи је мон та. За др -
жа ва ју ћи Ау стри -
јан це по моћ ним
сна га ма, глав ни -
ном је по ту као и
из ра та из ба цио
Пи је монт, а за -
тим је све сна ге
усме рио ка ау -
стриј ској вој сци.
Стра те ги ја сре -
ди шне по зи ци је
би ла је, да кле, та -
ко осми шље на да
се фран цу ска ар -
ми ја, ма ња од
укуп них не при ја -
тељ ских сна га,
ма не вром до ве де
у по зи ци ју ко ја
де ли не при ја тељ -
ске сна ге на два
де ла, из не на ди их
и по ра зи за себ но,
на одво је ним бој -
ним по љи ма на ко ји ма ће Фран цу зи
има ти над моћ. Ве линг тон је овај план
про зрео, па је по чет ком ју на 1815. го -
ди не уз вик нуо: „Та ко ми Бо га! Ми слим
да ће мо Бли хер и ја уме ти да оба ви мо
овај по сао.” Ис ход ра та ни је де ман то -
вао бри тан ског ми лор да, али ток ра та
је сте. Ве линг тон је до по бе де до шао са
ру ба по ра за. То ли ка је би ла сна га На -
по ле о но вог рат ног ге ни ја.

На по ле о но ва ар ми ја
Се вер на ар ми ја са сто ја ла се од

пет кор пу са, ко њич ке ре зер ве и Гар де
(ран га кор пу са). Укуп но је има ла
128.000 љу ди, по де ље них у 175 ба та -
љо на, 180 ко њич ких еска дро на и 50 ар -
ти ље риј ских ба те ри ја са 366 то по ва.
Ма да су не ки На по ле о но ви би о гра фи
узро ке ње го вог по ра за на по љу код Ва -
тер лоа тра жи ли у не ис ку ству и не до -
вољ ној об у че но сти вој ни ка ре гру то ва -
них у Се вер ну ар ми ју, чи ње ни ца је да
је Се вер на ар ми ја би ла нај и ску сни ја

вој ска ко јом је На по ле он ко ман до вао
још од бит ке код Фри длан да 1807. У
ње ном са ста ву би ло је ма ло пот пу но
но вих ре гру та ко је је тре ба ло об у ча ва -
ти. Та ко ђе, у њој ни је би ло са ве знич -
ких је ди ни ца сум њи ве ло јал но сти, сла -
бе мо ти ви са но сти и не до вољ не спрем -
но сти за бор бу, као што је то био слу -
чај у ра то ви ма 1812. и 1813. го ди не.
Ве ћи на вој ни ка већ је уче ство ва ла у
рат ним опе ра ци ја ма 1813. и 1814. го -
ди не, а ни су не до ста ја ли ни ве те ра ни
из ра та у Шпа ни ји и дру гих На по ле о -
но вих рат них по ду хва та. Нај и ску сни ја
је, на рав но, би ла На по ле о но ва Ста ра
гар да, елит на је ди ни ца ове ар ми је. Би -
ло је до вољ но ис ку сних ста ре ши на у
свим је ди ни ца ма, а мно ги ме ђу њи ма
би ли су пре ка ље ни рат ни ци, На по ле о -
но ви ста ри са бор ци. 

Из бор ко ман да на та кор пу са био
је ве о ма до бар. На че ло Пр вог кор пу са
(око 20.000 вој ни ка) по ста вљен је ге не -
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рал Жан Ба тист Друе, гроф д’Ер лон
(1765–1844), ис ку сан рат ник, уче сник
ве ли ких би та ка код Ци ри ха, Хо ен лин -
де на, Ау стер ли ца, Фри длан да, Ви то -
ри је и Ту лу зе, у ко ји ма је пред во дио
бри га де и ди ви зи је. Дру гим кор пу сом
(око 25.000 вој ни ка) ко ман до вао је ге -
не рал Оно ре Шарл Ми шел Жо зеф Реј
(1775–1860), На по ле о нов са бо рац још
од Ту ло на (1793). Ге не рал До ми ник
Жо зеф Ре не Ван дам (1770–1830), ју нак
Ау стер ли ца, до био је Тре ћи кор пус
(око 20.000 вој ни ка). Ко ман дант Че -
твр тог кор пу са (око 15.000 вој ни ка)
био је ге не рал Мо рис Етјен Же рар
(1773–1852), ко га је На по ле он јед ном
при ли ком увр стио ме ђу три нај спо -
соб ни ја фран цу ска ко манд на та. Ше -
стим кор пу сом (око 10.000 вој ни ка)
ко ма до вао је ге не рал Жорж Му тон,
гроф де Ло бау, ко ји се хра бро бо рио у
ско ро свим На по ле о но вим ра то ви ма,
по себ но се ис ти чу ћи у ве ли ким бит ка -
ма код Ау стер ли ца, Је не, Еј ла ве, Фри -
длан да, Аспер на, Ва гра ма и Дре зде на. 

Сва ки од тих кор пу са био је
ар ми ја у ма лом. У свом са ста ву
има ли су штаб, три или че ти ри
пе ша диј ске ди ви зи је, јед ну ху -
сар ску (ла ку) или дра гун ску
(сред њу) ко њич ку ди ви зи ју, не -
ко ли ко ар ти ље риј ских ба те ри ја,
од ред ин жи ње ра ца, вла сти ту ло -
ги сти ку и са ни тет. Кор пу си су
би ли јед на од тај ни На по ле о но -
вих по бе да. Ова ко са ста вље ни
би ли су спо соб ни да се су прот -
ста ве чи та вим не при ја тељ ским
ар ми ја ма – че сто да их за др жа -
ва ју до до ла ска по ја ча ња, а по -
не кад и да их по бе де. Нај по зна -
ти ји при мер је бит ка код Ау ер -
ште та (1806), у ко јој је кор пус
мар ша ла Да вуа по ра зио јед ну
по ло ви ну Пру ске ар ми је истог
да на ка да је На по ле он код Је не
са глав ни ном Ве ли ке ар ми је по -
ту као ње ну дру гу по ло ви ну. Кор -
пу сна ор га ни за ци ја омо гу ћи ла је
На по ле о но вој ар ми ји да се кре -

ће по де ло ви ма до вољ но
сна жним да се од бра не од
из не над ног на па да. Ве ли ка ар -
ми ја бр же се кре та ла и бо ље
снаб де ва ла, а пред од лу чу ју ћу
бит ку лак ше је кон цен три са ла
све сво је сна ге од ар ми ја дру гих
зе ма ља. На по ле он се и сам хва -
лио да ње го ва вој ска мар шу је
одво је но, али се бо ри удру же на.

Ко њич ка ре зер ва Се вер не
ар ми је има ла је че ти ри ма ња ко -
њич ка кор пу са, са ста вље на од
по две ко њич ке ди ви зи је и ба те -
ри је ко њич ке ар ти ље ри је. Ца ре -
ва Гар да (око 20.000 вој ни ка),
елит ни кор пус, са сто ја ла се од
три пе ша диј ске ди ви зи је – Ста -
ре, Сред ње и Мла де гар де, две
ди ви зи је гар диј ске ко њи це (ла ке
и те шке) и гар диј ске ар ти ље ри -
је, ко ја је за јед но са ар ти ље риј -
ском ре зер вом има ла 118 ору ђа.
На по ле он је овом си лом рас по -
ла гао пре ко Цар ског глав ног
шта ба, у ко јем је ра ди ло 600
офи ци ра.

Се вер на ар ми ја, по На по ле о но вој
за ми сли, на па да ће у три ко ло не. Ле -
вом, у чи ји са став ће ући Д’Ер ло нов и
Ре јев кор пус, ко ман до ва ће мар шал
Ми шел Неј. Де сном, са ста вље ном од
Ван да мо вог и Же ра ро вог кор пу са, ко -
ман до ва ће мар шал Ема ну ел де Гру ши.
Иза њих, кре та ће се ко ло на под На по -
ле о но вом ко ман дом, а чи ни ће је Ло ба -
у ов кор пус, Гар да и те шка ко њи ца из
ко њич ке ре зер ве.

„Осе ћа ње вој ске ни је па три о ти -
зам, ни је оду ше вље ње, не го раз ја ре -
ност про тив не при ја те ља из љу ба ви
пре ма им пе ра то ру”, за пи сао је у рат ном
днев ни ку фран цу ски ге не рал Фој. Је дан
дру га чи ји вој ник, де зер тер, друк чи јим
ре чи ма опи су је исту сли ку; бе же ћи из
вој ске ка же о На по ле о ну вер ним вој ни -
ци ма: „Ови љу ди су мах ни ти.”

Јед на пу ко ти на, ипак, на зи ра ла се
у те ме љу ове ар ми је. Њу су чи ни ли љу -
ди ко ји су по сле по ра за 1814. оста ли
ода ни На по ле о ну и ко је је краљ ис те -
рао из вој ске или их ста вио на рас по -
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ла га ње са по ло ви ном пла те, али и они
ко ји су при хва ти ли да слу же кра љу и
тек ка да је краљ по бе гао из Фран цу -
ске 1815. по но во су пре шли на На по -
ле о но ву стра ну, не ки ме ђу њи ма при -
лич но не вољ но. Из ме ђу ове две гру -
пе љу ди по сто ја ло је ве ли ко не по ве -
ре ње ко је се пре та ка ло у отво ре ну
сум њу, а реч „из да ја” леб де ла је над
овом ар ми јом.

На по ле он је си гур но при ме тио
ову ра ну на тки ву ње го ве ар ми је и по -
ку шао да је за ле чи. У том све тлу по -
ста ју ја сни кри те ри ју ми по ко ји ма је
На по ле он би рао сво је нај бли же са рад -
ни ке у Се вер ној ар ми ји. 

За на чел ни ка цар ског шта ба На -
по ле он је ода брао мар ша ла Ни ко лу
Сул та, вој во ду од Дал ма ци је, од лич ног
стра те га и ис ку сног ар миј ског ко ман -
дан та, ко ји је под Лу јем XVIII био ми -
ни стар ра та, али се ипак вра тио свом
не ка да шњем го спо да ру. На по ле он је
це нио Сул та и са њим се са ве то вао че -
шће не го са ве ћи ном сво јих мар ша ла.
Султ, на вик нут на ко ман дат ске ду жно -
сти, био је, по ка за ће се, лош на чел ник
шта ба, мно го ло ши ји од мар ша ла Лу ја
Алек сан дра Бер тјеа (1753–1815), ле -
ген дар ног на чел ни ка На по ле о но вог
шта ба из вре ме на ве ли ких по бе да.
Али, Бер тје 1815. го ди не ни је по др жао
ни На по ле о на ни Лу ја XVIII. Уме сто ра -
та, иза брао је да се скра си у та зби ни у
Бам бер гу. По ги нуо је испав ши кроз
про зор ви ле у Бам бер гу. Јед ни су го во -
ри ли да је на мер но гур нут да се не би
при дру жио На по ле о ну, дру ги да је ско -
чио због гри же са ве сти, што он, ко ји
је био уз На по ле о на у свим ра то ви ма,
са да ни је у фран цу ској вој сци, а тре ћи
да се јед но став но окли знуо и пао док
је, пре те ра но наг нут, гле дао с про зо ра
марш пру ских пу ко ва ка Фран цу ској.
Ка ква год би ла исти на, нај бо љи штаб -
ни офи цир Фран цу ске ни је био уз На -
по ле о на и овај се за до во љио Сул том. 

Мар ша лу Не ју по ве ре на је ду -
жност ко ја да ле ко пре ва зи ла зи ње го ву
ком пе тен ци ју. Овај „нај хра бри ји ме ђу
хра брим” фран цу ским вој ско во ђа ма
им по но вао је вој ни ци ма сво јом не у -
стра ши во шћу и они су га сле ди ли. Ње -

го во име би ло је слав но, по себ но због
хе рој ског ко ман до ва ња за штит ни цом
при ли ком по вла че ња кроз сне гом и ле -
дом око ва не ру ске сте пе 1812. го ди не,
али у по гле ду стра те ги је и те о ри је рат -
не ве шти не, овај мар шал по се до вао је
скром на зна ња. На по ле он је по не кад
го во рио да је Неј о рат ној ве шти ни
знао ко ли ко и по след њи ма ли до бо шар
ко ји се при кљу чио ње го вој вој сци. Не -
јо во је име, ме ђу тим, би ло нај слав ни је
ме ђу име ни ма На по ле о но вих са рад ни -
ка ко ји су 1814. при хва ти ли да слу же
Лу ја XVIII, а 1815. го ди не по но во ис ка -
за ли ода ност На по ле о ну.

По сле Ва тер лоа мно ги су узро ке
по ра за ви де ли у овим име но ва њи ма.
Че сто се пи са ло о то ме да би ис ход ра -
та ве ро ват но био дру га чи ји да су на
бој ном по љу уме сто Не ја и Гру ши ја би -
ли мар ша ли Луј Да ву и Луј Га бри јел Си -
ше. У од бра ну На по ле о но вог из бо ра
мо же се ре ћи да је ње му Да ву, као ап -
со лут но одан чо век с ве ли ким ис ку -
ством у ор га ни зо ва њу вој ске, био по -
треб ни ји у Па ри зу, да бди над
по ли тич ким про тив ни ци ма и
при пре ма но ве је ди ни це. Не
сме се смет ну ти с ума да је На -
по ле он тек пре у зео власт и да
ни је сти гао да је учвр сти. По -
бу на или не ка кав др жав ни удар
мо гао је да окон ча ње го ву но ву
вла да ви ну и пре од лу чу ју ће
бит ке, чим цар оде из Па ри за.
По сле Ва тер лоа упра во је Да ву
осу је тио Бли хе ро ву на ме ру да
за ро би На по ле о на. С дру ге
стра не, за и ста је по сто ја ла по -
тре ба да се на фран цу ске гра -
ни це по ша љу из вр сни ко ман -
дан ти, због опа сно сти ко ја је
пре ти ла и чи ње ни це да је
Фран цу ска мо гла да из дво ји
ма ле сна ге за њи хо ву од бра ну.
Си ше је до био ко ман ду над
Алп ском ар ми јом не са мо за то
што је био спо со бан вој ско во -
ђа, већ и за то што је од лич но
по зна вао тај те рен. И, за и ста,
он се и ово га пу та од лич но по -
ка зао. По слав ши по моћ Ар ми -
ји Жи ре је, са пре о ста лих

17.000 вој ни ка, про дро у Са во ју,
осво јио је и спре чио про дор 40.000
ау стриј ских вој ни ка у Фран цу ску. Тек
30. ју на (да кле, по сле Ва тер лоа) пот -
пи сао је при мир је са Ау стри јан ци ма
и по ву као се у Ли он.

Са ве знич ке ар ми је
Ве линг то но ва ар ми ја ни је би ла ни

из бли за та ко до бра као На по ле о но ва.
Би ла је са ста вље на од вој ни ка раз ли -
чи тих на ци о нал но сти, а бри тан ски вој -
ни ци чи ни ли су је два тре ћи ну ње ног
са ста ва. Бри тан ско-хо ланд ска ар ми ја
има ла је око 106.000 љу ди, по де ље них
у 133 ба та љо на, 109 ко њич ких еска -
дро на и 34 ар ти ље риј ске ба те ри је са
укуп но 216 ору ђа. Мно ги вој ни ци ни -
ка да ни су би ли у ра ту, а не ки офи ци ри
и вој ни ци, на при мер Хо лан ђа ни, Бел -
ги јан ци и Ха но вер ци, би ли су ду го На -
по ле о но ви по да ни ци или са ве зни ци, па
је и њи хо ва ода ност Бри та ни ји би ла
под зна ком пи та ња. Нај и ску сни ји са -
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став Ве линг то но ве ар ми је би ла је Пе -
та ди ви зи ја, ко јом је ко ман до вао сер
То мас Пик тон. Ве линг тон је на рас по -
ла га њу имао и две елит не је ди ни це
бри тан ске вој ске, Кра љев ску ко њич ку
ар ти ље ри ју и Се вер не бри тан ске дра -
гу не, нај леп шу бри тан ску ко њи цу по -
зна ти ју под на зи вом Си ви Шко ти.

На по чет ку по хо да, глав не Ве -
линг то но ве сна ге од 89.000 вој ни ка
би ле су по де ље не на два кор пу са, ко -
њи цу, ре зер ву. Принц Ви љем Оран ски
(1792–1849) ко ман до вао је Пр вим кор -
пу сом са ста вље ним од две бри тан ске
и две хо ланд ско-бел гиј ске ди ви зи је,
не што ко њи це и 36 то по ва – укуп но
око 31.500 љу ди. Принц је био млад,
али хра бар, а ко ман дан ти ди ви зи ја би -
ли су спо соб ни ге не ра ли Кук, Ал тен,
Ша се и Пер пон хер-Седлниц ки. Овај
кор пус на ла зио се око Брен ле Кон та. 

Дру гим кор пу сом ко ман до вао је
бри тан ски ге не рал Ро ланд Хил
(1772–1842). Овај кор пус са ста вљен
од по јед не бри тан ске, ха но вер ске и
хо ланд ско-бел гиј ске пе ша диј ске ди ви -
зи је, ха но вер ске ко њи це и 40 то по ва –
укуп но око 27.000 љу ди, био је раз ву -

чен у ве ли ком тро у глу чи ја су те ме на
би ли гра до ви Монс, Гент и Ипр. 

Ко њи ца ко јом је ко ман до вао Хен -
ри Ви љам Пе џет, лорд од Ак сбри џа
(1768–1854) има ла је око 11.800 љу ди
и би ла рас по ре ђе на око гра да Ни но веа
у ис точ ној Флан дри ји. Ве линг тон, чи ји
се штаб на ла зио у Бри се лу, за др жао је
ре зер ву под сво јом ко ман дом. Ре зер ву
су чи ни ле две бри тан ско-хо ланд ске ди -
ви зи је, кон тин ген ти из На са уа (око
2.900 вој ни ка) и Бра ун швај га (око
7.000 вој ни ка) – укуп но око 23.000 љу -
ди и 56 то по ва. По ред ових глав них
сна га, Ве линг тон је 13.000 вој ни ка рас -
по ре дио у окол не гра до ве, ка ко би за -
шти тио ко му ни ка ци је из ме ђу Бри се ла
и лу ка на Ла ман шу, пре свих с Ан твер -
пе ном и Остен де ом, из ко јих би бри -
тан ска фло та ева ку и са ла ње го ву ар ми -
ју у слу ча ју рат ног не у спе ха.

Пру ска ар ми ја, прет ход них го ди -
на ре фор ми са на по узо ру на фран цу -
ску, са сто ја ла се од че ти ри кор пу са
под не по сред ном Бли хе ро вом ко ман -
дом и јед ним кор пу сом под ко ман дом
ге не ра ла Клај ста фон Но лен дор фа
(1762–1823) ко ји је, рас по ре ђен у око -
ли ни Лук сем бур га, био за ду жен за
одр жа ва ње ве зе са глав ним са ве знич -
ким сна га ма (ау стриј ским и ру ским).
Сна ге под не по сред ном Бли хе ро вом

ко ман дом има ле су око 117.000 вој ни -
ка, рас по ре ђе них у 132 ба та љо на, 135
ко њич ких еска дро на и око 40 ар ти ље -
риј ских ба те ри ја. Кор пу си су би ли
под ље ни на бри га де (не на ди ви зи је
као у На по ле о но вој ар ми ји). Сва ка
бри га да има ла је три пе ша диј ска пу ка,
са по три ба та љо на, док су ко њич ке
бри га де има ле по два еска дро на. Ко -
њич ка и ар ти ље риј ска ре зер ва ни су
по сто ја ле, не го су све сна ге би ле рас -
по ре ђе не у ко руп се, што је пред ста -
вља ло по тен ци јал ну „Ахи ло ву пе ту” у
од суд ним бит ка ма ка кве је на ме тао
На по ле он.

Ве ли ки део пру ске пе ша ди је чи -
ни ли су до бро вољ ци из сред ње кла се
ор га ни зо ва ни у ло вач ке је ди ни це
(Jäger) и на род на ми ли ци ја (Landwer)
ре гру то ва на ме ђу се о ским ста нов ни -
штвом. Је згра је ди ни ца ло ва ца и лан -
две ра чи ни ли су ис ку сни офи ци ри и
под о фи ци ри, али су вој ни ци у ве ћи ни
слу ча је ва би ли или го ло бра ди мла ди -
ћи, мно ги мла ђи од 17 го ди на, или љу -
ди ста ри ји од 45 го ди на. Је ди ни це лан -
две ра ни су би ле до вољ но до бро опре -
мље не; не до ста ја ло је оруж ја, уни фор -
ми и обу ће. Бољ ку Бли хе ро ве ар ми је
пред ста вљао је и ма ли број ар ти ље ра -
ца и не до вољ но те шких ко ња ни ка.
Али, пу ко ви ма ко је је пред во дио Бли -
хер ни ка да ни је не до ста ја ло мо ра ла и
фелд мар ша лов се жар пре но сио на
ње го ве вој ни ке. Бли хер је био ро ђе ни
во ђа, оми љен ме ђу вој ни ци ма, ко ји су
га зва ли „Та та Бли хер” или „Ста ри на -
пред”. Ње го ва спо соб ност да осо ко ли
вој ни ке, да их охра бри и из њих из ву -
че мак си мум сна ге би ла је ле ген дар на.
Не ук у штаб ним по сло ви ма и лош по -
зна ва лац рат не ве шти не, али нео бич -
но ср чан за сво је по зне го ди не (Бли хер
је на Ва тер лоу имао пу не 72 го ди не),
им по но вао је сво јим офи ци ри ма и вој -
ни ци ма, ко је је на зи вао де цом, и умео
је да це ни по моћ на чел ни ка свог шта -
ба, ге не ра ла Ау гу ста фон Гнај зе на уа.
Осим ва тре ног па три о ти зма, Бли хер је
имао и лич ни мо тив за бор бу про тив
На по ле о на. Овај ста рац стра сно је мр -
зео слав ног Кор зи кан ца, ве ро ват но
због по ни жа ва ју ћих по ра за ко је је он
на нео и Пру ској и Бли хе ру лич но. По -
шав ши у рат 1815. го ди не, Бли хер се
за ре као да ће ухва ти ти На по ле о на иБритански војник 
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обе си ти га. За то је не пре кид но ин си -
сти рао на на па ду и Ве линг то ну је би ло
по треб но мно го ди пло мат ског так та да
убе ди пру ског ко ле гу да се у на пад не
кре ће пре 12. ју ла. За раз ли ку од Бли хе -
ра, Гнај зе нау је био ан гло фоб. У то ку
Аме рич ког ра та за не за ви сност ра то вао
је као на јам ник на бри тан ској стра ни и
од та да ни је био склон Бри тан ци ма. 

Пр ви кор пус Бли хе ро ве ар ми је
имао је око 32.500 вој ни ка и на ла зио
се на Сам бри. Ко ман дант тог кор пу са
био је ге не рал-лајт нант Ханс Ернст
Карл, гроф фон Ци тен (1770–1848), чи -
ји је штаб сме штен у гра ду Шар ле роа.
Овај кор пус на ла зио се упра во на оном
ме сту на ко јем је На по ле он же лео да
за да пр ви уда рац.

Од мах иза Пр вог, на ла зио се Дру -
ги кор пус, из ме ђу Ва вра и Амеа, са
шта бом у На ми ру. Кор пус је имао
27.000 љу ди, а ко ман до вао им је ге не -
рал-ма јор Ге орг Ду би слав Лу двиг Пирх
I (1763–1830?).

Да ље на ис ток, око Ли је жа и Ма -
стрих та, Бли хер је рас по ре дио Че твр -
ти кор пус, са око 32.000 вој ни ка, под

ко ман дом ге не ра ла Фри дри ха Вил хел -
ма фон Би ло ва (1755–1816).

Тре ћи пру ски кор пус ја чи не
25.000 вој ни ка на че лу са ге не рал-лајт -
нан том Јо ха ном Адол фом фон Ти ле ма -
ном (1765–1824) на ла зио се ју жно од
Дру гог, у око ли ни Ди на на и Си неа.

Удру же не са ве знич ке ар ми је има -
ле су око 210.000 љу ди спрем них за од -
суд ну бит ку (не ра чу на ју ћи Ве линг то -
но ве гар ни зо не дуж ко му ни ка ци ја из -
ме ђу Бри се ла и Ан твер пе на) и око 500
то по ва, ско ро два пу та ви ше не го На -
по ле о но ва Се вер на ар ми ја.

На по ле он пре ла зи Сам бру
Да би На по ле он ус пео у свом на у -

му да одво ји Ве линг то на од Бли хе ра,
би ло је нео п ход но да их обо ји цу из не -
на ди, а да би по сти гао из не на ђе ње мо -
рао је да оси гу ра тај ност. У то ме је био
не над ма шан. Гра ни ца из ме ђу Бел ги је и
Фран цу ске би ла је за тво ре на – ни пут -
ни ци, ни ри бар ске бар ке, ни ти ку ри ри,
ни ко је ни је мо гао пре ћи. Пре ки нут је
и по штан ски са о бра ћај. Од 7. ју на ни -

ко ни је знао где су и шта тач но ра де
На по ле о но ви пу ко ви, као да је те шка
ру ка овог вој ско во ђе бел гиј ску гра ни -
цу за стр ла не ка квом не ви дљи вом, али
не про зир ном за ве сом. Као и у мно гим
ра то ви ма до та да, тај ност по кре та ње -
го ве вој ске би ла је за га ран то ва на. 

На по ле он је гру пи сао Се вер ну ар -
ми ју у око ли ни Бо мо на, иза шу ме ко ја
му је по слу жи ла као па ра ван. Исто вре -
ме но, гар ни зо ни из Ли ла и Дан кер ка
де мон стри ра ли су на пад на ла жном
прав цу, пре ма Остен деу, као да На по -
ле он на ме ра ва да одво ји Ве линг то но ву
ар ми ју од лу ка на Ла ман шу. Пра ва на -
ме ра би ла је да Ве линг тон зби је сво је
ре до ве пре ма мо ру и на пра ви На по ле -
о ну про стор за укли ња ва ње из ме ђу
бри тан ско-хо ланд ске и пру ске ар ми је.
Ина че, На по ле он је пред ви ђао да ће
пр ва бит ка би ти с не стр пљи вим Бли хе -
ром, ко ји је па тио од „ху сар ског ком -
плек са”.

Из ви ђа чи 1. пру ског кор пу са при -
ме ти ли су ва тре у фран цу ским би ва ци -
ма у но ћи 13. ју на, али је ге не рал Ци -
тен сма трао да је до вољ но пред у зе ти
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ме ре опре за, не из ве шта ва ју ћи Бли хе -
ра ни о че му. Ве линг тон је тај дан про -
вео на так ми че њу у кри ке ту, флер ту -
ју ћи с мла дом леј ди Џејн Ле нокс. Сле -
де ћег да на са ве зни ци су чу ли са мо
гла си не о Се вер ној ар ми ји, од ко јих су
не ке пу шта ли На по ле о но ви шпи ју ни.

Фран цу ски цар на ре дио је сво јој
ар ми ји по крет 15. ју на у 2 са та и 30
ми ну та по сле по но ћи. Прет ход ног да -
на, одр жао им је ва тре ни го вор: „Вој -
ни ци! Да нас је го ди шњи ца Ма рен га и
Фри длан да, би та ка ко је су од ре ди ле
суд би ну Евро пе. Та да, као и по сле Ау -
стер ли ца, би ли смо ису ви ше да ре -
жљи ви. Ве ро ва ли смо обе ћа њи ма
прин че ва ко је смо оста ви ли на пре сто -
ли ма. Да нас, удру же ни про тив нас, за -

пре ти ли су не за ви сно сти и нај све ти јим
пра ви ма Фран цу ске. По чи ни ли су нај -
не пра вед ни ју агре си ју. Мар шуј мо им у
су срет! Вој ни ци, мо ра ће мо фор си ра но
на мар шу је мо, бит ке да би је мо и опа -
сно сти ма да се из ло жи мо. Али, бу де мо
ли по сто ја ни, по бе да ће би ти на ша.
Пра ва, част и до бро бит на ше зе мље
би ће по вра ће ни. За сва ког Фран цу за
пле ме ни тог ср ца, ово је вре ме за по бе -
ду или смрт!”

По ход је от по чео јед ним про пу -
стом мар ша ла Сул та и јед ном из да јом,
ко ји су на го ве сти ли ис ход ра та. На чел -
ник На по ле о но вог шта ба по слао је, у
зо ру 15. ју на, ко ман дан ти ма кор пу са
на ре ђе ње за по крет, али сва ком кор -
пу су по јед ном ку ри ру. Ку рир ко ји је
но сио на ре ђе ње ге не ра лу Ван да му сло -
мио је но гу и ни је ис по ру чио дра го це -
ну по шиљ ку. За то је 3. кор пус на марш

кре нуо са ви ше од 3 са та за ка шње ња
и то тек по што је Ло ба у ов 6. кор пус
умар ши рао у Ван да мов ло гор, па је би -
ло по треб но не ко вре ме да се два кор -
пу са одво је и ускла де. Ују тро, 15. ју на,
ге не рал Же рар је са знао да је је дан од
ко ман да на та ди ви зи ја ње го вог кор пу -
са, ге не рал Де Бур мон, де зер ти рао и
пре бе гао Пру си ма. За ни мљи во је да је
мар шал Да ву пред ла гао На по ле о ну да
овог ге не ра ла, ко га је сум њи чио да је
ро ја ли ста и агент гро фа Д’Ар тоа, не
при ми у ар ми ју 1815. го ди не, али је
На по ле он ипак од лу чио да Бур мо ну
по ве ри јед ну ди ви зи ју.

Пр ви су коб Фран цу за са ге не ра -
лом Ци те ном од и грао се код Ту е на, 15.
ју на. Ци тен је ор га ни зо вао од бра ну на
бр зу ру ку, а по ву као се ка Фле ри ју ка -
да је уо чио да на бој но по ље из ла зи
лич но На по ле он са сво јом Гар дом.
Бли хер је не што о На по ле о но вом пла -
ну мо гао да на слу ти на осно ву Ци те но -
гов из ве шта ја и де та ља ко ји су би ли
по зна ти Бур мо ну, па је на ре дио да се
ње го ви кор пу си упу те ка ме сту Сом -
бреф, на са мо 15 ки ло ме та ра од На по -
ле о но ве ар ми је ко ја се гру пи са ла око
Шар ле ро аа. Ве линг тон је са знао да су
Пру си на пад ну ти на Сам бри тек у три
са та по сле под не и, ис пу ња ва ју ћи На -
по ле о ну же љу, по ме рио ма ло сво ју ар -
ми ју на ју го и сток, бли же мо ру и да ље
од ме ста на ко ме ће На по ле он за да ти
озби љан уда рац пру ској ар ми ји.

Се вер на ар ми ја ус пе ла је да кон -
со ли ду је сво је по ло жа је на обе оба ле
Сам бре и та да је На по ле он име но вао
Не ја ко ман дан том ле вог кри ла ар ми је
(1. и 2. кор пу са и де ла гар диј ске ко њи -
це), а Гру ши ја де сног кри ла (3. и 4. кор -
пу са и де ла ко њи це ко јом је тај мар -
шал и до та да ко ман до вао). Под На по -
ле о но вом ко ман дом оста ла је ар миј ска
ре зер ва (6. кор пус и Гар да).

От по чео је де ли кат ни На по ле о -
нов ма не вар – тре ба ло је јед ном за у -
век одво ји ти бри тан ско-хо ланд ску од
пру ске ар ми је. За то је Неј до био за да -
так да са ле вим кри лом Се вер не ар ми -
је мар шу је од Шар ле ро аа ка Бри се лу,
пу тем ко ји је во дио пре ко Ка тр Браа,
ме ста шца на рас кр сни ци ва жних ко -
му ни ка ци ја Шар ле роа – Бри сел и На -
мир – Ни вел. До ве че ри, Неј је тре ба -
ло да сме сти свој штаб у Ка тр Бра.
Гру ши јев за да так био је да на сту па пу -
тем ко ји је од Шар ле ро аа во дио ка
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Фле ри ју и Сом бре фу, у су срет Бли хе ру
и ње го вој ар ми ји. Ар миј ску ре зер ву На -
по ле он је гру пи сао око Шар ле ро аа, чим
су Гру ши је ви кор пу си на пу сти ли ту ва -
рош.

Мар ша ли су кре ну ли на из вр ше -
ње за дат ка и њи хо ви су кор пу си на -
пре до ва ли за да тим ру та ма, али ни из -
бли за оном бр зи ном на ко ју је њи хов
цар на ви као. Гру ши је пред со бом
имао за штит ни цу Ци те но вог кор пу са
ко ји се по вла чио и, бу ду ћи да се ни је
осе ћао пре ви ше си гур ним у сво јој но -
вој уло зи ко ман дан та ар миј ског кри ла,
по ла ко је на пре до вао ка Фле ри ју. Спо -
рост де сног кри ла На по ле о на је то ли -
ко нер ви ра ла да је лич но од ја хао до
Гру ши ја ка ко би га убр зао. И за и ста,
На по ле о но ва по ја ва де ло ва ла је по пут
му ње. Вој ни ци по хи та ше и до ве че ри,
уз по вре ме ну бор бу, из би ше у за се о ке
око Фле ри ја, где се за у ста ви ше да
про ве ду ноћ.

Неј је у по чет ку на пре до вао бр же
не го што је то чи нио Гру ши. Хи тро је
од ба цио по след ње пру ске од ре де на
бри сел ском пу ту и по том мир но по шао

ка свом од ре ди шту. Ме ђу тим, гар диј -
ски ко ња ни ци ко ји су би ли на че лу ле -
вог кри ла Се вер не ар ми је из ве сти ше
мар ша ла да је на њих отво ре на ва тра,
пр во из пу ша ка про ту ре них кроз про -
зо ре се о ских ко ли ба, за тим и из то по -
ва са уз ви ше ња на ко ме се на ла зио Ка -
тр Бра. Неј је по зна вао Ве линг то но ву
так ти ку; њих дво ји ца већ су се сре ла
на бој ном по љу у ра ту на Пи ри неј ском
по лу о стр ву. Стре пе ћи од мо гу ће за се -
де ко ју скри ва ју ви со ке ста бљи ке ку ку -
ру за и ра жи на обли жњим њи ва ма и су -
мрак ко ји се већ по сте пе но спу штао на
за та ла са ну бел гиј ску рав ни цу, Неј на -
ре ди ле вом кри лу фран цу ске ар ми је да
се за у ста ви и при пре ми но ће ње. У по -
ноћ је до шао у На по ле о нов штаб да из -
ве сти го спо да ра о свом днев ном учин -
ку. На по ле он, ко ји је те но ћи ле гао да
спа ва сат вре ме на пре по но ћи, про бу -
див ши се, упи та мар ша ла да ли је за у -
зео Ка тр Бра, рас кр сни цу пу те ва од
стра те гиј ског зна ча ја. Ка да је чуо од -
го вор, још јед ном је об ја снио Не ју ва -
жност тог ме ста и на ре дио му да га су -
тра оба ве зно за у зме. Мно ги су се за -

чу ди ли На по ле о но вој сми ре но сти. Ра -
ни јих го ди на, ми сли ли су ње го ви ађу -
тан ти, спо пао би га је дан од оних на -
сту па бе са од ко јих су дрх та ли мно ги
кра ље ви и нај хра бри ји ге не ра ли.

У сва ком слу ча ју, На по ле он је
имао раз ло га за за до вољ ство. Ње го ва
је ар ми ја из не на ди ла не при ја те ље и за -
у зе ла сре ди шњу по зи ци ју. Оста ло је
са мо да им за да од лу чу ју ћи уда рац.

Ве линг тон на ба лу, 
На по ле он на осма трач ни ци
Док је На по ле он пре ла зио Сам бру

и по ти ски вао Ци те нов кор пус ка Фле -
ри ју, док је Бли хер оку пљао сво ју ар -
ми ју у око ли ни Сом бре фа и спре мао се
за бит ку, Ве линг тон је по ку ша вао да
уми ри ста нов ни ке Бри се ла и спре чи
ши ре ње па ни ке на ста ле због гла си на о
На по ле о но вом на па ду – при су ством на
ба лу! Те но ћи, 15. ју на, око 9 са ти, до -
био је по ру ку од Бли хе ра, ко јом га је
ста ри фелд мар шал оба ве стио о ве ли -

Бал војвоткиње од Ричмонда, слика Роберта Александра Хилина



1. август 2015.
20

ком на ди ра њу Фран цу за и кон цен тра -
ци ји пру ске ар ми је у Сом бре фу. Ве -
линг тон, ипак, ни је знао да су фран цу -
ски пу ко ви пред Ка тр Бра ом и још
увек је ми слио да ће глав ни пра вац На -
по ле о но вог на па да би ти на за па ду.
Из дао је на ре ђе ње сво јој ре зер ви да
ују тро кре не ка Мон Сен Жа ну и оти -
шао на бал ко ји је при ре ди ла вој вот -
ки ња од Рич мон да.

Ују тро 16. ју на, око по ла осам, Ве -
линг тон и ње гов штаб по шли су на југ,
ка Мон Сен Жа ну, иза ар миј ске ре зер -
ве. Око 10 ча со ва сти гао је до Ка тр
Браа, ко ји Фран цу зи још ни су на па ли,
из дао по треб на на ре ђе ња и за тим од -
ја хао до Ли њи ја, где се са стао са Бли -
хе ром. Ви дев ши пру ске вој ни ке у по -
рет ку за бит ку, рас по ре ђе не на па ди -
на ма ко је су гле да ле на фран цу ске ли -
ни је, Ве линг тон ре че Бли хе ру да би
би ло бо ље да бар део вој ни ка по ста ви
у за клон, на су прот ну па ди ну, ка ко би
их за шти тио од На по ле о но ве ар ти ље -
ри је. „Пру ски вој ни ци во ле да има ју
до бар по глед на не при ја те ље”, од го -
во ри Гнај зе нау уме сто Бли хе ра. Без
об зи ра на не сла га ња у по гле ду так ти -
ке, бри тан ски фелд мар шал обе ћао је
да ће до ве сти део сво је ар ми је под Ли -
њи, осим ако и сам бу де на пад нут.

На по ле он, ко ме је ма ло сна би ло
до вољ но, устао је тог ју тра око че ти -
ри са та и про бу дио свој штаб сме -
штен у јед ном се о ском зам ку крај
Шар ле ро аа. Про чи тао је из ве шта је
сво јих је ди ни ца и из дик ти рао на ре ђе -
ња за Не ја и Гру ши ја. Не ју је по слао
оп шир но на ре ђе ње, у ком је раз ра дио
два де сет раз ли чи тих мо гућ но сти, али
с јед ном су шти ном – за у зе ти Ка тр Бра
и ти ме оне мо гу ћи ти ко му ни ка ци ју из -
ме ђу Пру са и Бри та на ца. Гру ши ју је
по слао крат ко на ре ђе ње, ко јим га је
оба ве стио да же ли лич но да за вр ши
на пад на пру ску ар ми ју за по чет прет -
ход ног да на. На по ле о но ва иде ја би ла
је да по ту че Бли хе ра и да све сво је
сна ге усме ри на бри сел ски пут, по ра зи
Ве линг то на и три јум фал но уђе у Бри сел.

У то ку пре по дне ва 16. ју на, фран -
цу ски цар сти гао је до мли на код Фле -
ри ја, ода кле је осмо трио пру ске по ло -

жа је и по ље ко је ће он и Бли хер уско ро
учи ни ти бој ним. На по ле о но ви ин жи -
њер ци из гра ди ли су за свог вој ско во ђу
кру жну плат фор му око ку ле на мли ну,
са ко је је, пру жа ју ћи дур бин, мо гао да
са гле да бла го за та ла са на мир на по ља
ра жи и по њи ма ов де-он де раз ба ца на
се ла и за се о ке; два пу та, ста ри рим ски
на се ве ру и но ви ји ко ји се, ои ви чен са
обе стра не др во ре ди ма, пру жао пре ко
по ља и бре жу ља ка од ис то ка ка за па -
ду; ја ру ге на ис то ку ре ме ти ле су пи то -
мост овог пеј за жа. Ви део је и љу де у
там но зе ле ним и пла вим уни фор ма ма,
зби је не у ре до ве и ко ло не ко је се по -
ла ко кре ћу; то су би ли пру ски вој ни ци
ко ји су се при пре ма ли за бит ку.

На по ле он је био за до во љан. Ако се
ика да дво у мио да ли да ар миј ску ре зер -
ву упу ти на бри сел ски пут, пре ма Ве -
линг то ну, или ка Бли хе ру, ди ле ме ви ше
ни је би ло. Глав ним сна га ма на па шће
Бли хе ра код Ли њи ја, се ла ко је је упра во
до бро осмо трио. Ван да мов кор пус већ
је био у до ди ру с Пру си ма, тре ба ло је
са мо са че ка ти да при стиг ну Же ра ров
кор пус и Гар да. Исто вре ме но, Неј ће за -
у зе ти Ка тр Бра и до кра ја да на мо ћи ће
да од се че Бли хе ру од ступ ни цу, упра во
оним пу тем ко ји је од Ни ве ла пре ко Ка -
тр Браа во дио ка На ми ру. Ве ли ка бит ка
би ла је на по мо лу.

Бит ка дво ји це „мли на ра”
Ста ри Бли хер чвр сто је ре шио да

се не по вла чи ни за пе даљ. До по дне ва
16. ју на три ње го ва кор пу са мо гла су
да при ме бит ку, а у три са та 84.000
пру ских вој ни ка, ме ђу ко ји ма и 8.000
ко ња ни ка, са 224 то па, чвр сто је др жа -
ло ис так ну те по ло жа је дуж мо чвар них
оба ла Ли њиј ског по то ка и де сет се ла и
за се о ка ко ји су им пру жа ли до бре
усло ве за од бра ну и ме ђу ко ји ма је нај -
и сту ре ни је би ло се ло Сент Аман. Бли -
хер је свој штаб сме стио у је дан млин,
уда љен око је дан и по ки ло ме тар од
Ли њи ја. Ода тле је пру ски фелд мар шал
мо гао не по сред но да над гле да де сно
кри ло и цен тар сво је ар ми је (Ци те нов
и Пир хов кор пус) и че ти ри мо ста пре -
ко ко јих ће, твр до је ве ро вао, мо ра ти
да пре ђу На по ле о но ви пу ко ви. На Бли -

хе ро вом ле вом кри лу на ла зио се Ти ле -
ма нов кор пус, а на ре дио је да му се на
бој ном по љу при кљу чи и Би лов са сво -
јим кор пу сом. Ме ђу тим, Би лов не ће
сти ћи до Ли њи ја 16. ју на, јер ни је ни
раз у мео да тре ба да по хи та. Ње му је
Гнај зе нау, во де ћи ра чу на о ви со кој
ети ке ци ји и не же ле ћи ни чим да увре -
ди ко ман дант на ста ри јег по чи ну, по -
слао ису ви ше љу ба зно на ре ђе ње, ко је
Би ло ву ни је ука зи ва ло на нео п ход ност
уси ље ног мар ша ка Сом бре фу и Ли њи -
ју. Без об зи ра на овај про пуст, Бли хер
је на бој ном по љу ши ро ком не што ви -
ше од 11 ки ло ме та ра имао на рас по ла -
га њу ви ше вој ни ка не го што се На по ле -
он на дао да ће мо ћи да уве де у бит ку. 

Бит ка се са по ља уско ро пре не ла
у ку ће и дво ри шта. Ли њи је убр зо био
у пла ме ну. Го ре ла је сва ка ку ћа, по жар
се про те зао с кра ја на крај се ла, све до
ме сног гро бља. Ва тре на сти хи ја про гу -
та ла је мно го ле ше ва и ве ли ки број ра -
ње ни ка ко ји су, бес по моћ ни, оста ли у
за па ље ним ку ћа ма. Си ви обла ци по -
кри ли су не бо, дим се по ди зао са зе -
мље, а на по љи ма ра жи до ко јих сун че -
ва све тлост ви ше ни је до пи ра ла ле жа -
ху не по мич на те ла. Пре жи ве ли су се
бо ри ли бес по штед но, го ње ни ме ђу -
соб ном мр жњом, стег ну тих зу ба, си -
вих ли ца об ли ве них зно јем, кр ва вих
бе о ња ча у ко ји ма се огле да ла смрт, си -
ва по пут ба рут них га со ва на усти ма ча -
ђа вих то пов ских це ви. На по ле он у си -
вом ре ден го ту, Бли хер без ка пе ко ја
би по кри ла ње го ву си ву ко су, сва ки у
свом шта бу, је дан у мли ну крај Фле ри -
ја, дру ги у мли ну не да ле ко од Ли њи ја.
Дво ји ца „мли на ра” мле ла су ме со, ко -
сти и оло во; ис под њи хо вих жрв ње ва
– ко је су до дат но убр за ва ле На по ле о -
но ва вла сто љу би вост и Бли хе ро ва
осве то љу би вост – све се пре та ка ло у
сво ју су прот ност: ро до љу бље у мр -
жњу, хра брост у уби ство, жи вот у
смрт.

Фран цу зи су би ли успе шни ји. Два
кор пу са са око 35.000 вој ни ка и Гру -
ши је ва ко њи ца од 12.000 љу ди чвр сто
су за се бе ве за ли дво стру ко број ни је
пру ске сна ге. На по ле он, ко ји још ни је
упо тре био Гар ду, чу ва ју ћи сво је гре на -



ди ре за за вр шни уда рац, оче ки вао је
да уско ро на бој но по ље стиг не и мар -
шал Неј или ма кар је дан кор пус с ле -
вог кри ла Се вер не ар ми је. 

Око 18 ча со ва фран цу ском вој -
ско во ђи се учи ни ло да чу је ри ку Д’Ер -
ло но вих то по ва. На ње гов миг Цар ска
гар да би ла је на но га ма, спрем на за ју -
риш на пру ске ре до ве ко ји су се још
увек др жа ли. Ме ђу тим, ге не рал Ван -
дам из ве шта ва ца ра да се не ка је ди ни -
ца, још увек то ли ко уда ље на да се не
мо же по у зда но зна ти чи јој вој сци при -
па да, по ја ви ла се у по за ди ни 3. фран -
цу ског кор пу са, а не на бо ку пру ске
вој ске где се оче ки ва ло да стиг не Д’Ер -

лон. На по ле он за у ста вља Гар ду и усме -
ра ва свој дур бин ка се лу Ваг не, два ки -
ло ме тра ју го за пад но од Фле ри ја. Тре -
ба ло му је до брих по ла са та да утвр ди
да је не по зна та ко ло на за и ста 1. фран -
цу ски кор пус. Тек што је из дик ти рао
но во на ре ђе ње на ме ње но Д’Ер ло ну,
ви део је да се овај кор пус уда ља ва од
Фле ри ја и од ла зи у прав цу Ка тр Браа.

Опа зив ши да је фран цу ски на пад
опо зван и да по сто ји мо гућ ност да бу -
де на пад нут с бо ка, Бли хер на ре ђу је
про тив на пад на ис цр пље не Ван да мо ве
вој ни ке, ко ји тек што су за у зе ли део
Сент Ама на. На по ле он из гу би сва ку

на ду да ће Неј об у хва ти ти Пру се. Ње -
гов план ни је се оства рио, али он због
та квих ства ри ни ка да ни је оча ја вао.
Био је мај стор им про ви за ци је на бој -
ном по љу и сво је мај стор ство је при -
ме нио и у овој при ли ци. Ако не мо же
да об у хва ти Бли хе ро ву ар ми ју, пре се -
ћи ће је на дво је. У се дам уве че, рас по -
ре ђе на у две ко ло не, Цар ска гар да кре -
ну ла је у на пад на Ли њи, у сре ди ште
пру ских по ло жа ја, пра ће на гр мља ви -
ном 60 то по ва и те шком гар диј ском
ко њи цом. Пред том си лом сло ми ла се
пру ска од бра на, ис цр пље на ви ше ча -
сов ном бор бом. Бли хе ро ва пе ша ди ја
да ла се у бек ство. Ста ри фелд мар шал
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ста де на че ло ко њи це и по ве де у по -
след њи очај нич ки про тив на пад 32
еска дро на. Фран цу ски хи ра си ри за у -
ста ви ше пру ску ко њи цу и на гна ше је
у бек ство. У оп штем ме те жу, Бли хе -
ров коњ би по го ђен, па је, стро по -
штав ши се на зе мљу, при гње чио свог
ја ха ча. Су мрак је већ оба вио по ље код
Ли њи ја, а ки шне ка пи ква си ле су зе -
мљу. Бит ка је за вр ше на. Пру си су из -
гу би ли око 16.000 љу ди, а Фран цу зи
око 11.000. Још 8.000 пру ских вој ни ка
је де зер ти ра ло. Не зна ју ћи ка ква је
суд би на сна шла Бли хе ра и сум ња ју ћи
на нај го ре Гнај зе нау је пре у зео ко ман -
ду над по ту че ном пру ском ар ми јом. 

Бит ка за Ка тр Бра
Шта се за то вре ме де ша ва ло с

Не јом? Због че га је Д’Ер ло нов кор пус
до шао на бој но по ље код Ли њи ја и за -
тим, упр кос На по ле о но вом на ре ђе њу,
не стао из ње го вог вид ног по ља? Ова
пи та ња зах те ва ју да се вра ти мо је дан
дан уна зад.

За у ста вља ње фран цу ског ле вог
кри ла пре за у зи ма ња Ка тр Браа, 15. ју -
на, би ла је јед на од нај ве ћих гре ша ка
ко је је по чи нио Неј то ком овог ра та.
На и ме, Ка тр Бра је у том ча су бра нио

са мо кнез Бер нард од Сакс-Вај ма ра са
бри га дом из На са уа ко ја је има ла ма -
ње од 3.000 ба јо не та и јед ну ба те ри ју
од 8 то по ва. Пред та квом „си лом” стао
је тог да на Неј са око 50.000 вој ни ка.

За ни мљи во је и то да је кнез од
Сакс-Вај ма ра остао на овој ва жној рас -
кр сни ци упр кос из ри чи том Ве линг то -
но вом на ре ђе њу да се це ла ди ви зи ја
ге не ра ла Пер пон хер-Седлниц ког, у чи -
јем је са ста ву би ла и ова бри га да, по -
ву че ка Ни ве лу, 15 ки ло ме та ра се ве ро -
за пад но од ме ста на ко јем је ко ман -
дант на са у ских вој ни ка остао. Исти не
ра ди, ни је Сакс-Вај мар био уса мљен у
овом чи ну му дре не по слу шно сти, ко ја
је Ве линг то ну по мо гла да за у век сла -
вом овен ча сво је име. На чел ник шта ба
1. кор пу са бри тан ско-хо лан ске вој ске,
ге не рал Кон стан де Ре бек, у то ку пре -
по дне ва 15. ју на ода брао је то ме сто за
на са у ску бри га ду и, чим је до ње га сти -
гла вест о по чет ку На по ле о но вог на па -
да, по слао јој је у по моћ још јед ну бри -
га ду из исте ди ви зи је. То ком но ћи, чим
је са знао да је На по ле он пре шао у на -
пад, Ве линг тон је схва тио зна чај овог
по ло жа ја и на ре дио да по ја ча ња по ђу
ка ма лој вој сци из На са уа.

Сле де ћег ју тра, 16. ју на, Неј је и
да ље гу био дра го це но вре ме. Про пу -
стио је при ли ку да за у зме Ка тр Бра то -

ком пре по дне ва, пре не го што су до -
дат не бри тан ске сна ге мо гле да стиг -
ну до овог ме ста. Да је тог да на чак и у
14 ча со ва од луч но на пао бри тан ско-
хо ланд ску вој ску, код Ка тр Браа би за -
те као са мо 12.000 вој ни ка и 16 то по -
ва. Али, Неј је окле вао.

Тек око два са та по под не, ге не рал
Реј на че лу 25.000 вој ни ка, по др жан ја -
ким ба те ри ја ма са укуп но 60 то по ва,
по шао на пред, на Ка тр Бра, али и да -
ље опре зно, као да га на овој ва жној
рас кр сни ци пу те ва из ме ђу На ми ра,
Ни ве ла, Шар ле роа и Бри се ла че ка чи -
та ва Ве линг то но ва ар ми ја. Исти на је
би ла да је са мо јед на ди ви зи ја из кор -
пу са прин ца Оран ског др жа ла по ло жај
ју жно од Ка тр Браа, од Пјер по а на до
Пи ро мо на, две ста ре фар ме чвр стих
зи до ва, ко је су јој по слу жи ле као от -
пор не тач ке. Реј је на ову ди ви зи ју по -
слао две пе ша диј ске и јед ну ко њич ку
ди ви зи ју. Фран цу зи су ус пе ли да осво -
је Пи ро мон, али је за осва ја ње Пјер по -
а на Реј мо рао да у бор бу уве де и ди ви -
зи ју ко ју је до та да чу вао у ре зер ви, на
чи јем је че лу био Же ром Бо на пар та,
На по ле о нов нај мла ђи брат и не ка да -
шњи краљ Вест фа ли је. Хо ланд ско-бел -
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гиј ска ди ви зи ја из др жа ла је сат вре ме -
на бор бе пре не го што је спас по тра -
жи ла у од сту па њу ка шу ми Бо су, го ње -
на фран цу ском ко њи цом. У том ча су,
на бој но по ље код Ка тр Браа си гла је
јед на хо ланд ска ко њич ка бри га да и
8.000 бри тан ских вој ни ка – Пик то но ва
ди ви зи ја, са ста вље на од пре ка ље них
рат ни ка, а за тим и лорд Ве линг тон лич -
но. Фран цу зи, још увек број но над -
моћ ни, од ба ци ше хо ланд ску ко ња ни цу
и оте ше Пер пон хе ро вој ди ви зи ји 6 то -
по ва. Пред на ле том фран цу ске ко њи -
це чак је и Ве линг тон мо рао да бе жи и
по тра жи спас у ка ри ко ју су обра зо ва -
ли шкот ски вој ни ци. Фран цу ски на пад
од би ли су ге не рал Пик тон и вој во да од
Бра ун швај га, ко ји се на че лу сво је вој -
ске од 4.000 љу ди по ја вио на рас кр шћу
код Ка тр Браа. Са да је Ве линг тон имао
на рас по ла га њу 21.000 вој ни ка, а по ја -
ча ња су му и да ље при сти за ла, та ко да
је на кра ју да на имао око 35.000 љу ди
и 70 то по ва.

Ви дев ши пред со бом ја ке бри тан -
ско-хо ланд ске сна ге, Неј ко нач но од -
луч но на па де Ка тр Бра. Учи нио је то на
на чин на ко ји је је ди но умео – хра брим
на па дом у ср це не при ја тељ ског по ло -

жа ја, без так тич ких фи не са, без ма не -
вра, по ла жу ћи сва ку на ду у ку раж сво -
јих вој ни ка, њи хо ву ср ча ност и оштри -
це њи хо вих са бљи и ба јо не та. Али,
про тив бри тан ске ар ми је са ма хра -
брост, без ма што ви то сти и му дро сти
вој ско во ђе, ни је би ла до вољ на.

У ме ђу вре ме ну рас плам са ле су се
и бор бе код Ли њи ја. На по ле он је уза -
луд оче ки вао Не јов до ла зак, јер је мар -
шал у то вре ме во дио бор бу са Ве линг -
то ном. Ми сле ћи да ће глав на бит ка тог
да на би ти ова, за Ка тр Бра, Неј ни јед -
ну је ди ни цу ни је по слао ка Ли њи ју.
Схва тив ши да од до ла ска чи та вог Не -
јо вог кри ла не ма ни шта, цар је тра жио
да се ка Ли њи ју без од ла га ња по ша ље
Д’Ер ло нов кор пус, ко ји се на ла зио иза
Ре јо вог и ко ји Неј до та да ни је ан га жо -
вао у би ци за Ка тр Бра.

По ру ка је сти гла  до ге не ра ла
Д’Ер ло на по јед ном офи ци ру ко га је
упу тио на чел ник цар ског шта ба мар -
шал Султ. По шту ју ћи На по ле о но во на -
ре ђе ње, овај ге не рал про ме нио је пра -
вац кре та ња свог кор пу са и жур но по -
шао ка Ли њи ју, али је као ди сци пли но -
ван офи цир о овом по кре ту из ве стио и
мар ша ла Не ја. До бив ши из ве штај,
мар ша ла об у зе бес: „У за стра шу ју ћој

сам по зи ци ји. Бо рим се са чи та вом
бри тан ском ар ми јом и из не на да оста -
јем без це лог јед ног кор пу са. Би ћу уни -
штен! Иди те и тра жи те од Д’Ер ло на да
до ђе ов де”.

На по ле он је же лео да Д’Ер лон об -
у хва ти Ци те нов кор пус из бив ши на се -
ло Ваг не ле. Да ли је по ру ка би ла не чит -
ко на пи са на или је Д’Ер лон по гре шио
ка да је ко ман дан ти ма ди ви зи ја на ре ђи -
вао где тре ба да иду, тек ње гов кор пус
сти гао је у бли зи ну Ли њи ја, али не у
Ваг не ле, не го у Ваг не, иза 3. фан цу ског
кор пу са. Та да га је уо чио ге не рал Ван -
дам, а за тим и На по ле он са сво је осма -
трач ни це на мли на р ској ку ли крај Фле -
ри ја. Убр зо је у Ваг не сти гла и љу ти та
Не јо ва по ру ка да се Д’Ер лон сме ста вра -
ти на зад. Офи цир ко ји му је до нео по ру -
ку твр дио је да је и На по ле он упо знат са
си ту а ци јом код Ка тр Браа и да је одо -
брио из ме ну на ре ђе ња (што ни је би ло
тач но). Д’Ер лон је по слу шао. Та ко је у
да ну ка да су се во ди ле две ва жне бит ке,
код Ли њи ја и Ка тр Браа, је дан фран цу -
ски кор пус про вео мар шу ју ћи из ме ђу
ова два бој на по ља, не ис па лив ши ни је -
дан ме так. Д’Ер ло но ви вој ни ци, ис цр -
пље ни у уза луд ним мар ше ви ма, гун ђа ли
су: „Из да ја!”
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Око 17 ча со ва Неј се до се тио да
му је јед на ко њич ка ди ви зи ја оста ла у
по за ди ни, не у по тре бље на. Го не ћи ко -
ња у га лоп сти же до ко ман дан та ове
ди ви зи је, ге не ра ла Ке лер ма на, и на ре -
ди му да од мах по ве де ди ви зи ју у на -
пад. „Го спо ди не мар ша ле, имам са мо
јед ну бри га ду на рас по ла га њу. Оста -
так ди ви зи је остао је у Фран ле Го сли -
ју, ка ко сте на ре ди ли”, ре че ге не рал.
„Без об зи ра! Ју ри шај те с чим има те!
Пре га зи те их! По др жа ћу вас с це ло -
куп ном ко њи цом ко ја ми је пре о ста ла!
Иди те, од мах!”, од го во ри мар шал.

Ке лер ман по ве де у ју риш 8. и 11.
хи ра сир ски пук. Ови оклоп ни ци пре -
га зи ше јед ну бри га ду прин ца Оран -
ског и оте ше јој за ста ву, а ње ни вој -
ни ци раз ле те ше се на све стра не у по -
ку ша ју да из бег ну смр то но сне удар це
са бља ма. Хи ра си ри уђо ше у Ка тр Бра
и по ми сли ше да је по бе да у њи хо вим
ру ка ма. Неј, ме ђу тим, ни је по слао пе -
ша ди ју да по др жи на пад. Бри тан ци се
по ја ви ше на про зо ри ма се о ских ку ћа,
иза огра да, про мо ли ше пу шке, без -
бед ни иза сво јих за кло на и осу ше паљ -
бу по оклоп ни ци ма. По др жа их то пов -
ска ба те ри ја Кра љев ске не мач ке ле ги -
је. Не ко ли ко ко ња па де, ко њич ки пу -
ко ви се по ко ле ба ше, Ке лер ма нов коњ
би уби јен и овај ге не рал, да би из бе -
гао за ро бља ва ње, на ре ди дво ји ци хи -
ра си ра да га по диг ну и, др же ћи га из -
ме ђу се бе, по ве ду ка фран цу ским ли -
ни ја ма. Ко њи ца се по ву кла и Бри тан -
ци по вра ти ше Ка тр Бра.

Ви дев ши да се ње го ва пе ша ди ја
ко ме ша и да је до во љан је дан Ве линг -
то нов про тив на пад па да се да убек -
ство, Неј од ја ха у пр ве ре до ве, да их
осо ко ли и у ре ду по ву че на но ви по ло -
жај. Око 6 са ти по сле под не по ку шао
је још јед ним ју ри шем да про би је Ве -
линг то но ву од бра ну. На че лу сво јих
пу ко ва, са са бљом у ру ци, без ка пе на
гла ви ка ко би га вој ни ци пре по зна ли
по гу стој ко си бо је ва тре, на ср нуо је
на бри тан ско-хо лан ске ли ни је. Уза луд.
Ве линг то ну су сти гла по ја ча ња и сна га
ње го ве вој ске на ра сла је до 35.000
вој ни ка. Вој во да на ре ди про тив на пад.
У те шким бор ба ма бри тан ско-хо ланд -
ске тру пе по вра ти ле су ско ро све тач -
ке свог по чет ног по ло жа ја. 

Бор бе су ко нач но утих ну ле око де -
вет са ти уве че. Бри тан ско-хо ланд ска
ар ми ја има ла је око 5.000 по ги ну лих и

ра ње них, ме ђу ко ји ма је био и вој во да
од Бра ун швај га, Неј око 4.000. Ка тр Бра
је остао у Ве линг то но вим ру ка ма, али је
Неј ус пео да спре чи Ве линг то на да по -
ша ље по моћ Бли хе ру. Са знав ши за ис -
ход бит ке код Ли њи ја, 17. ју на у ју тар -
њим ча со ви ма, бри тан ски вој ско во ђа
на ре дио је по вла че ње ка Мон Сен Жа ну
и Ва тер лоу. Био је то, ка ко до бро при -
ме ћу је Жо ми ни, ви ше ма не вар не го на -
пу шта ње бој ног по ља, пре уз ми ца ње на
по вољ ни ји по ло жај не го по вла че ње.

Тр ка до Ва тер лоа
На по ле он је 17. ју на до био из ве -

штај да се раз би је на пру ска вој ска по -
вла чи ка На ми ру. Би ле су то, у ства ри,
вој не бол ни це и не ко ли ко хи ља да де -
зер те ра, али не и глав ни на пру ске вој -
ске чи је су бек ство, за хва љу ју ћи од су -
ству го ње ња, Бли хер и Гнај зе нау за у -
ста ви ли и пре тво ри ли у ор га ни зо ва но
по вла че ње. Об и шао је бој но по ље код
Ли њи ја, као у не ком „ле тар гич ном
сну”. Тр гао се тек око по дне ва, ка да је
на ре дио мар ша лу Гру ши ју да по ве де
два пе ша диј ска и три ко њич ка кор пу са
(укуп но око 33.000 љу ди) за Бли хе ром,
у го ње ње.

Мар шал Гру ши ни је био оду ше -
вљен овим за дат ком. Због за ка сне ле
На по ле о но ве од лу ке о го ње њу био је у
за о стат ку за Бли хе ром. Са да је тре ба -
ло да от кри је где се на ла зи пру ска ар -
ми ја, по ту че ње ну за штит ни цу и од ба -
ци ње ну глав ни ну што да ље од бри тан -
ско-хо ланд ске ар ми је. Пр ви по да ци ко -
је су до не ле ко њич ке из вид ни це го во -
ри ли су у при лог На по ле о но вој прет по -
став ци да ће се Пру си по вла чи ти на ју -
го и сток, ка На ми ру, па је Гру ши по хи -
тао у овом прав цу. Мар шал је гре шку
уви део тек у 10 уве че, ка да су ко ња ни -
ци до не ли у ње гов штаб у Жем блуу
вест да се глав ни на пру ске ар ми је по -
вла чи на се вер, ка Ва вру. Гру ши се за -
до во љио ти ме да ову ин фор ма ци ју про -
сле ди На по ле о ну и да, оче ку ју ћи ца ре -
ва но ва на ре ђе ња, при пре ми сво је кор -
пу се за по крет у су срет не при ја те љу,
ују тро 18. ју на. Та ко је Бли хер до био
чи тав 17. јун да из ву че сво ју ар ми ју из
бор бе ног до ди ра с Фран цу зи ма и опо -
ра ви је од те шког по ра за код Ли њи ја.

Неј тог ју тра ни је на пао Ве линг то -
на, ни ти је по ку шао да спре чи ње го во
од сту па ње пре ма Мон Сен Жа ну. Кад

су ко њич ке па тро ле из ве сти ле На по -
ле о на да је Ве линг тон у Ка тр Брау про -
вео чи та во ју тро, фран цу ски цар је
уви део ка ква је шан са за по бе ду про -
пу ште на. Да је са ар миј ском ре зер вом
по шао од Сом бре фа пре ма Ка тр Брау,
ухва тио би Ве линг то на у клоп ку. „Мо -
жда још увек ни је пре ка сно, ако Неј
ни је до зво лио да Ве линг тон иза ђе из
Ка тр Браа без бор бе”, по ми слио је.
Уско ро је, пра ћен цар ским шта бом,
Гар дом и Ло ба у о вим кор пу сом, из ја хао
на пут и га ло пи рао ка рас кр сни ци ко ју
ње го ва вој ска прет ход ни дан ни је ус -
пе ла да за у зме. Сти гав ши до Не јо вих
по ло жа ја, ви део је да овај мар шал и
ње го ва вој ска не ра де ни шта – ни ти се
бо ре, ни ти су спрем ни за марш. На по -
ле о ну је био по тре бан чи тав сат да ле -
во кри ло Се вер не ар ми је при пре ми за
по те ру за Ве линг то ном.

По ку ша ва ју ћи да стиг не Ве линг -
то на, На по ле он је по вео сво ју ар ми ју
пре ко по ља и њи ва. Спо соб ност фран -
цу ске вој ске да се бр зо кре ће би ла је
чу ве на и мо жда би На по ле он ус пео да
су стиг не бри тан ко-хо ланд ску ар ми ју
да се ње го вој во љи ни је ус про ти ви ло –
вре ме. По че ла је ја ка олу ја, ки ша је зе -
мљу пре тво ри ла у бла то, а бла то је ус -
по ри ло кре та ње фран цу ске вој ске, по -
себ но ар ти ље ри је и ло ги сти ке. Ве линг -
то но ва ар ми ја је већ за у зе ла по ло жај
код Мон Сен Жа на ка да је На по ле он, у
по ла се дам уве че, сти гао у крч му Ла
Бел Али јанс. У да љи ни су се ви де ли тек
ма ли тра го ви при су ства не при ја тељ -
ске вој ске. Же ле ћи да се уве ри да је ту
чи та ва Ве линг то но ва ар ми ја, На по лон
на ре ди сво јим хи ра си ри ма да на ста ве
пу тем ко ји је во дио ка Ва тер лоу. Ви -
дев ши фран цу ску ко њи цу, бри тан ски ар -
ти љер ци осу ше по њој паљ бу из ви ше од
60 то по ва. Ве линг тон је, да кле, био ту, у пу -
ној  сна зи. „Не ка све је ди ни це за у зму по ло -
жа је, па ће мо су тра ви де ти шта ће се до го -
ди ти”, ре че На по ле он сво јим са рад ни ци ма.

Фран цу ски пу ко ви жур но су при -
сти за ли. Мно ги вој ни ци из гу би ли су
чи зме у гу стом бла ту кроз ко је су мо -
ра ли да про ђу уси ље ним мар шем. „Ки -
ша је ли ла и то ли ко на то пи ла зе мљу да
је по крет ар ти ље ри је озбиљ но до ве -
ден у пи та ње. На ши вој ни ци про ве ли
су ноћ ван скло ни шта и ни јед на пу шка
ни је мо гла да опа ли,” при ме тио је
Д’Ер лон. Слич но је про шла и Ве линг -
то но ва ар ми ја.



Ве линг тон је ус пео да оба ве сти
Бли хе ра да ће за у ста ви ти сво ју ар ми ју
код Мон Сен Жа на и да ти од суд ну бит -
ку, уко ли ко по сто ји мо гућ ност да бар
је дан пру ски кор пус до ђе бри тан ској
ар ми ји упо моћ. Пру ски вој ско во ђа
обе ћао је да ће по мо ћи, ре шен да ка
Ва тер лоу упу ти не је дан не го бар два
кор пу са, а Бли хе ро во пи смо с по твр -
дом са ве знич ке ода но сти сти гло је Ве -
линг то ну 18. ју на у 6 ују тро.

Од ложен по че так бит ке
У зо ру 18. ју на На по ле он на ре ди

свим је ди ни ца ма да бу ду спрем не за
на пад, тач но у де вет ча со ва. Ки ша пре -
ста де да па да око осам и сун це се про -
би кроз обла ке да оба сја по ље код Ва -
тер лоа ко је ће уско ро по ста ти слав но.

На по ле он је на бој но по ље из вео
72.000 вој ни ка и 246 то по ва. Из ја хав -
ши на бе лој ко би ли Де зи ре на бр до
код фар ме Ро сом, фран цу ски вој ско во -
ђа по сма трао је ка ко ње го ва ар ми ја за -
у зи ма по ре дак за бит ку. Бри сел ски
пут, код Ла Бел Али јан са, де лио је
фран цу ки по ло жај на две це ли не. Ле во
од пу та на ла зио се кор пус ге не ра ла Ре -

ја, чи је су три ди ви зи је опи си ва ле лук
око Иго мо на, а иза ње га Ке лер ма но ва
ко њи ца (две ди ви зи је 3. ко њич ког кор -
пу са). Иза Ке лер ма на на ла зи ла се јед -
на ко њич ка ди ви зи ја Цар ске гар де. 

Де сно од пу та Д’Ер лон је раз вио
че ти ри ди ви зи је свог кор пу са. У ње го -
вој по за ди ни на ла зи ла се Ле фе вр-Де -
ну е то ва гар диј ска ко њич ка ди ви зи ја.
Ис пред Д’Ер ло на, по ред бри сел ског
пу та, раз ме сти ће се ве ли ка ба те ри ја
(84 то па), спрем на да ва тром про се че
пут кроз бри тан ско-хо ланд ски цен тар. 

На по ле он је у сре ди ни др жао ре -
зер ву, ко ју је бри сел ски пут, опет, де -
лио на две це ли не: две ди ви зи је Ло ба -
у о вог кор пу са обра зо ва ле су ду гу ко -
ло ну с ле ве стра не пу та, а с де сне у јед -
на ко ду гој ко ло ни бе ху две ко њич ке
ди ви зи је. На кра ју тих ко ло на, код Ро -
со ма, би ла је Цар ска гар да и ар ти ље -
риј ска ре зер ва. Ис точ но од фар ме Ро -
сом, на ра сто ја њу ма њем од јед ног ки -
ло ме тра, на ла зи ло се се ло План се ноа,
ма ло да ље на се ве ро и сто ку бе ше Па -
ри ска шу ма, а крај пу та од овог се ла ка
Ва вру уз ди за ла се ка пе ла Сен Лам бер. 

Ге не рал Реј, ко ји се већ бо рио с
Бри тан ци ма у Шпа ни ји, го во рио је да

бри тан ску ар ми ју тре ба над и гра ти ма -
не вром, јер су бри тан ски вој ни ци од -
лич ни стрел ци и те шко је про би ти њи -
хо ве ли ни је. Бри тан ски ба та љон бо рио
се у ли ниј ском рас по ре ду, са 500 вој -
ни ка у два ре да, при че му су ре до ви
мо гли на из ме нич но да отва ра ју ва тру.
Про сеч ни фан цу ски ба та љон имао је
840 вој ни ка, а нај че шће је на па дао у
ко ло ни ду бо кој де вет ре до ва, при че -
му је 180 вој ни ка из пр ва два ре да мо -
гло да отва ра ва тру. Осим то га, до бро
об у че ни бри тан ски ба та љон мо гао је
да за ло ми сво ја кри ла, то јест да по ви -
је свој рас по ред с ле ве и/или с де сне
стра не и ис па ли пло тун на бок не при -
ја тељ ског ба та љо на.

Мар шал Султ је за до руч ком са ве -
то вао На по ле о ну да што пре по зо ве
по ло ви ну Гру ши је ве вој ске, јер су љу -
ди по треб ни ји у ве ли кој би ци с  бри -
тан ском вој ском. „Ве линг тон вас је ту -
као, за то Вам он и из гле да та ко ве ли ки
вој ско во ђа. А ја Вам ка жем да је Ве -
линг тон лош ге не рал, а Ен гле зи ло ши
вој ни ци; све ће мо ми то ла ко свр ши ти,
као овај до ру чак!”, од го во рио је На по -
ле он, убе ђен да ће сна ге с ко ји ма рас -
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по ла же би ти ви ше не го до вољ не да
из во ју је по бе ду.

Ге не рал Друо, ис ку сни ар ти ље -
рац, по жа лио се да је зе мља пре ви ше
вла жна и ме ка, те да ће бла то оте жа -
ти ма не вар ар ти ље ри је и оне мо гу ћи ти
ри ко ше ти ра ње, ко је би на не ло ве ће
гу бит ке не при ја те љу. Он пред ло жи да
се по че так бит ке од го ди, док се зе мља
ма ло не осу ши. На по ле он при хва ти са -
мо овај тре ћи пред лог. „По бе да је 90
од сто на на шој стра ни, а 10 од сто
про тив нас”, ре че цар са мо у ве ре но.
Та ко бит ка би од ло же на за не ко ли ко
са ти. Тек та да На по ле он по сла Гру ши -
ју на ре ђе ње да па ри ра Бли хе ру, овла -
да Ва вром и одр жа ва ве зу с глав ни ном
фран цу ске вој ске. За тим из дик ти ра
на ре ђе ња за бит ку. Да ли због ка сног
по чет ка бит ке или пре те ра не са мо у ве -
ре но сти или због то га што је мар ша ла
Не ја ко ји ће ко ман до ва ти вој ском на
те ре ну сма трао спо соб ним са мо за ди -
рек тан про бој, а не и за де ли кат но ма -
не ври са ње, На по ле он се опре де лио за
нај јед но став ни ји план бит ке – да уда -
ри на Мон Сен Жан, про би је цен тар
бри тан ко-хо ланд ске ар ми је, од ба ци је
на Со ањ ску шу му и ту уни шти.

Увре да код Ва вра
Бли хер је чвр сто ре шио да не пр -

о пу сти окр шај код Ва тер лоа. Ка жу да

је ста ри ху сар, још увек тр пе ћи бо ло ве
од по вре да за до би је них код Ли њи ја,
ре као: „Да ћу да ме ве жу за ко ња, али
бит ку не ћу про пу сти ти.” На за пад (од
Ва вра ка План се но ау) пр ви је по шао
кор пус ге не ра ла Би ло ва, нео кр знут у
би ци код Ли њи ја. Би ло је то 18. ју на
око 11 ча со ва. Иза ње га, око по дне ва,
кре нуо је истим пу тем Пир хов кор пус.
На кра ју, у ра но по сле под не, ка Мон
Сен Жа ну се упу тио и Ци те нов кор пус.
Бли хер је по шао с Би ло вље вим кор пу -
сом. Не ис пу шта ју ћи из ру ке лу лу, убр -
за вао је вој ни ке умор не од рат них на -
по ра ви чу ћи: „Го спо ђи це! Да не ће те
мо жда да због вас пре кр шим да ту
реч?” Фелд мар ша ло ва бор бе ност пре -
не ла се на ње го ве пот чи ње не.

Истог ју тра, по крет фран цу ског
де сног кри ла ка снио је два са та. Нео -
бја шњи ва инерт ност ка кву ар ми је под
На по ле о но вом ко ман дом ни ка да до та -
да ни су ис по ља ва ле и ко ја је прет ход -
них да на вла да ла ње го вим ле вим кри -
лом пре не ла се на де сно. Док је Гру ши,
не ис па лив ши ни ме так, пи сао ца ру о
сво јој на ме ри да се по зи ци о ни ра из ме -
ђу Ва вра и Мон Сен Жа на ка ко би спре -
чио по ве зи ва ње Пру са и Бри та на ца,
Бли хер је већ слао тру пе на за пад, упо -
моћ Ве линг то ну.

Ки ша је и да ље па да ла ка да се Гру -
ши за у ста вио у Сарт ле Ва ле ну да до -
руч ку је у ку ћи ло кал ног но та ра. За сто -

лом су му се при дру жи ли ко ман дан ти
кор пу са и још не ки офи ци ри из ње го -
вог шта ба. До ру чак је био из вр стан и
за до вољ ни фран цу ски офи ци ри сла ди -
ли су се ја го да ма, кад за чу ше то по ве
ко ји су гр ме ли на за па ду. Не ко ли ци на
ме ђу њи ма на сло ни уши на зе мљу, по -
пут Ин ди ја на ца. Ки ша пре ста де и зву -
ци то по ва по ста до ше раз го вет ни ји.
Офи ци ри по зва ше но та ра да им, као
чо век ко ји од лич но по зна је тај крај,
пр о ту ма чи ода кле тач но до ла зе зву ци.
Но тар од го во ри да су то по ви код Мон
Сен Жа на. Не ма сум ње, њи хов цар је
за по чео од суд ну бит ку. Ге не рал Же -
рар ре че мар ша лу Гру ши ју да тре ба да
про ме ни пра вац кре та ња сво јих кор -
пу са. Же рар је по но вио: „Тре ба ићи ка
то по ви ма.” Гру ши је то до жи вео као
увре ду и чвр сто од лу чио да се др жи
на ре ђе ња ко ја му је ра ни је дао На по -
ле он – да го ни Пру се. Де сно кри ло Се -
вер не ар ми је на ста ви свој пут ка Ва -
вру, бел гиј ском се лу код ко јег је Бли -
хер, охра брен не ак тив но шћу сво јих
го ни те ља, оста вио са мо је дан кор пус. 

Та ко је увре да од ре ди ла ис ход
јед ног ра та.

Ва тер ло – по ље ра жи 
и на ње му крв
До бив ши На по ле о но во на ре ђе ње

за по че так бит ке, мар шал Неј окре ну
лист и на ње го вој по ле ђи ни вла сти том
ру ком до пи са по ру ку ко ман дан ти ма
кор пу са да на пад пр во от поч не ле во
кри ло, а не де сно ка ко пред ви ђа ца ре -
во на ре ђе ње. Мар шал се на дао да ће
ти ме од ву ћи део Ве линг то но вих ре -
зер ви са глав ног прав ца на па да. 

Око по ла два на ест за гр ми фран -
цу ска ар ти ље ри ја. Био је то знак за ге -
не ра ла Ре ја да на пад не за мак Иго мон.
Овај за да так по ве рен је ди ви зи ји Же -
ро ма Бо на пар те. Же ром је по слао че -
ти ри пу ка да очи сте Иго мон ску шу му,
али их на са у ска и ха но вер ска вој ска
два пу та од би. Фран цу зи на кра ју
успе ше да про те ра ју бра ни о це Иго мо -
на из шу ме и они за у зе ше сво ја, за од -
бра ну до бро при пре мље на  ме ста у
зам ку и воћ ња ку. Си ло ви ти на па ди на -
и ђо ше на жи ла ву од бра ну. Же ром је
слао пук за пу ком док це ла ње го ва ди -
ви зи ја ни је би ла у бор би за ста рин ски
за мак. На ди ру ћи ка ју жним вра ти ма
зам ка, Фран цу зи су на па да ли у та ла -Мапа битке код Ватерлоа, прва фаза



си ма, а бри тан ски гар ди сти и њи хо ви
са ве зни ци од би ја ли су их пре ци зном
паљ бом. До бро бра ње ни ви со ки ка ме -
ни зид по стао је не са вла ди ва пре пре -
ка; мно ги Же ро мо ви вој ни ци уби је ни
су зр ном или ба јо не том по ку ша ва ју ћи
да га пре ско че. На се вер ним вра ти ма
Иго мо на, фран цу ски 1. ла ки пук ус пео
је да се про би је у дво ри ште зам ка, али
по сле же сто ке бор бе пр са у пр са би
од ба чен с ве ли ким гу би ци ма. Би ло би
му дри је да је Же ром упо тре био ар ти -
ље ри ју, али он се то га ни је до се тио; то -
ком Ва тер лоа ње го ва је це ла ди ви зи ја
би ла бит ку за Иго мон, с бри тан ским
сна га ма ко је су по вре ме но до би ја ле по -
ја ча ња, али са мо из 2. гар диј ске бри га -
де. Тек око 15.30 ча со ва, на На по ле о но -
ву ин тер вен ци ју, те шке ха у би це за су ле
су Иго мон сво јом ра зор ном ва тром.

На по ле он и Неј над гле да ли су
фор ми ра ње ве ли ке ба те ри је. Ви дев ши
24 „два на ест фун та ша” гар диј ске ар ти -
ље ри је, На по ле он до вик ну сво јој прат -
њи: „Ето 24 ле пе де вој ке!” С тач но шћу
ка рак те ри стич ном за ар ти љер це, ве -
ли ка ба те ри ја по че ла је да деј ству је у
13 ча со ва. Учи нак ни је био она кав ка -
квом се На по ле он на дао. Ве линг то но ви
вој ни ци, с из у зет ком ис ту ре не ла ке пе -
ша ди је, ар ти ље ри је и јед не хо ланд ско-
бел гиј ске бри га де, на ла зи ли су се на за -
кло ње ним па ди на ма бре га иза охен ског
пу та. Осим то га, ђу лад ни је ри ко ше ти -
ра ла, ка ко се на дао ге не рал Друо, не го
је, уда рив ши у тло, ура ња ла у бла то.

Че ти ри Д’Ер ло но ве ди ви зи је при -
пре ма ле су се за на пад, кад офи ци ри
цар ског шта ба опа зи ше ме ђу др ве ћем
у прав цу ка пе ле Сен Лам бе ра до ла зак
не ке вој ске. Да ли је то био Гру ши? Не.
Ху сар ска па тро ла за ро би ла је јед ног
пру ског ку ри ра и са зна ла да се 30.000
пру ских вој ни ка под Бли хе ром и Би ло -
вом спре ма за на пад на фран цу ско де -
сно кри ло. На по ле он је ову вест при -
мио мир но. „Ју трос смо има ли 90 по сто
шан си за по бе ду. Са да је 60 по сто пре -
ма 40, у на шу ко рист.” Да би спре чио
би ло ка кво из не на ђе ње, по слао је Ло -
ба у ов кор пус и део ко њич ке ре зер ве
на де сно кри ло. Да кле, по ло ви на На по -
ле о но ве ре зер ве би ан га жо ва на и пре
по чет ка глав ног на па да. Мар шал Султ
је, ипак, по слао Гру ши ју јед ну по ру ку:
„Пи смо ко је смо упра во пре сре ли ка -
зу је нам да се ге не рал Би лов спре ма да
на пад не на ше кри ло. Ве ру је мо да ви -

ди мо ње го ве је ди ни це на ви со ви ма
Сен Лам бе ра; за то не ча си те ча са да
нам се при бли жи те и при дру жи те, да
би смо сло ми ли Би ло ва ког ће те за те ћи
ка ко гру пи ше сво је сна ге.” 

Око по ла два от по че глав ни фран -
цу ски на пад. Ге не рал Д’Ер лон по ве де
на пред че ти ри ди ви зи је, пра ће не ла -
ким стрел ци ма и те шком ко њи цом,
укуп но око 17.000 љу ди. И ов де се
Фран цу зи ма пот кра ла гре шка. Две ди -
ви зи је узе ле су фор ма ци ју ба та љон -
ских ко ло на по ди ви зи ји (colonnes de
bataillon par division) уме сто ди ви зиј -
ске ко ло не по ба та љо ни ма (colonnes de
division par bataillon). Је зич ка раз ли ка
мо жда ни је ве ли ка, али је реч о пот пу -
но раз ли чи тим фор ма ци ја ма за бор бу.
У пр вом слу ча ју, то је ду бо ка ко ло на
чи ји фронт чи ни 200 вој ни ка, а ду би ну
осам до девет ба та љо на или 27 ре до -
ва. Ова фор ма ци ја у На по ле о но вим ра -
то ви ма сма тра на је за ста ре лом. Дру гу
фор ма ци ју чи ни ли су, као на ша хов ској
та бли по стро је ни ба та љо ни, сва ки у
ко ло ни ду би не 9 ре до ва, са фрон том
од по две пе ша диј ске че те. Да ли је
Д’Ер лон по гре шио или су га ко ман дан -
ти по гре шно раз у ме ли, тек две ди ви -
зи је би ле су у ду бо ким сла бо по крет -
ним ко ло на ма, с ма лим ва тре ним деј -
ством, не спо соб не да се раз ви ју у ли -
ни ју – из вр сна ме та за бри тан ску ар ти -
ље ри ју! Без об зи ра на то, на сту па ње
фран цу ске пе ша ди је би ло је им пре сив -
но. Јед на од ди ви зи ја окру жи ла је фар -
му Ла Е Сент, за у зе ла ње не воћ ња ке и
ба шту и спре ма ла се да пре ђе или по -
ру ши ка ме не зи до ве. Ли не бер шки ба -
та љон ко ји је Ве линг тон по слао у по -
моћ Кра љев ској не мач кој ле ги ји окру -
жи је дан пук хи ра си ра, од се че му од -
ступ ни цу и ис ка са пи са бља ма. Хо ланд -
ски ба та љо ни ко ји су бра ни ли при лаз
охен ском пу ту да до ше се у бек ство,
али јед на бри тан ска бри га да јур ну у
бре шу и за у ста ви Фран цу зе. Али, две
ди ви зи је у ду бо ким ко ло на ма ни су
има ле то ли ко успе ха. Њи хо во на пре до -
ва ње осу је ти ли су пло ту ни две бри тан -
ске бри га де. Ме ђу тим, ка да ге не рал
Пик тон па де по го ђен у че ло, за љу ља се
бри тан ска од бра на. Ве линг тон, осе -
тив ши опа сност, на ре ди ве ли ки ко -
њич ки ју риш. Био је то слав ни дво -
стру ки ју риш Ак сбри џо ве ко њи це.

Две ве ли ке ко њич ке бри га де, Со -
мер се то ва (пред во ђе на Ак сбри џем) и

Пон со би је ва, јур ну ле су, пр ва ка Ла Е
Сен ту, дру га на ду бо ке ко ло не фран цу -
ских ди ви зи ја. Фран цу ски хи ра си ри
бе ху од би је ни, пе ша дин ци на пу сти ше
Ла Е Сент, ди ви зи је се пре тво ри ше у
хор де бе гу на ца. Си ви Шко ти, нај леп -
ша бри тан ска ко њи ца, за бо ра ви ше на
сво ју уло гу ре зер ве и, без Ве линг то но -
вог на ре ђе ња, сју ри ше се пре ко охен -
ског пу та, за рив ши се у ма су фран цу -
ске пе ша ди је, где је ста до ше не ми ло -
срд но се ћи. Д’Ер лон из гу би око 5.000
вој ни ка, од ко јих је 3.000 за ро бље но.
Си ви Шко ти, у свом си ло ви том ју ри шу,
до пре ше до ве ли ке ба те ри је и ућут ка -
ше око 30 то по ва. Та да је фран цу ска ко -
њи ца кре ну ла у про тив на пад. Пред ње -
ним ју ри шем сло ми се бри тан ска ко њи -
ца и ста де бе жа ти. Од око 2.500 Ак -
сбри џо вих ко ња ни ка, 1.000 би уби је но,
ра ње но или за ро бље но. Уби јен је и сер
Ви ли јам Пон со би, ко ман дант јед не од
бри га да. Је ди но је на крај њем де сном
кри лу јед на Д’Ер ло но ва ди ви зи ја оства -
ри ла успех: по сле те шких бор би с На са -
у ском вој ском за у зе ла је де ло ве Па пе -
ло та и Фри шер мо на.
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На по ле он на ре ди Не ју да од мах
за у зме Ла Е Сент. Неј по сла у на пад
две бри га де, али Ве линг тон по др жа
бра ни о це ове фар ме са ха но вер ским
ба та љо ном. Би ло је то до вољ но да
про пад не и овај фран цу ски на пад.
Али, оно што је по че ло као ре ла тив но
ма ли на пад, пре тво ри се у нај ве ћи ко -
њич ки на пад у то ку ове бит ке. На по -
ле о но ви на па ди увек су има ли исти
ток: пр во је ар ти ље ри ја ту кла не при ја -
тељ ски по ло жај, за тим је ју ри ша ла пе -
ша ди ја и, на кра ју, ко њи ца. Ово га пу та
би ло је дру га чи је, за хва љу ју ћи Не ју. Ви -
дев ши бри тан ске вој ни ке ко ји су се
вра ћа ли на сво је по чет не по ло жа је на
за кло ње ним па ди на ма, Неј је по ми слио
да се Ве линг тон по вла чи и на ре дио на -
пад у ср це бри тан ских по ло жа ја – Мон
Сен Жан.  Био је то на пад без при пре -
ме, без пла на и без На по ле о но вог одо -
бре ња.

Не јо ви ко ња ни ци про ђо ше кроз
ки шу ђу ла ди и пу шча них зр на ко јим их
за су бри тан ско-хо ланд ска ар ми ја, по -
пе ше се на Мон Сен Жан, али се раз -
би ше о ба јо не те 20 бри тан ских ба та -
љо на по стро је них у ка ре. Бри тан ске
ба та љон ске ка ре има ле су че ти ри ре -

да. У пр вом бе ја ху вој ни ци у кле че -
ћем ста ву. Кун да ци њи хо вих ко со по -

диг ну тих пу ша ка чвр сто су се осла ња -
ли на зе мљу, а ду ги ба јо не ти штр ча ли
су увис да до че ка ју ју риш ко њи це. Сле -
де ћа два ре да ис па љи ва ла су пло ту не.
Ка да би ко њи на и шли на ба јо не те про -
пи ња ли би се, от кри ва ју ћи сто ма ке пу -
шча ним зр ни ма. 

Офи ци ри у цар ском шта бу бе ху
за ди вље ни, а не ки ме ђу њи ма по ви ка -
ше да је не при ја тељ ски цен тар про би -
јен. На по ле он, љут на Не ја што му
упро па шта ва ко њи цу, по ви ка: „Ово је
пре у ра ње ни на пад ко ји мо же има ти
фа тал не по сле ди це! Он нас ком про ми -
ту је као код Је не!”

Али, за по че ти на пад ни је се мо гао
за у ста ви ти. За то је На по ле он од лу чио
да по др жи Не јо ве ју ри ше. По слао је у
на пад Ке лер ма но ву ко њи цу. Са да је
око 10.000 фран цу ских дра гу на и хи ра -
си ра уза луд но по ку ша ва ло да про би је
бри тан ске ли ни је на Мон Сен Жа ну. У
овом ју ри шу Неј је по ка зао из у зет ну
лич ну хра брост – че ти ри ко ња су под
њим па ла – али не и по треб ну му дрост.
Ка сно се се тио да упо тре би ар ти ље ри -
ју и њо ме ту че бри тан ске ба та љо не,
као што се ка сно се тио и да тра жи по -
др шку Д’Ер ло но ве пе ша ди је. 

Тач но је да се бри тан ски цен тар
је два одр жао. О то ме све до чи је дан
офи цир Ве линг то но ве ар ми је: „Сре ди -
ште на ших ли ни ја бе ше отво ре но. Би -
ли смо у опа сно сти. Ни у јед ном ча су
ис ход бит ке ни је био не из ве сни ји.” Ве -
линг тон је по на вљао: „Мо же мо чи ни ти
са мо јед ну ствар, из др жа ти до зад њег
чо ве ка.”

Док су се во ди ле љу те бор бе на
Мон Сен Жа ну, Пру си су сту пи ли на
бој но по ље. Пр во је из Па ри ске шу ме
из био кор пус ге не ра ла Би ло ва, а за тим
и кор пус ге не ра ла Пир ха. Пру си су на -
сту па ли пре ма се лу План се ноа, ка ко
би об у хва ти ли фран цу ски кор пус ге не -
ра ла Ло ба уа, ко ји је шти тио де сно
кри ло фран цу ске ар ми је. 

На по ле он је био при ну ђен да по -
ша ље јед ну ди ви зи ју сво је Гар де да од -
бра ни План се ноа. Из бор је пао на
Мла ду гар ду. Ова ди ви зи ја пр во је из -
ба ци ла Пру се из План се ноа, али уско -
ро и са ма би по ти сну та но вим пру ским
на па дом. На по ле он по сла у про тив на -
пад два ба та љо на Ста ре га де. Ова два
ба та љо на ус пе ла су оно што це ла ди -
ви зи ја Мла де гар де ни је мо гла – про -
те ра ли су из План се ноа свих 14 пру -
ских ба та љо на. Пре о ста лих 11 ба та љо -
на Гар де На по ле он је ис ко ри стио да
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под у пре Ло ба уа и Мла ду
гар ду, рас по ре див ши их у
ду гу ли ни ју, с ба јо не ти ма
окре ну тим ка ис то ку. Би -
ла је то не по треб на опре -
зност, ко ја га је, ис по ста -
ви ће се, ста ја ла по бе де.

На по ле он по но во на -
ре ди Не ју да за у зме Ла Е
Сент. Ово га пу та Неј је
до бро ор га ни зо вао на -
пад. Укљу чив ши ар ти ље -
ри ју, пе ша ди ју и ко њи цу
осво јио је ка ме не зи до ве
ове до та да до бро бра ње -
не фар ме. До вла чи то по -
ве на са мо 200 ме та ра од
Ве лин то но вог цен тра и
ар ти ље риј ском ва тром га
де сет ку је. У том ча су, по
дру ги пут у то ку бит ке,
бри танк со-хо ланд ска ар -
ми ја је по ко ле ба на и је два
др жи по ло жај. У овом
окр ша ју би ра њен и
принц Оран ски. Неј за -
тра жи од На по ле о на да

му по ша ље пе ша ди ју из ре зер ве, ка ко
би ба јо не ти ма до крај чио бри тан ску
од бра ну пре не го што Ве линг тон до ве -
де на Мон Сен Жан пе ша ди ју Бра ун -
швај га и Ша се о ву ди ви зи ју са свог де -
сног кри ла. Али, На по ле он већ бе ше
по слао Гар ду у бор бу за План се ноа.
Од би да је по ву че и ста ви на рас по ла -
га ње Не ју. „Још пе ша ди је? Ода кле оче -
ку је те да је на ба вим? Да ли хо ће те да
је на пра вим?”, од го во ри мар ша ло вом
ађу тан ту. Би ло је по ла се дам и дан се
бли жио кра ју. У том ча су, од бив ши да
у на пад на Мон Сен Жан по ша ље оне
ба та љо не Гар де ко ји су слу жи ли да
под у пру од бра ну од пру ског на па да,
На по ле он је пр о пу стио по след њу при -
ли ку за по бе ду. По ла са та ка сни је, Ве -
линг тон је пред у зео про тив на пад. По -
слао је у ју риш Ак сбри џо ву ко њи цу,
што је знат но по пра ви ло мо рал бри -
тан ско-хо ланд ских бри га да на Мон
Сен Жа ну. Фран цу ски на пад из гу био
је за мах и ње го ва оштри ца оту пи.

Си ту а ци ја на де сном кри лу се ста -
би ли зо ва ла и девет гар дисјких ба та љо -
на вра ти ло се у ре зер ву. Та да цар ски
штаб при ме ти да са се ве ро и сто ка на -
сту па но ва ко ло на рат ни ка. Мно ги ме -
ђу фран цу ским офи ци ри ма по ми сли ше
да су то ди ви зи је мар ша ла Гру ши ја, ко -

је у сто пу пра те пру ску вој ску, али не и
На по ле он. Ње му је би ло ја сно да то
Ци те нов кор пус хи та у бит ку.

Ко нач но, у се дам уве че, На по ле он
на ре ди да се Гар да при пре ми за на пад.
Пр вих 600 ме та ра на че лу сво је Гар де
ишао је цар лич но, за тим ко ман ду пре -
у зе ше ге не ра ли Друо и Фри јан. Да би
ис ко ри стио оно ма ло вре ме на ко је је
не до ста ја ло Ци те ну да стиг не до Ва -
тер лоа, На по ле он се од лу чи за оп шти
ју риш. Би ло је нео п ход но да осо ко ли
умор не Д’Ер ло но ве и Ре јо ве вој ни ке и
он на ре ди да им се са оп шти стра шна
лаж – лаж ко ја је тре ба ло да им ули је
над људ ску сна гу, а ко ја ће има ти ужа -
сне по сле ди це. Не јо ви ађу тан ти раз ле -
те ше се ме ђу фран цу ске ди ви зи је. Је -
дан од њих, пу ков ник Ле ва ва се се ћао
се ка сни је овог тре нут ка: „Ју рио сам,
на ко њу у га ло пу, с ка пом по диг ну том
на врх са бље, дуж на ших ли ни ја ви чу -
ћи ‘Жи вео им пе ра тор! Вој ни ци, ено
Гру ши ја!’”

Тог 18. ју на, у по ла осам уве че, од -
и грао се је дан од нај слав ни јих окр ша ја
у исто ри ји. Два гар диј ска ба та љо на
упу ти ше се пре ма Иго мо ну, да за шти -
те бок ду ге ко ло не са чи ње не од пре о -
ста лих шест ба та љо на. Уско ро се ова
ко ло на раз ви, ба та љо ни ис ту пи ше уле -
во, ко њич ка ар ти ље ри ја по ста ви се из -
ме ђу ба та љон ских еше ло на. Сред ња
гар да је на па да ла Ве линг то нов цен тар,
де сно од бри селн ског пу та, из ме ђу Ла
Е Сен та и Иго мо на. Исто вре ме но, Неј
и Д’Ер лон по ве до ше на пад на по зи ци је
ле во од бри сел ског пу та.

Гар да с ла ко ћом од ба ци пе ша ди ју
Бра ун швај га и ба ци се на ха но вер ске
тру пе под ко ман дом сер Ко ли на Хал ке -
та. Ха но ве ри уз дрх та ше, али из бо ри -
ше вре ме за Ша се о ву ди ви зи ју, раз ме -
ште ну из њих, да при пре ми то по ве.
Ма ло да ље ка за па ду Гар да је ско ро до -
пр ла до охен ског пу та, не опа зив ши
ко ли ко бри тан ских гар ди ста ле жи у за -
кло ну. Кад су Фран цу зи до шли на 20
ме та ра од бри тан ских по ло жа ја, Ве -
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лингт нон уз вик ну ко ман дан ту сво је
гар диј ске бри га де: „Сад, Меј тлан де,
сад је твој час!” Цр ве ни мун ди ри ско -
чи ше та ко ре ћи из зе мље. На по ле о но -
ви гар ди сти ста до ше из не на ђе ни, а
бри тан ци ис па ли ше уби стве не пло ту -
не. Ле во од њих, по след ња два ба та -
љо на Гар де на и шла су на бри тан ску
Ла ку бри га ду, ко ја  иза ђе из ви со ке ра -
жи. Бри тан ски пу ков ник Кол борн по -
стро ји свој 52. пук па ра лел но с прав -
цем фран цу ског на па да и На по ле о но -
ви гар ди сти на ђо ше се у уна кр сној
паљ би. Бри тан ци јур ну ше на ба јо нет,
а На по ле о но ва Сред ња Гар да по че да
се по вла чи. И у по вла че њу је Гар да би -
ла опак не при ја тељ – лорд Ак сбриџ,
ко ман дант бри тан ске ко њи це, за до би
те шку ра ну и оста де без но ге.

Ре чи „Гар да се по вла чи!”, ко је ни -
ка да ни ко до та да ни је из го во рио, уз -
др ма ше фран цу ске ди ви зи је. А ка да
вој ни ци на фран цу ском де сном кри лу
уме сто Гру ши ја угле да ше Ци те на и
по ви ка ше „Гле дај те! То су Пру си!”,
фран цу ске ли ни је се сло ми ше. Па ни ка
за хва ти Се вер ну ар ми ју и она ста де
бе жа ти, уз кри ке: „Из да ја!” 

Ве линг тон ски де ка пу с гла ве и за -
ви тла је три пу та. Био је то знак ње го -
вој ар ми ји да кре не у оп шти на пад. 

Уза луд је На по ле он по ку шао да
спре чи ра су ло сво јих је ди ни ца, за др -
жи вој ни ке ко ји су бе жа ли и за у ста ви
Ве линг то нов на пад. Ста ра Гар да по -
стро ји се у ка ре и на чи ни ли ни ју, а ко -
њи ца из ца ре ве прат ње јур ну на бри -
тан ску ко њи цу, да би Гар да до би ла на
вре ме ну. Али, ма са ус па ни че них фран -
цу ских вој ни ка на ле те на Гар ду, про би
ње ну фор ма ци ју и на ста ви бег, па она
би при ну ђе на да се још ма ло по ву че.
На по ле о нов по раз био је пот пун.

Гар да је оста ла на бој ном по љу, у
слав ном по ку ша ју да за шти ти од сту -
па ње Се вер не ар ми је. На по ле он се од -
ве зе ко чи јом до Же на па, у на ди да ће
та мо за у ста ви ти бек ство сво је ар ми је.
По што је и тај по ку шај про пао, а На -
по ле он је два из бе гао па тро лу пру ских
ху са ра на мер них да га за ро бе, фран -
цу ски цар иза ђе из ко чи је и на ко њу
од ја ха ка Па ри зу.

На бој ном по љу је оста ла Мла да
Гар да, ко ја је до де вет ча со ва те но ћи
бра ни ла План се ноа и Ста ра Гар да, ре -
ше на да оста ви сво је ко сти на Ва тер -
лоу. Ни је за мр ла ни бор ба за Иго мон.

Код Ла Бел Али јан са, ко ман дат 2. ба та -
љо на 1. ло вач ког пу ка Ста ре Гар де, ге -
не рал Пјер Жак Кам брон, окру жен, ту -
чен пу шка ма и то по ви ма, са бља ма и
ко пљи ма, али не и над ја чан, чу је по зив
ен гле ског пу ков ни ка Хел не та: „Хра бри
Фран цу зи! Пре дај те се!” „Merde! Гов -
но! Гар да уми ре, али се не пре да је!”,
од го во ри Кам брон и уђе у ле ген ду.

Док је Гар да уми ра ла, сре ли су се
Ве линг тон и Бли хер. Бли хер пред ло жи
да по бе ду на зо ву бит ком код Ла Бел
Али јан са, Ве линг тон од го во ри да би
на зив бит ка код Ва тер лоа био при -
клад ни ји. Бри тан ци га лант но пре пу -
сти ше го ње ње од мор ни јој пру ској ко -
њи ци, па се бри тан ско-хо ланд ска ар -
ми ја уло го ри код фар ме Ро сом и ту
про ве де ноћ. Пру ска ар ми ја го ни ла је
Фран цу зе до Же на па, а ко њи ца под
ко ман дом Гнај зе на уа још не ко ли ко ки -
ло ме та ра да ље.

На по ле о но ва ар ми ја има ла је
25.000 по ги ну лих и ра ње них. За ро бље -
но је 8.000 Фран цу за и от при ли ке још
то ли ко је де зер ти ра ло. Бри тан ско-хо -
ланд ска ар ми ја из гу би ла је 15.000 вој -
ни ка (по ги ну лих и ра ње них), а пру ска
7.000.

Пад јед ног цар ства
Гру ши јев на пад на Ва вр по чео је

тек у че ти ри по под не, ка да је бит ка
код Ва тер лоа уве ли ко тра ја ла. Сат ка -

сни је до ње га је сти гла Сул то ва по ру -
ка о Би ло вље вом при бли жа ва њу Мон
Сен Жа ну, с ин струк ци ја ма да Гру ши
што пре кре не ка глав ни ни фран цу ске
вој ске и на пад не Би ло ва. Али, бе ше ка -
сно да Гру ши би ло шта пре ду зме, јер
је већ ан га жо вао све сво је је ди ни це.

Гру ши је рас по ла гао са ви ше од
33.000 љу ди и ни је знао да се пред њи -
ма на ла зи са мо Ти ле ма нов корпс од
15.000 вој ни ка. Оту да ње гов пре ве ли -
ки опрез на по чет ку бит ке, али ка да је
бит ка ко нач но по че ла, мар шал је ис -
по љио ве ли ку хра брост и с та квом же -
сти ном и уме ћем на па дао је Ти ле ма на,
да је овај тра жио од Гнај зе на уа по ја ча -
ња. Пру ски на чел ник шта ба, схва тив -
ши ка ква се при ли ка за по бе ду над На -
по ле о ном ука за ла код Ва тер лоа ни је
хтео да по ша ље ни нај ма њу је ди ни цу.
„Ни је бит но да ли ће он (Ти ле ман,
прим.аут.) би ти уни штен, ако ми ов де
по бе ди мо”, ре као је Гнај зе нау. Ноћ је
спа си ла Ти ле ма нов кор пус од уни ште -
ња, а сле де ћег ју тра, 19. ју на око 10
ча со ва, Гру ши је про кла мо вао по бе ду.
Са мо по ла са та ка сни је, до ње га је сти -
гла вест о ис хо ду бит ке код Ва тер лоа.
По бе да код Ва вра би ла је, за и ста, сла -
ба уте ха.

Та да от по че и Гру ши је во по вла че -
ње ко је је тра ја ло до 21. ју на. Овај
мар шал ус пео је да из бег не Пир хов
кор пус и до вео је у Фран цу ску ви ше
од 30.000 вој ни ка спо соб них за бор бу.
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Оста так Се вер не ар ми је био је из ло -
жен бру тал ном го ње њу. Мно ги фран -
цу ски вој ни ци, уме сто да бу ду за ро -
бље ни, уби ја ни су на ли цу ме ста, а си -
ту а ци ја би за Фран цу зе би ла мно го го -
ра да гар диј ска ко њи ца ни је ус пе ла да
па ри ра пру ској. Оста так Се вер не ар -
ми је се не ка ко оку пи код Шар ле роа и
19. ју на 1815. на ста ви ор га ни зо ва но да
се по вла чи под Сул то вом ко ман дом.

На по ле он се у Па риз вра тио 21.
ју на. Ни је се осе ћао до бро. Спо па да ли
су га ја ки гр че ви у же лу цу и имао је ја -
ку же љу за сном. Ни је се упу тио у Ти -
ље ри је, где су га увек че ка ли по сле
рат них по хо да, не го у пу сту Је ли сеј ску
па ла ту. Чим је сти гао, на ре дио је да му
спре ме куп ку, „вре лу, ко ли ко се мо же
под не ти”. Пр ви ко га је при мио и то у
ку па ти лу био је мар шал Луј Да ву, ми -
ни стар ра та. Да ву је ка сни је ре као да
је тај при јем био при лич но хла дан. На -
по ле он је ве ро вао да још ни је ни шта
го то во и Да ву се с тим сло жио. Он је
мо гао да бра ни Па риз са око 120.000
вој ни ка, а чи ње ни ца је и да су „ми ни ја -
тур не ар ми је” успе шно бра ни ле гра ни -
це Фран цу ске – мар шал Си ше је чак и
оку пи рао Са во ју. 

Опа сност ни је пред ста вља ла са мо
бри тан ска и пру ска ар ми ја. По сто ја ла
је још јед на опа сност – по ли ти ча ри!
Да ву, Кар но и Ли си јен Бо на пар та са ве -
то ва ли су На по ле о ну да рас пу сти скуп -
шти ну пре не го што она пре ду зме би -

ло шта про тив ње га, али На по ле он је
тог да на још увек био нео д лу чан. Ду го
је ше тао по пра зној Је ли сеј ској па ла ти.
Ње гов пот пу ни мир ре ме тио је са мо
ла га ни бат уса мље них ко ра ка. Ње го вих
соп стве них. Где су га са мо во ди ли? Са
Кор зи ке у Фран цу ску, а ода тле у Ита -
ли ју, на Мал ту, у Еги пат, Си ри ју, опет у
Фран цу ску и Ита ли ју, за тим у Не мач -
ку, Ау стри ју, Пољ ску, Шап ни ју, Ру си -
ју... И на кра ју на Ва тер ло – крај њи би -
ланс ње го вих ра то ва.

Ка сни је је би ло пре ка сно за рас -
пу шта ње скуп шти не. Ми ни стар по ли -
ци је Жо зеф Фу ше пре ко сво јих шпи ју -
на пр ви је у Фран цу ској са знао за ис -
ход бит ке код Ва тер лоа и већ је при -
пре мао те рен за На по ле о нов пад. Он
је ус по ста вио кон так те са Лу јем XVIII,
Та ље ра ном, Ме тер ни хом, Ве линг то -
ном, чак и са ру ским ца рем Алек сан -
дром. Ко ри сти сво је ве зе ме ђу ре пу -
бли кан ци ма и ро ја ли сти ма, при до би ја
ми ни стре и пар ла мент, ва ди из за бо ра -
ва оста ре лог Ла фа је та, ко ји го во ри јав -
но оно што му Фу ше у тај но сти ша пу -
ће: „Ако он (На по ле он, прим.аут.) и да -
ље бу де оте зао са остав ком, пред ло -
жи ћу да се сврг не.” „Ни сам из дао На -
по ле о на ја, не го Ва тер ло”, прав да ће се
ка сни је Фу ше. Уви дев ши си ту а ци ју,
не ка да шњи го спо дар Евро пе лич но
Фу шеу пре дао је сво ју дру гу аб ди ка -
ци ју, 23. ју на 1815. го ди не, пре не го
што се по ву као у Мал ме зон, ви лу ко ју

је не ка да дав но по кло нио во ље ној Жо -
зе фи ни.

Бли хер је сти гао до Па ри за 29. ју -
на и на ре дио ко њи ци да му до ве де На -
по ле о на – жи вог или мр твог. На На по -
ле о но ву сре ћу, Да ву је још увек био на
че лу фран цу ске вој ске. Овај мар шал
по слао је јед ну бри га ду да бди и стра -
жа ри над си гур но шћу зна ме ни тог ста -
на ра Мал ме зо на, а је дан ко њич ки од -
ред да на пад не пру ске вој ни ке код
Вер са ја. Да не би био по ту чен под Па -
ри зом, Бли хер је мо рао да са че ка Ве -
линг то нов до ла зак. Са ве зни ци су оку -
пи ра ли Па риз 4. ју ла, тек по сле спо ра -
зу ма из Сен Клуа, по ко јем се Да ву о ва
вој ска по ву кла ју жно од Ло а ре. „Па риз
је мој!”, пи сао је Бли хер сла во до бит но
сво јој же ни.
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ЕПИ ЛОГ
Ме ђу исти на ма ко је је о ра ту из -

ре као Карл фон Кла у зе виц, ина че уче -
сник бит ке код Ва вра, јед на од нај у пе -
ча тљи ви јих је сте да је рат под руч је
слу чај но сти. То по твр ђу је и Ва тер ло.
Да кнез од Сакс-Вај ма ра ни је не по слу -
шно остао на по ло жа ју код Ка тр Браа,
пру ска ар ми ја ве ро ват но би би ла уни -
ште на код Ли њи ја. Да су фран цу ски
хи ра си ри код Ли њи ја пре по зна ли и за -
ро би ли Бли хе ра, Гнај зе нау би од вео
пру ску ар ми ју на Рај ну, а Ве линг то ну
не би пре о ста ло ни шта дру го не го да
се укр ца на бро до ве ко ји су га че ка ли у
бел гиј ским и хо ланд ским лу ка ма. Да је
На по ле он од мах по сле Ли њи ја на ста -
вио го ње ње, Бли хер не би ус пео да по -
ша ље чак три сво ја кор пу са на Ва тер -
ло. Да је Неј од луч но и хи тро на пао Ка -
тр Бра у зо ру 16. ју на, до бит ке код Ва -
тер лоа не би ни до шло. Да је Же рар
био уч ти ви ји, Гру ши би мо жда по слу -
шао ње гов са вет и ишао ка то по ви ма.
Да је Гру ши ишао ка зву ци ма то по ва,
Бли хер би се на шао из ме ђу две фран -
цу ске вој ске и био би уни штен. Да је
Неј бо ље ор га ни зо вао глав ни на пад на
Мон Сен Жан уме сто што је жр тво вао
ко њи цу, Ве линг то нов цен тар ве ро ват -
но не би из др жао. Да је Д’Ер лон иза -
брао бо љу фор ма ци ју за на пад мо жда
би ње го ве ди ви зи је про би ле бри тан -
ско-хо ланд ски цен тар. Да је На по ле он
по др жао Не јов по след њи на пад, мо -
жда би ис ход бит ке био дру га чи ји.
Али, ни шта од то га ни је се де си ло.
Слу чај ност, ко ја је то ли ко пу та би ла на
На по ле о но вој стра ни, овог пу та би ла
је на стра ни ње го вих не при ја те ља.

Рат на ве шти на ка кву су прак ти ко -
ва ли На по ле он и Ве линг тон пре суд но
је ути ца ла на стра те ги ју и так ти ку при -
ме ње ну у ве ли ким ра то ви ма 19. ве ка.
Крим ски рат, рат из ме ђу Пи је мон та и
Ау стри је, Аме рич ки гра ђан ски рат и
ра то ви Пру ске са Ау стри јом, Дан ском
и Фран цу ском во ђе ни су на на чин на
ко ји би их во ди ли На по ле он и Ве линг -
тон, иа ко су већ по сто ја ле остра гу ше,
ми тра ље зи и Ге тлин гов ла ки топ,  а у
рат не свр хе по че ли су да се ко ри сте
те ле граф и же ле зни ца.

Ва тер ло је за На по ле о на био ка та -
стро фа, пот пу ни и ко нач ни по раз. Из
Мал ме зо на је бив ши фран цу ски цар
от пу то вао у Рош фор, за но се ћи се ми -
шљу да се на ста ни у Аме ри ци. Ипак,
15. ју ла 1815. укр ца ће се на бри тан ски
брод „Бе ле ро фон” и пре да ти се свом
нај у пор ни јем не при ја те љу – Бри та ни ји.
На дао се да ће му би ти омо гу ће но да се
на ста ни у Ен гле ској, али те на де бе ху бр -
зо раз ве ја не. Бро дом „Нор там бр ленд”,
на зва ном по јед ној гро фо ви ји, от пло вио
је на Све ту Је ле ну, ма ло остр во у
Атлант ском оке а ну, где ће про ве сти
сво је по след ње да не.

За Ве линг то на је Ва тер ло био нај -
зна чај ни ја по бе да, она ко ја му је до не -
ла веч ну сла ву и обез бе ди ла ис так ну то
ме сто у свет ској исто ри ји. До кра ја
жи во та био је оба сут ра зним по ча сти -
ма. Али, као по ли ти ча ра вре ме га је бр -
зо пре га зи ло. Овај ул тра кон зер ва ти -
вац био је про тив ник еман ци па ци је ка -
то ли ка у Бри та ни ји, због че га је до шао
у су коб и са лор дом Ак сбри џом, ко ман -
дан том ко њи це на Ва тер лоу. Ни је ус пео
да спре чи фран цу ску ин тер вен ци ју у
Кар ли стич ким ра то ви ма у Шпа ни ји,
про ти вио се од лу ци Бри та ни је да при -
зна не за ви сност шпан ских ко ло ни ја у Ју -
жној Аме ри ци и опи рао се на сто ја њи ма
бри тан ске вла де да од Тур ске из ну ди
при зна ва ње грч ке не за ви сно сти.

Бли хер је по стао на ци о нал ни ју нак
Пру ске. Ма ло вре ме на ко је му је оста -
ло до кра ја жи во та про ве шће коц ка ју -
ћи се и по вре ме но учествју ћи у коњ -
ским тр ка ма. Неј је из ве ден пред стре -
љач ки строј и по гу бљен, као из дај ник
фран цу ске кру не. Гру ши је оста так жи -
во та про вео прав да ју ћи се због од су -
ства код Ва тер лоа.

Ва тер ло је био крај јед ног цар -
ства. Вик тор Иго при ме ћу је да су цар -
ство мно ги опла ки ва ли и до да је да су
га опла ки ва ле ју нач ке очи. За и ста, На -
по ле о нов ре жим био је дик та ту ра, али
је био и ти мар хи ја – ње го во устрој ство
по чи ва ло је на хи је рар хи ји ча сти и под -
сти ца њу ча сто љу бља. Јед но цар ство је
па ло, али је дру го, ма ње ча сно, но от -
пор ни је на ра то ве и по ли тич ке бу ре
на ста ло – им пе ри ја Рот шил до вих. На и -

ме, по зна ти бан кар На тан Рот шилд
фи нан си рао је бри тан ску ар ми ју у Бел -
ги ји. Он је пр ви у Лон до ну са знао ка -
кав је ис ход бит ке код Ва тер лоа (по ру -
ку не ког Рот шил до вог чо ве ка од по ве -
ре ња пре нео је пре ко Ла ман ша го луб
пи смо но ша) и то 19. или 20. ју на, ка да
су сви оста ли тек до би ли вест о би ци
за Ка тр Бра. Зна ју ћи ка ко ће се раз ли -
чи ти ис хо ди ра та од ра зи ти на вред -
ност де о ни ца, Рот шилд је по чео да
про да је сво је де о ни це. Дру ги су по ми -
сли ли да бан кар има до ја ву о пот пу ном
по ра зу бри тан ске вој ске и по че ли су
мах ни то да про да ју де о ни це, што је
иза зва ло пад њи хо ве вред но сти. Он да
их је, обез вре ђе не, Рот шилд ку пио. Ка -
да је уве че 21. ју на 1815. ма јор Пер си,
Ве линг то нов ађу тант, сти гао у Лон дон
и прин цу ре ген ту са оп штио вест о по -
бе ди код Ва тер лоа, вред ност де о ни ца
вр то гла во је ско чи ла, а Рот шилд је згр -
нуо бо гат ство.

На Ва тер лоу је про пао дру ги по ку -
шај Фран цу ске (пр ви је био у вре ме
Лу ја XIV) да по ста не во де ћа свет ска
си ла, а по че ла је бри тан ска до ми на ци -
ја, ко ја ће тра ја ти чи тав 19. век. Фран -
цу ска је мо ра ла да ис тр пи но ви та лас
„бе лог те ро ра” ко ји ће учи ни ти да па -
ли Бо на пар та из гле да бо љи и ве ћи не -
го што је за и ста био. Па риз ће ви де ти
још две ре во лу ци је (1830. и 1848) пре
не го што ко нач но рас кр сти са кра ље -
ви ном. Фран цу ска се, ипак, бр зо еко -
ном ски опо ра вља ла, умно го ме за хва -
љу ју ћи ре фор ма ма из На по ле о но вог
вре ме на

Ва тер ло је за Евро пу озна чио крај
че тврт ве ка ду гих ре во лу ци о нар них и
На по ле о но вих ра то ва. Ско ро че ти ри
де це ни је, све до 1854. го ди не, не ће би -
ти ве ли ких ра то ва у Евро пи, али ре во -
лу ци о нар на пре ви ра ња ни је мо гла да
за у ста ви ни Све та али јан са, фор ми ра -
на с на ме ром да се спре чи по ја ва но ве
ве ли ке ре во лу ци је и обез бе ди по што -
ва ње прин ци па ле ги тим но сти, она квог
ка квим га је про јек то вао Ме тер них у
сво јим кон зер ва тив ним по ли тич ким
ви зи ја ма. ƒ

Поље код Ватерлоа, са „Лављом хумком”
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