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Relacje hiszpañsko-rosyjskie u progu XIX wieku okreliæ nale¿y jako skomplikowane i zmienne. Geograficzne odseparowanie obu krajów w Europie nie
uchroni³o ich przed zaistnieniem sprzecznych interesów na kontynencie pó³nocnoamerykañskim, gdzie ekspansja rosyjska, skutecznie promowana od czasów
Katarzyny II, powa¿nie niepokoi³a w³adze hiszpañskie.1 Ale o z³o¿onoci wzajemnych stosunków w pocz¹tkach nowego stulecia zadecydowaæ mia³y nade wszystko
dynamiczna sytuacja w zagro¿onej ambicjami Napoleona Europie oraz wzmagaj¹ca siê rywalizacja rosyjsko-brytyjska, szczególnie na po³udniu kontynentu.2
Fiasko podjêtej jesieni¹ 1806 roku inicjatywy utworzenia antynapoleoñskiej
koalicji z udzia³em Hiszpanii3, kolejne zwyciêstwa cesarza Francuzów w EuroSzerzej na temat rosyjskich interesów w obu Amerykach na prze³omie XVIII i XIX w. zob.
R. H. B a r t l e y, Imperial Russia and the Struggle for Latin American Independence, 18081828,
Austin 1978, s. 1869; G. P. T a y l o r, SpanishRussian Rivalry in the Pacific, 17691820, The
Americas. A Quarterly Review of Inter-American Cultural History, October 1958, nr 2, s. 109127.
2
O relacjach hiszpañsko-rosyjskich na prze³omie XVIII i XIX w. pisa³a A. M. S c h o p
S o l e r, Las relaciones entre España y Rusia en la época de Carlos IV, Barcelona 1971, s. 79143;
e a d e m, Un siglo de relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Rusia, 17331833,
Madrid 1984, s. 3167.
3
Z projektem przywrócenia pokojowych stosunków w relacjach z Wielk¹ Brytani¹ wyst¹pi³
M. Godoy, wysy³aj¹c w tym celu w padzierniku 1806 r. tajn¹ misjê do Londynu. Za inicjatyw¹
1
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pie Pó³nocnej i rodkowej oraz sojusz zawi¹zany w Tyl¿y w 1807 roku mia³y
kolosalne znaczenie dla losów burboñskiej monarchii. Zadecydowa³y bowiem
o jej politycznym osamotnieniu, w chwili gdy Napoleon przyst¹pi³ do rozwi¹zania problemu hiszpañskiego: usuniêcia tamtejszej dynastii i bezporedniego
w³¹czenia Pó³wyspu Iberyjskiego w orbitê swych wp³ywów.4 W chwili wybuchu
wojny o niepodleg³oæ Hiszpania nie mog³a liczyæ na pomoc ze strony Rosji:
Aleksander I, choæ do sojuszu z cesarzem (potwierdzonym w Erfurcie) zmuszony, dostrzega³ w nim jednak powa¿ne korzyci. Daj¹c Napoleonowi woln¹ rêkê
do dzia³añ na Pó³wyspie, obiecywa³ sobie rozszerzenie w³asnych wp³ywów kosztem imperium osmañskiego, a byæ mo¿e równie¿ udzia³ w podziale imperium
hiszpañskiego w obu Amerykach.5 Zreszt¹ car nie móg³ z sympati¹ odnosiæ siê
do powstania, jakie po wkroczeniu wojsk francuskich wybuch³o w Hiszpanii.
O jego wyranie narodowym i rewolucyjnym charakterze informowali zarówno
baron Grégoire de Stroganow, jak i ambasador w Pary¿u Piotr Aleksandrowicz
To³stoj.6 Ponadto, wznowienie wojny miêdzy Francj¹ a Wielk¹ Brytani¹ wydawa³o siê carowi jak najbardziej korzystne  os³abia³o rywali Rosji, kiedy tej
zabrak³o rodków do prowadzenia kolejnych zmagañ militarnych.
Mimo ¿e Aleksander I uzna³ narzuconego Hiszpanii monarchê w osobie
Józefa I Bonaparte7, potencja³ Rosji, a tak¿e przekonanie o nietrwa³oci jej przykry³y siê jednak dzia³ania ministra rosyjskiego w Madrycie, G. A. Stroganowa. Rz¹d brytyjski, na
którego czele sta³ wówczas William Wyndham lord Grenville, nie da³ jednak wiary ma³o konkretnym propozycjom, wymuszonym trudn¹ sytuacj¹ Hiszpanii po klêskach zadanych jej przez flotê
Jerzego III oraz obawami o bezpieczeñstwo kolonii. Zob. R. H. B a r t l e y, op. cit., s. 9596;
P. J a k ó b c z y k - A d a m c z y k, Zwrot w stosunkach politycznych miêdzy Hiszpani¹ a Wielk¹
Brytani¹ w 1808 roku. Droga do pokoju, Res Historica 2007, t. 25, s. 3637; A. M. S c h o p
S o l e r, Un siglo..., s. 5466.
4
J. B é c k e r, Acción de la diplomacia española durante la guerra de la Independencia,
18081814, [w:] Congreso Histórico Internacional de la Guerra de la Independencia y su época
(l80071815) celebrado en Zaragoza durante los días 14 á 20 de Octubre de 1908, t. l, Zaragoza
1909, s. 1315; D. G a t e s, The Spanish Ulcer. A History of the Peninsular War, London 2002,
s. 57; G. L a g ü e n s, Relaciones internacionales de España durante la Guerra de la Independencia. II Congreso Histórico Internacional de la Guerra de la Independencia y su Época, Zaragoza
30.034.04.1959, Zaragoza 1959, s. 5.
5
M. A. D o d o l j e w, O wlijanii ispanskoj rewolucii 18081814 godow na wnieszniuju politiku jewropiejskich gosudarstw, Nova i Nowiejszaja Istoria 1962, nr 2, s. 31, 37. Ana Maria
Schop Soler zwróci³a ponadto uwagê na niechêæ cara wobec M. Godoya, s³usznie podejrzewanego
o nieumiarkowane ambicje polityczne. A. M. S c h o p S o l e r, Un siglo..., s. 7475.
6
Pierwszy z nich, którego dom w Madrycie zosta³ w po³owie padziernika zaatakowany
przez t³um podejrzewaj¹cy ambasadora o zatrudnienie jako s³u¿by Francuzów, zdecydowa³ siê,
wkrótce po ucieczce z Madrytu Józefa I, opuciæ Hiszpaniê. R. H. B a r t l e y, op. cit., s. 97;
A. M. S c h o p S o l e r, Un siglo..., s. 7678.
7
R. H. B a r t l e y, op. cit.; P. K e n n e d y G r i m s t e d, The Foreign Ministers of Alexander I. Political Attitudes and the Conduct of Russian Diplomacy, 1801l825, Berkeley, Los Ange-
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mierza z Napoleonem przemawia³y za podjêciem starañ o zbli¿enie i pozyskanie
Sankt Petersburga jako koalicjanta w walce z Francj¹. Pierwsze zamys³y o sojuszu pojawi³y siê w po³owie 1808 roku z inicjatywy niektórych junt prowincjonalnych, samoistnie zawi¹zywanych przez spo³ecznoci lokalne w pierwszym rzêdzie w celu obrony przed najedc¹. Jednoczenie, drogami dyplomatycznymi,
szuka³y one pomocy z zewn¹trz, przede wszystkim u rz¹du Wielkiej Brytanii, ale
równie¿ u cara.8 Starania te kontynuowa³ w padzierniku i listopadzie kieruj¹cy
dzia³aj¹cym ju¿ wówczas rz¹dem centralnym José Moñino hrabia de Floridablanca za porednictwem konsula hiszpañskiego w Rosji, Antonio de Colombí
y Payet.9 Odwo³ano siê nawet do pomys³u ma³¿eñstwa wiêzionego przez Napoleona
Ferdynanda VII z wielk¹ ksiê¿n¹ Ann¹ Paw³own¹.10 Pozyskaniu przychylnoci
Rosji dla koalicji antynapoleoñskiej i sprawy niepodleg³oci Hiszpanii s³u¿yæ
mia³o równie¿ otwarcie portów przez Juntê Sewilli dla statków rosyjskich (dekret z 8 kwietnia 1809 roku).11 Chocia¿ Aleksander I nie wyklucza³ mo¿liwoci
zmiany swej polityki w przysz³oci12, podjête wówczas zabiegi okaza³y siê bezskuteczne.
Dopiero ¿mudne, dwuletnie starania wznowione w 1810 roku zakoñczy³y
siê sukcesem: 8/20 lipca 1812 roku hiszpañski ambasador Francisco de Zea
Bermúdez podpisa³ w imieniu Ferdynanda VII traktat w Wielkich Lukach.13 Postanawia³ on o przywróceniu pokojowych relacji miêdzy obu krajami i zawi¹zaniu sojuszu. Chocia¿ nie zawiera³ ¿adnego konkretnego zobowi¹zania do pomocy i wspó³pracy militarnej ze strony Rosji, dla Hiszpanii mia³ ogromne znaczenie
les 1969, s. 177180. Por. tak¿e M. A. D o d o l j e w, Rossija i Ispanija 18081823 gg. Wojna
i rewolucija i russko-ispanskije otnoszenija, Moskwa 1984, s. 32.
8
Zob. m.in. interesuj¹ce dwa listy wys³annika Junty Galicji do Londynu w: Archivo Histórico Nacional de Madrid [dalej: AHN], zespó³: Estado, legajo [dalej: leg.] 71 B. F. de Sangro do
Reino de Galicia, Londres 21 VIII 1808, poufny. Por. tak¿e J. B é c k e r, Acción de la diplomacia..., s. 2831; A. M. S c h o p S o l e r, Un siglo..., s. 107108.
9
Floridablanca jeszcze w latach osiemdziesi¹tych XVIII wieku zabiega³ o zbli¿enie z Rosj¹,
upatruj¹c w sojuszu pó³nocnym ewentualnej przeciwwagi dla niekorzystnych relacji z Francj¹
i sposobu na wzmocnienie pozycji Hiszpanii w rywalizacji z Wielk¹ Brytani¹. A. M. S c h o p
S o l e r, Un siglo..., s. 3135. Zob. tak¿e R. H. B a r t l e y, op. cit., s. 98100; M. A. D o d o l j e w, O wlijanii..., s. 37.
10
A. M. S c h o p S o l e r, Un siglo..., s. 8889, 109.
11
M. A. D o d o l j e w, O wlijanii..., s. 39.
12
R. H. B a r t l e y, op. cit., s. 97.
13
Korespondencja z lat 18111812 w tej sprawie w: AHN, Estado, leg. 6132 (szczególnie
interesuj¹ce s¹ listy: leg. 6132/2. E. de Bardaxí y Azara do F. de Zea Bermúdeza, Cádiz 15 VI
1811; leg. 6132/1, I de la Pezuela do E. de Bardaxí y Azara, Cádiz 9 VIII 1812; 19 IX 1812). Zob.
tak¿e J. B é c k e r, Relaciones exteriores de España durante el siglo XIX (Apuntes para una Historia diplomática), t. l, (18001839), Madrid 1924, s. 262263; I. Z w a w i c z, Ispanija w diplomaticzeskich otnoszeniach Rossii w 1812 godu, Istoriczeskij ¿urna³ 1943, nr 34, s. 4549.
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polityczne i moralne. Pozyskano potê¿nego sprzymierzeñca, a na pó³nocy Europy otwiera³ siê nowy front, potrzebny dla odci¹¿enia wysi³ku militarnego na
Pó³wyspie. W artykule 3. Aleksander I uznawa³ explicite narodowy rz¹d hiszpañski, legalnoæ Kortezów zebranych w Kadyksie, a tak¿e reformatorsk¹ Konstytucjê opracowan¹ bez udzia³u króla i promulgowan¹ w 1812 roku. Dla Rosji
zbli¿enie z Hiszpani¹ by³o elementem rywalizacji o supremacjê w Europie. Po³o¿enie geograficzne Hiszpanii czyni³o j¹ szczególnie atrakcyjn¹ wobec carskich
ambicji zrównowa¿enia wp³ywów brytyjskich. Umocnienie pozycji Rosji na Po³udniu, w basenie Morza ródziemnego, by³o niezbêdne dla realizacji tureckich
projektów Aleksandra I. Istotne by³y równie¿ ambicje w³¹czenia siê do intratnego handlu amerykañskiego.14
Sprawuj¹cej w³adzê w trakcie niewoli króla Regencji nieznane by³y prawdziwe intencje rosyjskie. Opieraj¹c siê na bezpodstawnym zaufaniu, przekonana
o dobrej woli i wielkodusznoci cara, bardzo naiwnie trwa³a w przewiadczeniu,
¿e sam traktat jest wystarczaj¹c¹ gwarancj¹ uznania nale¿nej Hiszpanii, tzn. równoprawnej z innymi mocarstwami pozycji na arenie miêdzynarodowej. Tymczasem wiele by³o dowodów, i¿ Rosja ignorowa³a interesy hiszpañskie. Przede wszystkim nie zaprzesta³a dalszej ekspansji w Ameryce Pó³nocnej.15 Instrumentalne
traktowanie i wyeliminowanie Hiszpanii z grona potêg decyduj¹cych o kszta³cie
ponapoleoñskiej Europy, mimo jej ogromnego wysi³ku militarnego, sta³o siê
oczywiste od pocz¹tków 1814 roku, gdy koalicjanci podjêli rozmowy maj¹ce na
celu przywrócenie stabilnej i opartej na zasadzie równowagi si³ sytuacji na kontynencie.16
Po powrocie Ferdynanda VII do kraju (marzec 1814 roku) trudno dostrzec
w jego polityce zagranicznej logicznoæ i konsekwencjê dzia³añ. Bezspornie Hiszpania stawa³a siê peryferi¹ Europy.17 Przede wszystkim dlatego ¿e polityka miêdzynarodowa rozgrywana by³a na Pó³nocy. Ale nie mniej istotny dla marginalizacji roli Hiszpanii wród pañstw europejskich przez jej wczeniejszych sojuszników by³ fakt destabilizacji wewnêtrznej. By³a to naturalna konsekwencja ogrom14
Por. ocenê traktatu u R. H. B a r t l e y, op. cit., s. 100101; A. M. S c h o p S o l e r, Un
siglo..., s. 126128.
15
Nied³ugo po podpisaniu traktatu, w sierpniu 1812 roku, Rosjanie za³o¿yli pierwsz¹ sta³¹
osadê w Kalifornii, fort Ross. Informacje o przedsiêwziêciu dotar³y jednak do Madrytu dopiero
w 1817 r. R. H. B a r t l e y, op. cit., s. 6769; G. P. T a y l o r, op. cit., s. 121127.
16
M. T. M e n c h e n B a r r i o s, La política exterior española en la época de Fernando VII
(18081833), [w:] Las relaciones internacionales en la España contemporánea, pod red. J. B. Vilara, Murcia 1989, s. 1720.
17
J. M. J o v e r, Carácteres de la política exterior de España en el siglo XIX. Política,
diplomacia y humanismo popular. Estudios sobre la vida española en el siglo XIX, Madrid 1976,
s. 86, 8889.
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nych strat wojennych, postêpuj¹cego procesu rozpadu imperium kolonialnego,
zmian we w³adzach po powrocie króla oraz niewiadomej, jak¹ stanowi³a reakcja
Ferdynanda VII na zastan¹ rzeczywistoæ konstytucyjn¹.18 W rezultacie polityka
zagraniczna Hiszpanii w pierwszym okresie po wojnie nie mog³a wybiæ siê ponad pasywnoæ. Pierwsze kroki podejmowane w celu usytuowania Hiszpanii wród
mocarstw europejskich dowodz¹ przede wszystkim dezorientacji i braku pomys³u na trwa³y i korzystny sojusz.19 W konsekwencji, Hiszpania pozostawa³a ca³kowicie osamotniona na kongresie wiedeñskim i prawie ¿adna z jej pretensji, czy
to w³oskich, czy kolonialnych, nie znalaz³a poparcia ze strony przedstawicieli
Wielkiej Pi¹tki. Postawa Aleksandra I równie¿ nie mog³a pozostawiaæ z³udzeñ
co do wartoci ewentualnego sojuszu, byæ mo¿e planowanego przez Ferdynanda
VII ju¿ w po³owie 1814 roku.20 Dyplomacja rosyjska wspar³a co prawda hiszpañsko-francuski pomys³ przywrócenia na tron w Neapolu Burbona, Ferdynanda
IV, ale nie z racji sympatii dla niego czy uznania pozycji Hiszpanii. Decyduj¹cym argumentem by³a koniecznoæ zminimalizowania brytyjskich wp³ywów na
Morzu ródziemnym. Zamiar przywrócenia wp³ywów hiszpañskich w Italii nie
znalaz³ ju¿ poparcia rosyjskiego w odniesieniu do Etrurii, gdzie car od pocz¹tku
przychyla³ siê do uznania praw arcyksiê¿nej Marii Ludwiki austriackiej.21 Tak¿e
inne kwestie pozostaj¹ce w krêgu zainteresowañ Hiszpanii na kongresie (pacyfikacja kolonii, uznanie jej praw do spornego z Portugali¹ obszaru Olivença, warunki zniesienia handlu niewolnikami) nie znalaz³y zrozumienia i wsparcia ze
strony Rosji. wiadom rzeczywistych intencji politycznych Aleksandra I oraz ich
P. J a k ó b c z y k - A d a m c z y k, Powrót Ferdynanda VII do Hiszpanii i restauracja absolutyzmu w 1814 r. w wietle brytyjskich raportów dyplomatycznych z Madrytu, [w:] We wspólnej
Europie. PolskaHiszpania XVIXX wiek, pod red. C. Tarachy, Lublin 2001, s. 217232.
19
Sprzeczne by³y ju¿ dwa pierwsze traktaty: z Wielk¹ Brytani¹ (5 VII 1814) oraz Francj¹
(20 VII 1814). W pierwszym Hiszpania z w³asnej inicjatywy zobowi¹zywa³a siê do nieodnawiania
paktów familijnych z Francj¹. Jednak drugi, reguluj¹cy wzajemne relacje na zasadzie pokojowego s¹siedztwa, zaopatrzony by³ w tajny artyku³, w którym Francja deklarowa³a poparcie dla hiszpañskich roszczeñ w Italii. Podwa¿a³o to szczeroæ hiszpañskich intencji wobec Londynu i czyni³o rz¹d
w Madrycie partnerem ma³o wiarygodnym. J. B é c k e r, Acción de la diplomacia..., s. 165166;
i d e m, Relaciones exteriores..., s. 339341; W. R a m í r e z d e V i l l a - U r r u t i a, España en
el Congreso de Viena según la correspondencia oficial de D. Pedro Gómez Labrador, Marqués de
Labrador, Madrid 1928, s. 1820.
20
A. M. Schop Soler (Un siglo..., s. 162) wskaza³a, ¿e pierwszym sygna³em przysz³ej politycznej orientacji Ferdynanda VII mog³o byæ odznaczenie Aleksandra I Orderem Z³otego Runa
(4 VII 1814).
21
Przychylnoæ, z jak¹ pretensje by³ej cesarzowej Marii Ludwiki spotka³y siê u Aleksandra I,
sta³a w ca³kowitej sprzecznoci z obietnicami sk³adanymi w Madrycie przez ministra Tatiszczewa,
który zapewnia³ o poparciu cara dla hiszpañskich postulatów wzglêdem Parmy. M. A r t o l a, La
España de Fernando VII, Madrid 1999, s. 438439; J. B é c k e r, Relaciones exteriores de España..., s. 382383; W. R a m í r e z d e V i l l a - U r r u t i a, op. cit., s. 373374.
l8
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reperkusji by³ hiszpañski ambasador na kongresie wiedeñskim, Pedro Gómez
Labrador y Havela. W korespondencji dyplomatycznej z 1814 roku wielokrotnie
ostrzega³ Madryt, ¿e plany cara wzglêdem Polski zagra¿aj¹ zarówno pokojowi
i bezpieczeñstwu Europy, jak i samej Hiszpanii, która winna d¹¿yæ do tego, by
Rosja nie zdoby³a wiêcej i by Saksonia utrzyma³a sw¹ niezale¿noæ, inaczej
bowiem Austria zdobêdzie w Italii to, z czego zrezygnuje w Polsce.22 Postawê
Rosji okrela³ mianem uzurpacji i niepohamowanej ambicji.23 Oczywisty by³
dla niego fakt, ¿e celem mocarstw dyktuj¹cych warunki rekonstrukcji Europy
by³o dokonanie podzia³u ca³ego kontynentu pomiêdzy siebie.24
Mimo tych ostrze¿eñ Rosja postrzegana by³a w Madrycie jako wa¿ny, potencjalny sojusznik i z ni¹ te¿ Ferdynand VII wi¹za³ szczególne nadzieje i na
umocnienie swej w³adzy absolutnej, i na przywrócenie Hiszpanii jej presti¿u
oraz miejsca w gronie imperiów europejskich.25 Wbrew wyranie sprzecznym
z intencjami w³adcy sygna³om z Sankt Petersburga, cis³y sojusz z Rosj¹ postrzegany by³ jako panaceum na wszystkie niemal bol¹czki monarchii: mediacja Aleksandra I mia³a rozwi¹zaæ problemy zwi¹zane z uznaniem praw infantki Marii
Luizy jako królowej Etrurii, uzyskaniem odszkodowañ wojennych ze strony Francji, zlikwidowaniem piractwa berberyjskiego na Morzu ródziemnym, uregulowaniem relacji handlowych z Turcj¹ i wreszcie, co najistotniejsze, z pacyfikacj¹
zbuntowanych kolonii.26
Siêgaj¹c jednak do pierwotnych za³o¿eñ projektu zbli¿enia z Rosj¹, zamiar
ten nale¿y rozumieæ jako poszukiwanie drogi poredniej miêdzy tradycyjnym
przymierzem z Francj¹ a budz¹cym wyj¹tkow¹ nieufnoæ sojuszem z Wielk¹
Brytani¹. By³by to pomys³ logiczny i korzystny z punktu widzenia interesów
Hiszpanii, pod warunkiem jednak ¿e oczekiwania wobec Rosji nie by³yby tak
bezpodstawne i wrêcz naiwne. Zasadniczym warunkiem i gwarancj¹ podmiotowoci Hiszpanii w systemie europejskim by³a stabilizacja wewnêtrzna. Od¿egna22
Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid [dalej: AGMAE], zespó³:
TR 10, expediente 068, Congreso de Viena. Documentación sobre Polonia y Sajonia [dalej: TR 10,
exp. 068], P. Gómez Labrador do ksiêcia de San Carlos, Viena 29 IX 1814, nr 176.
23
AGMAE, TR 10, exp. 068, P. Gómez Labrador do ksiêcia de San Carlos, Viena 18 X
1814, nr 192.
24
AGMAE, TR 10, exp. 068, P. Gómez Labrador do ksiêcia de San Carlos, Viena 3 XI
1814, nr 204.
25
W po³owie 1814 r. znów powrócono do pomys³u ma³¿eñstwa króla z wielk¹ ksiê¿n¹ rosyjsk¹. J. B é c k e r, Relaciones exteriores..., s. 357369; A. M. S c h o p S o l e r, Un siglo...,
s. 151152.
26
AHN, Estado, leg. 6125/1, P. de Cevallos do I. Péreza de Lema, Madrid 6 VI 1816,
czêciowo zaszyfrowana. Zob. tak¿e P. J a k ó b c z y k - A d a m c z y k, Kwestia wschodnia w opinii dyplomatów hiszpañskich za panowania Ferdynanda VII, Kwartalnik Historyczny 2008,
R. CXV, nr 1, s. 45, 52.
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nie siê od idei tradycyjnego absolutyzmu i porzucenie polityki represji niejednokrotnie sugerowa³ Ferdynandowi VII sam Aleksander I. Uznaj¹c, ¿e zmiany
polityczne w Hiszpanii s¹ niezbêdne i dla bezpieczeñstwa wewnêtrznego jej samej, i dla ca³ej Europy, car doradza³ przeprowadzenie odgórnej reformy ustroju:
la régéneration de ces institutions antiques mises en harmonie avec ¾époque
actuelle, une amélioration graduelle des institutions tant civiles que politiques.27
Jednak hiszpañska inklinacja ku Rosji by³a przynajmniej po czêci prowokowana przez gesty zachêty ze strony cara lub jego urzêdników. Przypomnijmy raz
jeszcze o silnym zainteresowaniu Aleksandra I basenem Morza ródziemnego.
Wobec mocnej tutaj pozycji Wielkiej Brytanii, ugruntowanej jeszcze  jak siê
obawiano  bliskim sojuszem z Hiszpani¹ w czasach wojny z Napoleonem, w³anie w zbli¿eniu z Ferdynandem VII car upatrywa³ szansy na kontrowanie wp³ywów rywala. Realizatorem hiszpañskiej polityki Aleksandra I zosta³ Dymitr Paw³owicz Tatiszczew, mianowany jeszcze we wrzeniu 1812 roku pos³em nadzwyczajnym i ministrem pe³nomocnym.28 Podstawowy cel jego misji w Madrycie
sprowadza³ siê do neutralizowania ewentualnych wp³ywów brytyjskich.29 Czyni³
to zreszt¹ niezwykle gorliwie.30 W konsekwencji uda³o mu siê zdobyæ wyj¹tkowe
wp³ywy na dworze, mia³ bezporedni dostêp do króla i wielokrotnie ingerowa³
w sprawy wewnêtrzne monarchii. Zreszt¹ Hiszpania równie¿ posiada³a wielkiego promotora cis³ego zwi¹zania siê z Rosj¹: poza samym monarch¹ by³ nim
dawny ambasador, póniej konsul generalny, a od po³owy lipca 1816 roku minister przy dworze Aleksandra I, F. de Zea Bermúdez.31
Krokiem wyranie umacniaj¹cym zbli¿enie z Rosj¹, a jednoczenie wiadcz¹cym o ca³kowitym porzuceniu idei sojuszu z Wielk¹ Brytani¹, by³o przyst¹pienie Ferdynanda VII do grona pañstw wiêtego Przymierza.32 Ten osobisty
27
Instrukcje Aleksandra I dla wys³annika w Madrycie, D. P. Tatiszczewa, Berlin 1/13 XI
1815, [w:] P. V o l t e s B o u, Documentos imperiales rusos acerca de la España del primer cuarto
del siglo XIX, Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, mayo 1975, vol. XIII, s. 127.
28
Tatiszczew przyby³ do Hiszpanii jako minister we wrzeniu 1814 roku i pozostawa³ tam do
1819 roku. Diplomaticzeskij s³owar, pod red. W. M. Chwostowa, t. 3, Moskwa 1973, s. 452;
M. A. D o d o l j e w, Fond D. P. Tatiszczewa w gosudarstwiennoj publicznoj Bibliotiekie imienii
M. E. Sa³tykova-Sczedrina, Sowietskie archiwy 1976, t. 5, s. 7176.
29
H. B a u n m g a r t e n, Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution bis
auf unsere Tage, t. 2, Leipzig 1868, s. 8889; M. T. M e n c h e n B a r r i o s, op. cit., s. 17.
30
Deklaracje sk³adane przez Tatiszczewa nied³ugo po przybyciu do Madrytu w sprawie poparcia
dla hiszpañskich pretensji wobec Panny, pomocy w anektowaniu Portugalii, wsparcia w dziele
reorganizacji finansów i wojska czy nawet sfinalizowania projektu ma³¿eñstwa Ferdynanda VII
z wielk¹ ksiê¿n¹ Ann¹ wskazywa³yby nawet na przekroczenie zasad instrukcji przez ministra.
Zob. A. M. S c h o p S o l e r, Un siglo..., s. 164168.
31
E. E g g e r s, E. F e u n e d e C o l o m b í i, Francisco de Zea Bermúdez y su época. 17791850,
Madrid 1958, s. 4070.
32
M. T. M e n c h e n B a r r i o s, op. cit., s. 20.
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sukces Tatiszczewa by³ jednoczenie dowodem braku koordynacji w prowadzeniu hiszpañskiej polityki zagranicznej: traktat dotycz¹cy akcesji podpisany zosta³
31 maja 1817 roku bez wiedzy ówczesnego sekretarza stanu Pedro de Cevallosa.33 Uleg³oæ wobec rosyjskich zamierzeñ nie przynios³a oczekiwanego rezultatu. Ferdynand VII, zwodzony przez cara i jego ministra, podpisa³ ponadto
(29 maja/10 czerwca 1817), obok Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Austrii i Prus,
traktat w Pary¿u, który jednak nie rozwi¹za³ problemu roszczeñ infantki Marii
Luizy zgodnie z hiszpañskimi ambicjami.34 Równie obojêtny wobec interesów
hiszpañskich okaza³ siê car w kwestii zniesienia handlu niewolnikami.35
Jako problem najpowa¿niejszy postrzegano jednak w Hiszpanii kwestiê kolonialn¹ i to Ameryka koncentrowa³a uwagê polityków hiszpañskich i samego
monarchy. Pragnienie odzyskania kontroli nad koloniami sta³o siê wyranym
determinantem polityki Ferdynanda VII, pocz¹wszy od koñca 1816 roku. Sytuacja w imperium by³a coraz trudniejsza: ruchy niepodleg³ociowe w Ameryce
nasila³y siê, a wraz z atakiem wojsk portugalskich na terytorium Banda Oriental
(Urugwaj) nad rzek¹ La Plata konflikt, do tej pory stanowi¹cy wewnêtrzny problem hiszpañski, nabra³ charakteru miêdzynarodowego. Starania o pomoc rosyjsk¹ w celu podporz¹dkowania zbuntowanych prowincji zamorskich Hiszpania
podjê³a jeszcze w po³owie 1816 roku.36 Pocz¹tkowo nadzieje nie wydawa³y siê
33
Kulisy ca³ego przedsiêwziêcia przedstawi³ nastêpca Cevallosa na stanowisku sekretarza
stanu: J. G a r c i a d e L e ó n y P i z a r r o, Memorias, pod red. Á. Alonso-Castrillo, Madrid
1998, s. 232235, 261262. Zob. tak¿e M. A r t o l a, op. cit., s. 452.
34
Przyznawano co prawda infantce i jej nastêpcom prawa do ksiêstwa Parmy, Piacenzy
i Guastalli po mierci Marii Ludwiki austriackiej, ale Hiszpania musia³a jednoczenie po¿egnaæ siê
z apetytami na jakiekolwiek inne zdobycze terytorialne w Italii. Ferdynand VII liczy³ przede wszystkim na podwojenie pensji wyznaczonej Marii Luizie, a nastêpnie jej zamianê na równorzêdne
terytorium przez przy³¹czenie do Lukki ksiêstw Massa i Carrara oraz czêci Toskanii, a tak¿e na
uznanie praw Burbonów parmeñskich do sukcesji w Sardynii w razie wyganiêcia mêskiej linii
panuj¹cej tam dynastii. Ibid., s. 453.
35
Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami i mimo wczeniejszych dwuznacznych dzia³añ Tatiszczew ostatecznie wspar³ brytyjskiego ambasadora w Madrycie, Henryego Wellesleya w negocjacjach dotycz¹cych tej kwestii i zakoñczonych podpisaniem odpowiedniego traktatu (23 IX 1817).
Car by³ bezporednio zainteresowany jego realizacj¹: rekompensata, do jakiej zobowi¹zywa³a siê
Wielka Brytania za zniesienie handlu (400 tys. funtów szterlingów), w ca³oci przeznaczona zosta³a na sp³atê pierwszej raty d³ugu wobec Rosji za zakupione przez Hiszpaniê statki. The National
Archives, Public Record Office, London. Zespó³: Foreign Office [dalej: FO], sygn. 72/196, wicehrabia Castlereagh do H. Wellesleya, FO 25.07.1817, prywatny, f. 132R134L; FO 72/200,
H. Wellesley do Castlereagha, Madrid 25.09.1817, prywatny, f. 98R99R. Zob. tak¿e A. M. S c h o p
S o l e r, Un siglo..., s. 225228.
36
AHN, Estado, leg. 6125/3. Borrador de una Nota para los Plenipotenciarios en París con
motivo de las tristes noticias recibidas de la sublevación del Brasil (bez daty). M. T. M e n c h e n
B a r r i o s, op. cit., s. 2426. Równoczenie w Europie pojawi³y siê pog³oski o zamiarze scedowania Rosji, w zamian za udzielon¹ pomoc, wyspy Minorki. A. M. S c h o p S o l e r, Un siglo...,
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ca³kowicie bezpodstawne. Podczas konferencji w Pary¿u w pocz¹tkach nastêpnego roku Aleksander I zaproponowa³ wspólne poparcie interesów hiszpañskich
w Ameryce. Dopiero sprzeciw potêg europejskich wobec tej inicjatywy spowodowa³, ¿e Hiszpania musia³a pogodziæ siê z koniecznoci¹ polegania jedynie na
w³asnych si³ach. Protest wyrazi³a przede wszystkim Wielka Brytania, nie zamierzaj¹c dopuciæ, by reakcja Europy na spór hiszpañsko-portugalski w Ameryce
Po³udniowej i ewentualna mediacja wykroczy³a poza sferê rozmów, w których
ona sama mia³a graæ pierwsz¹ rolê.37 W konsekwencji fiaska pomys³u Aleksandra I, Ferdynand VII powróci³ do koncepcji samodzielnego rozwi¹zania kwestii
kolonii i w marcu 1817 roku zwróci³ siê do cara z prob¹ o pomoc w powiêkszeniu floty hiszpañskiej, co by³o niezbêdne dla przywrócenia w³adzy nad Ameryk¹.38 Propozycja spotka³a siê z bardzo dobrym przyjêciem ze strony rosyjskiego
ambasadora, który dostrzega³ w niej konkretne korzyci dla Rosji: zarówno terytorialne (mo¿liwoæ poszerzenia posiad³oci w Kalifornii), jak i handlowe (przywileje dla kupców rosyjskich w Ameryce).39 Tak¿e car i jego ministrowie przystali na pomys³ Ferdynanda VII. Odmiennie jednak obie strony pojmowa³y tak
warunki, na jakich mia³aby zostaæ podpisana umowa, jak i charakter porozumienia. Dla monarchy hiszpañskiego kupno statków (zgodnie z ostatecznie podpisan¹ konwencj¹ w pe³ni uzbrojonych) mia³o byæ transakcj¹ o wymiarze militarnym: wyrazem sojuszu ³¹cz¹cego oba kraje, form¹ wojskowej pomocy ze strony
rosyjskiej, przedsiêwziêciem o wyranym celu i dlatego te¿ wymagaj¹cym zachowania tajemnicy. Postawa cara by³a niejednoznaczna. By³ on przychylny hiszpañskiej interwencji zbrojnej w Ameryce i gotowy do udzielenia wsparcia. Jednoczenie, w trosce o równowagê si³ w Europie, równie silnie zainteresowany
by³ niezadra¿nianiem stosunków z Wielk¹ Brytani¹. Zgodnie z intencjami cara
relacje z Hiszpani¹ nie powinny os³abiaæ stosunków Rosji z innymi krajami.40
W konsekwencji, strona rosyjska od pocz¹tku deklarowa³a, ¿e umowa nie mo¿e
byæ traktowana jak operacja wojskowa, a minister spraw zagranicznych K. V.
Nesselrode podkrela³ czysto handlowy charakter transakcji i fakt, ¿e dla Rosji
wartoæ zawieranego z Hiszpani¹ porozumienia le¿y wy³¹cznie w jego finansos. 204; M. K o s s o k, Historia de la Santa Alianza y la emancipación de América Latina, Buenos
Aires 1968, s. 84.
37
Ibid., s. 6869.
38
B. N. K o m i s s a r o w, Ob otnoszenii Rossii k wojnie ispanskoj Amieriki za niezawisimost
(po matieria³am archiwa V. M. Miroszewskogo), Viestnik Leningradskogo Uniwiersitieta 1964,
nr 8, s. 6071; M. A. D o d o l j e w, Rossija i Ispanija..., s. 127135. B³êdn¹ interpretacjê transakcji dotycz¹cej kupna floty rosyjskiej przedstawi³ M. S a r a l e g u i y M e d i n a, Un negocio
escandaloso en tiempos de Fernando VII. Narración histórica, Madrid 1904, s. 3854.
39
A. M. S c h o p S o l e r, Un siglo..., s. 209.
40
M. A. D o d o l j e w, Rossija i Ispanija..., s. 84.
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wym wymiarze.41 Interpretacja by³a karko³omna, bowiem umowa mia³a nie tylko
niezaprzeczalny charakter polityczny, ale wymierzona by³a przeciw Wielkiej
Brytanii i jej interesom w Ameryce. Car, dbaj¹c o to, by nie zak³óciæ w³asnych
relacji z potêgami europejskimi, i pragn¹c byæ mo¿e uwiarygodniæ swe deklarowane, czysto handlowe, intencje, nie godzi³ siê równie¿ na zachowanie umowy
w tajemnicy.42 Ostatecznie ca³a transakcja, choæ zrealizowana zgodnie z umow¹,
nie pomog³a Hiszpanii odbudowaæ swej pozycji na morzach i w koloniach, sta³a
siê natomiast przyczyn¹ powa¿nego skandalu w kraju.
Klarowna sta³a siê te¿ wkrótce postawa cara, który oficjalnie uzna³, ¿e pacyfikacja Ameryki winna zostaæ przeprowadzona drog¹ mediacji pañstw europejskich, i gotów by³ nawet przystaæ na szczególn¹ rolê Wielkiej Brytanii w tym
przedsiêwziêciu. W listopadzie 1817 roku rekomendowa³ Ferdynandowi VII zmianê polityki wobec kolonii na mniej restrykcyjn¹, z nadaniem Karty Konstytucyjnej w³¹cznie.43 Ostatnia hiszpañska próba siêgniêcia po pomoc Rosji w celu rozwi¹zania problemów kolonialnych i to w sposób pokojowy, ale na w³asnych
warunkach, podjêta zosta³a wobec zbli¿aj¹cego siê kongresu w Akwizgranie.44
Pragnieniem Ferdynanda VII by³o wziêcie udzia³u w zbli¿aj¹cej siê konferencji
i podjêcie rozmów w sprawie pacyfikacji kolonii. Bezskutecznie liczy³ przy tym,
¿e w³anie w Aleksandrze I znajdzie sprzymierzeñca dla swych planów i ¿e car
zechce oraz zdo³a sk³oniæ pozosta³e mocarstwa do zaproszenia Hiszpanii na kongres. Fiasko i tej inicjatywy sk³oni³o monarchê do powa¿nego zwrotu w polityce.
W koñcu 1818 roku wymieniony zosta³ sk³ad rz¹du i ostatecznie odrzucono mo¿liwoæ skorzystania z mediacji pañstw europejskich na rzecz samodzielnej akcji
militarnej w Ameryce.45 Interwencjê zbrojn¹ uniemo¿liwi³ jednak w styczniu
1820 roku bunt wojsk ekspedycyjnych stacjonuj¹cych w okolicach Kadyksu,
w konsekwencji którego rz¹dy w kraju na ponad trzy lata przejêli libera³owie
i przywrócono system konstytucyjny.
Cech¹ charakterystyczn¹ dla polityki hiszpañskiej wobec Rosji w pierwszym
okresie panowania Ferdynanda VII by³o usilne d¹¿enie do cis³ego sojuszu.
B. N. K o m i s s a r o w, op. cit., s. 64.
Spór dotyczy³ te¿ nazwy porozumienia. Umowa podpisana 30 VII/11 VIII 1817 roku jako
Konwencja, mimo oporu ze strony Ferdynanda VII, zosta³a przemianowana na Acte de vente.
Korektê wprowadzono w kwietniu 1818 r. D. P. Tatiszczew do K. V. Nesselrodea, Madrid 11/23
XII 1817, [w:] P. V o l t e s B o u, Documentos imperiales...(Continuación), Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, febrero 1978, vol. XVIII, s. 154155.
43
A. M. S c h o p S o l e r, Un siglo..., s. 239243; W. S. R o b e r t s o n, Russia and the
Emancipation of Spanish America, 18161826, The Hispanic American Historical Review 1941,
nr 21, s. 201202.
44
J. B é c k e r, Relaciones exteriores..., s. 438441; M. K o s s o k, op. cit., s. 9596;
A. M. S c h o p S o l e r, Un siglo..., s. 246.
45
Ibid., s. 250.
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Wynika³o to w du¿ej mierze z przes³anek ideologicznych, ale tak¿e z celów
hiszpañskiej polityki zagranicznej. Rosja, nazywana Coloso del Norte, by³a mocarstwem potê¿nym, rozleg³ym imperium z nieograniczon¹ w³adz¹ cara. Imperialna potêga dzia³a³a jak magnes, bowiem Rosja reprezentowa³a wszystko, o co
tak bezskutecznie zabiega³ Ferdynand VII w Hiszpanii. Dlatego postrzegana by³a
jako wartociowy sprzymierzeniec w odbudowie absolutyzmu, odzyskaniu kontroli nad zbuntowanymi prowincjami w Ameryce, przywróceniu Hiszpanii jej
mocarstwowej pozycji wród pañstw europejskich. Ponadto, w przeciwieñstwie
do Wielkiej Brytanii czy Francji, w Rosji nie dostrzegano zagro¿enia dla pozycji
Hiszpanii, czy to z racji odleg³oci geograficznej dziel¹cej oba kraje, czy te¿
bliskoci ideowej ³¹cz¹cej pañstwa absolutne, odwo³uj¹ce siê do zasady legitymizmu. Sojusz z Rosj¹ móg³ byæ prób¹ ucieczki przed antagonizmem i dylematem
francusko-brytyjskim w polityce zagranicznej Hiszpanii. Bardzo wyranie koncepcja ta sformu³owana zosta³a w instrukcjach dla F. de Zea Bermúdeza jeszcze
w dobie wojny o niepodleg³oæ: wymaga tego polityka Hiszpanii, i jej zdecydowana wola uniezale¿nienia siê pod ka¿dym wzglêdem od wszelkiej obcej dominacji, a poniewa¿ interesy Rosji nigdy nie bêd¹ sprzeczne z interesami Hiszpanii,
dlatego zawi¹zuj¹c ów sojusz, nie nara¿amy siê na utratê niczego.46 Ale oparcie
siê na Rosji by³o tylko pozornie naturalne i uzasadnione. W rzeczywistoci wiadczy³o o braku realizmu politycznego, niezrozumieniu polityki i faktycznych interesów rosyjskich i w³anie podporz¹dkowaniu hiszpañskiej polityki zagranicznej.
Tak poszukiwane zbli¿enie z Rosj¹ nie przynios³o Hiszpanii ¿adnych korzyci.
RÉSUMÉ

Lauteur présente le problème de relations politiques entre lEspagne et la Russie à lépoque
napoléonienne ainsi quau temps des premières années après le congrès de Vienne. Les Espagnols
considéraient la Russie comme une puissance et ils en traitaient comme un allié de valeur dans le
processus de reconstruction de labsolutisme sur la Péninsule Pyrénéenne. Lalliance avec la
Russie pourrait devenir lalternative de stimulation de la politique étrangère dEspagne vis-à-vis
des tentatives franco-britannique.
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AHN, Estado, leg. 6123/2, E. Bardaxí y Azara do F. de Zea Bermúdeza, Cádiz 29 VI 1811.

