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ANOTACE
Práce se věnuje ruské reakci na revoluční období let 1830-31 prizmatem teorie defenzivního
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k francouzské a belgické revoluci. Druhá část je věnována problematice Polska a jeho vztahu
k Ruskému impériu. Ve třetí části autor analyzuje vnitřní poměry panující v ruském státě.
Autor v ní sleduje oblasti veřejného mínění, hospodářské podmínky a situaci v armádě.

ANOTATION
This thesis deals with the Russian response to the revolutionary era of the years 1830-31,
using the theory of defensive realism. Based on archival material and on available literature,
it analyzes mechanisms for the adoption of decisions in the Russian political structures. The
author approaches the topic with chronological-thematic perspective. The first section
analyzes the politics of the Russian tsar and his environment in relation to the French and
Belgian Revolutions. The second part is devoted to the issue of Poland. In the third part the
author analyzes the internal conditions in the Russian State itself. Last but not least, the
author analyzes public opinion, economic conditions and the situation in the army.
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ÚVOD

METODOLOGIE TÉMATU
Období let 1815–1848 bývá často považováno za dobu relativního klidu, jakýsi
mezičas mezi dvěma podstatnými událostmi. Žádný opravdu větší válečný konflikt
neproběhl, revoluce nabývaly pouze lokálního významu a ani jiné otřesy
neznamenaly reálné nebezpečí pro fungující systém. Přesto lze říci, že jde o období,
které předurčilo další vývoj evropského regionu a v dosavadních vývojových
trendech znamenalo důležitý obrat, jehož nejvýraznějším projevem byl právě
počátek třicátých let devatenáctého století, kdy byly ve Francii a Anglii konzervativní
vlády vystřídány liberálními režimy. Vedle nich i proti nim Prusko, Rakousko a
Rusko stály i nadále na konzervativních pozicích, což mezi oběma tábory vytvářelo
propast, která byla jen stěží překonatelná.
Mikuláš I. musel hned po nástupu na trůn čelit nebezpečí revolty ve své
vlastní zemi. Děkabristické povstání v roce 1825 jej již na samém počátku jeho vlády
utvrdilo v názoru, že je třeba pokračovat v politice Alexandra I., která zvláště na
konci jeho vlády směřovala k potlačení všech projevů revoluce. Ve své snaze omezit
nebezpečí vzniku povstání pokračoval po celou dobu své vlády, ať již tomu bylo v
politice vnitřní, a to v oblasti cenzury, omezování nebezpečí silnějšího dělnictva nebo
studentstva, nebo v politice zahraniční, kde byl ochoten do boje proti všem
revolučním projevům nasadit i armádu. Jeho rozhodnutí ale musela vycházet
z určitého kontextu a měla i své limity. Car i přes svoji deklarovanou neomezenou
moc nemohl nikdy jednat zcela bez ohledu na okolnosti – to jak vnitřní, tak ani
vnější. Byl nucen naslouchat názorům svých panovnických souputníků a
konfrontovat veškerá svá rozhodnutí s jejich názory.
Revoluční vlna, která v letech 1830-31 proběhla téměř celou Evropou, pak
znamenala pro politiku Mikuláše I. zatěžkávací zkoušku. Došlo k posunům ve
9

vnitřním politickém uspořádání obou námořních velmocí, tedy Francie a Velké
Británie, vytvořila nový stát, Belgii, ohrozila i další země. Pro Mikuláše, který chápal
svoji roli na trůnu jako povinnost předat zemi tak, jak ji zdědil, bylo pochopitelně
nutné na danou situaci reagovat. I z toho důvodu analyzuji reakci ruského státu
v tomto unikátním okamžiku.
Na rozdíl od prací, které pojednávají o vzájemných vztazích velmocí v delším
časovém úseku čistě na bázi diplomatických jednání (vnitřní okolnosti zůstávají
stranou),1 se tato disertace snaží vysvětlit, proč a jak Rusko a jeho představitelé
reagovalo na vznik červencové revoluce a následné revoluční hnutí. Usiluje o to
vysledovat specifickou racionalitu jednání, které mělo za cíl omezit nebezpečí
rozšíření revoluce do dalších částí Evropy, a proto se nesoustředilo pouze na
zahraniční politiku, ale bralo, na Rusko někdy až nečekaně vážně, v úvahu i další
oblasti (společnost, ekonomiku nebo armádu). Ruská opatření v boji proti projevům
národnostních či sociálních nepokojů tato práce neanalyzuje z hlediska polarity
dobré-špatné, ale vidí danou politiku jako promyšlenou strategii, která byla fakticky
pro Rusko v daném období a s přihlédnutím k jeho vnitřnímu stavu jediná možná.
Omezuje se na krátké období let 1830-31 s jistým přesahem do prehistorie i důsledků
sledovaných událostí, teritoriálně pak postihuje Rusko (jeho západní, zčásti
středoevropský, okraj) a západní Evropu.
Státy se pro své aktivity, máme-li použít personifikaci, rozhodují nikoli
v rámci „škatulek“, jako jsou třeba diplomatická jednání, ale ve větší či menší míře
komplexně, takže jejich rozhodnutí vznikají reflexí stavu různých oblastí veřejného
života, kterým je přisouzena určitá váha. K jejich analýze musí badatel využít
poznatky a metodologii z oblasti hospodářských hospodářských, sociálních,
diplomatických či jiných dějin. Jejich váha znamená, že některé oblasti jsou
respektovány více a některé méně. V případě revolucí let 1830-31 ruský car musel
zvažovat nejen jejich mezinárodněprávní kontext, nabízející určité možnosti
Typickou ukázkou je Andrei Lobanov‐Rostovsky, Russia and Europe, 18251878, (Ann Arbor, MI,
The George Wahr 1954).
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diplomatické akce ale také další aspekty. Pro případnou intervenci proti Francii
musel brát v potaz takové záležitosti, jako byl stav armády a její připravenost na
podobnou kampaň, schopnost ruského hospodářství takovou kampaň financovat,
nálady v ruské společnosti, které by v případě neúspěchu mohly způsobit ne-li
vnitřní rozkol státu, pak přinejmenším jeho určitou destabilizaci (v živé paměti
přetrvávalo již zmíněné děkabristické povstání). A protože Rusko bylo rozsáhlou říší,
musíme brát v úvahu i reakce jejích periferních oblastí, které byly do ní teprve
relativně nedávno inkorporovány. Například v případě belgické revoluce to zahrnuje
pozornost věnovanou vnitřním náladám v Polském království. Naopak otázky
spojené s hospodářskými záležitostmi, které mají spíše dlouhodobou povahu, byly
ve světle hrozícího nebezpečí revoluce považovány za druhořadé, takže v systému
různých faktorů měly malou váhu.
Tradiční schéma diplomatických dějin tu není již příliš využitelné, takže práce
je koncipována jako multidisciplinární minimálně proto, že se zaměřuje na analýzu
podstatných aspektů vzniku, formulace a prosazování zahraničněpolitických
rozhodnutí jako procesu odehrávajícího se nejen v kontextu diplomatických, ale i
hospodářských, sociálních i vojenských dějin. Analýza je založena na prostém
předpokladu, že na stát vnější a vnitřní okolnosti působí, zároveň však stát a jeho
činitelé tyto okolnosti vlastní politikou formují.
Tato koncepce vychází z některých prací Williama C. Fullera, který se věnuje
vztahu stavu armády a zahraničněpolitickým ambicím, popřípadě Paula Kennedyho,
jehož přístup zdůrazňuje spíše vliv ekonomických faktorů na mocenskou sílu.2
Z metodologického hlediska je zajímavý článek Wolfa D. Grunera Grossbritanien und
die Julierevolution von 1830 v časopise Francia.3 V něm se autor věnuje vztahu Velké
Británie ke konkrétnímu problému, kterým byla, stejně jako v mém případě,
červencová revoluce v roce 1830. Gruner rozpracovává pohled, který zahrnuje otázky
Paul Kennedy, Vzestup a pád velmocí, 15002000, (Praha: Nakladatelství Lidových novin, 1998).
William C. Fuller, Strategy and Power in Russia 16001914, (New York: The Free Press, 1998).
3
Wolf D. Gruner, „Großbritannien und die Julirevolution von 1830: Zwischen Legitimitätsprinzip
und nationalem Interesse (avec résumé français)“, Francia, 9, 1981, 369‐410.
2
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spojené s ekonomickým a sociálním vývojem, nicméně nevěnuje se souvislostem
spojeným s tlakem veřejného mínění, ani problematice osobností, které jsou
prostředníky mezi rozhodnutím a jeho převedením do konkrétního jednání.
Téma politiky Mikuláše I. by se mohlo zdát z jistého pohledu probádaným,
protože tento car, známý coby „četník Evropy“, přitahoval pozornost již za svého
života. Základní práce, vedle starších životopisů vydaných za carova života nebo
těsně po smrti (Golovin, Smucker), které se soustředily spíše na kritiku než na
důkladnou analýzu, představovaly knihy především Nikolaje Šildera, Constantina
de Grünwalda nebo Theodora Schiemanna, z nejnovějších děl se jedná zeména o
práce Leonida Vyskočkova. Ty již nabízejí mnohem plastičtější obraz vlády Mikuláše
I. Jejich hlavním cíle je ale spíše analyzovat carovu osobnost v čistě politickém
výměru, vlivy dalších jevů, jako ekonomických faktorů, jsou potlačeny.4
Ve své práci vycházím především z postulátů teorie defenzivního realismu,
která předpokládá, že stát se snaží maximalizovat svoji bezpečnost, přičemž neustále
zvažuje kontext a důsledky svých rozhodnutí, která pak případně modifikuje. Úsilí o
maximalizaci bezpečnosti může vyvolávat další, někdy i větší bezpečnostní rizika,
než byla ta původní. Státy jsou pak nuceny ke sledování umírněné zahraniční
politiky reakcí celé struktury mezinárodních vztahů. Takto formulují koncept
defenzivního realismu Mathew Rendall nebo autor samotného termínu „defenzivní
realismus“ Jack Snyder.5 Výhodou koncepce defenzivního realismu, oproti
„klasické“ verzi je, že reflektuje jako významný faktor také vývoj ve vnitřní politice
jednotlivých států.
Pro danou situaci považuji za nutné doplnit tento přístup důrazem na roli
jedince v rozhodovacím procesu. Je zřejmé, že jakkoliv pracovaly se stejnými
4
Samuel M. Smucker, The Life and Reign of Nicholas the First, Emperor of Russia, (Philadelphia, J. W.
Bradley, 1860), Ivan Golovine, Russia under the Autocrat Nicholas the First, (London: Henry Colburn,
1846), Nikolaj K. Šilder, Imperator Nikolaj Pěrvyj, jego žizň i carstvovanie, (Sankt Peterburg, 1903). Ivan
Golovine, Russia under the Autocrat Nicholas the First, (London: Henry Colburn, 1846). Leonid Vyskočkov,
Nikolaj I., (Moskva: Molodaja gvardija, 2003).
5
Mezi zastánce teorie defenzivního realismu například patří: Mathew Rendall, “Defensive Realism
and the Concert of Europe”, Review of International Studies, 2006, 32, 523‐540. Jack Snyder, Myths of
Empire: Domestic Politics and International Ambition, (Ithaca: Cornell University Press, 1991).
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informacemi, kontextualizace těchto informací a jejich převedení do reálného činu
bylo u každé osobnosti různé, závislé mimo jiné i na váze, kterou té či oné informaci
přisuzovala s příslušnými praktickými následky. Záleží tedy i na roli individuálních
aktérů, což zvláště v samoděržavném mikulášovském Rusku nelze pominout, resp.
nelze tento faktor jen tak jednoduše rozpustit v anonymní struktuře státu.
Autoři realistických prácí (jak klasických, tak těch ovlivněných defenzivní
variantou realismu) chápou Rusko jako součást systému a aktéra mezinárodních
vztahů – jmenovat lze například odborníky na dějiny mezinárodních vztahů
Schroedera, Bridge a Bullena, Kennedyho, Lyonse nebo Blacka6 nebo do určité míry
již zmíněného Andreie Lobanova-Rostovského, který se věnoval přímo Rusku. Jejich
východiska, byť jsou pro tuto práci užitečná, však bylo nutné doplnit o analýzu
vnitřní podmíněnosti ruské zahraniční politiky a veřejného mínění, které v tomto
období začínalo jako značně důležitý faktor vstupovat do zahraničněpolitického
rozhodování a, jak uvádí Jeremy Black, hrálo významnou roli dokonce i ve státech
s autokratickým zřízením, včetně Ruska.7
Práce tedy nepředkládá „kalendář“ diplomatických jednání souvisejících
s ruskou reakcí na revoluci 1830, byť v určitých fázích výkladu bylo nutné
postupovat s větším zaměřením na detaily jednání. Daleko více směřuje k pochopení

Paul W. Schroeder, The Transformation of the European Politics, 17631848, (London: Clarendon
Press, 1996). F. R. Bridge, Roger Bullen, Great Powers And The European States System 18141914, (London
and New York: Longman, 1980). Paul Kennedy, Vzestup a pád velmocí, 15002000, (Praha: Nakladatelství
Lidovýách novin, 1998), Martyn Lyons, Post‐Revolutionary Europe, 1815‐1856, (New York: Palgrave,
2006), Jeremy Black, Great Powers and the Quest for Hegemony, (New York: Routledge, 2008).
7
Black, „Great Powers and the Quest for Hegemony“, 9. Mezi teoretiky mezinárodních vztahů je
otázka vztahu mezi veřejným míněním a poměrně často studovaná. Hlavní část teoretických prací se týká
americké zahraniční politiky, jako například: Thomas A. Bailey, The Man in the Street: The Impact of
American Public Opinion (New York: The MacMillan Company, 1948). Douglas C. Foyle, Public Opinion and
Foreign Policy: Elite Beliefs as a Mediating Variable, International Studies Quarterly, Volume 41, Issue 1,
Date: March 1997, 141‐170, Jerome Laulicht, Public Opinion and Foreign Policy Decisions, Journal of Peace
Research, Vol. 2, No. 2 (1965), 147‐160. Pro ruské prostředí období Mikuláše I. jsou použity práce Sidney
Monas, The Third Section: Police and Society in Russia under Nicholas I (Cambridge‐Massachusetts: Harvard
University Press, 1961). Britské veřejné mínění ohledně Ruska a jeho vliv na britskou zahraniční politiku
analyzuje kniha John H. Gleason, The Genesis of Rusophobia in Great Britain, (London: Harvard University
Press, 1950).
6
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ruského jednání jako součásti vídeňského systému, kterého se účastnilo se všemi
svými vnitřními možnostmi i limity.
Práce je členěna podle chronologicko-věcného schématu na tři základní části.
První kapitola první části sleduje mezinárodněpolitický rámec, který vytvořila
francouzská červencová revoluce, tj. období od začátku této revoluce v roce 1830 po
polovinu třicátých let. Červencová revoluce narušila dosavadní stabilitu systému
definovaného Vídeňskými dohodami z roku 1815. Francie se tak znovu dostala do
role, kdy byla považována za hlavní zdroj nestability na evropském kontinentu.
Kapitola se dále zabývá rozšířením revoluce i do dalších oblastí, jako byla například
Itálie.
Druhá kapitola pojednává o belgickém povstání, jehož výsledek již přímo
měnil vídeňské uspořádání, když jeden z jeho základních pilířů, tedy jednotné
Nizozemí, byl rozdělen na dva státy. Kapitola sleduje jednání, která provázela
rozpad Nizozemí, a účast Ruska, které se postupně, jak se snižoval revoluční náboj
událostí, z procesu stahovalo a přenechávalo svoje angažmá Prusku.
Třetí kapitola, která zároveň uvozuje další část věnovanou Polskému
království, pojednává o situaci v uspořádání polských zemí pod ruskou vládou.
Kapitola sleduje postupný vývoj vnitřního uspořádání a vztahů mezi Ruskem a
Kongresovkou od období na konci vlády Alexandra I. až po opatření, která učinil
Mikuláš I. po polském povstání v roce 1831. Jejím cílem bude analyzovat jak
vzrůstající Mikulášův pocit nespokojenosti se zřízením panujícím v Polském
království a přijatá politická opatření, tak i změny, které se udály zejména
ve finančních vztazích. Následující kapitola líčí události listopadového povstání
v mezinárodním kontextu, přičemž daleko více než reflexe samotných bojů, které
proběhly, si všímá jejich vlivu na postavení Ruska v rámci evropského systému;
analyzuje tak hlavně jednání, která jej provázela. Konec povstání následně tvoří
logický mezník v jednáních, kdy ruský car plně stabilizoval situaci v kongresovce a
nemusel se již ohlížet na protesty přicházející především z Británie a Francie.
14

Kapitola věnovaná veřejnému mínění se věnuje různým aspektům působení pohledů
na Rusko v západní Evropě. Právě veřejné mínění a vliv protiruských skupin, včetně
emigrantských, bylo ruskou administrativou považováno za původce napětí
v Evropě.
Poslední část práce je věnována vnitřnímu rozměru protirevolučního boje.
První kapitola se věnuje úloze osobností v ruské zahraniční politice daného období,
hlavně vztahu mezi carem, vicekancléřem a příslušnými velvyslanci. Ačkoli car měl
v ruské zahraniční politice konečné slovo, úloha dalších osobností kolem něj nebyla
vůbec marginální, jelikož finálně vyjádřený názor, byť jej na první pohled
verbalizoval jen on sám, byl vyjednán mezi ním a jeho okolím. Jednalo se o
vyjednaný kompromis mezi samoděržavnou vůlí a schopností okolí ovlivnit tuto
vůli upozorněním na heterogenitu, kontext a váhu souvisejících faktorů. Upozorňuji
tu i na význam některých dalších, někdy zdánlivě i banálních aspektů, jako například
na spojité nádoby času a prostoru – jakou roli hrály vzdálenosti mezi Petrohradem a
místem jednání (než dorazil příslušný ukaz, musel si velvyslanec poradit sám).
Následující kapitola pojednává o stavu ruské armády, která utrpěla
v předcházejících taženích proti Persii a Turecku značné ztráty. Její prestiž navíc
zdlouhavostí bojů proti vojskům, která nebyla považována za rovnocenná armádám
evropských mocností, výrazně poklesla. Přesto byla důležitým prvkem v boji proti
revoluci, a to jak v přímých bojových operacích, jako tomu bylo například v Polsku,
tak i jako odstrašující prvek (naplno se to ukázalo při potlačení revoluce v Uhrách
roku 1849). Na to navazuje kapitola věnovaná náladám v ruské společnosti. Ty jsou
sice jen velmi obtížně sledovatelné, jelikož jim však byla carskou administrativou
přikládána naprosto zásadní důležitost, nelze je v žádném případě pominout.
Kapitola pojednávající o ekonomických záležitostech se věnuje získávání vnitřních
zdrojů pro vedení tak náročné politiky, jakou byl boj proti evropskému revolučnímu
hnutí. Rusko bylo ve srovnání s ostatními zeměmi relativně zaostalé, je tedy otázkou,
zda

tyto

zdroje,

navíc

vyčerpané

nepříznivými
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okolnostmi

a

následky

napoleonských válek, mohly pokrýt náklady spojené s vojenskými kampaněmi.
Kapitola se věnuje i dalším otázkám a vlivům, které mohly do rozhodovacího
procesu vstoupit, tedy zahraničnímu obchodu či otázkám spojeným s vnější
zadlužeností.

PRAMENY A LITERATURA

Jakkoliv si práce neklade jako hlavní cíl prezentaci nově objevených
archivních dokumentů, archivní materiály tvoří její základ. Jedná se především o
materiály Archivu zahraniční politiky Ruského impéria v Moskvě, jmenovitě fond
Kanceljarija a britského The National Archives v Londýně, jmenovitě korespondenci
mezi Londýnem a britským velvyslancem v Petrohradě. Ruské archivní materiály
poskytují detailní pohled na ruskou zahraniční politiku Mikuláše I., zvláště na
komunikaci mezi Petrohradem a jednotlivými velvyslanci. Materiály londýnského
archivu pomáhají především pochopit pohled diplomacie rozhodující velmoci
evropských jednání.
Vedle primárních pramenů byly využity i kolekce publikovaných dokumentů,
především monumentální edice ruského historika a teoretika práva Fjodora Martense
Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les Puissances étrangeres a dále
edice dokumentů Archivu zahraniční politiky Ruského impéria Vněšňaja politika
Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl Rossijskoj
Feděracii.8 Obě edice pokrývají zásadní jednání a tvoří vhodný doplněk k archivním
materiálům. Martens se však v doprovodných komentářích dopouští poměrně
častých nepřesností v dataci jednání, které je nutné mít při jejich čtení na paměti.
Oproti tomu jsou doprovodné vysvětlivky v dokumentech edice Vněšňaja politika

Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl Rossijskoj
Feděracii, Tom XVII., Avgust 1830g.‐Janvar 1832 g, (Moskva: Meždunarodnyje otnošenija, 2005).
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Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl Rossijskoj Feděracii
velmi spolehlivým zdrojem doplňujících informací. V předmluvě autoři zdůrazňují
právě snahu o zasazení vlivu polské problematiky na ruskou zahraniční politiku do
celkového kontextu tak, aby se předešlo jejímu přeceňování. Cennou materiální
základnu poskytují také dokumenty, které vycházely v edicích Russkaja starina nebo
Sbornik russkogo istoričeskogo obšestva. Vedle základních dokumentů byla využita
memoárová literatura, přirozeně s ohledem na její často problematická hodnocení.
Pro kapitolu pojednávající o veřejném mínění v západní Evropě a vztahům k Rusku
byla využita i dobová literatura, která se ohlasům na Rusko, popřípadě rusko-polský
konflikt, věnovala, například práce Józefa Hordynského, History of the late Polish
revolution, and the events of the campaign.9
Z konkrétních prací ruských historiků je nutné na prvním místě uvést práce
Sergeje S. Tatiščeva Nikolaj Pervyj i inostrannyje dvory a Vněšňaja politika Nikolaja I.
Tatiščev

se,

jako

syn

významného

ruského

diplomata,

navíc

v duchu

metodologických přístupů konce devatenáctého století, věnoval hlavně jednání na
úrovni státnické a diplomatické. Vychází přitom z konzervativních základů a jeho
práce je Mikulášovi velmi příznivě nakloněna. Tatiščev poukazuje na povahu doby,
ve které Mikuláš žil a na vnější okolnosti, které k němu byly daleko méně příznivé,
než k jeho bratrovi nebo babičce. Speciálně se také zabýval otázkami reakce
francouzské a britské veřejnosti na vládu Mikuláše I. Tatiščev hlavně zvýrazňuje
negativní roli rakouského kancléře Metternicha, který pro něj byl hlavním nepřítelem
klidu a pokoje v Evropě. Tento autor připisoval dokonce i roztržku mezi Ruskem a
Francií po červencové revoluci daleko více činnosti rakouského kancléře, než carovu
principiálně legitimistickému postoji odmítajícímu uznat nové francouzské pořádky.
Daleko důležitějšími, než samotná politika ruského cara jsou tak právě vnější
okolnosti, které nutily Rusko k reakci. U Tatiščeva sledujeme proticizinecké postoje,
Józef Hordynski, History of the late Polish revolution, and the events of the campaign, (Boston:
Harder and Candee, 1832). Z dalších prací: Louis Blanc, The History of Ten Years, 18301840, (Philadelphia:
Lea and Blanchard, 1848). John McNeill, Progress and Present Position of Russia in the East, (London: John
Murray, 1836)
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již v úvodu jeho knihy nalezneme velmi rozsáhlou pasáž věnovanou národnostní
skladbě ruského diplomatického sboru. Za doslova monumentální práci se dá
označit kniha Nikolaje K. Šildera Nikolaj pěrvyj, jego žizň i carstvovanie. Kniha, která je
volným pokračováním autorovy práce o Alexandrovi I., je naprosto detailním
popisem života a vlády Mikuláše I. Autor však, bohužel, zemřel před jejím
dokončením, a dovedl svoji práci pouze do doby polského povstání. Nicméně,
samotný rozsah knihy (přes 1000 stránek) nám dává tušit, o jak detailní práci se
jedná. Silnou stránkou práce je i velký podíl zveřejněných dokumentů. Mezi těmi
mají čestné místo paměti velitele četnictva a III. oddělení soukromé kanceláře jeho
Imperátorského veličenstva Alexandra Christoforoviče Benkendorfa, byť zatím
neúplné. Šilder zdůrazňuje v charakteristice chování Mikuláše I. především
psychologizující motivy spojené s výchovou nového cara.10
Knihu Jevgenije Tarleho Zapad i Rossija řadíme mezi porevoluční pouze díky
roku jejího vydání, povahou by sahala ještě do předchozího období. Jedná se vlastně
o soubor článků na různá témata ruské historie od osmnáctého do začátku dvacátého
století. Z našeho pohledu je nejdůležitější částí stať o vztahu mezi Mikulášem I. a
francouzským veřejným míněním.11 Podle Tarleho byl Mikuláš I. braný do porážky
povstání pouze za bojující stranu, hlavním nepřítelem světového liberalismu a
svobody se stal až na základě odvetných opatření vůči Polskému království.
Do stejného období lze zařadit i práci Michaila A. Polievktova o ruských
carech. Jedná se o jednotlivé články věnované několika ruským carům, mezi nimi
také Mikuláši I. Polievktov kladl zejména důraz na objektivitu svého výkladu. I když
autor nešetří kritikou vůči ruskému carovi, jeho profesionální čest mu velí nezamlčet
ani pozitiva doby: „Můžeme si dnes myslet různé věci jak o těchto východiscích
[konzervativních], tak i o samotném politickém systému imperátora Mikuláše.
Nemůžeme neuznat, že v jeho očích boj s revolučními hnutími v zahraniční politice
byla bojem nejen za zachování určitého politického pořádku, ale i boje za reálné
10
11

Sergej S. Tatiščev, Imperator Nikolai Pervyj i inostrannyje dvory, (Sankt Petěrburg: 1889).
Jevgenij Tarle, Zapad i Rossia. Stati i dokumenty iz istorii XVIIIXX vv., (Petrohrad: Byloje, 1918).
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zájmy Ruska, jako evropské mocnosti, přičemž takovými, jejichž správnost bychom
nezpochybnili při všech odlišnostech našich názorů od názorů severního strážce
Svaté aliance…“12
Obrovský zájem o dějiny polsko-ruských vztahů měli a pochopitelně stále
mají polští historici. V jejich pracích se setkáváme s celou plejádou pohledů na
polskou problematiku v rámci Ruského impéria. Hlavním tématem jsou pro ně zcela
pochopitelně okolnosti polského listopadového povstání, nicméně neopomíjejí ani
další události. Nacházejí se mezi nimi i nesmírně hodnotné a do značné míry
neutrální práce. Z nich je potřeba vyzdvihnout zejména knihy Józefa Dutkiewicze
Francja a Polska w 1831 r. Dutkiewicz podrobně zkoumal především materiály
polských archivů, provedl i detailní výzkum v oblasti zahraničního tisku, hlavně
francouzského. Ve své práci přirozeně vystupuje z polských pozic, jeho pohled je tak
do určité míry zkreslený. Autor se zajímal hlavně o mezinárodní kontext polského
povstání, další doba je už v jeho pracích poněkud opomíjena.
Problematika ruské zahraniční politiky třicátých let devatenáctého století i
přes „velikost“ tématu nepřitahovala prakticky nikdy žádný velký zájem ruských či
sovětských autorů. Hlavním důvodem daného faktu byla ideologická „vysvětlenost“
problému. Zahraniční politika Mikuláše I. byla vnímána jako snaha o potlačení
svobody a „pokrokových“ hnutí, čímž byla její role určena. Teprve od sedmdesátých
let se začínají prosazovat někteří vědci, kteří posunuli poznání o notný kus kupředu
a pokusili se o nový pohled na problematiku. Největším ruským odborníkem na
oblast zahraniční politiky období Mikuláše I. byla bezpochyby Nina Stěpanovna
Kiňapina. Ta svoji práci založila hlavně na studiu materiálů Archivu Zahraniční
politiky Ruského impéria. Jedním z nejdůležitějších závěrů, které Kiňapina ve svých
pracích podložených mnohaletým zkoumáním všech dostupných materiálů uvádí,
byl jistý přerod ve vnímání zahraniční politiky Mikuláše I. Oproti předešlé praxi

12

Michail Polievktov, Nikolaj I. Biografia i obzor carstvovanij, (Moskva: Mir knigy, 2008).
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sleduje ve svých pracích linii pragmatické hájení ruských zájmů, zvláště v oblasti
východní otázky a balkánské politiky.
Ze současných ruských historiků se Natalija Petrovna Taňšina zabývá právě
problémy třicátých a čtyřicátých let 19. století. Její práce klade primární důraz na
vnitřní a vnější politiku Francie období červencové monarchie, pochopitelně, že při
tom neopomíjí ani vztahy mezi Ruskem a Francií, ve kterých právě polská otázka
hrála důležitou roli. Ve svém výzkumu pracovala s fondy Archivu zahraniční
politiky Ruského impéria, často doposud nepublikovanými, dále s dobovými
novinami a jinými publikacemi. Taňšina velmi podrobně rozebírá čistě diplomatická
jednání, nicméně další roviny zahraničněpolitických vztahů ponechává stranou. U
obou zmíněných prací lze pozitivně hodnotit především doslova gigantickou
pramennou základnu, kterou obě vědkyně pro svoji práci použily.
Z nejnovějších autorů nelze nezmínit práce L. Vyskočkova, v současné době
pravděpodobně největšího odborníka na období vlády Mikuláše I. a autora
monografií o jeho osobě. Vyskočkov se opírá především o zdroje Ruského státního
historického archivu, který sídlí v Petrohradě, zatímco moskevské archivy jsou v jeho
pracích zohledňovány méně. Práce je také výsledkem pečlivého studia vydaných
pramenů, ať již se jedná o edice Russkaja starina, Krasnyj Archiv, popřípadě
dobového tisku či memoárů. Jeho práce tak představuje velmi dobrý základ pro další
studium, lze ji vnímat jako historiografický přehled s doprovodným textem. Zvláště
cennou je z tohoto pohledu kniha Nikolaj Pervyj: Čelověk i gosuda´r. Věnuje se zejména
domácí politice, zatímco otázky politiky zahraniční tvoří pouze jakousi její
doplňkovou část.13
Na pomezí mezi literární historií a dějinami politických procesů a vztahů stojí
práce ruské literární historičky Věry Miľčiny. Ta zaměřila svůj profesionální zájem
na působení osob kulturního života a jejich vztahy s politickými představiteli. Její
výzkum byl publikován pod souhrnným názvem Rossia i Francia: Diplomaty, litěratory

13

Leonid Vyskočkov, Nikolaj I., (Moskva: Molodaja gvardija, 2003).
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i špiony. Autorka se primárně věnuje zkoumání korespondence mezi svými „hrdiny“,
problematice formování pozitivních obrazů o vlastní zemi a dalším tématům
nehmotné povahy. Z jejích prací lze nicméně vyvodit některé velmi zajímavé závěry,
například ohledně vztahu Mikuláše I. k ústavě atd.14
Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se období vlády Mikuláše I.
věnoval německý historik Theodor Schiemann. Jeho čtyřsvazková práce Geschichte
Russlands unter Kaiser Nikolaus I. je stále považována za jednu z nejlepších prací o této
době. Schiemann pracoval hlavně s primárními materiály dostupnými v té době
v pruských archivech. Nezřídka byly tyto archiválie hlavně v důsledku událostí
druhé světové války zničeny, proto jeho práce a především obsáhlá dokumentární
příloha tvoří cenný zdroj pro další bádání. Práce se nicméně zcela v duchu
pozitivismu zdržuje poměrně striktně výraznějších závěrů.
Nový zájem o dějiny Ruska a doby Mikuláše I. nastal v padesátých letech 20.
století v souvislosti se zkoumáním stalinského režimu. Autorem první monografie o
carovi Mikuláši I. tak byl až v roce 1955 Christian de Grünwald. Tento historik
primárně diplomatických vztahů se ve své práci zaměřil na studium fondů Tajného
Archivu ve Vídni.15 Díky tomu je v této knize detailněji sledována problematika
jednání mezi rakouským dvorem a dvorem v Petrohradu. Autor se věnoval polské
otázce z pohledu rakouské diplomacie a nezapomínal ani na ústřední otázku této
práce, tedy problém vlivu polské otázky jako takové na zahraniční politiku ruského
impéria. Pro naše téma představuje práce zajímavý zdroj hlavně s ohledem na
mezinárodní kontext polské otázky, které se částečně dotýká. Slabinou práce však je,
že se de Grünwald držel tradiční koncepce, podle které nepředstavovaly osobnosti
jednotlivých ruských představitelů významnou veličinu, protože byli plně oddáni
carovi.

14
15

1955).

Věra Miľčina, Rossia i Francia: Diplomaty, literatory, špiony, (Sankt‐Peterburg: Giperion, 2006).
Constantin de Grünwald, Tsar Nicholas: The Life of an Absolute Monarch (New York, Mac Millan,
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Tuto mezeru vyplňuje William Bruce Lincoln, jenž svůj cenný výzkum
v oblasti zájmových skupin a zázemí jednotlivých ministrů Mikulášovy vlády
představil v několika svých pracích, zejména pak v knize Nicholas I: Emperor and
Autocrat of All the Russias. Lincolnova práce podstatným způsobem nabourává zažité
představy o absolutní moci ruského samoděržce. S využitím kvantitativních metod
ukazuje na některé podstatné rysy petrohradských elit na ministerské úrovni. Velkou
předností jeho práce je tak právě zdůraznění role jednotlivých ministrů.
Ze západoevropských historiků lze jmenovat hlavně práci Jerzy A. Betleye
Belgium and Poland in International Relations 1830-1831, která se přímo zabývá
problematikou mezinárodního kontextu belgického a polského povstání. Její pojetí je
ale tradičně zaměřené na diplomatická jednání, aniž by hlouběji analyzovala jejich
zázemí. Pro Betleyovu knihu navíc nejsou ruské postoje stěžejní, tvoří pouze jednu ze
stran. Podobně metodologicky podnětné práce Paula W. Schroedera The
Transformation of the European Politics, 1763-1848 mají za cíl popisovat systém
mezinárodních vztahů, zatímco sledování politik jednotlivých států přímo odmítají.16
Zvláštním oddílem literatury o Rusku a jeho percepci za hranicemi jsou práce
o vývoji protiruských nálad v západní Evropě. Pravděpodobně nejdůležitější prací o
této problematice je kniha The Genesis of Rusophobia in Great Britain od britského
historika Johna Howese Gleasona.17 Ta pokrývá vývoj protiruských nálad ve Velké
Británii zhruba od roku 1815 po rok 1841. Základní důvody pro zrod rusofobních
tendencí vidí v mocenském střetu britské politiky zvýšeného zájmu o oblast Persie a
Turecka s ruskou expanzí. Británie sledovala ostrý kurz k omezení ruského vlivu,
počínala si přitom daleko agresivněji než samotné Rusko. Jako hlavní dějiště tohoto
střetu vidí nikoli Polsko, ale Turecko a jižní oblasti vůbec. Zlomem je pro něj rok
16
Józef Dutkiewicz, Francja a Polska w 1831 r., (Lodž: Lódzkie Towarzystwo Naukowe, 1950). Jan
Andrzej Betley, Belgium and Poland in International Relations 18301831, (Hague: Mouton, 1960). Zajewski
W. (red.), Powstanie Listopadowe 18301831, Dzieje wewnetrzne, Militaria, Europa wobec powstania
(Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980). Paul W. Schroeder, The Transformation of the
European Politics, 17631848, (London: Clarendon Press, 1996).
17
John H. Gleason, The Genesis of Rusophobia in Great Britain, (London: Harvard University Press,
1950).
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1830, kdy se události kolem Polska staly katalyzátorem pro vznik protiruských nálad
a obav.
Ze stejného období pocházejí i knihy Charlese Webstera o zahraniční politice
britského ministra zahraničí Palmerstona. Jejich autor velmi detailně sleduje
mezinárodní kontext s pochopitelným důrazem na ruskou politiku. V souladu
s tradicí se věnuje primárně diplomatickým jednáním, nicméně zajímavé jsou odkazy
na roli vnitřních determinant zahraniční politiky. Nemusíme si přitom dělat žádné
iluze, na čí straně stojí. Nejpatrnější je to v případě polského povstání: „Polské
povstání bylo věcí statečné a schopné armády a hrdé a odvážné šlechty než celého
národa. Bylo by plně ospravedlnitelné Mikulášovou tyranií, pokud by mělo nějakou
šanci na úspěch.“18 Do samotného výkladu ovšem svoje hodnocení nezapojuje.
Část knih se zabývá polskou otázkou v širším pojetí, jako typologie imperiální
politiky. Tento trend je obzvláště patrný v poslední době, kdy vzrůstá zájem o dějiny
vztahů mezi centrem a periferiemi. Polsko v takových pracích slouží jako typ
periferie nepoměrně vyspělejší oproti „svému“ centru. V případě Polska je také
velmi často používáno srovnání s Finskem. Atraktivitu a zajímavost tomuto srovnání
dodávají i ústavy, kterými byla obě území Ruského impéria za vlády Alexandra I.
obdařena. Komparace obou území není žádnou novinkou nejnovější literatury,
podobně stavěl proti polské zpupnosti finskou loajalitu i sám Mikuláš. Mezi práce
zabývající se podobnou tematikou patří knihy Edwarda C. Thadena Russia´s Western
Borderlands 1710–1870, sborník Finland and Poland in the Russian Empire (editor
Michael Branch a kol.) a další.19 Obě území dostala po svém připojení poměrně
široké výsady autonomie, nicméně nakládání s ní bylo v obou zemích značně
odlišné. Finsko prakticky nikdy nenarušilo svoji loajálnost vůči carskému režimu,
naproti tomu bylo Polsko zdrojem neustálých problémů. Z toho také vycházela
18
Charles Webster, The Foreign Policy of Palmerston, 18301841: Britain, the Liberal Movement, and
the Eastern Question, (London, G. Bell, 1969), 181.
19
Michael Branch, Jante Hartley, Antoni Maczak, Finland and Poland in the Russian Empire. A
Comparative Study, (London: London School of Slavonic and East European Studies, 1995). Edward C.
Thaden, Russia´s Western Borderlands 17101870, (Princeton: Princeton University Press, 1984). Miller A.
(red.), Zapadnyje okrajiny Rossijskoi imperii, Moskva, (Moskva: Novoje litěraturnoje obozrenije, 2006).
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rozdílná politika carské vlády vůči oběma územím. Zatímco si Finsko po celou dobu
panování Mikuláše I. udržovalo svoje výlučné postavení, Polsko bylo za své projevy
nepřátelství přísně trestáno.
Z nejnovějších prací se otázkám ruské zahraniční politiky věnuje kniha Johna
LeDonne The Grand Strategy of the Russian Empire 1650-1831. Autor rozvíjí tezi o
jednotném přístupu ruských carů k zahraniční politice. Jako mezník si volí konec
třicetileté války z jedné strany a potlačení polského povstání na straně druhé.
V ruském postupu spatřuje jakousi unikátnost. Žádný jiný stát údajně nesledoval
takovou strategii expanze, jako právě Rusko. Tato teze je ovšem přinejmenším
sporná, zvláště, podíváme -li se na růst rozsahu koloniální moci britské koruny.
Autor nicméně přináší zajímavé pojetí v podobě zdůraznění ekonomických
determinant a limitů ruské zahraniční politiky, a právě v tomto ohledu je daná práce
nejpřínosnější.
Česká historiografie bohužel téma politiky Mikuláše I. vůči evropským
revolucím v drtivé většině pomíjí. Jako výjimky lze uvést pouze dílčí zmínky z práce
Tomáše G. Masaryka Rusko a Evropa, která je hlavně zaměřená na duchovní proudy,
Josefa Šusty Dějiny Evropy v letech 1812–1870 sledující vývoj evropské politiky v daném
období, Radomíra Vlčka Ruský panslavismus: Realita a fikce, která se zabývá specifickým

fenoménem panslavismu, popřípadě práci kolektivu autorů Dějiny Ruska, která
vzhledem ke svému zaměření i rozsahu pojednávaného tématu ani nemůže věnovat
detailní pozornost vládě Mikuláše I. Všechny uvedené práce ale sledují období vlády
Mikuláše I. jen jako část širšího celku. Pro pohled z polské strany, respektive pohled
českých obrozenců na polské povstání lze uvést práce Karla Krejčího zabývající se
vztahy polské emigrace a českých obrozenců Polské hnutí revoluční v letech 1830-1846 a
české národní obrození.20
20
Tomáš G. Masaryk, Rusko a Evropa, (Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1995), Josef Šusta, Dějiny Evropy
v letech 18121870, (Praha: Vesmír, 1923), Radomír Vlček, Ruský panslavismus – realita a fikce, (Praha:
Historický ústav Akademie věd, 2002). Milan Švankmajer a kol., Dějiny Ruska, (Praha: Nakladatelství
Lidové noviny, 1995). Karel Krejčí, Poláci v Čechách v době povstání listopadového a „Velká emigrace,
Slovanský přehled, 1930.
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***

Ve své práci používám některé pojmy, které lze sice považovat za obecně
známé, ale i přesto je nutné je blíže definovat. Prvním z nich je pojem Vídeňská
ujednání z roku 1815. Tento pojem se přímo vztahuje k ustanovení Závěrečného aktu
Vídeňského kongresu ze dne 9. června 1815 i se všemi doprovodnými smlouvami
tak, jak jsou uvedeny ve sborníku dokumentů zahraniční politiky od ruského
historika a právníka Martense.21 Pod pojmem „koncert velmocí“ je pak chápáno
uspořádání, které vzešlo z těchto dohod, stejně jako z pozdějších závěrů kongresů
v Cáchách, Opavě a dalších.
Práce používá dvojí datování. Pro ruské události je užito datování podle
juliánského kalendáře s datováním podle gregoriánského kalendáře v závorce. Pro
události v západní Evropě je udáváno standardní datování podle gregoriánského
kalendáře. Dalším pojmem, který je v práci užíván, je pojem „celoevropská válka“.
Tím je míněn konflikt mezi Francií a protifrancouzskou koalicí, který tak fakticky
znamenal válku pro celou Evropu, respektive hlavní velmoci.
Na závěr bych rád poděkoval několika lidem, bez jejichž pomoci by tato práce
nemohla vzniknout. Za neocenitelné rady a směrování úvah a také za trpělivost
s mojí často až neuvěřitelnou roztržitostí bych rád poděkoval především svému
školiteli, prof. Michalovi Reimanovi. Stejně tak bych chtěl poděkovat i doc. Jiřímu
Vykoukalovi, který mě neustálým povzbuzováním doslova donutil k dokončení
práce. Za skvělý výkon „zlého policajta“ při finálních úpravách práce chci poděkovat
dr. Janu Šírovi a také mgr. Janu Lomíčkovi. V neposlední řadě bych rád poděkoval
bc. Kathleen Geaney za neocenitelné postřehy, které pomohly vyjasnění celkového
vyznění práce.
Fjodor F. Martens, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les Puissances
étrangeres,Tome 3., Traités avec Austriche 18081815, (Petrohrad: Impr. du Ministère des voies de
communication (A. Böhnke), 1876). Le comte de Angeberg, (Leonard Chodźko), Recueil des traités,
conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne 17621862, Paris 1862, 696
21
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ČERVENCOVÁ REVOLUCE
Červencová revoluce ve Francii citelně zhoršila do té doby nesmírně vřelé vztahy
mezi Francií a Ruskem. Ohrozila totiž výrazným způsobem fungující pořádky a
stabilitu systému vztahů mezi velmocemi, tak jak fungoval od Vídeňského kongresu.
Do jednání evropských mocností byl znovu vnesen prvek ideologického boje,
namísto pragmatického zvažování zájmů jednotlivých velmocí. Rusko muselo na
danou

situaci

zareagovat,

protože

tím

došlo

k výrazné

proměně

zahraničněpolitického reality.22 Následující kapitola si klade za cíl prozkoumat reakci
na červencové povstání v kontextu zahraniční politiky Ruského impéria vůči Francii
jako hlavnímu zdroji revoluční vlny a nejdůležitější zahraničněpolitické výzvě.
Od znovunastolení Bourbonů po Vídeňském kongresu chovali jak Alexandr I.,
tak poté i Mikuláš I. k Francii neskrývané sympatie. Chápali ji jako svého spojence, a
to jak po stránce mocenské, tak i pokud jde o ideologickou blízkost. Toto spojenectví
mohlo Rusko oceňovat zejména na Balkáně, kde Francie pomáhala prosazovat
ruskou pozici vůči Rakousku.
Ruská vláda i sám Mikuláš nicméně sledovali od poloviny dvacátých let
zhoršující se vnitřní poměry ve Francii s velkou pozorností a pochopitelně také s
rostoucími obavami. Nejpatrnější byl tento zájem o stav v oblasti francouzské
armády a ekonomiky. Již od dvacátých let totiž v armádě podle Mikuláše hrozila
vzpoura, od roku 1827 procházela Francie rozsáhlou hospodářskou krizí.23 Svoje
obavy

z napjaté

situace

v zemi

neváhal

car

také

sdělovat

francouzským

představitelům. Hlavní roli v zostřování situace a nárůstu revolučních tendencí ve
Francii hrála podle Mikuláše postava bývalého velvyslance ve Velké Británii
Polignaca. Ten byl ruským carem odmítnut na post velvyslance v Petrohradě, pro
jeho intriky proti Petrohradskému protokolu o Řecku mezi Ruskem a Velkou Británií
v roce 1826. Jelikož se Francie v květnu roku 1827 pak k protokolu připojila, problém
Lobanov‐Rostovsky, “Russia and Europe, 1825‐1878”, 93.
Pamela Pilbeam, “The Growth of Liberalism and the Crisis of the Bourbon Restoration, 1827‐
1830”, The Historical Journal, Vol. 25, No. 2 (Jun., 1982), 357.
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Řecka ve vztazích mezi mocnostmi zmizel. V Mikulášových obavách ale nehrál roli
ani tak osobní odpor, který k Polignacovi pociťoval, jako spíše obavy z jeho dalších
kroků.24
Když se král Karel X. rozhodl v srpnu 1829 rozpustit relativně liberální vládu
Jeana-Baptista de Martignaca a následně jmenovat právě ultrakonzervativního
generála Julese markýze de Polignaca premiérem, považoval to Mikuláš za nesmírně
nešťastné

a

zkázonosné

řešení.

V soukromém

rozhovoru

s velvyslancem

Mortemartem dne 22. března (3. dubna) 1830 neváhal dokonce označit Karla X. za
„blázna“, kvůli tomu, že jmenoval Polignaca do čela vlády. Upozorňoval přitom na
to, že Karel X. jmenováním ultrakonzervativce Polignaca jen zbytečně zvýšil napětí,
které ve Francii již beztak panovalo.25
Francouzský velvyslanec Mortemart ve svém hlášení do Paříže ze dne
16. dubna 1830 zaznamenal velmi obsáhlé a otevřené vyjádření carova vztahu
k politickým krokům, které činil Karel X. Mikuláš se v rozhovoru s velvyslancem
vyjadřoval velmi striktně proti porušování ústavy, která nebyla vynucena pouličními
protesty, ale kterou sám král na sebe dobrovolně uvalil.26 Několikrát jej tedy varoval:
„Promyslel dobře následky těchto posledních výjimečných opatření? A jestli budou
přijata, co se stane s přísahami? Co se smlouvami? Jestliže, nedej Bože, bude král
nucen požádat spojence o pomoc, všechny mé síly mu pochopitelně budou
k dispozici, stejně jako moje srdce bude věčně věrné jeho osobě. Jenže smlouvy jsou
Vám známy. Podle nich, když podporujeme krále na trůnu, garantujeme Francii její
právní základy. V jakém bludišti se pak ocitneme, jestliže porušíte zákon?… Jak je
Vám dobře známo, nemám rád ústavu a sám vládnu monarchii nepatřící mezi
konstituční. Jenomže přísaha stojí nade vším. Bez věrnosti přísaze vlády nemohou
dlouho vydržet.“27 Pro Mikuláše bylo nepřípustné, že Karel X. porušoval ústavu, na
Lobanov‐Rostovsky, “Russia and Europe, 1825‐1878”, 87.
Nikolaj K. Šilder,”Imperator Nikolaj Pěrvyj, jego žizň i carstvovanie”, 285.
26
Heytesbury – Aberdeen, 18. srpna 1830, The National Archives, Foreign Office 65‐186.
27
Citováno z: Věra Miľčina, Rossia i Francia: Diplomaty, literatory, špiony, (Sankt‐Peterburg:
Giperion, 2006), 32.
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kterou sám přísahal. Minimálně stejně vážné pro něj ale bylo to, že tak učinil bez
vědomí spojenců.28
Mikuláš několikrát krále před uskutečněním státního převratu varoval. Podle
něj mohl tak radikální zásah do státního zřízení rozpoutat obávanou revoluci. Za
sporné považoval především Karlovy kroky, jako byla snaha zvýšit volební cenzus,
omezení svobody slova a jiné, neboť se silně obával nástupu nové vojenské vlády, či
dokonce vyhlášení republiky.29 Veškeré Mikulášovy naděje, že Polignaca a krále
přesvědčí, aby se vzdali myšlenek na omezení liberálních institucí, ale vzaly zasvé po
zprávách o krocích generála. Polignacův pokus rozpustit shromáždění, který
Polignac i přes Mikulášova varování uskutečnil v červnu 1830, podle něj již přímo
ohrožoval vnitřní klid Francie, a tím i stabilitu celého vídeňského uspořádání.
Mikuláš podezíral Rakousko a jeho kancléře Metternicha, že právě ono iniciovalo
změny ve francouzské vládě ve snaze oslabit svého hlavního mocenského
konkurenta.30
Mikulášovo podezření bylo oprávněné jen částečně. Karel X. sice opravdu
následoval rady, které rakouský kancléř dával konstitučním monarchům, aby se
zbavili omezení, jež pro ně znamenala ústava, ale jeho postup byl přeci jen příliš
radikální i pro rakouského kancléře. Ten doporučoval, aby namísto přímého rušení
ústavy postupovali prostřednictvím postupného okrajování jejích jednotlivých
ustanovení.31 Metternich tak, byť celkově schvaloval samotnou povahu Karlových
kroků a vyjadřoval pro ně plné pochopení, neskrýval své rozpaky nad bezprostřední
taktikou. Přes svého velvyslance Apponyiho se snažil dokonce intervenovat: „Jsem
ve skutečnosti přesvědčen, že kníže de Polignac je příliš zabrán do věci restaurace,
než aby předpovídal následky kurzu, který nastolil. Vláda, která má odhodlání a sílu
Miľčina, “Rossia i Francia: Diplomaty, literatory, špiony”, 18.
Sobstvennoručnaja zapiska Imperatora Nikolaja 1830 goda „Ma confession“, in Nikolaj I. i jego
vremja, Díl 1, Moskva, 2000, p. 113. Šilder, “Imperator Nikolaj Pěrvyj, jego žizň i carstvovanie”, 288.
30
Heytesbury‐Palmerston, 1. září 1830, The National Archives, Foreign Office 65/181, l. 1. Paul de
Bourgoing, Souvenirs d’histoire dontemporaine: épisodes militaire et diplomatiques, (Paris: E. Dentu, 1864),
469.
31
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jednat, je velmi silná, a jestliže své konání zakládá na svých zákonných právech,
musí zvítězit. Váš poslední rozhovor s knížetem de Polignacem mne naplňuje
velkými nadějemi.“32
Rusko a jeho velvyslanec Carlo Pozzo di Borgo nesdílelo kancléřův
optimismus a naopak si nedělalo žádné iluze o možnosti této vlády udržet se v čele
Francie po delší dobu. Na základě pečlivého sledování vnitropolitické situace ve
Francii mělo velmi dobrý přehled o Polignacově krajní neoblíbenosti, kterou ke své
škodě nevnímal francouzský král. Pozzo dokonce referoval o Polignacově kabinetu
jako o „dočasné“ vládě chráněnce britského premiéra Wellingtona.33 Ještě příkřeji se
o Polignacovi o něco později vyjadřovala kněžna Lieven, která jej přímo označila za
idiota.34
Vrcholem byly pro ruského cara akce bezprostředně předcházející červencové
revoluci, tedy zavedení cenzury veškerého tisku s rozsahem pod dvacet stran a
rozpuštění parlamentu. Omezení parlamentu, svobody slova a další opatření
považoval Mikuláš za rukavici hozenou liberalismu.35 Ačkoli byl boj proti
liberalismu carově přesvědčení velmi blízký, způsob, jakým k němu došlo, jeho
podporu nezískal. Karel X. porušil slib, na který přísahal, což byla pro Mikuláše
neodpustitelná chyba.
Přesto podle carova názoru nebyla situace beznadějná. Záleželo ale na
budoucích krocích. Mikuláš spatřoval jistou šanci v alžírském tažení francouzské
vlády, které začalo 20. dubna 1830 vyhlášením války Alžírsku ze strany Francie. Pro
ruskou vládu Polignacovo angažmá v Alžírsku představovalo alespoň šanci obrátit
pozornost francouzské veřejnosti i vlády původně od vnitřní politiky směrem
Metternich‐Apponyi, 14. dubna 1830 in Clemens L. Metternich, Memoirs of Prince de Metternich,
London 1880, Vol. 5, 953, 2.
33
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34
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co., 1902), 233.
35
Metternich‐František I. 31. července 1830, in: Metternich, “Memoirs of Prince de Metternich”, 15.
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k zahraničním problémům, navíc v oblasti mimo ruské zájmy. Zároveň mohla být
případným francouzským úspěchem v Alžírsku otřesena britská dominance ve
Středozemním moři.36
Některé

Polignacovy

nápady

v zahraniční

politice

ale

vyvolávaly

v Petrohradu spíše rozpaky až odpor. Jedním z nich byly územní přesuny v rámci
Evropy, a tedy i výrazné zásahy do vídeňského uspořádání. Polignac narýsoval
dělení světa, ve kterém měla Rusku připadnout Konstantinopol, Francii Porýní,
Prusku část Saska a Hannoversko a Rakousku Srbsko. Sasku měla být územní ztráta
kompenzována na úkor Polska. Tento nápad, byť by ruským zájmům nepochybně
velmi vyhovoval, a to hlavně tím, že by jej zbavil problematického Polska,
nepovažoval Petrohrad ani za nutné výrazněji posuzovat. Návrh by byl totiž zcela
jistě narazil na odpor Velké Británie, zatímco případná podpora dalších mocností
byla čistě hypotetická. Ruský vicekancléř Nesselrode ve vší zdvořilosti podobnou
ideu odmítl jako naprosto nerealistickou.37
Ačkoli mocnosti neměly o schopnostech francouzské vlády generála Polignaca
(a s ní i krále Karla X.) příliš valné mínění, vstup Ludvíka Filipa na francouzský trůn
byl překvapením pro většinu evropských státníků. Smlouva z 20. listopadu 1815
jasně stanovovala povinnost koordinace možných opatření v případě povstání ve
Francii mezi králem a evropskými mocnostmi. Rychlost událostí ovšem podobné
konzultace prakticky znemožnila.38 Během dvou dnů krvavých bojů byl svržen
nepopulární, i když legitimní panovník Karel X. (rezignoval 2. srpna) a na jeho místo
nastolen nejdříve jako královský regent, od 7. srpna 1830 pak jako král, Ludvík Filip,
čímž ruský car ztratil nejen ideového souputníka, ale hlavně mocenského spojence
proti Velké Británii.
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V jednání s britským velvyslancem Heytesburym těsně před tím, než do
Petrohradu dorazily zprávy o vypuknutí pařížského povstání, Mikuláš kromě jiného
také vyjádřil obavu, že revoluce, která se může rozhořet ve Francii, zažehne podobné
tendence i jinde.39 Narušení ustanovení konstituce se ve Francii odrazilo nejen
v domácí politice, ale i v mezinárodním postavení země. Porušením dohod
Vídeňského kongresu z královy strany přestaly být ostatní mocnosti, a tedy i
samotné Rusko, zodpovědné za udržení pořádku a stávajícího zřízení ve Francii.
Podle dopisu dočasného velvyslance ve Velké Británii hraběte Matuszewiczze
Christoforu Andrejeviči Lievenovi, v té době vykonávajícímu funkci ministra
zahraničí, zastávalo Rusko názor, že velmoci „nejsou povinny jít do zbraně, aby
Francii vnutily nový systém vlády s panem Polignacem v čele. Nejsou ani povinny se
řídit principem, že pan Polignac je jediný na světě, kdo je schopen vládnout této
zemi.“40 Vídeňská ujednání z roku 1815 zavazovala spojence přijít Bourbonům na
pomoc v případě nebezpečí, nicméně podle názoru nejen cara, ale celé ruské
diplomacie porušením Charty z nich král povinnost sňal. Navíc žádná z mocností
nijak netoužila sdílet s francouzskou vládou zodpovědnost za Polignacovy činy tím,
že by jeho krokům vyslovila veřejnou podporu. Všechna opatření se tak zúžila na
nicneříkající deklarace spojené s vyčkáváním. O něco později Matuszewicz psal: „A
jaký by byl cíl této intervence? Cožpak můžeme silou vrátit moc starší větve
Bourbonů? Na to, abychom ji tam drželi, by byla potřeba okupační armáda na věčné
časy. Místo nezávislé Francie bychom měli otrockou Francii. Cožpak můžeme
rozdělit jednotný třicetimilionový národ?“ Matuszewicz radil co nejrychleji uznat
nového francouzského krále, jestliže ho uzná i francouzský národ. V opačném

Heytesbury – Aberdeen, 21. července 1830, The National Archives, Foreign Office 65/186.
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načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl Rossijskoj Feděracii, 24. Pod dopis je Mikulášem I.
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případě by Rusko jednalo spíše v zájmu Rakouska a Velké Británie, které si přejí
vidět Francii poníženou a rozdrobenou.41
Otázkou pro Rusko tedy bylo, jak na nastalou situaci zareagovat. Sama situace
totiž byla velmi nejasná. Velvyslanec ve Francii Pozzo di Borgo doporučoval ve
svých depeších do Petrohradu ze dne 21. července (2. srpna) 1830, tedy v době
samého počátku událostí, zaujmout k probíhajícím událostem politiku „dočasné
nečinnosti a ostražité pozornosti“.42 Pro případný společný postup všech velmocí
vůči červencové revoluci ve Francii byl zásadní postoj Velké Británie. Matuszewicz
neměl vůbec žádné pochyby o tom, že Velká Británie dříve či později nového
francouzského krále uzná. Ve svých hlášeních do Petrohradu se vyslovoval za co
nejtěsnější spolupráci právě s Británií, aby tím byla Francie, ne-li přímo izolována,
tak alespoň aby byl její vliv výrazně omezen. Takové bylo i hodnocení dalších
představitelů ruské zahraniční politiky v čele se samotným carem.43 Ruští
představitelé si byli plně vědomi určité delikátnosti celé situace, které byla Velká
Británie na rozdíl od východních mocnost vystavena. Její král odvozoval svoji moc
od stejné síly revoluce, která vynesla na trůn i Ludvíka Filipa. Mohl tedy sám jen
velmi těžko podobný princip odmítnout.
Matuszewicz byl příznivcem shody mezi Ruskem a Velkou Británií již od
červencové revoluce. Z jeho pohledu v případě samostatného jednání Ruska hrozilo,
že se Velká Británie nakonec od něj odvrátí a spojí s Francií. Matuszewicz přitom
upozorňoval, že by tak byla nucena učinit pod tlakem veřejného mínění, které bylo
nové francouzské vládě nakloněno.44 Ihned poté, co do Londýna dorazily zprávy o
vypuknutí červencové revoluce v Paříži, tedy 28. července 1830, požádal o audienci u
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lorda Aberdeena s cílem obeznámit se s pohledem anglické vlády a jejích ministrů na
nastalou situaci. Jak sám ale psal posléze Nesselrodemu, prakticky nic se
v rozhovoru s britským ministrem zahraničí nedozvěděl. Aberdeen nebyl schopen
podat konkrétní informaci, jeho závěry byly velmi nejasné.45
Teprve postupem času bylo stále zřejmější, že Velká Británie, dokonce ani pod
Wellingtonovou vládou, není ochotna vystoupit proti francouzské revoluci vojensky
a zaujala, stejně jako ostatní velmoci, spíše vyčkávací pozici. Jejím zájmem nebyla ani
tak Francie pod vládou Bourbonů, jako spíše klidná stabilní země a hlavně spolehlivý
obchodní partner. Británie považovala revoluční události za čistě vnitřní záležitost
Francie. Nejednalo se jen o odmítnutí možnosti zachraňovat Polignacovu vládu, ale i
o celkovou situaci na evropském kontinentu.
Wellingtonova vláda, Polignacovi jinak velmi nakloněná, dávala velmi
zřetelně najevo, že ji události ve Francii výrazným způsobem nezajímají. Wellington
pak doslova Matuszewiczovi řekl: „Proto bude nyní ze všeho nejlepší opatrná
politika. Navíc ani Rusko, ani Velká Británie nejsou ve stejné pozici jako
Würtenbersko, Nizozemí, Španělsko nebo další země s Francií sousedící. Co se tam
děje, nás nezajímá a nemá to žádný vliv na naše přímé zájmy. Proto nevidím
nejmenší důvod něco dělat.“46 Wellington ovšem při těchto svých závěrech vycházel
z předpokladu, že situace po vydání Ordonancí, k čemuž nakonec došlo dne 25.
července 1830, začne postupně uklidňovat.
Vzhledem k rezervovanému postoji britské vlády k vojenskému angažmá se i
přes jednoznačnou podporu ze strany Rakouska jevily úvahy o možnosti ozbrojené
akce proti Francii jako naprosto nerealistické. Rakousko v roce 1830 disponovalo
prázdnou státní pokladnou a jinou podporu než morální si dovolit nemohlo. Mikuláš
ani Nesselrode se navíc nijak netajili tím, že právě rakouští představitelé byli tím,
45
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kdo pobízel Karla X. k razantním činům, které nakonec způsobily jeho pád. Stejně
tak se dalo úspěšně pochybovat o rakouské spolehlivosti coby spojence.
V Petrohradě panoval spíše názor, že se Rakousko snažilo prostřednictvím Ruska
srazit Francii na kolena, aby si tak zajistilo volné ruce v Itálii.47
Wellingtonova vláda pád Karla X. a generála Polignaca přijala s relativním
uspokojením. Jen s velkou nelibostí totiž sledovala jejich vojenské dobrodružství v
podobě tažení do Alžírska. Navíc nebyla nijak nadšená z plánů generála Polignaca
na alianci s Ruskem a rozsáhlé přesuny hranic. Na druhou stranu ale panovaly
obavy z francouzského revolučního sentimentu, který mohl způsobit další nepokoje i
v jiných zemích či dokonce válku. Proto Velká Británie hodlala velmi bedlivě střežit
další francouzské kroky.
Britští politici ale nemluvili jednotným hlasem, zvláště ve vztahu k Francii,
byla Wellingtonova vláda pro jakoukoli reakci příliš slabá. Opoziční lord Palmerston
nepovažoval alespoň na počátku Francii za možný zdroj napětí či agrese. Dokonce
ani neskrýval svůj obdiv ke způsobu, jakým změna moci proběhla. Po příchodu do
funkce sice své profrancouzské nadšení výrazně zmírnil, ale i tak zůstávalo realitou,
že se Velká Británie do připravovaného Mikulášova tažení proti Francii zapojit
nehodlala. Přijetí koruny ze strany Ludvíka Filipa britskou vládu potěšilo. I proto byl
vyslanec nového francouzského krále generál Baudrand přijat Vilémem IV. s největší
vřelostí.48
Ruský car se o pádu dynastie Bourbonů dozvěděl v den odjezdu na svoji
inspekční cestu po Finsku, tedy 30. července (11. srpna) 1830. První zprávy však byly
velmi zmatené a nebylo úplně jasné, jaká je skutečně situace. Car proto ani svoji
cestu, navíc plánovanou na pouhé čtyři dny, nezrušil. Mikuláš sice očekával nejhorší
vývoj, tedy svržení vládnoucího krále, zároveň ale nijak nepospíchal s reakcí. Plně
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souhlasil se závěry své diplomacie o nutnosti zaujmout vůči vnitřním záležitostem
Francie zdrženlivý postoj.
Jinak tomu ale bylo v otázce zajištění vnitřního klidu impéria. Mikuláš učinil
dne 4. (16.) srpna 1830 několik opatření, která měla zamezit šíření revoluční nákazy
do Ruska. Mezi nejdůležitějšími bylo odvolání ruských, finských a polských
poddaných z Francie, zastavení vydávání povolení ke vstupu do země pro
francouzské poddané, jakož i posílení kontroly všech ruských, finských či polských
poddaných nacházejících se za hranicemi Ruského impéria.49
Poslední carova opatření získala silnou odezvu v zahraničí. Stažení ruských
poddaných bylo vnímáno jako první fáze příprav na válku. Vedle jiného se nervozita
projevila i na londýnské burze, kde ruská aktiva zaznamenala během jediného dne
pád o plných třináct procent.50 Dne 5. (17.) srpna 1830 byla ministrem války a ne
příliš obratným diplomatem, generálem Černyšovem, doručena francouzskému
chargé d'affaires v Petrohradě Bourgoingovi zpráva od ruského cara o oficiálním
přerušení styků. Vedle toho byl přikázán všem ruským poddaným odjezd z Francie.
Černyšov dále francouzského diplomata uvědomil, že Rusko neuznává Ludvíka
Filipa králem. Právě osoba ministra války Černyšova ve spojení s jeho nepatrnými
diplomatickými schopnostmi způsobila, že byla opatření vnímána jako přímá hrozba
Francii. Bourgoing si pro jistotu vyžádal audienci přímo u cara.
Jednání iniciovaná francouzským chargé d'affaires Bourgoingem ihned po
carově návratu z inspekční cesty po Finsku ze dne 5. (17.) srpna 1830 vyjasnila
vzájemné postoje a umožnila výrazně zmírnit původně nesmiřitelné pozice.
Bourgoing přišel carovi oficiálně podat zprávu o převzetí moci novou vládou,
Mikuláš naproti tomu podal velmi zajímavé hodnocení situace zcela v duchu své
legalistické koncepce: „Uznávám pouze zákonné pořádky. Neuznám žádné jiné
Cirkulář Ch. A. Lievena, dočasně řídícího ministerstvo zahraničí Ruska, velvyslanci ve Vídni D. P.
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uspořádání než to, které u vás panovalo doposud. To považuji za jediné legitimní,
neboť vychází ze zákonné královské moci.“51 Car dokonce v průběhu rozhovoru
s francouzským diplomatem litoval, že dav nevyplenil ruskou ambasádu v Paříži.
Díky tomu by se totiž francouzská veřejnost dozvěděla, že již dlouhou dobu před
převratem Mikuláš Karla X. varoval, že mu jeho neuvážené kroky, kterými omezoval
moc parlamentu, přinesou zkázu. Car francouzského diplomata ujistil, že se nechystá
vést proti Francii v žádném případě válku, na druhou stranu si ale vymínil právo
dohodnout se se svými spojenci na koordinovaném postupu. Odmítl, že by trpěl
zvláštní nenávistí vůči vévodovi Orleánskému. Pociťoval odpor spíše vůči principu,
na jehož základě se Ludvík Filip chopil moci, tedy vůlí lidu projevenou na
barikádách.52
Podobné stanovisko zaujal car i v rozhovorech s britským velvyslancem
Heytesburym. Mikuláš v nich hlavně zdůraznil nemožnost zasahovat do vnitřních
záležitostí Francie, a to pouze s jedinou výjimkou. Tou měl být případ, kdy by
Francie projevovala snahu rozšířit svůj vliv i za svoje hranice. Ruský panovník
vyjmenoval hned několik oblastí, ve kterých by byla podobná situace obzvláště
nebezpečná, a to Španělsko, Itálii, a především Belgii. Pro Mikuláše byla hlavní
hodnotou jednota mezi všemi mocnostmi, která měla dát velmi jasný signál
propukajícímu demokratickému hnutí, že rebelie proti stávajícímu zřízení nebudou
velmocemi tolerovány. Podle carova názoru mohl rodící se liberalismus ohrozit mír a
pokoj v celé Evropě.53
Podle oběžníku pro ruské zastupitelské úřady v zahraničí ze dne 8. (20.) srpna
1830 se měli představitelé ruského státu zdržet veškerých prohlášení týkajících se
událostí spojených se situací ve Francii. Velvyslanec v Paříži Pozzo di Borgo byl
ponechán ve městě, ale byl instruován, aby dočasně pozastavil výkon své funkce.
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Jeho úkolem pro následující období mělo být pouhé pozorování situace a neprodlené
informování Petrohradu. Pozzo di Borgo ale i nadále zůstal, a to navzdory carovu
příkazu, ve spojení s francouzskými oficiálními kruhy. Od této chvíle však měla
veškerá jeho setkání s Ludvíkem Filipem formálně čistě soukromý charakter.
Výsledky svých rozhovorů sděloval Nesselrodemu, který tak byl do jeho jednání
plně zasvěcen. Pokud by ale ostatní země rozhodly o odchodu svých velvyslanců
z Francie, měl podle depeše podepsané A. Lievenem dne 8. (20.) srpna 1830 opustit
svůj post také. I z toho je zřejmé, že car, i přes zjevné rozčilení z revolučního hnutí,
nehodlal konat samostatně a rozhodl se naopak vyčkat postupu svých spojenců.54
I přes jisté uklidnění situace mezi oběma zeměmi byl carovým jménem dne 8.
srpna (20. srpna) 1830 vydán příkaz, podle kterého měly být do ruských přístavů
vpouštěny pouze lodi plující pod bílou bourbonskou vlajkou. Jakákoli loď, která by
vyvěsila trikolóru, měla být okamžitě z ruských přístavů vyhoštěna. Zároveň neměl
být vpuštěn na břeh žádný člen posádky, který byl francouzským poddaným. Lodím
pod bílou vlajkou ale mělo být v přístavu umožněno vyložit svůj náklad, naložit
nový a zajistit si i potřebné zásoby.55 Ačkoli vyznění příkazů ukazovalo na přímou
snahu ovlivnit francouzské události ve smyslu „potrestat“ Francii za svržení
legálního panovníka, ruští představitelé se snažili představit jiný výklad událostí. Jak
vysvětloval kníže Lieven, v té době nejvyšší představitel ruské diplomacie
v Petrohradě, britskému velvyslanci v Rusku Heytesburymu, veškerá opatření byla
zaměřena nikoli proti Francii samotné, ale spíše proti rozšíření revolučního vlivu do
Ruska.56 Dominantně právnický problém, respektive záminka, spočívající ve faktu,
že trikolóra nebyla oficiálně státním symbolem až do doby, než se Karel X. formálně
zřekl trůnu, byl po oficiální abdikaci vyřešen. Ode dne 13. (25.) srpna 1830 mohly být
francouzské lodě do ruských přístavů znovu vpouštěny.
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V případě opatření proti rozšíření revoluce sice šlo o prvotní reakci, kterou se
podařilo francouzskému chargé d'affaires díky jeho diplomatické obratnosti zmírnit
poukazem na nebezpečí vypuknutí celoevropské války. Nicméně právě tato náhlá
reakce

nám

ukazuje

na

způsob

Mikulášova

myšlení.

Převzetí

trikolóry

symbolizovalo v carových očích (a nejen jeho) francouzskou touhu po odčinění
porážky z roku 1815 se vším, co k tomu patřilo. Tím došlo v Mikulášových očích
k narušení rovnováhy, která byla po Vídeňské konferenci dlouhodobě budována.
Navíc další otřesy a výboje ještě očekával. Již po přijetí prvních zpráv o francouzské
revoluci se ruský car v rozhovoru s britským velvyslancem Heytesburym nijak
netajil úvahami o tom, že se politika bude moci vyvinout směrem, kdy nebude jiná
možnost než Ludvíka Filipa uznat králem. Neopomněl ale dodat, že v jeho očích
bude nový francouzský panovník vždycky uzurpátorem.57
Výrazně pružnější stanovisko v otázce přijetí nové reality než Mikuláš I.
zaujala ruská diplomacie. Nesselrode, stejně i Pozzo di Borgo, po osmém srpnu
poměrně rychle akceptovali novou realitu ve Francii v podobě nástupu Ludvíka
Filipa na uvolněný trůn. Z jejich pohledu bylo daleko důležitější zabránit vzniku
republiky než přímo konkrétní osoba francouzského krále. Obava ze vzniku
republiky ve Francii vycházela z reálné situace, protože nebylo zpočátku vůbec jasné,
jestli nakonec zvítězí hlas ulice a bude vyhlášena republika v čele s prezidentem
Laffayetem, nebo naopak jestli zvítězí umírnění a dojde k nastolení konstituční
monarchie.58
Obdobné stanovisko tlumočil Heytesburymu v Petrohradě i Lieven. Pro
ruskou diplomacii představovalo naprosto stěžejní otázku, jakým způsobem bude
nový francouzský král dále vystupovat. Prvořadým zájmem Petrohradu bylo hlavně
zachování klidu v Evropě. Pozzo di Borgo z Paříže psal Nesselrodemu: „Opatrnost
mi velí uznat to, co proběhlo ve Francii. Bude nutné se zdržet nepřátelských akcí, dát
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vládě šanci stát se stabilní, řádnou a mírumilovnou.“59 První kroky Ludvíka Filipa
dávaly tušit, že král i další představitelé projevují nezměrné úsilí k uklidňování
situace, a to i na mezinárodní scéně. Pozzo di Borgo následně Petrohrad zpravoval o
mírumilovných úmyslech nového krále, ale také nezapomínal brát v potaz velmi
složitou situaci, ve které se král nacházel. Upozorňoval především na Ludvíkovu
slabost s tím, že vůbec nebylo jisté, že uznání ze strany celé Evropy bude dostatečné
pro to, aby se nová vláda vůbec udržela. Nebezpečí tak podle něj neplynulo ani tak
z Ludvíkových úmyslů jako z jeho neschopnosti zdržet se kroků, které by mohly
přerůst v celoevropskou válku.60
Složitá situace okolo koordinace kroků ruské diplomacie se ještě komplikovala
tím, že vicekancléř Nesselrode nebyl v té době přítomen v Petrohradu, ale nacházel
se na léčení v Karlových Varech. Ruské zahraniční úřady tak po jistou dobu
fungovaly zcela bez zřetelných instrukcí jak postupovat. Vykonáváním úřadu byl po
tuto dobu pověřen kníže Lieven. Pozitivem ale bylo, že se nedaleko od Nesselrodeho
nacházel rakouský kancléř Metternich. Na schůzce 6. srpna 1830 se po jistém váhání,
způsobeném absencí instrukcí z Petrohradu, shodl s Metternichem na principu
nevměšování do vnitřních záležitostí Francie, pokud ta nebude svoji revoluci
prosazovat do zahraničí. Oba státníci se dohodli na principu společného uznání nové
francouzské vlády, avšak svoje uznání vázaly na dodržování Vídeňských traktátů ze
strany Francie. Toto stanovisko tlumočil carovi Nesselrode po jednáních
s Metternichem v Karlových Varech na konci července. Nesselrode sám Metternicha
ujišťoval: „Buďte si jist, že panovník nikdy neužije jediný granát, neprolije kapku
ruské krve, neužije jediné kopějky, aby napravil chyby, které se staly ve Francii.“61
Jedinou možností, jak se mohla Francie vrátit do evropského kongresu, bylo podle
něj zajištění vnitřní stability a respektování dohod z roku 1815.
Natalija P. Taňšina, “Karl Osipovič Pozzo di Borgo”, Voprosy istorii, No.4, duben 2008, 79.
Heytesbury – Aberdeen, 14. září 1830, The National Archives, Foreign Office 65‐186. Taňšina,
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Metternich kromě jiného navrhl založení koordinačního centra se sídlem
v Berlíně, které mělo zajistit součinnost tří severních dvorů pro případ francouzské
snahy o vývoz revoluce do zahraničí. Berlín byl zvolen jako sídlo centra
z praktických důvodů. Vzhledem k svojí geografické poloze byl totiž nejsnáze
dostupný pro všechny zúčastněné strany. Metternich navíc nechtěl na sebe strhávat
pozornost veřejného mínění pořádáním podobné akce ve Vídni. Ruský vicekancléř
nicméně tento návrh odmítl, a nehodlal jej dokonce ani přednést carovi. Nesselrode
v první řadě argumentoval faktem nemožnosti rychle a dlouhodobě uspořádat
podobnou konferenci s dostatečně vysokou úrovní personálního zajištění. V případě
přítomnosti pouze zplnomocněných vyslanců bylo podle něj téměř jisté, že by byli
vybaveni nedostatečnými pravomocemi pro přijímání zásadních rozhodnutí. Celé
jednání by se tak výrazně protáhlo, protože by neustále žádali svoje vlády o
konzultace.62 Prakticky tím předpověděl další události, hlavně s ohledem na budoucí
situaci na Londýnské konferenci o belgické otázce. Naproti tomu Rusko ústy
vrcholného představitele své zahraniční politiky prosazovalo plné začlenění Velké
Británie do všech rozhovorů, které měly vést k vyřešení krize, a jako místo
rozhovorů navrhovalo Londýn.
Metternich měl k podobnému postoji vážné výhrady, hlavně s ohledem na
jednoznačnou britskou neochotu podobná spojenectví navazovat. Británie navíc
neprojevovala sebemenší ochotu k případnému zásahu. Mikuláš i Nesselrode na
druhou stranu odmítali vstoupit do jakéhokoli svazku, který by mohla Velká Británie
vnímat negativně. Přestože Nesselrodeho pozice vycházela z realistického odhadu
situace, který mu nedával prakticky žádné jiné možnosti, setkal se ještě během
jednání s hlubokým carovým rozhořčením. Car dokonce vicekancléři prosazovaný
postoj velmi důrazně vyčinil, o odvolání ale neuvažoval. Podle Metternichových
pamětí musel Nesselrode napnout svoje diplomatické schopnosti i vůči svému
carovi, aby mu situaci a možnosti dostatečně osvětlil, ve skutečnosti se ale v tomto
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bodě rakouský kancléř mýlil. Mezi ruskými představiteli panovala shoda ohledně
postupu, Mikulášova nevole byla spíše způsobena faktem, že bylo dosaženo
předběžné dohody jen s Rakouskem, a nikoli se všemi spojenci.63
Základním rysem politiky Ludvíka Filipa tedy byla v prvé řadě snaha
neprovokovat ostatní mocnosti. Nový francouzský král jako první krok své vlády
učinil vstřícné gesto vůči evropským zemím. Okamžitě uznal veškeré změny, které
byly dohodnuty Vídeňskými úmluvami.64 Podobně se snažil o urovnání vztahů se
všemi vládci tehdejší Evropy, zvláště pak se samotným carem. Z toho důvodu také
hned v den svého prohlášení francouzským králem rozeslal evropským panovníkům
dopisy, ve kterých oznamoval své rozhodnutí přijmout francouzskou korunu. Do
Petrohradu přivezl generál Athalin dopisy hned dva, jeden oficiální, druhý čistě
důvěrný. V důvěrném dopise ze dne 7. (19.) srpna 1830, tedy bezprostředně v den
svého zvolení francouzským králem, psal Mikulášovi podrobně o důvodech, pro
které se rozhodl přijmout královskou korunu. Ludvík Filip zjevně volil co
nejsmířlivější tón, kterým by celou situaci osvětlil. Přijetí koruny považoval
uprostřed nešťastných událostí za nutnost pro zachování celkového pořádku ve
Francii, jinak by zemi hrozila anarchie. Ze stejného důvodu nebylo dle jeho názoru
možné setrvat u titulu krále-regenta. Ten poskytoval příliš slabý mandát a nijak by
situaci nemohl uklidnit. Oficiální dopis, vedle formálního oznámení o usednutí
Ludvíka Filipa na francouzský trůn, deklaroval francouzskou snahu o mír. Pokud se
ostatní mocnosti nebudou vměšovat do francouzských vnitřních záležitostí, Francie
slibovala zachovávat přátelskou politiku.
Zvláštnímu vyslanci nového francouzského krále, generálu Athalinovi, se
dostalo prakticky okamžitě po jeho příjezdu do Petrohradu dne 17. (29.) srpna 1830
audience u cara. Odpověď na oba dopisy ale neobdržel dřív než za téměř měsíc.
Ruští představitelé totiž čekali na výsledky jednání mezi ruskými emisary a
Metternich, „Memoirs of Prince de Metternich”, 55.
Natalija P. Taňšina, “Orleanistskaja Francija i „jevropejskij koncert“ 1830‐1848”, Novaja i
novějšaja istorija, 3/2005, 133.
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představiteli rakouské a pruské zahraniční politiky. Mikuláš se s ním následně
osobně setkal ještě několikrát a jeho chování bylo vůči francouzskému emisarovi
velmi přátelské. Alespoň podle britského velvyslance Heytesburyho, velmi dobře
obeznámeného se situací kolem jednání, učinil způsob přijetí emisara jejich nového
krále na zástupce francouzské ambasády velmi dobrý dojem. I přes tento přátelský
tón ale car zdůrazňoval zármutek nad tím, že Athalin nepřijel jako emisar
královského místodržícího, ale jako představitel nového krále zvoleného na
barikádách. Celkově ale Mikuláš postupoval velmi zdrženlivě a zdráhal se
poskytnout jakoukoli konkrétní odpověď až do té doby, dokud nebudou známy
postoje jeho spojenců. Protahující se čekání tak způsobilo značnou nervozitu i u
samotného francouzského vyslance. Mikuláš I. i Lieven se sice snažili rozptylovat
nervozitu okázalou pozorností, kterou emisarovi prokazovali, přesto byla nevole
postupně stále více cítit.65
Ruská diplomacie oproti tomu v nastalé situaci nedokázala zaujmout jasnější
stanovisko a spíše čekala na ostatní velmoci. Výjimkou byl oběžník sepsaný knížetem
Lievenem 15. srpna 1830, kde se kromě jiného mluvilo i o nutnosti zdržet se ve
společném prohlášení čtyř dvorů jakékoli zmínky o lítosti nad událostmi červencové
revoluce. Velmoci měly vyjádřit pochopení oběti, kterou vévoda orleánský pro
Francii učinil, když se dočasně ujal královského úřadu, aby tak zabránil chaosu a
případné občanské válce. Tím ale veškeré konkrétní informace pro diplomaty
končily. Ruští představitelé za hranicemi postrádali velmi dlouho jakékoli instrukce
ohledně pohledu svého panovníka na situaci. Teprve zhruba na začátku září byly
vydány první pokyny týkající se dalšího postupu. Dané instrukce se neměly nijak
výrazně lišit od názoru ruského vyslance v Londýně. Lieven, vykonávající v době
Nesselrodeho nepřítomnosti v Petrohradu, respektive Carském sele, úřad ministra
zahraničí, dával na základě informací, které dostával od emisarů z Vídně a Berlína,
najevo, že uznání Ludvíka Filipa již samo o sobě není klíčovou otázkou. Zásadním
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problémem bylo, jakým způsobem takové uznání proběhne, aby tím nebyla narušena
zásada legitimismu.66
Nejistá situace kolem uznání nového francouzského krále se výrazně
proměnila kolem 20. srpna 1830, kdy britská vláda oficiálně seznámila členy
diplomatických misí akreditovaných v Londýně s uznáním Ludvíka Filipa za krále
Francie. Zástupci východních mocností přijali toto rozhodnutí s relativním klidem.
Matuszewicz velmi nesměle vyjádřil přesvědčení, že k podobnému kroku sáhne i
jeho vláda. Teprve po zdrženlivém stanovisku rakouského velvyslance Esterházyho
svůj výrok ještě zmírnil a hodlal počkat na instrukce z Petrohradu. Ruský vyslanec,
zastupující v této chvíli knížete Lievena na jeho postu, podobný vývoj očekával a
nepředstavoval tedy pro něj ani pro další ruské představitele výraznější šok.
Podobně, jakmile se Pozzo di Borgo v Paříži dozvěděl o uznání Ludvíka Filipa
francouzským králem ze strany Velké Británie, radil, aby Rusko přistoupilo ke
stejnému kroku co nejdříve.67
Ve snaze zjistit oficiální postoj rakouského a pruského dvora k francouzské
otázce byli dne 16.(28.) a 19. (31.) srpna 1830 do obou metropolí vysláni carovi osobní
důvěrníci. Pravděpodobně nejobratnějšího ruského diplomata, Alexeje Fjodoroviče
Orlova, vyslal Mikuláš do Vídně. Uskutečněním mise do Berlína pak Mikuláš pověřil
Ivana Ivanoviče Dibiče.68 Základními body jejich instrukcí byla deklarace, že
nebudou zasahovat do vnitřních záležitostí Francie. Zároveň s tím se ale měly
velmoci shodnout i na principu rozhodné akce proti Francii, pokud by se ta pokusila
o intervenci kdekoli mimo své území. Pokud by francouzský král žádal o uznání,
velmoci měly přistoupit nejprve ke konzultacím. Fakticky tedy šlo o zopakování
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stanoviska, které již Mikuláš sdělil francouzskému chargé d'affaires Bourgoingovi
během jejich rozhovoru v Petrohradě.69
Na základě instrukce Christofora Andrejeviče Lievena, dočasně zastupujícího
vicekancléře Nesselrodeho, z 13. (25.) srpna 1830 byl Orlovovi svěřen úkol vyvarovat
se jakýchkoli poznámek, které by mohly připomenout rakouskému dvoru spory,
které mezi oběma státy vznikly v době ruského tažení proti Osmanské říši.70 Ve
Vídni očekával Petrohrad výrazné rozpory o samotné podstatě problému. Pro
jednání s rakouským kancléřem Metternichem tedy jmenoval právě Orlova. Oproti
příznivci silového řešení Dibičovi přeci jen delikátnějšího diplomata.
Mikulášovým předpokladem bylo, že shoda s berlínským dvorem bude
výrazně jednodušší a bude potřeba pouze dohodnout případné technické náležitosti
přesunu armád. Proto do Pruska vyslal právě generála Dibiče. Generálova mise měla
navíc osobní povahu. Do Berlína totiž Dibič vezl také carův osobní dopis, ve kterém
Mikuláš vysvětloval svůj pohled na věc, a měl zjistit osobní pohled na celou
záležitost ze strany pruského krále.
Situace se však vyvinula zcela opačně, než očekával ruský car. Zatímco
jednání s Vídní probíhalo relativně hladce, v Berlíně narazil Dibič na přístup více než
rezervovaný. Orlov se s rakouskými představiteli, ať již šlo o kancléře Metternicha
nebo o samotného císaře Františka I., shodl na nevhodnosti utvářet jakékoli koalice
proti Francii, dokud se nevyjasní, jaká bude politika nové francouzské vlády.
Orlovova mise tak pouze potvrdila výsledky předchozích jednání z Karlových Varů.
Jediným úskalím koordinovaného postupu bylo rakouské odhodlání uznat nového
francouzského krále v co nejkratším čase, ale i s tím se Orlov smířil poměrně
jednoduše a po krátkém období stráveném společenskými záležitostmi se ruský
diplomat v říjnu vrátil do Petrohradu.
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Z hlediska Rakouska panovaly hlavně obavy z rozšíření revolučních událostí
do Itálie. František I. tak dal Orlovovi najevo, že z jeho pohledu je pro budoucí klid
v Evropě žádoucí, aby bylo nalezeno diplomatické řešení situace kolem uznání
nového francouzského krále. Kancléř Metternich věřil, že řešení situace a případný
návrat ke starým pořádkům bude nalezeno v samotné Francii. Spoléhal na tzv.
legalisty, tedy příznivce vévody z Bordeaux. Ti mohli podle něj znamenat pro
možnou válku velmocí proti Ludvíku Filipovi výraznou pomoc. Jejich řady alespoň
podle Metternicha velmi rychle rostly, a nebylo tedy žádoucí zahajovat operace,
dokud se věci neuklidní a tento tábor neposílí. Z toho důvodu také odmítal udělit
bývalému králi azyl a radil, aby zůstal v Anglii.71 Zde se rakouský kancléř s carem
v názorech výrazně rozcházel. Ačkoli Mikuláš názory rakouského kancléře v zásadě
sdílel, nedělal si o síle legitimistů žádné iluze. Nehodlal tedy ani na ně ve svém
případném boji nijak spoléhat. Jejich ideje nazýval prostě „planými touhami“.
Metternich naproti tomu hodlal případnou účast v intervenci podmínit právě účastí
legitimistů.72
Dibič byl okamžitě po svém příjezdu dne 28. srpna 1830 přijat pruským
králem. Bedřich Vilém plně sdílel Mikulášovy obavy z možného šíření revoluce i do
dalších zemí. Nicméně poté, co Velká Británie uznala Ludvíka Filipa králem, a
rakouský kancléř Metternich poslal dopis, ve kterém sděloval, že Rakousko bude
postupovat stejně, učinil pruský král prohlášení, že nepovažuje za možné uznat
Ludvíka Filipa jen za krále regenta. Prusko se k plnému uznání hodlalo připojit,
protože takové “dočasné”uznání by mělo vliv na beztak již slabou pozici Ludvíka
Filipa ve Francii. Pruský král zároveň navrhoval, aby mocnosti Francii upozornily, že
se i přes toto uznání bude nacházet pod silným mezinárodním dohledem a že její
doktrína nevměšování zpochybňující právo velmocí na ozbrojený zásah proti
revoluci je pro mocnosti naprosto nepřijatelná. Mikuláš sám byl takovým výsledkem
“Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl
Rossijskoj Feděracii”, 112.
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jednání zklamán, na druhou stranu oceňoval alespoň králem zdůrazňovanou jednotu
čtyř dvorů proti Francii.73
Vedle těchto konzultací ještě Mikuláš instruoval polského ministra financí
Drucki-Lubeckého, aby zajistil potřebné prostředky pro případné tažení polské
armády proti Francii. Podle odpovědi Lubeckého měla polská pokladna k dispozici
osm milionů florinů a ještě jeden milion ecu, které se nacházely v Prusku.74 Takové
přípravy byly nutné pro vydržování armády na polském území i pro případ, že by se
armády hnuly směrem na západ.
Uznání nové francouzské vlády, respektive krále Ludvíka Filipa, ze strany
Rakouska představovalo zásadní porušení dohod z Karlových Varů, ale hlavně
ujednání kongresu v Cáchách, podle kterých se před samotným uznáním měly
mocnosti o dalším postupu nejprve poradit. Později k tomu Mikuláš poněkud hořce
poznamenal: „Mezitím se naši spojenci, aniž by se s námi o takovém osudovém a
rozhodném kroku poradili, rozhodli uznáním korunovat revoluci a uzurpaci. Byl to
krok osudový a nepochopitelný, kterým započala celá řada neštěstí, které se bez
přestání valí na Evropu.“75 Nelze se tedy ani příliš divit, že Mikuláš byl jednáním
svých partnerů rozčarován. Rakousko k takovému kroku vedly obavy z vnitřních
problémů ve Francii. Pád Ludvíka Filipa by podle rakouského kancléře vedl
k vítězství republiky a k nevyhnutelným výbojům. Fakt porušení dohod i jistou míru
zbrklosti uznával ve svých pozdějších letech i sám Metternich, když naprosto
nepokrytě dával najevo lítost nad svým postupem v této věci. Rakousko také necítilo
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nijak výrazný zájem na omezování Velké Francie, jako tomu bylo v případě Ruska. I
proto přikročilo k uznání Ludvíka Filipa rychleji než jeho spojenec.76
Podle ruského cara se takové nekoordinované akce, jako bylo uznání nového
francouzského krále, mohly obrátit proti klidu v Evropě, protože poskytovaly Francii
možnost rozehrávat spojence proti sobě navzájem.77 Petrohrad tedy chtě nechtě
musel přistoupit k uznání Ludvíka Filipa, aby tak zamezil případným rozporům ve
vztazích s ostatními velmocemi. Je paradoxní, že nakonec to bylo právě Rusko, které
bylo díky svému odmítavému postoji vůči revoluční moci ve Francii viněno
z ohrožování jednoty evropských velmocí.
Ruský vicekancléř vynaložil velmi výrazné úsilí, aby zajistil uznání Ludvíka
Filipa francouzským králem a zároveň i zachování korektních vztahů mezi
Petrohradem a Paříží, byť si byl evidentně vědom carova odmítavého postoje.
Z Nesselrodeho pohledu bylo sice uznání francouzského krále politováníhodnou
událostí, ale případný spor se spojenci by byl rozhodně daleko horší. Mikuláše
varoval před setrváním na původním stanovisku, jelikož by mohlo být nepřáteli
lehce zneužito k rozbití koalice velmocí. Jak sám zdůraznil, šlo o těžké rozhodování i
ze strany evropských vládců. Současně se ale plně ztotožňoval s názorem, že jakékoli
nepřátelské postoje vůči novému francouzskému králi by měly daleko horší následky
než jeho co nejrychlejší uznání: „jestliže jsme se rozhodli přijmout novou situaci, je to
kvůli tomu, abychom zachránili Francii od neštěstí, nevyhnutelné občanské války a
anarchie. Za to očekáváme, že uslyšíme, že Francie ctí dohody a územní podmínky,
které jsou jimi stanoveny, a že neusiluje o to rušit vnitřní klid jiných států. Na důkaz
toho se zavazuje nevměšovat se do vnitřních záležitostí zemí, kde její smutný příklad
již našel své následovníky.“78
Odeslání odpovědi Ludvíku Filipovi na jeho dopis ze 7. srpna 1830 se
odehrálo ještě před samotným příjezdem vicekancléře do Petrohradu. Nesselrode,
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který dorazil do Petrohradu až 11. (23.) září, se dozvěděl, že Mikuláš Ludvíka Filipa
dne 6. (18.) září 1831 uznal, přestože ho odmítal přijmout za sobě rovného. Mikuláš
v souladu se svým přesvědčením Nesselrodemu naprosto jednoznačně sdělil, že byť
se vzdává jeho logickým argumentům, bude to pro něj jedno z nejtěžších rozhodnutí,
které kdy musel učinit. Šlo podle něj o rozhodnutí, které bylo v rozporu s jeho
vlastním svědomím.79 Mikuláš také úplně přešel veškeré důvody, které Ludvíka
Filipa k přijetí postu francouzského krále vedly. List, kterým Mikuláš na dopis
francouzského krále odpovídal, obsahoval i jakýsi požadavek garancí míru, který
vůči francouzskému králi Mikuláš vznesl. Nejenže nenazval Ludvíka Filipa „drahým
bratrem“, ale ještě i připojil poznámky o rukou zbarvených krví revoluce. Takový
dopis byl samozřejmě vnímán ve Francii jako urážka. Původní uctivé oslovení
vyjadřující bratrství mezi panovníky car sám svojí rukou vyškrtl a přepsal.80
S Mikulášovou reakcí dále kontrastovaly korektní reakce ostatních vladařů, které,
ačkoli jako v případě reakce Františka I. vyjadřovaly naděje na pokračování a
prohlubování vztahů započatých předchůdci nového francouzského panovníka, si
udržely alespoň svůj věcný tón. Rakouský císař se sice rovněž odmítal
s velvyslancem nového francouzského krále setkat, rozhodující osobou v rakouské
zahraniční politice byl ale Metternich.81
Přestože

se

Nesselrodemu

podařilo

Mikuláše

částečně

přesvědčit

o

nevyhnutelnosti nástupu Ludvíka Filipa na trůn pro zachování monarchie, car se
s královským titulem pro vévodu z Orleansu nikdy nesmířil. Ruský historik Šilder
k tomu uváděl: „I přes často vyjadřované pohrdání novým francouzským králem
nezbývalo našemu carovi než se sklonit před silou okolností a své osobní pocity
obětovat uchování míru a částečně i veřejnému mínění. Imperátor Mikuláš se poprvé
přinutil konat navzdory svému přesvědčení a ne bez hlubokého zdrcení a smutku
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uznal Ludvíka Filipa králem.“82 Takový postoj ale nebyl mezi konzervativními vládci
nijak neobvyklý. František I., stejně jako Mikuláš, své invektivy na adresu nového
francouzského panovníka opakoval prakticky při každé příležitosti.
Typickou invektivou ruského cara vůči francouzskému králi byla Mikulášova
odpověď na Ludvíkův soukromý dopis dne 6. (18.) září. 1830, kterou po měsíci
váhání předal generálu Athalinovi. Mikuláš v ní poměrně uctivým tónem informoval
o svém respektu k řešení „politováníhodné události“, které učinil Ludvík Filip.
Sděloval, že pokud Francie bude respektovat Vídeňské úmluvy, bude i on
respektovat vnitřní francouzské uspořádání. Ludvík Filip se pokusil o vysvětlení
svého postoje v průběhu revoluce argumentací, které Mikuláš nemohl nijak
naslouchat. Odvolávání se na vůli národa bylo z jeho hlediska liché, stejně jako
stížnosti na Karla X. Mikuláš nepochyboval o tom, že právě Karel X. nesl největší díl
viny na celé situaci. Přesto považoval jeho nárok za jediný legitimní a Bohem daný.83
Mikulášova reakce ostře kontrastovala s jeho přátelským přístupem k jednáním
s generálem Athalinem z počátku jeho mise. Na závěr neudělil francouzskému
vyslanci ani audienci – odpověď na dopis Ludvíka Filipa byla francouzskému
představiteli předána vicekancléřem Nesselrodem. Urážlivou poznámku, která do
značné míry překvapila Bourgoinga i Athalina, pravděpodobně doplnil pod dojmem
zpráv o událostech v Bruselu a Drážďanech.84 Francouzský velvyslanec Barante tak
později vzpomínal, že vůbec poprvé nazval Mikuláš Ludvíka Filipa králem, aniž by
takový titul pro vévodu z Orleansu doprovodil úšklebkem, až v říjnu roku 1836. Do
té doby se podobné věci vyhýbal, a pokud již byl nucen použít v souvislosti
s Ludvíkem Filipem označení „král“, činil tak s okázalým odporem.85
Ruská diplomacie v čele s vicekancléřem se snažila zmírnit dopady kritických
poznámek, které na adresu nového francouzského krále Mikuláš pronesl. Téměř
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okamžitě proto Nesselrode instruoval velvyslance v Paříži Pozzo di Borga, aby se
snažil co nejvíce eliminovat nepříznivé dopady carova jednání u francouzského
dvora. Z čistě formálního hlediska totiž Rusko nebylo doposud vyrozuměno o změně
na trůnu, absenci tradičního oslovení „Monsigneur, mon frére“ tedy navrhoval
vysvětlovat faktem oficiální neznalosti faktu přechodu královského titulu na
Ludvíka Filipa. Nesselrode zároveň doufal, že s postupem času se Mikuláš smíří
s Ludvíkem Filipem jako s francouzským králem.86 Toho však, stejně jako
francouzskou diplomacii, samozřejmě nemohlo takové vysvětlení nijak uspokojit.
Jednalo se o odpověď na soukromý dopis, který s oficiální pozicí neměl prakticky nic
společného. I proto si byli v Paříži velmi dobře vědomi carova přístupu i pozic ruské
diplomacie jako takové. Nesselrode také přesvědčoval francouzského konzula ve
Varšavě, generála Duranda, aby pokud možno co nejrychleji přísahal věrnost
novému králi. Nesselrodeho k tomu vedla prostá úvaha, podle které hrozilo, že
přátelsky nakloněný Durand by mohl být nahrazen někým, kdo by nesdílel jeho
sympatie vůči ruskému carovi.87 Francouzský konzul nakonec podlehl argumentaci a
věrnost Ludvíku Filipovi přísahal.
Francouzský král a jeho politika se zároveň s uznáním ocitli pod dohledem
Berlína i Vídně. S ohledem na pokračující neklid v Belgii sledovala Francii velmi
detailně i Velká Británie. Prakticky žádná ze zemí, a to včetně malých států na jihu
Německa, neměla zájem na eskalaci napětí nějakou provokací. Nesselrode byl proto
22. září 1830 velmi naléhavě upozorňován pruským ministrem zahraničí
Bernstorfem, že nesmiřitelný ruský postoj v otázce uznání Ludvíka Filipa
francouzským králem může pouze zhoršovat situaci a vést ve svém důsledku až
k válce. Mikulášovo trvání na zachování principu legitimity ohrožovalo zájmy i jeho
vlastních spojenců.
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Mikuláš I. tedy přistoupil k uznání Ludvíka Filipa až pod tlakem okolností.
Oběžník

informující

o

uznání

nového

francouzského

krále

byl

rozeslán

představitelům jednotlivých misí 21. září (3. října) 1830. Mikuláš tak následoval své
spojence a zdůraznil jednotu v postupu v nastalé situaci. Podařilo se mu tím sice na
určitou chvíli uklidnit zvěsti o hrozící válce a přiblížit ruskou pozici ke stanoviskům
jeho spojenců. Zcela však rozmíška urovnána nebyla, protože stále ještě nedošlo
k formální akreditaci Pozzo do Borga u dvora Ludvíka Filipa.88
Prusko se francouzské agrese obávalo velmi výrazně a nijak se svými obavami
netajilo. Pruský král se s generálem Dibičem shodl na tom, že situace kolem
červencové revoluce nevyhnutelně vyvolá všeobecnou válku na kontinentu. Zároveň
slíbil, že dá pro případné takové vojenské střetnutí k dispozici celou svoji armádu, a
že tedy neprodleně zahájí preventivní válečné přípravy. Dibičovi doporučil, aby se o
případných opatřeních na tažení proti Francii dohodl s generálem Witzlebenem. Tím
ale prakticky přestaly být veškeré diskuze o vojenském tažení aktuální. Pruský král
přislíbil konat tak, aby ji sám nijak nevyprovokoval. Stejná opatření se rozhodla
udělat i ruská vláda.
Dibič se s pruským králem také shodl na nutnosti sledovat události, které se
začínaly rozvíjet v Cáchách a v Belgii. Z toho důvodu pruský král vyslal k Rýnu 4.
armádní svaz o síle zhruba osmdesáti až sta tisíc mužů, aby tak bránil prvnímu
náporu francouzské armády.89 Hodnocení situace ze strany Nesselrodeho i dalších
ale nebylo tak bojovné. Prusko bylo podle nich zjevně zdrženlivější v perspektivě
vedení války. Nesselrode pruskou zdrženlivost vysvětloval prostou nemožností
postavit dostatečný vojenský kontingent, který by mohl bojovat proti Francii. Podle
dostupných hlášení, která z Berlína dostával, nemohlo Prusko postavit k tažení proti
Francii více než pouhých 25.000 vojáků. Ostatní vojáci museli být použiti pro
zajištění pořádku uvnitř Pruska. Postupně se ale začalo i Dibičovo stanovisko tříbit, a
Nesselrode‐zastupitelské úřady, 21. září 1830, in: Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka:
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než do Berlína dorazila zpráva o carově uznání Ludvíka Filipa francouzským králem,
úvahy o možnosti války byly zažehnány ve prospěch svolání konference.90
Pro všechny představovalo primární zájem uklidnění situace a udržení
turbulencí v hranicích Francie. V dopise Ludvíkovi Bavorskému, zaslaném v době
návštěvy generála Dibiče v Berlíně, definoval pruský král Bedřich Vilém III. jako
jediný důvod k válce jednoznačně vstup francouzských armád do jižního Německa.91
Velmi pregnantně vyjádřil evropské zásady postupu vůči Francii I. B. Capefigue:
„Dělejte si ve Francii, co vám velí vaše zájmy a vaše choutky. Dříve či později zjistíte,
že není bezpečí bez pořádku a není moci bez silné vlády. Soustřeďte sféru vašich
zkušeností v rámci svých vlastních hranic. Jakýkoli pokus je přenést za hranice bude
potlačen. Kdekoli na našem území vypukne revoluce, bude potlačena. Jestliže se
pokusíte do konfliktu vmísit, bude to znamenat válku. A válku nikoli s jednou zemí,
ale se všemi evropskými zeměmi, protože zde mluvíme o obecném blahu
monarchů.“92
Počáteční reakce ruského velvyslance v Paříži na ustavení nové vlády v čele
s Laffitem a generálem Sébastianim jako ministrem zahraničí, které se odehrálo 2.
listopadu 1830, byly vůči novému kabinetu velmi vstřícné. Pozzo oceňoval
prohlášení, která slibovala zdržení se veškerých akcí vedoucích k válce, zvláště ve
vztahu k otázce Lucemburska. Oběžník francouzského ministra zahraničí, ve kterém
Sébastiani informoval o základních konturách francouzské zahraniční politiky, tak
uvítal na konci listopadu roku 1830 jako „nový kurz francouzské zahraniční politiky,
který ukončí zničující vliv revoluce na sousední země“. Potěšující podle něj bylo
hlavně stanovisko v otázce budoucího belgického krále. Sébastiani znovu odmítal
návrhy belgických povstalců na zisk královské koruny pro vévodu z Nemours, jinak
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syna Ludvíka Filipa. Jeho postoj nezměnil ani poté, co se Belgičané vyslovili pro
některého ze synů arcivévody Karla za předpokladu, že by se oženil s dcerou
Ludvíka Filipa. Nesselrode oceňoval misi, kterou vyslal francouzský král
k belgickým povstalcům a která toto stanovisko tlumočila.93
Francouzský král i jeho vlády byly nuceny lavírovat mezi dvěma zájmy, na
jedné straně veřejným míněním a na druhé straně francouzskou pozicí v Evropě.
Celkově se nacházel ve slabém postavení - Metternich dokonce už v únoru 1832
předpovídal jeho pád a zdaleka v tomto hodnocení nebyl sám.94 Stejně i vlády pod
ním byly velmi slabé. Perierova vláda dokonce na začátku srpna roku 1831 padla, jen
znovuotevření nepřátelství mezi Nizozemskem a Belgií jí umožnilo vzít rezignaci
zpět.
Pozice Ludvíka Filipa nebyla nijak jednoduchá ani na vnitropolitické scéně,
hlavně počátky jeho vlády byly provázeny velkými problémy. Alespoň podle Pozzo
di Borga revoluce hrozila prakticky každým okamžikem.95 Permanentním znakem
byla nestálost vlád a hluboké rozštěpení společnosti. Král nepronásledoval své
odpůrce, a proto vykrystalizovaly tři proudy, z nichž jeden byl stoupencem
sesazeného krále (legitimisté), druhý (progresivisté) požadoval vývoz revoluce za
hranice a třetí (umírnění) považoval revoluci červencovými událostmi za ukončenou
a dokonce vystupoval striktně proti zmiňování jejích revolučních základů. Ludvík
Filip si byl plně vědom způsobu, jakým nastoupil k moci a který ani on nepovažoval
za plně legální. Mikulášovy poznámky tak vyznívaly o to hůře, že mířily do slabého
místa nového krále.96 Francie se navíc potýkala s hospodářskými problémy. Ve státě
vypukaly pouliční bouře způsobené posunem obyvatelstva ve městech výrazně

Heytesbury‐Abberdeen, 10. prosince 1830, The National Archives, Foreign Office 65/187.
“Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl Rossijskoj
Feděracii”, 176.
94
Fjodor F. Martens, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les Puissances
étrangeres, Vol. 4, Petrohrad, 1878, 426.
95
Pozzo di Borgo‐Nesselrode, 28. ledna/9. února 1831, AVPRI, Fond 333, opis 576, rok 1831, dělo
1390, list 8.
96
Martyn Lyons, “Post –Revolutionary Europe 1815‐1856”, 129.
93

53

doleva. Největšími takovými vzpourami, při kterých na ulicích vyrostly barikády,
byly události v Paříži a v Lyonu v letech 1832 až 1834. Závažný problém
představovalo i pokračující líčení s bývalými ministry v čele s Polignacem. Reálně
hrozilo, že nad nimi bude vynesen trest smrti, což také požadoval hlas ulice. Na
druhou stranu si byl Ludvík Filip vědom, že takový rozsudek by vyvolal obrovskou
vlnu nevole nejenom mezi konzervativní částí francouzské populace, ale i
v zahraničních kruzích.
O momentu návratu ke starým tradicím revolučních armád a bývalých
úspěchů francouzských vojsk svědčila i vzrůstající popularita odkazu Napoleona
Bonaparte. Pařížská divadla hrála po červencové revoluci hned několik her
zabývajících se tematikou jeho vlády a sklidila s nimi velký úspěch u obecenstva.
Napoleon se tak postupně stával legendou, nicméně pro zahraniční diplomaty byla
podobná situace indikátorem možné ochoty francouzské veřejnosti k novým
válkám.97 Nervozitu taková situace budila ve všech zemích, protože ani jedna
nechtěla být do války zatažena. Zatímco severní mocnosti se cítily francouzskou
rozpínavostí ohroženy přímo, pro Británii představovala hlavní obavy možnost, že
bude k válce donucena veřejným míněním.
Od červencové revoluce hrozila konfrontace ohledně revolučního dění v Itálii.
Zde revoluce narážela na odpor Rakouska podporovaného i Ruskem. Podstata sporu
se točila okolo principu nevměšování, který francouzská vláda vyhlásila a který
Rakousko i Rusko striktně odmítaly. Vídeň i Petrohrad chápaly veškeré revoluce jako
jeden problém, který vychází, pokud ne přímo z francouzské politiky, tak alespoň
z francouzského příkladu. Doktrína nevměšování navíc podle Mikuláše poskytovala
podporu hlavně revolucionářům, kteří tak získávali čas pro uskutečňování svých
činů, zatímco legální vlády musely jen čekat, jaká neštěstí se na ně chystají.98

Miľčina, “Rossia i Francia: Diplomaty, literatory, špiony”, 49.
Nesselrode‐Lieven, 19. (31.) ledna 1831, in: “Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka:
Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl Rossijskoj Feděracii”, 212.

97
98

54

V září roku 1830 propukla revoluce v některých německých zemích, v únoru
1831 pak v Itálii (Parma a Modena). Bouře se následně postupně přelily do Drážďan,
Hamburku, Lipska a dalších měst na území Německého spolku. Mikuláš I. nebyl ani
zdaleka jediný, kdo spatřoval v celé sérii povstání jakýsi ďábelský jednotný plán,
kterým se Francie snaží získat hegemonické postavení na evropském kontinentu.
Návrat k některým symbolům revolučních dob, jako byla Marseillaisa nebo trikolóra,
v Mikulášových očích ukazoval na takové zaměření francouzské zahraniční politiky.
Napoleonské války byly stále ještě v živé paměti, a to nejen ve Francii jako
vzpomínka na slavnou minulost, ale i ve zbylé Evropě jako reminiscence hrůz, jež
s sebou přinesly. Přesvědčení o tom, že za organizací povstání stojí z Francie a že
nevyhnutelně povedou k válce, sdílel i na rakouské straně kníže Metternich.99
Nedůvěra carského dvora vůči Francii se projevovala i v depeších ze strany
Nesselrodeho Pozzo di Borgovi. Ve Francii totiž stále častěji zaznívaly hlasy
požadující šíření revoluce i do okolních zemí v Evropě, což jen zvyšovalo nervozitu
obou představitelů ruské diplomacie. Jednou z instrukcí velvyslanci tedy bylo
upozorňovat francouzského krále na fakt, že jeho politika je bedlivě sledována a že
Rusko jen s nevolí vnímá činnost některých cizinců na francouzském území. Doslova
mu ukládal, aby požadoval od Francie splnění dosavadních závazků, že nebude
revoluci vyvážet do zahraničí. Zvláště pak neměl francouzský král dopustit, aby ti
lidé, kteří způsobili neklid v Belgii, mohli to samé udělat v Itálii či ve Španělsku.100
Naproti tomu se francouzská diplomacie snažila všemožně ukazovat, že nemá zájem
jakkoli narušit klid v Evropě a že má zájem konstruktivně řešit nastalé problémy.
Talleyrand byl podle hlášení Matuszewicze z Londýna ochoten podpořit společnou
vojenskou akci, pokud si to okolnosti vynutí.101
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Mikuláš I. se svého podezření ve vztahu k Francii nikdy nezbavil. Na základě
zkušeností z napoleonského období, jakož i na základě hlášení svého velvyslance o
tamních prorevolučních náladách spatřoval v revoluci jednoznačně prapůvodní
zdroj všech problémů. Toto jeho vidění situace, jež panovala na kontinentu, se ještě
posílilo po vypuknutí revoluce v Itálii, Německu a Belgii. Z carova pohledu padla
jedna z překážek, které bránily koordinované akci vůči Francii, tedy nevměšování do
vnitřních záležitostí jiných zemí.102
Car ale v tomto ohledu nebyl ani jediným, ani nejradikálnějším odpůrcem
francouzské politiky. Kancléř Metternich vyvinul velmi podobnou teorii o existenci
jednoho centra, ze kterého je celá revoluční činnost řízena. Toto centrum podle jeho
názoru ovládalo celou Evropu a vydávalo příkazy jednotlivým povstaleckým
skupinám v příslušných zemích. Takovým centrem, ať již přímo či nepřímo, byla
podle něj

Francie, která poskytovala

revolucionářům nejrůznějšího druhu

všemožnou podporu. Podle Metternicha se jednalo o jakousi formaci zednářského
řádu, která měla vydávat příkazy povstalcům. Například v říjnu 1830, kdy bylo cítit
v Itálii zvláštní klid, obvinil rakouský kancléř takzvaný Hlavní komitét, tedy toto
centrum revolučního hnutí, že vydalo italským revolucionářům příkaz vyčkávat.103
I mezi představiteli romantického hnutí existovaly představy o nutnosti
spolupráce mezi úředstaviteli jednotlivých povstání. Podobné projekty existovaly
například mezi pruskými romantiky a představiteli francouzských intelektuálů. I
když se představitelé romantického hnutí pochopitelně stýkali, nikdy se jim
nepodařilo vybudovat nějaké koordinované centrum, které by mohlo konkurovat
spojeným silám severních mocností.
V únoru 1831 se objevil neklid také v Papežském státě. Ten mělo pod svojí
„správou“ Rakousko, a chystalo se tedy k zásahu. Na případný zásah reagovala
ovšem Francie tím, že k italským břehům vyslala svou flotilu a sbor o síle pěti tisíc
Taňšina, “Orleanistskaja Francija i „jevropejskij koncert“1830‐1840”, 129.
“Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl
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mužů, která měla Rakousko od případné vojenské akce odradit. Vyslání flotily mělo
sice reálný dopad v podobě snížení rakouské bojovnosti, na druhou stranu ale kromě
konzervativních mocností zřetelně pobouřilo i Brity. Ti se nehodlali kvůli
francouzským dobrodružstvím založeným spíše na touze šířit revoluci než na
mocenské nutnosti nechat zatáhnout do hrozícího celoevropského válečného
konfliktu. Mikuláš se potlačovnání nepokojů nijak neúčastnil, jeho nápad s vysláním
armády do Itálie velmi rychle zapadl. Oblast se nacházela příliš mimo hlavní zájmy
ruského státu, nebyl tedy důvod plýtvat prostředky. Navíc, ani Rakousko by nebylo
z podobné pomoci zrovna nadšené.104
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BELGICKÁ REVOLUCE
Červencová revoluce vyprovokovala přesně to, čeho se konzervativní politikové
v Evropě tak silně obávali, tedy vlnu dalších povstání. Největším z těchto povstání, a
také nejvýraznějším způsobem zasahujícím do struktury ponapoleonské Evropy,
byla

belgická

revoluce.

Pro

Mikuláše

I.

byla

belgická

otázka

hlavní

zahraničněpolitickou výzvou v období mezi uznáním francouzského krále v září
1830 a propuknutím polského povstání na konci listopadu, respektive prvních
zprávách o něm v prosinci 1830.
Vídeňská ujednání zrodila i státní útvary, které se již od počátku zdály být
neživotaschopnými. Jedním z takových útvarů bylo i spojení katolické Belgie
s protestantským Nizozemskem. Samostatná Belgie byla účastníky kongresu
považována za nezpůsobilou k vytvoření efektivní hráze pro francouzskou expanzi a
k vlastní obraně, či samostatnému politickému uspořádání vůbec, byla tedy za
účelem posílení prostoru sjednocena s Nizozemskem.
Rusko se nacházelo v případě belgické revoluce v relativně paradoxním
postavení. Na rozdíl od ostatních mocností totiž nemělo v zemi žádný přímý
mocenský zájem, finanční a dynastické hledisko hrálo spíše okrajovou roli. Přesto se
ruská diplomacie podílela na udržování stability a klidu v Evropě. Pro samotného
cara nešlo ani tak o boj proti odbojným Belgičanům, ale proti principu, který
představovali, tedy revoluci.
Zatímco francouzská revoluce se dala interpretovat jako vnitřní záležitost
dotčené země, další revoluce, belgická, už měnila uspořádání ponapoleonské
Evropy. Pro Metternicha, Mikuláše a další konzervativní politiky se jednalo o
pokračování toho, co bylo započato již v Paříži. Francie jimi byla obviňována, že
nepokoje v Bruselu přímo vyprovokovala. K takovým závěrům vedly zvěsti o
výkřicích „Buďme jako Pařížané“ z 25. a 26. srpna, depeše vyslance Gurijeva, která
zpravovala Petrohrad o účasti francouzských poddaných na nepokojích, ale i výroky
francouzských představitelů varující před případnou intervencí jakékoli mocnosti v
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Belgii. Pokud by se tedy přímá francouzská účast potvrdila, jednalo by se o
bezprostřední porušení karlovarských ujednání, a tedy i podmínek pro uznání
Ludvíka Filipa, tak jak byly francouzskému králi nejednou zástupci všech velmocí
připomínány. Francouzská intervence do povstání, alespoň z ruského pohledu,
mohla sloužit jako casus belli pro válku s Francií. Mikuláš ale ani zde nehodlal
vystupovat jednostranně, nýbrž v součinnosti se svými spojenci. Navrhoval uvést do
pohotovosti 150 000 vojáků jako preventivní sílu, která by zakročila ve chvíli, kdy by
byť jediný francouzský voják překročil hranice směrem do Belgie. První instrukce
hraběti Gurijevovi, ruskému vyslanci v Haagu, ho nabádaly k tomu, aby zachoval
klid a vyvaroval se jakéhokoli vyjádření, které by Rusko mohlo postavit do opozice
vůči ostatním mocnostem. Případné konkrétnější informace měl dostat až po
vyslechnutí názorů jejich představitelů, hlavně potom britského.105
Pro ruského cara se jednalo o otázku přímo filozofickou či ideovou. Mikuláš
viděl v boji proti belgické revoluci další tažení na poli zápasu mezi pořádkem a
chaosem, pro Nesselrodeho se spíše jednalo o druhořadý problém, kvůli kterému se
nemělo Rusko nijak angažovat. Zde se car se svým vicekancléřem rozcházel
v názorech. Byl upřímně pobouřen nevděkem za otcovskou péči, který Belgičané
vůči svému zákonnému králi projevili. V jejich revoltě spatřoval nebezpečné
ohrožení systému vídeňských ujednání. K referátu, který mu ohledně situace v Belgii
přednesl 8. října 1830 vicekancléř Nesselrode, Mikuláš dopsal: „Není to Belgie, s kým
chci bojovat, ale revoluce, která postupně bude ohrožovat i nás, a to dříve, než si
kdokoli myslí. Stačí jen, když uvidí, že se před ní třeseme strachy.“106 Zatímco car
požadoval demonstraci síly, Nesselrode navrhoval namísto aktivního přístupu
k belgické otázce zaujmout vyčkávací postoj. Tato strategie měla Rusku umožnit
dosáhnout v jednáních výhody i pro případné vojenské tažení.
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Základní otázkou pro vicekancléře Nesselrodeho i koneckonců pro samotného
cara bylo, jaká bude reakce dalších států, které byly na problému zainteresovány
strategicky daleko více než Rusko. Alespoň první signály hlavně ze strany Velké
Británie ukazovaly na ochotu této klíčové mocnosti reagovat na případné žádosti
holandského krále o pomoc souhlasně, britská ochota však závisela na vládnoucím
kabinetu. První zprávy byly pro Rusko příznivé. V depeši ze dne 9. (21.) září 1830 A.
F. Matuszewicz psal o tom, že vévoda Wellington plně uznával právo holandského
krále požádat mocnosti o vojenskou pomoc, stejně tak i lord Aberdeen, který
kategoricky trval na závazku ze strany Británie holandskému králi pomoci, a to
dokonce bez ohledu na případný odpor ze strany Francie. Do tohoto druhu pomoci
vkládali ruští představitelé velké naděje, protože účast Velké Británie by přinesla
rychlé vyřešení problému. Velká Británie mohla Francii ohrozit hlavně z moře, což,
jak zmiňoval Nesselrode ve své analýze situace, by bylo pro Francii daleko
závažnější než případný zisk Belgie. Přesto se nakonec, i přes osobní intervenci
prince Oranžského, Wellington rozhodl nevměšovat do vnitřních záležitostí jiné
země. Stále více se ale objevovaly náznaky toho, že Británie namísto vylodění
v Nizozemí bude volit spíše variantu smíru a navrhne ve věci belgických událostí
uspořádat konferenci.107
Další z mocností, které byly spíše nechtěně do konfliktu vtaženy díky své
geografické blízkosti, bylo Prusko. Ruský velvyslanec Alopeus v Berlíně shrnoval ve
svém dopise ze dne 28. září (10. října) 1830 Nesselrodemu motivy, na jejichž základě
se revoluce přenesla i do dalších zemí. Podle jeho přesvědčení rostla všeobecná
nespokojenost s politickou situací. Prusko, respektive jeho král, bylo přesvědčeno o
tom, že brzy vypukne celoevropská válka způsobená pokusem zavést v zemi
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francouzské pořádky.108 Proto se Bedřich Vilém III. stavěl k ofenzivním akcím proti
Francii více než zdrženlivě.
Generál Dibič se pruského krále snažil přesvědčit k aktivnějšímu přístupu
v belgické otázce. Poté, co Dibič 27. srpna (8. září) 1830 načrtl Bedřichu Vilémovi svůj
plán koordinovaných akcí ze strany čtyřstranné aliance na eliminaci nebezpečí ze
strany Francie, pruský král vyjádřil svoje pochyby o smysluplnosti vojenského
zásahu a ideu jednoznačně odmítl. Plán kromě jiného obsahoval obsazení pevností
na hranicích mezi Francií a Belgií spojeneckými armádami a obsazení belgického
pobřeží britskou armádou. Do Petrohradu tak Dibič přivezl pouze zprávu ze dne 12.
(24.) listopadu 1830 hodnotící události v Evropě a obsahující jen velmi mlhavé
náznaky možnosti koordinace politiky Pruska, Rakouska a Ruska. Celkově se pouze
potvrzovala neochota pruského kabinetu k jakékoli rozhodnější akci proti Francii.109
Rusko tak pro myšlenku případného zásahu nezískalo dostatečnou podporu,
neboť ostatní mocnosti preferovaly spíše diplomatická řešení. Prusko sice soustředilo
svoje armády na Rýnu, důvodem ale byla spíše obrana tohoto území než plánování
pochodu proti Francii. Pokud nebyla splněna podmínka francouzského přechodu
přes Rýn, odmítalo se jakkoli angažovat. Pruský král své stanovisko několikrát
opakoval, kromě jiného se také důrazně postavil proti mobilizaci polských jednotek.
Celkově tak po dobu celého jednání o případných vojenských opatřeních proti
Francii oddaloval nutnost rozhodnutí. Pro Prusko nebyla situace v Belgii příliš
nebezpečnou, navíc se vzhledem k vnitřním nepokojům soustředilo spíše na
vnitroněmecké problémy.
Pro Prusko, ale jak se následně ukázalo, i pro Rusko byla velkým problémem
polská účast v celé akci. Z pochopitelných geografických důvodů měly být všechny
carské armády soustředěny v Polsku, navíc podle plánu zde měly pobývat na útraty
polské pokladny. Zatímco první část těchto podmínek nijak polské ústavě
Alopeus‐Nesselrode, 28. Září/10. října 1830, in Fjodor F. Martens, Recueil des traités et
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neodporovala, druhá část již byla velmi sporná. Podle polské ústavy měl být přechod
vojsk přes polské území financován vždy tím krajem, kterému vojska patřila (článek
10). Pruský král před zapojením polské armády velmi důrazně varoval, ale jeho
obavy byly z velké části ignorovány. 110
Prusko dávalo zcela otevřeně najevo svoji neochotu bojovat s Francií, když
jeho zájmy nebyly nijak dotčeny. Francouzská politika navíc zřetelně ustupovala ze
svých prvotně radikálních postojů. Svoji počáteční, téměř bezvýhradnou podporu
belgickým povstalcům, vyjadřovanou varováními před jakoukoli vojenskou
intervencí ze strany jednotlivých mocností Francie, alespoň podle ruských
diplomatů, mírnila. Pozzo psal v říjnu 1830 v tomto duchu do Petrohradu o postupné
změně francouzského postoje. Jeho hlavní stížnosti směřovaly opět k britskému
kabinetu, který podle něj projevoval až nepochopitelnou měkkost ve vztahu
k Francii. Ovšem, jak přiznal, všechny mocnosti byly odsouzeny k následování
britského plánu.111
Případný neúspěch pruských armád v tažení proti Francii by mohl dále
ohrozit jeho výsostné zájmy v Porýní. Ze strany Rakouska byla vlažnost jeho
přístupu k možné válce s Francií dána prostou nepřipraveností rakouských armád,
které ve stejné době čelily povstáním i v jiných oblastech svých zájmů. Rakousko se
navíc potýkalo s velmi špatnou finanční situací, která mu znemožňovala reagovat
vojenským zásahem mimo území považovaná za životně důležitá z hlediska
habsburského mocnářství. V neposlední řadě bylo Rakousko jednoduše přesvědčeno,
že situace je již dávno ztracena a vojenskou akci považovalo za dané situace za
naprosto bezpředmětnou.112
Počáteční pruská reakce na události přitom nebyla nijak jasná. První zprávy,
jež přicházely z bojiště, se zdály být povzbudivé, alespoň v tom, ohledu, že Vilém I.
bude schopen situaci zvládnout bez cizí pomoci. Jak se ale ukázalo poté, kdy jeho
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vojska musela vyklidit Brusel, situace byla nad jeho síly. Nizozemský král tedy v září
1830 oficiálně požádal spojence o pomoc, a apeloval tak na dodržení vídeňských
dohod. Mikuláš I. přikázal dne 5. (17.) října 1830 náčelníkovi štábu armády Jeho
Imperátorského Veličenstva A. I. Černyšovovi zahájit vojenské přípravy na
vojenskou kampaň, a to jak v impériu, tak i v Království polském. V rozkaze Mikuláš
přímo požadoval, aby přípravy byly vykonávány pokud možno co nejveřejněji, aby
se dosáhlo maximálního odstrašujícího efektu. Instrukci na svých stránkách dokonce
přinesly i ruské noviny, jmenovitě oficiální vládní list Journal de St. Pétersburg ze dne
15. listopadu.113 Car ve svém rozkaze zdůraznil snahu předejít všeobecné válce,
zjevným cílem měla být demonstrace síly, nikoli její bezprostřední užití.
Mikuláš se rozhodl pro tradiční metodu použití ruské armády jako
odstrašujícího prvku, na druhou stranu ale neměl prakticky jinou šanci, protože
soustředění armády by neproběhlo v tajnosti. Zpráva mohla jen stěží zůstat stranou
zájmu zahraničních diplomatů v Rusku, což potvrzují Heytesburyho detailní
rozbory. Zároveň měl být uvědomen pruský král o samozřejmosti součinnosti ruské
a pruské armády. Celková síla kontingentu vydělená k tomuto účelu dosahovala
60 000 mužů, tedy přesně stejné množství, jaké určovaly pařížské dohody.114 Mikuláš
se chystal dne 6. (18.) října 1830 rozeslat spojencům depeši o připravenosti ruské
armády zasáhnout proti belgickým povstalcům v případě, že se takto vyvinou i
názory jeho spojenců. Ve skutečnosti ale byla připravenost ruské armády více než
sporná, čehož si byli případní spojenci velmi dobře vědomi.
Proti jednostranným vojenským přípravám a hrozbě silou vůbec se stavěl
vicekancléř Nesselrode, který upřednostňoval spíše vyčkání na názory dalších dvorů
před tím, než Rusko přikročí k jakékoli akci. Podobnou zdrženlivost projevovali i
další příslušníci diplomatického sboru Matuszewicz či Pozzo di Borgo. Nesselrode
zrazoval cara od okamžitého odeslání oběžníku, kterým měl informovat své zástupce
Betley, “Belgium and Poland in International Relations 1830‐1831”, 49.
“Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl
Rossijskoj Feděracii”, 106.
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v Londýně, Vídni a Berlíně o odpovědi na prosby Viléma I. o ozbrojenou pomoc
proti belgickým povstalcům, a navrhoval odložit odeslání zprávy až do doby, kdy
budou naprosto jasné pozice ruských spojenců. Depeše tedy nebyla odeslána a bylo
vyčkáno dalšího vývoje událostí. Ty se vyvíjely v neprospěch vojenského tažení.
Mikuláš v reakci na žádost nizozemského krále Viléma I., která dorazila do
Petrohradu 15. (27.) října, upozornil 19. (31.) října 1830 na ruskou připravenost
k samotné akci, ale stejně jako on ji podmiňoval koordinací s ostatními spojenci.115 Za
klíčového spojence byla označena Velká Británie, která měla na situaci v Belgii
největší zájem. Mikuláš nicméně ujišťoval krále, že v žádném případě nejde o
záminku jak se vyhnout případné akci na pomoc proti povstalcům. Stále nicméně
spoléhal spíše na vnitřní urovnání situace. V dopise Vilémovi I. ze dne 13. (25.) října
1830 tak pouze zopakoval ochotu zasáhnout, ale jak zdůraznil, „izolované
vystoupení“ by nejen že nedosáhlo kýženého výsledku, ale naopak mohlo by situaci
ještě výrazně zhoršit.“116
Ruská pozice v belgické otázce nebyla vůbec jednoduchá. Ačkoli spojenecké
smlouvy mluvily jasně a Mikuláš I. rozhodně nepostrádal touhu se jimi řídit, situace
se vyvinula zcela v neprospěch akce. Rezervovaný postoj spojenců a jejich přímé
odmítání možnosti všeobecné války muselo být Ruskem bráno v potaz. Bylo by tak
nuceno operovat s velmi velkým kontingentem na velkou vzdálenost, navíc
s neustále hrozícím nebezpečím střetnutí s nesmírně silným protivníkem, tedy
Francií. Ta by, na rozdíl od Ruska, měla přímé spojení s bojovými liniemi.
Wellingtonova vláda vyjadřovala veškerou ochotu k akci až do té doby, než byly
velmoci o tuto akci skutečně požádány. Po této žádosti se její rétorika stala výrazně
zdrženlivější. Británie začala podporovat plán počítající s tím, že do jednání bude
zahrnuta i Francie. Řešením situace se mělo stát podle návrhu nizozemské vlády
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administrativní oddělení Belgie od Nizozemí s tím, že budou spojeny pod jednou
korunou.117
Ruská armáda čelila i čistě přízemním problémům. Vedlezačínající epidemie
cholery to byl beze vší pochybnosti nedostatek peněz, který znemožňoval nákup
dostatečného proviantu, koní a jiného materiálu. Již během samotné přípravy na
vojenské tažení se tak objevily finanční potíže, které se s postupem času ještě výrazně
prohlubovaly. Silnou úlohu zde hrál hlavně ministr financí Kankrin, který odmítal
přehnané utrácení ze strany armády financovat. Kankrin zcela v duchu svého
přesvědčení odmítal uvolnit rezervy s poukazem na možné horší časy.118 Kankrinovi
se dokonce „podařilo“ rozčílit cara, když požadoval snížení početních stavů o 60 000
mužů. Jak psal vicekancléř Nesselrode, Kankrin neustále vykresloval stav státních
financí v nejčernějších barvách. I když se Nesselrode s ministrem financí shodoval
v tom, že aktivní zahraniční politika je příliš drahá a není nutné ji provozovat i
v oblastech, které se přímo ruských zájmů nedotýkají, hodnotil Kankrinovy závěry
jako přehnané.119
Mezi „holubice“, vedle Orlova, Kankrina, či Konstantina Pavloviče tak patřil i
vicekancléř Nesselrode, který jako argumenty proti ruské účasti na zásahu uváděl
zuřící choleru a také výpadky ve sklizni v důsledku neúrody z posledních let. Podle
mínění této skupiny měl být brán daleko větší ohled na mínění evropských zemí.
Proti nim stál hlavně hrabě Černyšov, ministr války a náčelník štábu, popřípadě
generál Paskevič. Jejich pohled na hlavní otázky, zejména pak na otázku
národnostní, vycházel z přesvědčení, že se jednalo čistě o ruskou vnitřní záležitost.
Takové rozpory, byť nepředstavovaly zásadní rozvrat, se přenášely i do zahraniční
politiky.120
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Pro Mikuláše bylo velmi důležité, aby byla veřejnost informována o ruské
ochotě zasáhnout proti povstalcům. Podle jeho odhadu mělo být plné připravenosti
dosaženo v polovině prosince, jmenovitě 10. (22.) prosince 1830. Přípravy byly
plánovány tak, aby v případě, že se Dibičova mise dohodne s pruským králem na
vojenském zásahu, mohla celá rusko-polská armáda vyrazit. Postupně se nicméně
jeho odhady mírnily a spíše doufal v připravenost spojených rusko-polských armád
někdy na začátek roku 1831.121
Změnu v celkové situaci znamenalo odmítnutí spojeneckých mocností účastnit
se společné vojenské akce na podporu nizozemského krále proti Belgii. Jak Británie,
tak i Prusko argumentovaly především nedostatečnou silou, kterou by mohly
vojenskou akci podpořit, jejich pochybnosti vzbuzovala i ruská schopnost vypravit
slibovaný kontingent. Reálný důvod ale ležel spíše v prosté nevoli vést válku, která
by byla zcela nepochybně velmi nepopulární. Mikuláš toto, stejně jako svolání
konference na téma belgické revoluce, akceptoval, ačkoli se domníval, že její jednání
dá pouze čas povstalcům a jejich francouzským spojencům k šíření jejich zhoubného
vlivu. Jeho rozkaz k vojenským přípravám pro případ, že by se objevila možnost
vyrazit spojenci na pomoc, byť dočasně a samotnému, tak zůstal v platnosti, i když
jeho

reálné

možnosti

to

nedovolovaly.122

Ačkoli

nesčetněkrát

deklaroval

holandskému králi svoji podporu, neměl téměř žádnou šanci tuto podporu převést
do reálné politiky jinak než zastáváním striktní pozice vůči povstalcům.
Stále zjevnějším bylo, že se Britové snažili všemožně vyhnout válce, která byla
z jejich pohledu silně nepopulární, což Nesselrodeho značně rozladilo: „Až do doby,
než nizozemský král požádal o pomoc, nás britská politika plně uspokojovala.
Jakmile ale k žádosti došlo, naše pozice se stala výrazně méně příznivou.“ Britská
vláda se již před zahájením Londýnské konference nabídla nizozemskému králi, že
zprostředkuje jednání mezi ním a povstalci. Wellington neodmítal pomoc Vilému I.,
121
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její rámec ale omezil na pouhou „materiální pomoc“. Výsledkem krize mělo být
podle jeho plánu administrativní rozdělení Nizozemí na dvě části pod jednou
korunou. Nizozemský král odmítl danou nabídku, protože z jeho pohledu nebylo
možné iniciovat jednání mezi dvěma nestejně postavenými stranami, tedy mezi
suverénem a jeho poddanými.123
Uklidnění konfliktu mezi belgickými povstalci a nizozemským králem v sobě
neslo jeden zásadní problém, který se měl na dlouho stát bodem sváru mezi
velmocemi. Pro východní mocnosti představovaly závazné vodítko jejich postupu
v politice vůči povstalcům závěry z jednání konference v Opavě v roce 1820, které
přímo deklarovaly zásadu vojenské intervence do vzbouřeneckých oblastí. Proti nim
stála zcela zřetelně Velká Británie, která se nehodlala do podobných opatření pouštět
(ostatně nebyla ani signatářem daného usnesení), a hlavně Francie, jejíž zahraniční
politika byla ovlivňována doktrínou nevměšování. Francie se na případnou
vojenskou akci ze strany čtyř velmocí dívala samozřejmě výrazně negativně, což
neváhala také dávat pořádně najevo. Přesto nakonec souhlasila s možností
uspořádání konference o belgickém problému i Francie, čímž došlo k faktickému
popření zásady nevměšování. Rusko si bylo takového rozporu ve francouzské
politice velmi dobře vědomo, a Nesselrode ve své instrukci zplnomocněnému
velvyslanci ve Velké Británii Matuszewiczovi nařídil neklást uspořádání konference
žádné překážky.
Londýnská konference byla svolána za účasti zástupců nejdůležitějších
mocností. Místo konání konference zpočátku nebylo jasné, Francie velmi stála o to,
aby se konala v Paříži, Mikuláš i Nesselrode zase viděli jako logické místo pro konání
konference Haag, aniž v tomto směru vyvíjely výraznější úsilí. Po velmi krátké době
ale zvítězil jasně Londýn, pro který mluvila silná zainteresovanost Británie v Belgii.
Francie se sice ještě nadějí na přeložení konference do Paříže nevzdávala, ale striktní
postoj nejen ruské vlády podobnému kroku zabránil. Pro Británii představovalo
“Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl
Rossijskoj Feděracii”, 129‐132.
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konání v jeho hlavním městě velkou výhodu. Díky tomu totiž mohla mít ministra
zahraničních věcí přítomného na místě prakticky po celou dobu jednání konference.
Ostatní státy byly zastoupeny zplnomocněnci, jejichž pravomoci byly velmi často
omezené. Za Rusko se tak rokování účastnil zplnomocněný velvyslanec Matuszewicz
a velvyslanec v Británii Lieven, za Prusko baron Büllow, za Rakousko Wessenberg a
Esterházy. Mikuláš nakonec souhlasil i s účastí francouzského zástupce, protože na
něm trval i nizozemský král. Zcela navrch získaly Francie zastupovaná
Talleyrandem, a hlavně Velká Británie v čele s Aberdeenem a během krátkého
období také s Palmerstonem. Ruští přestavitelé měli v rámci konference omezený
mandát. Hlavním omezením bylo, že neměli právo udělovat svůj souhlas s žádným
uspořádáním, které by oddalovalo Belgii od holandské koruny.
První dokument Londýnské konference byl vydán již v den jejího zahájení
4. listopadu 1830. Fakticky shrnoval již vyřešené problémy. Záměrně se vyhýbal
všem konfliktním otázkám, mělo jít jen o deklaraci společného zájmu problémy řešit.
Velmoci v něm velmi mírnou formou žádaly obě strany, aby ukončily násilnosti. Obě
strany se měly stáhnout na hranice, které rozdělovaly nizozemské království ve
stavu z roku 1814. Matuszewicz původně navrhoval, aby se hranice mezi bojujícími
stranami určila podle principu uti possidetis, podle kterého měly připadnout
Nizozemsku Antverpy. Po naléhání nizozemského vyslance se hranice přesunula na
bývalou administrativní hranici, čímž připadlo Nizozemsku ústí Šeldy. Prozatímní
belgická vláda tento dokument přijala, ale protestovala proti právu velmocí určovat
hranice mezi Belgií a Nizozemskem, jak bylo v dokumentu uvedeno. Praktický
dopad dané deklarace byl tak spíše malý. Jak Mikuláš, tak i Nesselrode měli vážné
pochyby o možnosti úspěchu konference, pokud by nebyla podpořena vojenskou
silou. Jejich souhlas s jejím konáním tak byl velmi rezervovaný, hlavní podmínkou
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byla ochota ostatních mocností použít pro vynucení rozhodnutí Londýnské
konference v případě nutnosti i vojenskou sílu.124
Ruští emisaři šli do jednání s poměrně jasnými úkoly, vycházejícími nejen
z carova osobního přesvědčení, ale i pragmatických ruských zájmů. Matuszewicz a
Lieven se měli soustředit na zastupování zájmů nizozemského krále a nedopustit
jejich pošlapání. Jejich instrukce pro začátek jednání obsahovala požadavek přísně
trvat na respektování územní celistvosti Nizozemska a na zachování Belgie pod
oranžskou dynastií. Sjednocené Nizozemí mělo být podle představ tvůrců
Vídeňských dohod hrází proti francouzské rozpínavosti. Červencová revoluce
v carovi pak jen posílila přesvědčení, že je nutné jednotné Nizozemí zachovat.
Dalším naprosto zásadním úkolem pro oba vyslance ruského cara bylo udržet
Velkou Británii ve spojeneckém svazku s Ruskem a zajistit její spolupráci na řešení
kontinentálních záležitostí. Velká Británie byla členem čtyřstranné koalice, což bylo
pro Rusko stěžejní. Například 23. října (4. listopadu) 1830 psal Nesselrode po svém
návratu do Petrohradu Christoforu Andrejeviči Lievenovi, když se znovu ujímal
postu ministra zahraničí: „Mám-li co nejjednodušeji vyjádřit úkoly, které jsou na Vás
kladeny, jde o to udržet Anglii v rámci čtyřstranné koalice a donutit ji postupovat
koordinovaně s ostatními velmocemi. Pro blaho Evropy byl tento úkol vždycky
naprosto zásadní.“125 Nesselrode v instrukcích Matuszewiczovi přikazoval, aby se ji
oba emisaři všemožně snažili udržet v rámci čtyřstranné koalice a aby přesvědčili
vévodu z Wellingtonu ke striktnějšímu stanovisku vůči Francii. Britská veřejnost ale
jednoznačně stála na straně povstalců. Tento fakt, stejně jako praktickou nemožnost
britského kabinetu jednat jinak, si ruští představitelé plně uvědomovali: „Je jasné, že
taková politika [násilného udržení Nizozemí a Belgie pohromadě za aktivní účasti
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Britů] by vedla k pádu jakékoli vlády, která by se o ni pokusila, a způsobila by vznik
radikální vlády souhlasící se všemi francouzskými akcemi.“126
Matuszewicz vypracoval v Londýně detailní plán dalšího postupu Ruska
v belgické otázce, kde vyjádřil i zjevně rezervovaný postoj k některým instrukcím z
Petrohradu. Odmítl v něm hlasy volající po samostatné intervenci, kterou viděl jako
jednoznačně neproveditelnou a nebezpečnou. Zajímavý je hlavně druhý bod, ve
kterém tvrdil, že samo Nizozemí si již nepřálo sjednocení s Belgií. Jeho plán byl tedy
jednoduchý a spočíval v obraně Belgie před Francouzi, a to prostřednictvím garance
její existence pod oranžským domem. Pokud by došlo k úplnému oddělení Belgie od
Nizozemska, podle ruského diplomata by šlo pouze o první krok na cestě
k sjednocení s Francií.127
Velká Británie si po celou dobu trvání konference řešila svoje vlastní
vnitropolitické otázky, její vedení nebylo nijak pevné. Británie se potýkala nejen
s parlamentní reformou, ale i s problémy v Irsku, navíc pozice Wellingtonova
kabinetu nebyla nijak pevná. Kněžna Lieven v dopise svému bratrovi Alexandru Ch.
Benkendorfovi doslova psala: „Tady v Anglii se, Alexandře, taky nacházíme na
prahu revoluce.“128 Podobně psal Matuszewiczz z Londýna v odpovědi na instrukce:
„Chcete po mně, abych zlepšil vévodovi náladu informací, že se na našich hranicích
sbírá ohromné vojsko. Ale jediné, co by mu teď mohlo zlepšit náladu, by byla
pohodlná většina v parlamentu. Proto jsem mu nic takového neřekl.“129 Brzy se slova
ruského zástupce na konferenci potvrdila, když dne 15. listopadu 1830 padla velmi
slabá Wellingtonova vláda. Rusko tím ztratilo cenného, byť poněkud váhavého
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spojence. Vévoda z Wellingtonu sdílel s Mikulášem pohled na evropské události, byl
ochoten i vyplnit dohody, které byly uzavřeny v letech 1814 a 1815. Jakmile tedy
odešel, šance na součinnost armád rapidně poklesla. Greyova vláda se naopak
s předchozím kabinetem rozcházela v názorech na Rusko a jeho politiku a stále
zřetelněji mířila k dohodě s Francií. Vzhledem ke klíčové pozici Velké Británie se tak
radikálně snížila i akceschopnost celé případné koalice. Nesselrode ke změně
britského kabinetu poznamenal: „Když si vzpomeneme, jaké okolnosti vedly
k nynější krizi, musíme se obávat, že současná vláda projeví jen stěží větší
odhodlanost k srdečné a opravdové spolupráci s námi, než ta, kterou nahradila.“130
Pro

východní

mocnosti

představovalo

obrovský

přelom

sesazení

nizozemského krále belgickým sněmem na sklonku listopadu 1830. Belgičané
k němu přikročili i přes četná varování ze strany francouzských představitelů.
Sesazení znamenalo vážný zásah do existujícího pořádku a zpochybnění práv
legitimních panovníků. Mikuláš reagoval velmi podrážděně a podezíral Francii ze
snahy o intervenci do Belgie a o její připojení k Francii. Mikulášova nervozita se ještě
zvýšila podzimními událostmi v Prusku, kvůli kterým car nařídil pohotovost vojsk
na západní hranici říše. Vydal veřejné prohlášení, podle kterého bylo na západních
hranicích ruské říše rozmístěno 250.000 mužů. Francouzský tisk, jak o tom zpravoval
z Paříže Pozzo di Borgo, význam ruských vojenských příprav značně zveličoval a
pouštěl se do spekulací, které byly podporované neplnohodnotnými diplomatickými
vztahy.131 Na sesazení i ruské vojenské přípravy reagovala také Laffittova vláda,
když 1. prosince zvýšila početní stavy své armády na 300 000 mužů a stejný počet
členů Národní gardy jako záložních sborů.
Ve Francii prakticky nikdo nepochyboval o budoucí válce s Ruskem, dokonce
byla vnímána jako možnost navrátit zemi její bývalou slávu pošlapanou Vídeňskými
Nesselrode‐Alopeus, 4./16. prosince 1830, in: Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka:
Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl Rossijskoj Feděracii, Tom XVII., Avgust 1830g.‐Janvar 1832 g,
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smlouvami. Samotná povaha zvyšování početních stavů vojsk, kdy byla posilována
hlavně města, nejvíce Paříž a Lyon, neušla pozornosti Pozzo di Borga.132 Pro ruské
představitele v čele s carem se takový akt rovnal vyhlášení revoluční války. Jakékoli
konzultace mezi Pruskem, Ruskem a Rakouskem ale mezitím znemožnilo vypuknutí
polského povstání.133
Rusko nemělo prakticky žádnou možnost nizozemskému králi v jeho situaci
pomoci. Stále více se ale stávalo zřejmým, že se nizozemský král nedokáže
s problémy v belgických provinciích vypořádat sám. Francie, která disponovala
ohromnou vojenskou silou, dávala najevo, že nestrpí jakoukoli formu zahraniční
intervence. Ruský car tak byl nucen zmírnit svoje ostrá stanoviska a akceptovat
alespoň jistou formu autonomie pro Belgii. Pozzo navíc upozorňoval i na další
problémy, kterým by Rusko v případě intervence muselo čelit. Jako hlavní se jevila
změna politiky Velké Británie, která se po „slibném“ období razantnějšího přístupu
vůči belgickým povstalcům stávala rezervovanější k možnosti obnovení čtyřstranné
koalice: „a jestliže už ji nyní neřadíme mezi naše nepřátele, netušíme, za jakých
okolností by se mohla stát naším přítelem,“ hlásil do Petrohradu. „A když sama
Anglie odstupuje od něčeho, co bylo od kořene a počátku povstání její vlastní věcí,
nemůžeme je brát na sebe sami…“134
Oba představitelé ruské diplomacie v Londýně, respektive Matuszewicz jako
autor společných hlášení, si stěžovali na přístup nizozemského krále k jednáním.
Vilém I. považoval od počátku konferenci spíše za konzultace jak postupovat proti
vzbouřeneckým provinciím. Teprve postupně mu docházelo, že belgická delegace
získala rovnoprávný status. Vilém I. znemožňoval jakákoli rozhodnutí a dohody.
Nizozemský král, respektive jeho vyslanci, od samého počátku vystupovali značně
nekonzistentně, čímž přidělávali problémy nejen ruským zástupcům, ale hlavně sami
132
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sobě. Nejvýraznějším příkladem bylo jednání o linii příměří mezi bojujícími
stranami. Zde jeho zástupce nejprve souhlasil s linií, na které se armády zastavily,
poté souhlas odvolal. Výsledkem bylo, že Nizozemsko ztratilo přístavní město
Antverpy, které dokázala proti povstalcům udržet jejich posádka. Do vytyčovací
komise, která měla následně stanovit trvalé hranice mezi Belgií a Nizozemskem, pak
nizozemský král odmítal jmenovat své zástupce, měnil své představitele u
konference, na rozhodnutí o uvolnění blokády Šeldy reagoval pokračováním
blokády Antverp. Všechny tyto akce vedly ruské zástupce k stížnosti: „Avšak
nemůžeme najít slov, kterými bychom Vám, vážený hrabě, vyjádřili, jak nás rmoutí
jeho (Vilémova) politika. Zaprvé, bere nazpět slíbené, zadruhé, jeho politika jen
rozněcuje vášně v Belgii a ničí tam jakékoli možnosti nassavského domu. Nakonec,
jeho politika má nesmírně neblahý vliv na politiku St. Jameského kabinetu…“
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Postupně se už ani ruští vyslanci nesnažili příliš vehementně bránit zájmy Viléma I.
jako naprosto odtržené od reality a po 20. prosinci od takové politiky ustoupili zcela
otevřeně.
Rusko muselo samo zvažovat problémy, které mohl případný zásah proti
Francii způsobit. Varování před případnou vojenskou akcí i před samotnými
přípravami, jež byly mezitím zahájeny v Království polském, přišlo i od vrchního
velitele polské armády Konstantina Pavloviče. Ten varoval především před
nevhodností podobných opatření zvláště v diplomatickém ohledu. Účast polské
armády by podle něj mohla způsobit celoevropskou válku, navíc upozorňoval i na
postoj rakouské vlády, která vyjadřovala výraznou neochotu pouštět se do takové
akce, která by navíc byla neospravedlnitelná. Podobně upozorňoval i na protiválečné
nálady v Prusku, pro které by se tažení mohlo obrátit v katastrofu. Paradoxně ale
nezmínil nebezpečí, které mohla představovat situace pro vnitřní klid v Polském
království, které mělo nést i náklady na vydržování své armády za hranicemi. Ve
skutečnosti se mělo jednat o splátku dluhu 30 milionů rublů z předchozích dob. Celý
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dopis byl nicméně napsán v nepřesvědčivém duchu bez uvedení pádnějších
argumentů,

což

příkře

kontrastovalo

s ostře

vyprofilovanými

a

pečlivě

argumentovanými námitkami Nesselrodeho, popřípadě Pozza.136
Situace v Nizozemí se mezitím vyhrotila natolik, že již nebylo možné vrátit
vše do stavu před začátkem revoluce. Pozzo di Borgo 20. listopadu (2. prosince) 1830
upozorňoval Petrohrad na vzájemnou animozitu mezi Belgičany a Nizozemci, která
je prakticky vedla k závěru o nemožnosti soužití v jednom státu. Na konci listopadu
Mikuláš I. změnil názor na uznání nezávislosti Belgie. Petrohradský dvůr dlouhou
dobu analyzoval události, které v Polsku proběhly.
Jedním z prvních koncepčních dokumentů reagujících na nastalou situaci
v evropském kontextu, byla instrukce velvyslanci ve Velké Británii Lievenovi ze dne
4. (16.) prosince 1830 ohledně dalšího postupu, a to hlavně v belgické otázce.
Vicekancléř Nesselrode v ní instruoval Lievena a Matuszewicze, aby přijali oddělení
Belgie od Nizozemí, pokud by s tím souhlasil nizozemský král, a také aby co
nejrozhodněji trvali na odmítnutí vstupu cizího prince na belgický trůn. Základem
mělo být přijetí prince Oranžského nebo některého z jeho synů za belgického krále.
Depeše již neobsahovala žádné zmínky o vojenském zásahu, připouštěla i rozdělení
Belgie a Nizozemí, i když navrhovala svazek buď formou rodinných pout, nebo
prostřednictvím hospodářské unie. Car ještě naproti tomu trval na zachování trůnu
pro oranžskou dynastii, ale diplomacie jako taková nebrala na jeho postoj příliš
ohled. Mezi základní postuláty, ze kterých hodlal vycházet, patřilo zachování Belgie
pod vládou nassavsko-oranžského domu, oddělení Belgie jen se souhlasem
holandského krále a snaha zabránit jakémukoli jinému rozhodnutí v podobě přijetí
jiné dynastie. V opačném případě neměl být vůbec připojen pod závěry Londýnské
konference ruský podpis a Lieven si měl vyžádat konzultace Petrohradu. O týden
později, tedy po prvních a ještě velmi nejasných zprávách o vypuknutí polského
Perepiska imperatora Nikolaja Pavloviča s velikim kňazem cesarevičem Konstantinom
Pavlovičem, t. II (1830‐1831), Sbornik Russkogo istoričeskago obščestva, t. 132, Sankt‐Petěrburg, 1911, 57‐
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povstání, Nesselrode v oběžníku zopakoval odpor vůči samostatnosti Belgie, pokud
by s ní nesouhlasil nizozemský král.137
Belgická otázka byla ještě komplikována problémy spojenými s řešením
budoucího osudu Lucemburska. Na to si dělali nárok jak Belgie, tak i, na základě
smluv z roku 1815, nizozemský král, kterému území připadlo jako kompenzace za
ztráty na německých panstvích nassavského dvora. První pokus o řešení byl učiněn
už 20. listopadu 1830, ale otázka se pro nesmiřitelnost pozic obou stran vlekla ještě
dlouhé roky. Situace byla o to složitější, že Lucembursko bylo součástí německého
spolku, a vyvstávala tak otázka, má-li být součástí dělení území mezi Belgií a
Nizozemskem.138 Belgičané, na jejichž straně bylo zřetelně veřejné mínění ve
velkovévodství, se vytrvale snažili o připojení lucemburského území, mj.
prostřednictvím provolání, jako bylo to z 11. března 1831, ve kterém byli obyvatelé
Lucemburska vyzýváni, aby netrpěli diktát cizích mocností. Jednalo se tak o přímý
útok na legitimitu Londýnské konference.139 Situace se ještě zkomplikovala v květnu,
kdy belgičtí povstalci téměř obsadili celé území Lucemburska. Mocnosti byly nuceny
na takový vývoj reagovat. Poměrně rychlá shoda nastala ohledně vojenského zásahu
vůči Belgičanům, a to ze strany Německého spolku. Jiným problémem ale bylo, kdo
ve skutečnosti zásah provede, protože síly jednotlivých německých států, s výjimkou
Pruska, na takovou akci nestačily. Prusko si netroufalo jít do války, Rakousko bylo
plně zaměstnáno problémy v Itálii a Rusko v Polsku.
Problémem technického rázu byla otázka, komu připadnou pevnosti na
hranicích mezi Belgií a Francií. Francie měla o tyto pevnosti velký zájem, ovšem
z hlediska mocností představovalo jejich předání Francii naprosto nepřijatelný krok.
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Nesselrode zastával názor, který byl společný i dalším zástupcům na konferenci, a to
že v případě oddělení Belgie od Nizozemska, a tím i ztráty sjednoceného státu jako
bariéry vůči Francii, by bylo lepší pevnosti zbořit, než aby padly do rukou Francii.
Namísto hráze proti francouzské agresivitě se tak pevnosti mohly stát spíše součástí
francouzské obrany proti případnému zásahu ze strany mocností. Otázka ale
zároveň vyžadovala citlivý přístup, protože příliš lehký souhlas s jejich likvidací
mohl poškodit zájmy nizozemského krále. Ostatní velmoci by se domnívaly, že
Rusko považuje jeho věc za ztracenou.140
Listopadové povstání nemělo pro Rusko přímé důsledky v podobě nového
tématu v jednáních Londýnské konference. To ale neznamenalo, že by povstání
nemělo vůbec žádný dopad na ruské pozice na konferenci. Ruští představitelé se
dostali po vypuknutí listopadového povstání do diplomatické defenzívy. Ačkoli
veřejně deklarovali, že jeho pozice neutrpí žádné změny, kromě té, kterou oznámili
ještě před vypuknutím povstání a kterou oznamovali svůj souhlas s případnou
nezávislostí Belgie, skutečnost byla přeci jen jiná. Právě polské povstání se stalo
rozhodujícím momentem, který posunul Mikuláše I., do té doby přeci jen stíhaného
jistými pochybnostmi, k přesvědčení o nutnosti Belgii uznat a zbavit se tak
problému, na kterém Rusko přímo zainteresováno nebylo. Polské události se snažil
využít pro svůj účel hlavně francouzský vyslanec Talleyrand. Již 10. prosince 1830,
tedy bezprostředně poté, co se dozvěděl o propuknutí povstání, se mu podařilo
prosadit deklaraci požadující od nizozemského krále uvolnění plavby po řece Šeldě.
Polské události ale měly na věc pravděpodobně jen malý vliv, jednání proběhla
v době, kdy nebyl ještě znám reálný rozsah povstání.
Snaha udržet jednotné Nizozemí neměla šanci na úspěch. Konference již 20.
prosince 1830 uznala Protokolem č. 7. nutnost oddělení Belgie od Holandska.
Hlavním úkolem tak bylo vypracování mírové smlouvy mezi Belgií a Holandskem,
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jakož i stanovení práv a povinností přecházejících na obě strany.141 Pro ruské
představitele nebyla situace vůbec jednoduchá. Matuszewicz a Lieven na konferenci
hájili hned dva zájmy, tedy bránili nizozemské pozice a zároveň se snažili o
maximální oddálení řešení situace až do doby, než se Rusku podaří potlačit polské
povstání. Jejich instrukce zcela zřetelně obsahovaly povinnost podepsat podobný akt
až poté, co s ním bude souhlasit nizozemský král. Vilém I., který se ve svém odporu
vůči Londýnské konferenci mohl spoléhat téměř výhradně na Rusko, však nejen že
nedal s uspořádáním s mírovým uspořádáním Nizozemí souhlas, ale ještě poslal
velmi ostrý dopis dotazující se na příčiny jednání zástupců východních mocností na
Londýnské konferenci. Jejich chování rozčílilo i Mikuláše, který vyčítal jednání
konference přílišné ohledy na zájmy Belgičanů v kontrastu s pramalým respektem
k názoru Viléma I., i když bylo zřejmé, že jejich šance podobnému kroku zabránit
byly minimální. Spolu s Nesselrodem vyčítal ruský car dokumentu, že stejným
tónem jedná se vzbouřenci i se zákonným vládcem. Jediným důvodem proč takový
dokument uznat měla být jeho relativní otevřenost dalšímu vývoji a zachování šancí
nassavského dvora.142
Ruští zástupci na Londýnské konferenci interpretovali situaci odlišným
způsobem, než jak ji vnímal car. Lieven byl pevně přesvědčen, že i přes porušení
instrukcí bude nakonec jeho postup schválen jako správný. Jak argumentoval ve
svém vysvětlujícím dopise, prakticky stáli s Matuszewiczem před dvěma možnostmi.
První bylo přidat se k zástupcům ostatních mocností a připojit svůj podpis, druhou
variantou byla válka a neodkladná okupace Belgie Francií. Jako podmínky svého
souhlasu si ovšem vymínili uznání statusu ruského dluhu a věčnou neutralitu Belgie
jako hráz proti Francii.143
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Problémy v Belgii přišly pro všechny mocnosti ve velmi nevhodnou dobu,
jejich maximální zájem představovalo spíše uklidnění situace. Rusko nebylo jediné,
kdo se potýkal se složitou situací ve vnitřní politice. O problémech Francie i Velké
Británie se zmiňuji v jiných kapitolách. Prusko bylo plně zaměstnáno obavami
z francouzského výpadu. Rakousko se potýkalo s vážnými problémy hlavně v Itálii,
vedle toho stále ještě nebylo schopno plně obnovit svoji ekonomiku, a nemohlo tak
ani unést enormní finanční zátěž, kterou pro jeho rozpočet různá tažení
představovala. Ani jedna z mocností na konferenci tedy neměla volné kapacity pro
aktivizaci zahraniční politiky, a proto zůstávala iniciativa na Velké Británii,
respektive na jejím ministru zahraničí Palmerstonovi.
Konference vytvářela nátlak na obě strany s cílem přinutit je k dohodě. Dne 9.
ledna 1831 vyzvala obě strany, aby dodržovaly její závěry. Konkrétně v případě
Belgie šlo o odvolání jednotek bojujících u Maastrichtu, v případě Nizozemí pak o
uvolnění plavby po Šeldě, a to do jedenácti dnů. Pro případ, že tak jedna nebo druhá
strana neučiní, hrozily mocnosti blokádou belgických přístavů a ozbrojenou
intervencí. Došlo tak k dohodě, kdy východní mocnosti akceptovaly možnost
uplatnění síly vůči nizozemskému králi, zatímco Francie s Británií souhlasily s tím
samým v případě Belgie. Přesto zůstávaly na straně velmocí pocity hořkosti a
pochyby, kdo ustoupil svému protivníkovi více. Pro Nesselrodeho, který měl na
jednání konference s ohledem na vzdálenost Petrohradu od Londýna jen malý vliv,
byly výsledky spíše zklamáním. Považoval je za příliš velký ústupek pro
vzbouřence.144
Další fází oddělení Belgie od Nizozemska bylo schválení plánu 18 článků (tzv.
Základy rozdělení – Bases de Séparation) ze dne 20. ledna 1831 jako dodatku
k Protokolu č. 7. Jednalo se o jakési základní body, které mělo splnit každé další
urovnání nizozemsko-belgického sporu. Jednalo se o první náčrt rozdělení, podle
kterého mělo Nizozemsko dostat území patřící k němu v roce 1790, Belgie měla
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zůstat v té formě, v jaké byla připojena ke spojenému Nizozemsku v roce 1815
s výjimkou Lucemburska. O sedm dní později byl pak připojen ještě dodatek řešící
rozdělení nizozemského dluhu. Belgické protesty a odmítnutí přijetí Základů
rozdělení byly striktně zavrženy, stejně jako jakékoli snahy o jejich změnu. Ve
společném prohlášení zástupců pěti mocností byly články označeny za neměnné.145
Londýnská konference následně nařídila oběma státům vyplnit nařízení
konference, tedy opuštění Lucemburska ze strany nizozemského krále a schválení
Základů rozdělení ze strany Belgičanů do 1. června 1831, s tím, že jejich případné
nesplnění mělo být považováno za vyhlášení války. Mikuláš I. byl jen velmi málo
nadšený z podobného vývoje situace, postupně se ale se situací smířil. Jeho rozčilení
ale výrazně vzrostlo, když se stalo zřejmým, že jak Belgie, tak i Nizozemsko
rozhodnutí konference ignorovaly. Snaha vynutit plnění závěrů silou narážela na
rozpory uvnitř britské vlády, kde proti sobě stály dva proudy, vedené na jedné
straně Palmerstonem, který byl pro razantní akci pro vynucení plnění silou, a na
druhé straně Durhamem, který naopak sílu odmítal a stál zřetelně na straně
Belgičanů.146
V červnu 1831 slavnostní delegace belgického parlamentu oficiálně nabídla
korunu Leopoldu Sasko-Coburskému. Jeho odpověď byla ale pro tuto chvíli
zamítavá, dokud nebude vyřešena otázka belgických hranic, či další otázky spojené
s oddělením Belgie od Nizozemí jako například obchodu a financí. Belgičané kromě
jiného požadovali od nového krále, aby přísahal na belgickou ústavu a aby se stal
ochráncem územní celistvosti Belgického království, a to včetně Lucemburska.
Taková přísaha se ovšem prakticky rovnala vyhlášení války Londýnské konferenci,
na což Leopold odmítal přistoupit. Jeho podmínkou bylo přijetí programu 18 bodů
Belgičany. Matuszewicz ujistil Leopolda i za celou konferenci, respektive východní
mocnosti, že jeho uznání nebudou klást žádné překážky. Takové ujištění bylo
“Annual Register, or a view of the History, Politics and the Literature for the Year 1831”, 372.
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nakonec velmi vítané, byť byl britský ministerský předseda Palmerston rozhodnut
garantovat korunu pro Leopolda i za cenu, že východní mocnosti tak odmítnou
učinit. Po dlouhém odmítání ze strany Petrohradu se v červnu zdálo, že se
konferenci podaří konečně schválit kandidaturu Leopolda Sasko-Coburského na
belgický trůn, třebaže carův odpor vůči Leopoldovi, který již předtím odmítl řeckou
korunu, v osobní rovině trval i nadále. Ještě předtím udělala Londýnská konference
několik změn v „neměnných“ Bases de Séparation, kterými výrazně zmírňovala
podmínky pro belgickou stranu a prakticky jí ve všem vyšla vstříc. Zprvu pevná a
neměnná ustanovení tak byla změněna na dočasná. Díky tomu došlo k souhlasu i
z belgické strany. Leopold nakonec 26. června 1831 belgickou korunu přijal.147
Pro Rusko tak byla nejasná situace kolem Belgie, zvláště v kontextu jeho
problémů v Polsku, doslova požehnáním. Situace se ale velmi brzy obrátila, protože
Vilém I. odmítl uznat závěry přijaté na konferenci v podobě „Předběžného
uspořádání“ a rozhodl se jednat jednostranně. Nizozemský král zahájil dne 2. srpna
1831 vojenské operace proti belgickým povstalcům. Jeho kroku předcházelo
varování, že vstup Leopolda na belgické území bude považovat za nepřátelský akt a
podle toho také jednat. Akce nizozemského krále proti němu samotnému postavila
všechny mocnosti. Mikuláš I. považoval jeho krok za plýtvání silami nizozemského
národa, navíc velmi hloupým způsobem.148 Vilém I. spoléhal na rychlé vítězství
svých armád ještě dříve, než budou schopny mocnosti na konferenci zareagovat, což
se ale ukázalo být chybným předpokladem. Francouzská armáda, bez ohledu na fakt,
že její akce nebyla předběžně schválena, podnikla 9. srpna ozbrojenou intervenci,
která zachránila Belgii od úplného pádu. Pro ruské představitele nastala velmi těžká
chvíle, protože neměli žádnou reálnou možnost jak francouzskou akci zastavit.
Ruská pozice byla komplikovaná i neschopností carských armád potlačit polské
povstání, Rusko navíc řešilo vlastní vnitřní vzpouru, když se vzbouřili obyvatelé
“Annual Register, or a view of the History, Politics and the Literature for the Year 1831”, 399.
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vojenských kolonií. Britští ministři se v občasných poznámkách o problému
zmiňovali, vždy pak vyjadřovali účast s Poláky.149 Prostředky ruských zástupců se
tak zúžily na pouhé formální námitky proti tomuto vpádu, popřípadě na diskuse o
celkové délce okupace Belgie. Ačkoli projevoval Nesselrode i Mikuláš jen málo
nadšení z francouzské intervence a varovali před dobyvatelským duchem, který
nebude francouzská vláda schopna zvládnout, přesto uznali intervenci jako jediné
možné řešení. Naopak, pozitivně hodnotili fakt, že se podařilo zabránit jakýmkoli
opatřením vůči nizozemskému králi, na jehož zájmy podle nich nebyly brány
dostatečné ohledy v předchozích jednáních konference. Závěrečný protokol ze dne
23. srpna 1831 požadoval návrat nizozemských vojsk na hranici před nizozemským
útokem a zastavení bojů garantované pěti mocnostmi.150
Spolu s postupným udoláním polského povstání se změnila i situace ruské
reprezentace a Matuszevic měl výrazně větší šanci postupovat daleko asertivněji, což
se také snažil činit. Situace už ale dospěla výrazně dále a veškerá iniciativa se
nacházela v rukách Palmerstona s Talleyrandem, zatímco představitelé východních
mocností pouze mírnili jejich kroky. Vzhledem k problémům, které vyvolalo přijetí
programu osmnácti bodů, bylo stále zjevnější, že bude nutné přikročit k novému
návrhu uspořádání mezi Belgií a Nizozemskem. Fakticky došlo k rozšíření z
původních 18 na 24 bodů. V návrhu byly zahrnuty některé z připomínek, které vůči
původnímu návrhu vznesl Vilém I., ale nová verze uspořádání nenaplňovala ani
jednu ze stran nadšením. Belgii především vadilo, že se měla vzdát levého břehu
Šeldy a části Lucemburska. Nizozemsko zase nevidělo důvod, proč se vůbec
původní dohoda 18 bodů měnila. Belgie přeci jen ale pod pohrůžkou vojenského
zásahu ze strany konferenčních mocností nakonec 1. listopadu program přijala.
Složitější byla situace s Nizozemskem. Nizozemský král vytrvale odmítal
právo konference na změny hranic mezi Belgií a Nizozemskem. Kromě toho
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vyžadoval také splnění dohod, se kterými již souhlasil. Podle jeho názoru se dostával
do situace daleko horší, než v jaké byl před rokem 1790, byl navíc nucen učinit
závažné ústupky, které nebyly ničím kompenzovány.
Podpis smlouvy pěti zástupců mocností s Leopoldem I. v listopadu 1831
Mikuláše velmi silně rozlítil. Považoval podpis svých vyslanců pod dokumentem za
nepřípustné překročení jejich pravomocí. Přijal poté určitá organizační opatření,
která měla podobným svévolným krokům jeho zástupců na konferenci zamezit. Car
slíbil v odpovědi na stížnost Viléma I. na ruské představitele, že v žádném případě
nepřipustí ratifikaci. V paradoxní situaci se ocitl hlavně vicekancléř Nesselrode. Na
jednu stranu sice plně sdílel postup svých podřízených v belgické otázce a plně
chápal, proč zvolili právě takový postup, zvláště když zástupci Rakouska a Pruska
jednali obdobně, na straně druhé byl nucen jim právě za tento postup vyčinit.
Především knížete Lievena upozorňoval, že v instrukcích bylo jasně uvedeno, že
zájmy Viléma I. musejí být chráněny co nejlépe a jakýkoli závěr nesmí být učiněn bez
jeho souhlasu. A už vůbec nebylo schváleno použití donucovacích prostředků proti
Vilémovi. Tento závěr, tedy že ruský car nikdy nebude souhlasit s použitím
donucovacích prostředků proti svému příteli, nizozemskému králi, měli také oba
vyslanci tlumočit konferenci.151
Oba dva Mikulášovi zplnomocněnci byli Mikulášovým krokem velmi
zklamáni až rozladěni, Matuszewicz žádal dokonce o odvolání. Ruského
zplnomocněnce podobné hodnocení velmi silně rozlítilo, zvláště s ohledem na šest
měsíců boje za zájmy nizozemského krále, který se navíc v poslední době choval
naprosto nepředvídatelně. V následných odpovědích do Petrohradu tudíž svoje
kroky bránili velmi energicky. Matuszewicz ve své reakci připomněl, že Vilém
nezískal Belgii ani následnictvím, ani dobytím, ale že mu ji milostivě přidělily
mocnosti v roce 1815. Upozornil navíc, že pokud by byl postupoval podle instrukcí, a
tedy poskytoval nizozemskému králi bezvýhradnou podporu, prakticky by svěřil
Fjodor F. Martens, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les Puissances
étrangeres, Vol. 11, Petrohrad, 1875, 464.
151

82

osud Ruska do jeho rukou. Následovalo vysvětlení, které nejlépe dokládalo rozdíly
v přístupech k zahraniční politice mezi carem a profesionální diplomacií: „V politice
neexistují absolutní principy, a to proto, že státní záležitosti se nemohou zjevovat
vždy ve stejné podobě, a proto nemohou být řešeny vždy podle jednoho a toho
samého pravidla. Podle mého nejniternějšího přesvědčení se umění vládnutí a
diplomacie skrývá ve schopnosti přizpůsobení principů reálným podmínkám. Nesmí
se ale stávat, aby abstraktní principy vítězily nad ideálními řešeními a aby zájmy
ustupovaly pravidlům.“ Pokud tedy chtěli ruští představitelé zachovat dobré vztahy
s Anglií, upozorňoval Matuszewicz, měli opustit politiku abstraktních principů a
spíše se soustředit na vlastní zájmy. Jak na závěr dodal, bylo velmi těžké hájit zájmy
Viléma I., jestliže ani jeho představitelé nevěděli, v čem spočívají. Stejně tak i Lieven
připomínal situaci, ve které se oba ocitli. Byl přesvědčen o správnosti svého postupu
a, jak sděloval carovi, ani v případě, že by se situace opakovala, by jej nezměnil.152
Oba zplnomocněnci ruského cara navrhovali řešení v podobě ratifikace
smlouvy 24 bodů a zároveň její změny prostřednictvím smlouvy mezi Belgií a
Nizozemím. Tím měla být uspokojena jak Velká Británie, která do té doby trvala na
striktním plnění 24 bodů, tak i nizozemský král, který je s nemenší silou odmítal.
Podařilo se tedy najít řešení, které bylo přijatelné pro obě strany, a nakonec i pro
Mikuláše, který ve shodě se svými východními partnery 4. května 1832 dohodu
s výhradami k bodu IX. (využití řeky Šeldy pro obchodní přepravu), XII. (případná
výstavba kanálu na Maase) a XIII. (rozdělení dluhu mezi Nizozemím a Belgií)
ratifikoval. Dané body měly být posléze upraveny smlouvou mezi Nizozemskem a
Belgií. Mikuláš ale odmítl uznat belgického krále až do doby, než tak učiní Vilém I.153
Ratifikace smlouvy ze dne 15. října 1831, která vytvářela nové podmínky
oddělení Belgie od Nizozemska, představovala pro Rusko, Prusko i Rakousko docela
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problém. Účastníci Londýnské konference byli skrze ruské představitele upozorněni,
že k ratifikaci nebude moci dojít dříve, než se smlouvou bude souhlasit sám
nizozemský král. Vilém I. sám odmítl celou smlouvu jako nepřiměřeně zasahující do
jeho svrchovaných práv.154 Jeho pozice již ale byla jen stěží udržitelnou, protože se i
východní velmoci rozhodly po delším váhání pro ratifikaci smlouvy. Rusko v tomto
aktu následovalo své spojence jen o několik dní později. Zdržení ale nebylo
způsobeno ideologickými neshodami, nýbrž mělo daleko prozaičtější důvody. Došlo
pouze k pozdějšímu příjezdu kurýra z Petrohradu.
Mikuláš pod nátlakem své diplomacie podnikl aktivní kroky k uklidnění
situace, když vyslal k Vilémovi Alexeje Orlova, aby holandského krále přiměl
k souhlasu s ustanoveními konference jako základu pro další jednání. Dodatky měly
být obsaženy ve smlouvě mezi holandským a belgickým králem. Král ovšem o
podobné věci nechtěl ani slyšet, což ruského cara jen rozladilo. Po jednáních mezi
Orlovem a Vilémem ale bylo jasné, že v původní podobě nebude možné program 24
bodů schválit. Vilém I. předal ruskému diplomatovi seznam podmínek, za kterých
byl ochoten přistoupit k dohodě, což ale Orlov odmítl.155
Mikuláš přestal jevit o holandskou otázku výraznější zájem a dal najevo, že
v případě holandského útoku proti Belgii ponechá Francii a Velké Británii právo
ochraňovat neutralitu Belgie. Stejné prohlášení vydali o něco později i jeho severní
spojenci. Ruští zástupci spolu s rakouskými a pruskými poté informovali svoje
konferenční kolegy, že nebudou klást překážky intervenci do belgické otázky,
zároveň ale za svoje země prohlásili, že se takových intervencí nebudou účastnit.
Rusko a podobně i Rakousko ponechaly obranu svých zájmů na jednáních o belgické
otázce zcela v režii Pruska.156
Poslední fází spolupráce mezi Ruskem a západními mocnostmi byly události
v říjnu 1832, kdy Velká Británie a Francie varovaly jak Belgii, tak Nizozemí, že
Znění dopisu, kterým Vilém I. odmítl závěry konference: “Annual Register, or a view of the
History, Politics and the Literature for the Year 1831”, 400.
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v případě nerespektování závěrů Londýnské konference proti nim bude použito síly.
Vzhledem k tomu, že se Vilém I. rozhodl takové ultimátum nerespektovat,
přistoupila francouzská armáda k vytlačení Nizozemců z Antverp a britská flotila
začala blokádu nizozemských přístavů. Ruští zástupci na konferenci nebyli schopni
takovému vývoji událostí zabránit. Vzhledem k tomu, že se Rusko podílelo na
závěrech, které mohlo ovlivnit jen do určité míry, rozhodl se Mikuláš I. pro stažení
svých zástupců z konference.157
Ruská vláda schválila pokračování rozhovorů o Belgii a Nizozemsku pouze
pod podmínkou, že s nimi bude souhlasit i nizozemský král, anglická pozice se
změní ve prospěch Nizozemska a všechny kontinentální mocnosti se shodnou na
opatřeních k zajištění bezpečnosti Nizozemska. Rovněž upozornila, že vstup vojsk
Velké Británie nebo Francie do Nizozemska bude považovat za casus belli.158 S
podobnými podmínkami pro pokračování rozhovorů souhlasil i rakouský kancléř.
Výsledkem tedy byl odchod zástupců východních mocností z konference.
V roce 1833, kdy se zdálo, že bude Belgie znovu vtažena do války, byli do řad
její armády začleněni i někteří polští důstojníci, kteří uprchli v roce 1831 do západní
Evropy. Leopold I., i přes striktní nesouhlas ze strany Ludvíka Filipa, zahájil
program na získání až dvou tisíc zahraničních důstojníků, hlavně Poláků. Ti měli
oproti Belgičanům výhodu bojových zkušeností. Nejvýznamnější osobností z této
skupiny byl bezesporu generál Skrzynecki, vrchní velitel polských povstaleckých
vojsk. Po odchodu zástupců Rakouska a Pruska v roce 1839 z Bruselu bylo nicméně
jasné, že Skrzynecki nemůže dále pokračovat, a sám tedy na svůj post rezignoval.159
Z hlediska ruského cara představovala belgická revoluce problém především
v ideologické rovině. Jako přísný legitimista chápal Mikuláš žádost nizozemského
krále o pomoc jako svoji povinnost. K provedení tažení byly učiněny vojenské
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přípravy, jejichž cílem mělo být uvedení 1831 ruských vojsk do stavu bojové
pohotovosti již v průběhu ledna. Ruští představitelé ve svém odhodlání nicméně
narazili na svých spojenců, kteří svůj přístup odůvodňovali různými způsoby. Již na
počátku listopadu bylo zřejmé, že ani Prusko, ani Rakousko nehodlají ozbrojenou
akci podpořit, alespoň ne dočasně, a Rusko konalo přípravy již jen jako součást
spojených sil v rámci Londýnské konference. Výbuch polského povstání, kterému se
budeme věnovat v další kapitole, znamenal definitivní potvrzení nemožnosti vedení
války. Rusko se tak po určitou dobu spíše koncentrovalo na svoje vnitřní problémy
namísto evropských záležitostí.
Ruská diplomacie v čele s carem se nacházela v belgické otázce v nepříjemné
pozici pozorovatele událostí, aniž by na ně mohla mít reálný vliv. Rusko, které
zahájilo velmi aktivním tlakem na vojenskou akci na podporu pozice Viléma I.,
v roce 1832 již rezignovalo na veškerou aktivitu a stáhlo svoje vyslance z Londýnské
konference.
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POSTAVENÍ POLSKA PO VÍDEŇSKÉM KONGRESU
Ačkoli mezinárodní kontext musel být ruskými představiteli zohledňován ve velké
míře, jako závažnější se jevily otázky spojené s vývojem v zemích pod ruskou
nadvládou. Typickým příkladem bylo Polsko, jehož zařazení představovalo
přechodový stav mezi zahraničněpolitickým a vnitropolitickým problémem.
Případná revoluce v této oblasti, podobně jako ve Finsku, mohla přímo ohrozit
územní celistvost ruského státu. Zatímco v zahraničněpolitické oblasti, jak jsme
viděli, se prevence případných revolučních otřesů mohla soustředit pouze na rady
ohroženým panovníkům, či na izolaci možných zdrojů problémů, v oblastech pod
svojí správou Rusko vystupovalo o něco aktivněji.
Z hlediska zabezpečení vnitřního klidu a stability v Rusku představovalo
Polsko obrovské břemeno pro vedení aktivní zahraniční politiky. Hlavním důvodem
bylo jeho neorganické včlenění do celkové státní organizace Ruského impéria.
Alexandr, ve snaze zajistit klid v provincii, šel cestou liberálních opatření, která ale
zůstala v půli cesty a od kterých navíc ještě v průběhu let ustupoval. Oproti tomu si
Mikuláš nedělal žádné iluze o možnosti vděku ze strany polského národa a jeho
neskrývanou touhou bylo se zvláštního postavení neklidného Polského království
zbavit. Po likvidaci povstání tedy přistoupil ke krokům, které měly z jeho pohledu
zajistit v provincii pořádek. I přes pokusy vysvětlovat jeho chování jako následek
nenávisti vůči Polákům spočívala jeho motivace jinde. Šlo o naprosto pragmatické,
od jakýchkoli citů oproštěné řešení nebezpečí neklidu, který ohrožoval vnitřní situaci
v celém impériu. A z tohoto pohledu byla jeho politika úspěšná. Následující kapitola
tak bude popisovat situaci uvnitř Polského království a její vliv na ruskou zahraniční
politiku.
Situace v Polsku, alespoň na počátku Mikulášovy vlády, nepředstavovala
z hlediska

zahraničněpolitického

manévrování

Ruska

výraznější

překážku.

Především se zdálo, že se situace v Polském království, alespoň z vnějšího pohledu,
dostala do poměrně klidné fáze, kdy si ostatní mocnosti řešily spíše svoje záležitosti a
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polskou problematikou se nijak nezabývaly. Na druhou stranu si ale ruský car velmi
dobře uvědomoval, že důležitou podmínkou takového stavu je právě klid
v samotném Polském království.
Přestože jak Mikuláš, tak už před ním i Alexandr vždy striktně trvali na
chápání polského problému jako vnitropolitické otázky, nebyli v této snaze nijak
úspěšní. Z toho pohledu byl klid v provincii důležitý i pro zahraniční politiku. Rusko
mělo v období po napoleonských válkách poměrně dobrou pozici v Evropě, a to i
v takové oblasti, jakou bylo veřejné mínění. V roce 1815 získalo v očích evropské
veřejnosti relativně vysoký kredit. Byly známy liberální názory ruského cara, které
neváhal pronášet v jednáních s evropskými představiteli. Nicméně problematice
ruské reputace před polským povstáním se věnuji na jiném místě.
Alexandr dal Polsku ústavu, kterou doufal, že zajistí v království klid. Tato
ústava, podepsaná ve Varšavě v roce 1815, se naprosto vymykala ruskému
kontextu.160 Polsko bylo spojeno s Ruskem personální unií a byla zachovávána
jednota zahraniční politiky. Vrcholným představitelem výkonné moci v zemi byl
polský král v osobě ruského cara. Zákonodárná moc byla rozdělena mezi Sejm a
krále, třebaže se fakticky nacházela v rukou druhého jmenovaného. Vedle ústavou
jmenovaných činitelů byli ovšem carem dosazeni také hodnostáři, jejichž funkce
v ústavě chyběly, respektive byly obsazeny jinak než podle jejího znění. Jednou
z nich byla funkce jakéhosi místodržícího, kterou zastával blízký spolupracovník
Alexandra I. z dob jeho liberálního nadšení kníže Novosilcov. Ten je považován za
tlumočníka carových záměrů, pro některé polské autory je potom, částečně
nespravedlivě, zlým duchem království.161
Polské království mělo takové příznaky státnosti, jako byla armáda, vláda,
parlament, polština byla úředním jazykem. Polsko získávalo i další práva jako
univerzitu atd. Ustavení polského Sejmu bylo jedním z nejvýraznějších rysů
Plné znění ústavy viz: Angeberg, Le comte de (L. Chodźko), “Recueil des traités, conventions et
actes diplomatiques concernant la Pologne 1762‐1862”, 707‐724.
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Alexandrovy koncepce rozvoje Polska. Poskytovala poměrně široké volební právo,
alespoň na poměry své doby. Celkově umožňovala volit 100.000 občanům ze zhruba
čtyř milionů obyvatel Polska, především z řad majetné šlechty. V porovnání s tím se
voleb do francouzského parlamentu za Bourbonů mohlo zúčastnit přibližně 110.000
voličů, ovšem při celkovém počtu obyvatel dosahujícím 29 milionů. Po červencové
revoluci se tento počet zdvojnásobil, ale i tak se stále jednalo o velký nepoměr.162
Polská armáda, organizovaná podle ruského vzoru, měla přibližně 83.000
mužů. Počtem sice nebyla srovnatelná s ruskou, byla nicméně velmi dobře vybavená,
její vojáci a důstojníci dostávali výrazně vyšší plat než jejich ruské protějšky.
Nezanedbatelnou výhodou byla skutečnost, že vojáci polské armády sloužili
„pouhých“ osm let, zatímco délka služby v ruské armádě byla stanovena na let
pětadvacet. Celkově se vyznačovala velkou mírou bojeschopnosti.163
Zatímco v západní Evropě sklidil Alexandr I. za poskytnutí konstituce Polsku
v roce 1815 převážně chválu, v Rusku tomu bylo naopak. Byl kritizován nejen lidmi,
které z dnešního pohledu chápeme jako výrazné konzervativce, ale sklidil kritiku i
od natolik důležitých postav ruského kulturního života považovaných za příznivce
západního rozvoje ruské společnosti, jako byl Pjotr Vjazemskij, bratři Turgeněvové,
či Pavel Pestěl.164 Hlavním problémem ústavního dokumentu bylo, že představoval
klasické kompromisní řešení, které neuspokojovalo žádnou ze stran. Zatímco
evropští liberálové se vyslovovali pro plnou polskou nezávislost, konzervativci měli
naproti tomu vážné pochyby o rozumnosti udělení ústavy vůbec. Metternich psal o
pošetilém nápadu, který se snažil carovi rozmluvit, podobně se vyjadřovali i jiní.
Navíc byl v rozporu s dohodami o rozdělení Polska obnoven polský stát, byť ve
značně omezené podobě, i s jeho názvem, což nenaplňovalo nadšením ruské
spojence. Měli oprávněné obavy, že existence státního útvaru jménem Polské
království, byť svázaného s ruským impériem personální unií, vzbudí nežádoucí
162
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emoce i u jejich poddaných a bude zdrojem revolučních tenzí. Spokojenost
s uspořádáním ale nevládla ani v samotném Polsku. Jak k tomu poznamenala britská
ročenka The Annual Register na rok 1831: „Umístění do jedné unie pod hlavou
autokratického monarchy i konstitučního panovníka bylo jedním z politických
výtvorů, které nikdy nemají dlouhého trvání. Každý viděl, že Království polské bude
sloužit buď kolébkou liberálních institucí pro Rusko, nebo upadne do stejné železné
despocie.“165
Z Alexandrových pokusů se státním zřízením v tzv. okrajinách impéria, tedy
ve Finsku a Polsku, které prováděl hlavně na počátku své vlády, by se dalo usuzovat,
že tyto oblasti pro něj alespoň v začátcích sloužily jako svého druhu laboratoře, ve
kterých mohl zkoumat vliv jednotlivých zřízení na celkovou situaci a podle toho
připravovat opatření pro samotné Rusko. Nicméně již od konce dvacátých let
sledujeme odklon od této praxe. Pravděpodobně také proto byl jako místodržící do
Polska jmenován Nikolaj Nikolajevič Novosilcov, který se předtím například spolu
s Adamem Czartoryským podílel na práci několika komisí sestavených za účelem
posouzení možností zavedení ústavy v Rusku.
Liberálnost ústavy byla často pouze formální, což bylo předmětem častých
stížností Poláků. Přibližně od roku 1820 začala být navíc omezována. Polský Sejm,
který byl tak oslavován a který dodával ústavě punc liberálnosti, byl za celou dobu
své existence svolán jen čtyřikrát. Hlavním objektem jejich stížností byl ale
velkokníže Konstantin Pavlovič, který programově ignoroval jejich práva a Sejm
nazýval „špatným vtipem“,166 stejně jako Novosilcov, jehož funkce nebyla ústavou
nijak určena, a přesto disponoval obrovskými pravomocemi. Konstantin sice choval
vůči Polákům velké sympatie, ale jeho pedantismus, často dováděný až na pokraj
absurdity, jakož i celkově násilná povaha, z něho nemohly v nepřátelském prostředí
udělat oblíbeného vládce. Car měl od velitele Třetího oddělení A. Ch. Benkendorfa
poměrně přesné zprávy o poměrech, které v Polsku panovaly, nicméně ani tak proto
165
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bratrovým výstřelkům nezasáhl. Podle Mikulášova názoru byl Konstantin Pavlovič
v Polsku nezbytně nutný, neboť jedině on mohl vytvářet protiváhu polské šlechtě.
Změnu carova postoje nalézáme až na počátku povstání, když Konstantin nedokázal
zjednat pořádek a svými zásahy do chodu vojenských operací jen prodloužil boje.
Veškerou moc v rámci Polského království drželi podle ústavy ve svých rukou
sami Poláci. Všichni představitelé šlechty byli Poláky, rolníci byli polští. Rusové, i
přes některá porušení polské ústavy, tento fakt plně respektovali. Dokonce i car, přes
prvotní šok a rozčílení na „nevděčné“ Poláky, v korespondenci s generálem Dibičem
neuvažoval o odejmutí polské administrativy a polských zákonů z pravomoci
samotných Poláků, ale „pouze“ o zrušení polské ústavy.167
Zhruba od dvacátých let devatenáctého století se začaly v různých částech
Evropy rozmáhat tajné spolky a ani Polsko nebylo v tomto ohledu výjimkou.
Vrcholem byla aféra kolem soudu s některými členy tajného spolku, kteří měli
kontakty na účastníky děkabristického povstání. Základní spor mezi Mikulášem a
polským představiteli spočíval v otázce, mohl-li být Seweryn Krzyzanowski, člen
Polské vlastenecké společnosti napojené na děkabristy, spolu s dalšími souzen jako
vlastizrádce podle ruského práva, nebo byl polským poddaným, a tedy měl být
souzen na základě polského. Mikuláš rozhodl jako znak dobré vůle tyto lidi předat
zvláštnímu tribunálu Sejmu, který se měl případem zabývat. Rozsudky, které
tribunál nakonec vynesl, ale přivedly cara takřka k nepříčetnosti. Tři z obžalovaných
byli osvobozeni, ostatní dostali pouze minimální tresty, maximálně tři roky. I přes
svoje rozčílení nakonec rozsudek přeci jen potvrdil.
Car si na tuto událost vzpomněl i o něco později, když poněkud ukřivděně
bilancoval vývoj polské otázky: „Jelikož byly zájmy chápány v obou zemích rozdílně,
projevovala se neshoda v nejzákladnější otázce, a to jak soudit zločiny proti
bezpečnosti státu i osobě vládce. To, co se za takové zločiny v Impériu považovalo a
podle toho také trestalo, nacházelo v Polsku pochopení, a dokonce i pochvaly
167
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v Království Polském.“168 Nicméně příčinu carovy nedůvěry vůči Polákům nelze
zjednodušovat pouze na jejich účast v povstání, podobně důležité byly i teritoriální
spory Poláků s Rusy. Poláci si vytrvale kladli nároky na znovusjednocení svých zemí
s Litvou.
I přes svůj rezervovaný postoj k výkonu práv konstitučního monarchy se
Mikuláš I. nechal v roce 1829 přesvědčit svým bratrem o nutnosti korunovace
polským králem. Z Mikulášova pohledu šlo o výrazný ústupek, on sám podobnou
nutnost nevnímal jako palčivou, ale jako příspěvek k posílení klidu v Království.
Celá událost se ale nesla v ne zrovna přátelské atmosféře. Carovy nepříjemné pocity
se ještě potvrdily v průběhu návštěvy samotného Polska. V projevu proneseném u
příležitosti otevření zasedání Sejmu dne 16. (28.) května 1830 vyzval polské
představitele k využívání všech výhod, které jejich zemi plynuly ze začlenění do
svazku s Ruskem. Projev ale nevzbudil žádné nadšení. Poláci se z jeho pohledu
nechovali adekvátně slavnostnímu okamžiku, navíc, jak píše ve svých pamětech
Alexandr Christoforovič Benkedorf, chlad byl cítit na každém kroku.169 Napětí
vyvolávalo hlavně působení místokrále Konstantina Pavloviče, který si nijak nedal
záležet ani na skrývání svých názorů na samotný Sejm a jeho zasedání. Polská
veřejnost od carovy přítomnosti očekávala hlavně odvolání Novosilcova z postu
místodržícího, jehož úplatnost dosahovala nevídaných rozměrů. Nic takového ovšem
neměl polský král v plánu.
Mikuláš kladl veškeré problémy za vinu liberalismu, tedy ústavě, ale i tak se
zavázal ji respektovat. Konstantin Pavlovič evidentně podceňoval nebezpečí, které
pro ruské pozice plynulo ze vznikající opozice v Polsku. I díky tomu, že měl za
manželku polskou šlechtičnu, se považoval za odborníka na polskou otázku.
Nicméně ani Mikuláš neprojevil příliš taktu vůči svým polským poddaným, což
demonstroval polské veřejnosti samotným vystupováním v uniformě ruského
Fjodor F. Martens, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les Puissances
étrangeres, Vol. 8, Petrohrad, 1888, 180. Thaden, “Russia´s Western Borderlands 1710‐1870”, 77.
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gardového důstojníka. Na popud svého bratra také vyznamenal několik důstojníků,
z nichž většina byla známa svým silně protipolským postojem. Jak k tomu
poznamenal britský velvyslanec Heytesbury, „jestliže měla být celá akce v podobě
návštěvy Sejmu krokem k usmíření neklidného Polska, podařil se Mikulášovi pravý
opak.“170
Mikuláš Pavlovič se nijak netajil faktem, že vnímal polskou otázku jako jednu
z nejpalčivějších pro další fungování státu. Veškerou vinu za neuspokojivý stav kladl
jednoznačně na svoji babičku, Kateřinu II. Při rozhovoru s francouzským chargé
d´affaires Bourgoingem o tom mluvil zcela nepokrytě: „Dobře vím, že je ke mně
Evropa nespravedlivá. Mne a mého bratra Alexandra činí zodpovědnými za to, co
jsme neudělali. Nebylo naší ideou rozdělit Polsko. Tato událost stála Evropu mnoho
starostí, bylo a bude kvůli ní prolito mnoho krve, ale je chybou z toho vinit nás. My
jsme museli přijmout situaci takovou, jaká nám byla předána.“171 Z historického
hlediska ovšem nebylo silné Polsko pro cara akceptovatelné. Nicméně to samé se
dalo říci i o Polsku slabém, neboť to se mohlo stát nástupištěm k útoku na Rusko pro
nepřátelské armády. Mikuláš se ocitl v osobně neřešitelné situaci, kdy prakticky
musel trvat na statu quo, zatímco jiné možnosti byly zcela irelevantní. Byl si vědom
křehké stability, která v království panovala. Stejně tak si byl vědom, že tato stabilita
mohla být kdykoli narušena vnějšími vlivy.
Ze snahy o zajištění klidu vycházela i politika carské vlády směrem k polským
oblastem, se zřetelnou preferencí v hospodářské oblasti. Pod ruskou vládou se tak
zemi, alespoň podle statistických údajů, poměrně dařilo. Počet obyvatel Polska mezi
roky 1796 a 1830 vzrostl z 2,7 na 4 miliony osob, z toho počet obyvatel Varšavy
vzrostl z 80 na 150 tisíc.172 Životní úroveň Poláků byla výrazně vyšší, než tomu bylo
u samotných Rusů. V Polsku se také v rámci impéria začal rozvíjet textilní průmysl
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(hlavně v oblasti kolem Lodži), v podmínkách carského Ruska do té doby prakticky
neznámý fenomén.
Stejně jako si Polsko nevedlo špatně v oblasti materiální, zaznamenávalo
rozvoj i v oblasti školství, alespoň do určité doby. Vysokoškolské vzdělání bylo
možné získat na univerzitách ve Vilně a Varšavě. Na univerzitě ve Vilně dlouhou
dobu působil Adam Jerzy Czartoryski, pravděpodobně největší postava na polské
politické scéně v první polovině devatenáctého století. Vedle Czartoryského zde
přednášel také Joachim Lelewel.
Polsko mělo od roku 1815 naprosto výsadní postavení v rámci celého impéria.
Jeho statusu se blížilo jen postavení Finska, tak jak bylo zakotveno v roce 1809.
Rusko udělovalo ve snaze získat si na svoji stranu polskou šlechtu většinu úřadů do
polských rukou. V letech 1821 až 1830 disponovalo finanční autonomií, mělo svého
ministra financí (Franciszek Ksaweri Drucki-Lubecki), právo jednat o zahraničních
půjčkách (peníze z poslední půjčky z roku 1829 byly použity na financování
povstání). Tyto zahraniční půjčky nepodléhaly schvalování ze strany ruského
ministerstva financí, pouze byly podepisovány carem z titulu polského krále. Model
federalizace státního rozpočtu s ponecháním autonomie jednotlivým samostatným
oblastem byl i součástí ustavujícího aktu s názvem „Zakládací státní listina Ruského
impéria“ z roku 1819, a byl tedy pravděpodobně připravován pro celé Rusko.
Realizace projektu byla ale zastavena ještě před Alexandrovou smrtí.
Další z významných zvýhodnění Polska představovala celní unie, která byla
jednoznačně nastavena ve prospěch Poláků. Polské výrobky byly chráněny poměrně
vysokými celními bariérami, když při exportu na ruský trh platily pouze jedno
procento cla, zatímco ruské výrobky v opačném směru platily 17 procent.173 Podobně
výhodný režim platil pro Polsko i v případě obchodu s Pruskem. Na začátku roku
1830 byly vypořádány i sporné otázky týkající se vzájemných závazků a pohledávek
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mezi Ruskem a Polskem. Jak Mikuláš neopomněl zdůraznit, šlo o vypořádání ve
prospěch Poláků.174
Strůjcem dobré výkonnosti polského hospodářství byl jednoznačně polský
ministr financí Drucki-Lubecki, stoupenec rozvoje Polska v rámci soustátí s Ruskem.
Byl to on, kdo prosazoval ochranářská opatření v podobě vysokých dovozních cel.
Vedle toho byl také zastánce státní podpory začínajícího průmyslu. Právě za tímto
účelem založil takové instituce, jako byla například Zemská úvěrová společnost roku
1825 nebo Polská banka v roce 1828. Stejně tak byly založeny železárny ve městech
Bobrze a Kamienne.175
Nicméně dominantním sektorem polského průmyslu bylo, stejně jako ve
většině industrializujících se zemích Evropy, textilnictví. Pro tento typ průmyslu
hovořily hlavně nižší náklady na spuštění provozu oproti průmyslu těžkému. Kromě
toho byl také do určité míry zdrojem kapitálu pro postup do „vyšší ligy“, tedy do
průmyslu těžkého. Lze mít sice oprávněné pochyby o hospodářských výsledcích
Drucki-Lubeckého činnosti v oblasti podpory průmyslu, ale faktem zůstává, že
nastal posun od čistě agrárního charakteru země k profilu spíše industriálněagrárnímu. Cenu za tento posun nicméně museli platit především polští sedláci.
Vedle vysokých přímých daní se postupně zaváděly také velmi citelné daně nepřímé,
jako byla daň ze soli, která dosahovala výše až šedesát procent z ceny komodity.176
Tyto daně doléhaly nejcitelněji na skupiny vesnického obyvatelstva. Pro města,
zvláště pak Varšavu, byly zase problémem jak vysoké ceny za bydlení, tak i
nezaměstnanost, což zvyšovalo pro změnu nespokojenost městského obyvatelstva,
hlavně pak studentů a námezdních dělníků.
Zatímco vůči zahraničí razil Drucki-Lubecki politiku vysokých celních sazeb,
ve vztahu k Rusku požadoval úplné zrušení celní hranice mezi oběma částmi
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impéria. Polsko mohlo z takového režimu jen těžit, protože jeho průmysl byl oproti
ruskému nepoměrně silnější. Zde však narážel na silný odpor ruského ministra
financí Kankrina, který si nejednou stěžoval carovi, že docházelo nejen k levnému
dovozu polského sukna do Ruska, ale že i prostřednictvím polských hranic bylo
umožněno pronikání neprocleného zboží ze třetích zemí na vnitřní ruský trh. I tak
ale mohly polské továrny svoje výrobky z vlny dovážet do Ruska s celní sazbou
pouhých tří procent. Výhodným obchodem také byl dovoz surové ovčí vlny, která se
v Polsku „zpracovávala“, respektive opatřovala certifikáty o zpracování. Na velmi
sporné praxi se podílely zvláště polské úřady, které příslušná osvědčení vydávaly.
Taková praxe totiž znevýhodňovala ruské výrobce, kteří si na ni stěžovali ministru
financí. Spor měl i politické konotace. Díky celní bariéře byly totiž od Polska
efektivně odděleny i některé původně polské provincie, především v Litvě.
Zlomem ve finančních vztazích Ruska s Polskem bylo povstání roku 1830. Po
něm nastoupil zřetelný trend k omezování finanční autonomie. Dosavadní taktika
zaměřená na poskytování materiálních výhod výměnou za klid a poslušnost se
Mikulášovi ukázala jako neúspěšná a byla nahrazena nesmiřitelnějším postupem.
Polská místní administrace se ve finančních otázkách dostala plně pod kontrolu
ruského ministerstva financí. O zahraničních půjčkách tak začal rozhodovat nikoli
polský ministr financí jako doposud, ale ruský místodržící generál Paskevič. Ten
zůstal ve své funkci neuvěřitelných 24 let. Car hned 2. (17.) ledna 1831 zakázal po
naléhání svého ministra financí dovoz veškerého zboží pocházejícího z polského
území. V roce 1831 požádali moskevští výrobci sukna, aby byla polská produkce
zatížena stejnými cly, jaká zatěžovala producenty pocházející ze třetích zemí.
Kankrin byl poněkud překvapivě proti zavádění stejného cla pro Polsko, jako pro
jakoukoli jinou zemi. Namísto toho prosazoval cla, která by v rozumné míře
zachovávala pro Polsko určitá privilegia, některá cla navrhoval zvýšit s cílem jak
ochrany průmyslu obou částí, tak i dalšího zlepšení výnosů z cel. Nejvíce se zvýšení
zátěže dotklo sukna, které bylo zatíženo clem ve výši patnácti procent, tedy tím
96

samým, jakým byly zatíženy ruské dovozy bavlny do Polska. Tyto návrhy byly
uzákoněny v listopadu 1831, hned vzápětí ale car vyslyšel i prosby polských
podnikatelů a přijal plán na postupnou normalizaci obchodních vztahů. 177
Postupnou úpravou procházelo polské administrativní zřízení. Krátce po
ukončení bojů, 16. (28.) listopadu 1831 byla ustavena Prozatímní vláda složená
z loajálních Poláků a Rusů. Na starosti měla pouze civilní správu, zatímco vojenská
správa zůstávala v rukách generála Paskeviče, jako vrchního velitele okupační
armády. V únoru 1832 došlo ke sjednocení obou správ a Paskevič stanul v čele
Prozatímní vlády.178
Od roku 1832 se působnost III. oddělení četnictva rozšířila i na Polsko a tato
jednotka byla plně podřízena generálu Paskevičovi. Ten svoji vládu nad Polskem
považoval za formu feudálního panství. Dne 20. října (1. listopadu) 1831 byla
vyhlášena amnestie, která slibovala rozlišovat mezi jednotlivými účastníky povstání.
Pro nejtěžší provinilce byl zřízen speciální trestní tribunál, který mohl vynášet i
tresty smrti, což také činil.179 Vůči účastníkům povstání, kteří se odmítli amnestii
podřídit, byla uplatněna přísná kárná opatření spočívající v konfiskaci jejich majetku.
Státu tak připadlo zhruba deset procent všech šlechtických panství. Část z tohoto
majetku měla být předána pravoslavným obyvatelům Polska, ale tento plán se úplně
nezdařil. Vojáci, kteří se vraceli z Pruska a Rakouska byli přes oficiálně vyhlášenou
amnestii neprodleně začleněni do ruské armády, což, kromě jiného, představovalo
službu na 25 let, většinou na Kavkaze nebo Sibiři.180 Na druhou stranu to byl ale
právě generál Paskevič, kdo se stavěl velmi zdrženlivě k záměru úplného sjednocení
Polska s Ruskem, jako tomu bylo například v případě plánů na zavedení ruského
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rublu v Polsku, čemuž se podařilo právě díky jeho odporu dočasně zabránit.181
Paskevič prosazoval spíše model silného sepětí Polska s Ruskem, nicméně při
zachování oddělenosti obou celků. V jeho pojetí byl také silný odpor proti
znovuobnovení šlechty jako silné sociální skupiny. Z toho důvodu odmítal přiznávat
polské šlechtě stejná práva, jako měli ruští dvořané.
V roce 1831 byla uzavřena Varšavská univerzita, což ovšem přineslo následně
problémy i samotnému ruskému impériu, neboť se nedostávalo vzdělaných kádrů
pro správu země ani pro armádu. Uzavření univerzity bylo na jednu stranu pro
ruskou stranu nejjednodušší cestou jak se zbavit jednoho centra odporu, pro Evropu
šlo ovšem o další zcela zjevný důkaz ruského barbarství. Část knih byla odvezena do
Petrohradu jako válečná kořist. V roce 1832 byla následně uzavřena univerzita ve
Vilně. Za účelem odstrašení Poláků od případných dalších nepokojů byla započata
v roce 1832 stavba pevnosti ve Varšavě, která měla vojensky kontrolovat město.
Vydání Organického statutu 14. (26.) února 1832 znamenalo velkou změnu v
otázce správy Polska, třebaže bylo jeho znění umírněné. Polsko bylo prohlášeno za
nedělitelnou součást Ruského impéria. Mikuláš dokumentem zrušil polskou armádu
jako samostatnou entitu, korunovace se navždy přesouvala do Moskvy a mnohé
další. I nadále ovšem zůstávaly zachovány části stanovující nedotknutelnost majetku,
rovnost občanů před zákonem, polský charakter vnitřní administrativy a právního
systému, stejně jako většina osobních práv a svobod. Takové znění dokumentu, který
prakticky znamenal vyhlášení práva vítěze nad poraženým, byl zvolen s ohledem na
evropskou veřejnost. Ruská vláda hodlala omezovat polské svobody spíše
postupnými kroky, nikoli jedním náhlým úderem, byť nejen podle Mikulášova
názoru měla na takový postup plné právo. I když diskuze o polské otázce již neměly
takovou intenzitu a carská vláda vždy odmítala jakoukoli možnost debaty o
postavení Polska v rámci Ruska jako problém ryze vnitřní, nikoli zahraniční politiky,
Jekaterina Pravilova, From the Zloty to the Ruble: The Kingdom of Poland in the Monetary Politics
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přeci jen nehodlalo Rusko provokovat příliš striktním dokumentem. Na druhou
stranu ale nijak nezmiňoval existenci polského Sejmu, polská armáda jako taková
přestávala existovat, což znamenalo povinnou službu polských rekrutů v ruské
armádě, všechny návrhy zákonů byly předkládány ke schvalování ruské státní radě.
Paskevič, jako prakticky bezvýhradný vládce v Polsku, ustavil vyšetřovací komise a
zvláštní soudy, které vynesly 258 rozsudků smrti. Všechny rozsudky byly nicméně
carem změněny na trest vyhnanství na Sibiř.182
Hlavní změnou ve finanční správě Polska však byl posun v polské účasti na
výdajové stránce státního rozpočtu. Až do vydání Organického statutu nebylo
Polsko povinno platit nic do ruské pokladny. Tento stav se právě tímto změnil.
Polsku bylo nově předepsáno platit podíl na vojenských výdajích impéria. Za rok
1835 tato povinnost činila 3 150 000 rublů.183 Pro polský rozpočet představovala tato
suma přibližně 25 % jeho výdajové stránky, což bylo výrazně méně, než kolik
představovaly

vojenské

výdaje

v rozpočtu

impéria.

Právě

celkový

přínos

nejrozvinutější části impéria byl předmětem sporů mezi ministrem financí
Kankrinem a ruským vicekrálem Paskevičem. Zatímco první požadoval zvýšení
podílu na rozpočtu ze strany Polska, druhý jej naopak odmítal. Poukazoval přitom
na to, že na polském území probíhá za polské peníze rozsáhlá výstavba pevností, byť
tyto pevnosti měly primárně sloužit nikoli samotnému Polsku, ale celému impériu.184
Represivní opatření se sice dotkla Poláků v samotném Polském království, ale
daleko fatálnější následky měla účast v povstání pro účastníky ze západních ruských
provincií, hlavně z Litvy. Na ty se totiž nevztahovalo polské zákonodárství, ani
amnestie Mikuláše I. Zhruba jedna desetina šlechtických panství byla konfiskována a
předána novým majitelům, přičemž většinu z tohoto podílu tvořila panství právě
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v západních guberniích. Už v průběhu povstání armáda generála Dibiče rozlišovala
mezi povstalci z litevských území Ruského impéria a poddanými Polského
království. Pro druhou skupinu znamenalo zatčení v povstaleckých uniformách
polní soud a následně nezřídka popravu.185
Mikulášův postup vůči „okrajinám“ ale nebyl ve všech případech totožný.
Hlavní kritérium pro něj představovala míra nebezpečnosti zvláštního uspořádání
pro samotné impérium. Odlišnou taktiku, než jakou uplatnil oproti Polsku, lze vidět
na příkladu Finska. To, podobně jako Polsko před rokem 1830, mělo právo široké
autonomie, nepodílelo se na vojenských výdajích atd. Finové se ruské moci za tato
privilegia odměňovali absolutní loajalitou. Část finských jednotek, jmenovitě Třetí
gardový pluk, se dokonce přímo účastnil potlačení polského povstání, což jen
ukazuje na obrovskou míru důvěry, kterou k tomuto národu Mikuláš choval.186
Stejně tak jsou známy carovy výroky o Finech jako o vzorných poddaných. Finská
taktika tak byla spíše taktikou „naplňování“, tedy důsledného využívání svých
zákonně stanovených práv a přísné loajality. Car se jim za tuto oddanost odměňoval
respektováním zvláštního zřízení na jejich území a, i přes svoji naprostou nechuť
k dokumentům podobného typu, též respektováním ústavy.
Ruská politika vůči Polskému království byla vedena zřetelnou snahou o
uklidnění situace v oblasti a o oslabení vlivu revolučních sil na jeho fungování. V této
politice se promítaly hlavně hospodářské faktory. Podporou ekonomického rozvoje
Polského království mělo dojít ke zvýšení spokojenosti obyvatelstva. Z hlediska
úspěšnosti je ale hodnocení této politiky spíše sporné. Rusko ani přes to nedokázalo
zabránit vzniku povstání. Na vině byl hlavně stupeň vyspělosti polského národa,
s plně konstituovanými elitami a národním cítěním. Polská otázka a její vliv se ještě
výrazněji posílily v době listopadového povstání, kdy se stala ústřední otázkou
evropské politiky. Mikuláš se rozhodl pro zrušení polské ústavy již během polského
185
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povstání. Ve vlastnoruční poznámce zpochybnil možnost zachování stávajícího
administrativního uspořádání Polska i nadále. Polsku měla být zrušena jak ústava,
tak i vlastní armáda. Vzhledem k tomu, že Vídeňská ujednání podle ruského
výkladu neobsahovala závaznou podobu vnitřního ruského uspořádání, hodlal
v nich provést radikální změnu.
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LISTOPADOVÉ POVSTÁNÍ
Vypuknutí polského povstání v listopadu 1830 znamenalo posun v mocenské
rovnováze na kontinentu. K podezřením o rozšíření revolučních nepokojů i na území
ruského impéria přispívaly i zprávy diplomatických protějšků. Rusko bylo dokonce
před nebezpečím ze strany Poláků varováno, i když není jasné, bylo-li toto varování
jakousi uštěpačnou poznámkou, nebo šlo-li o dobře míněnou radu na základě
znalosti situace v Polsku. Rakouský císař František I. v rozhovoru s velvyslancem
Tatiščevem upozorňoval ruského představitele na Poláky, kteří „jsou svým
charakterem nepokojní a s oblibou opakují všechno, co se stane ve Francii“.187
I přes taková varování byl začátek povstání 17. (29.) listopadu 1830 pro
Mikuláše I. nepříjemným překvapením, byť již v době zasedání Sejmu v květnu 1829
cítil, nakolik nepřátelská nálada v zemi panovala.188 Povstání vypuklo bez
konkrétního plánu původně jako akce několika mladých lidí. Ti vnikli do
varšavského Belvederu a zavraždili tam několik generálů a vysokých státních
úředníků i nadále věrných carovi, ale hlavní cíl, tedy zajetí Konstantina Pavloviče, se
jim splnit nepodařilo. Spiklenci předpokládali, že po úspěšném vykonání činu se
k nim přidá celá země a vše přeroste do všeobecného povstání. Nicméně hlavní
objekt jejich útoku, velkokníže Konstantin Pavlovič, podporován loajálními ruskými,
litevskými, ale i některými polskými oddíly zdárně z budovy zdárně unikl. V bezpečí
pak očekával dopis od představitelů vzbouřenců s nabídkou vyjednávání. Zpočátku
ani nebylo jasné, jaké povahy samotné povstání je, co je jeho cílem. Avšak ani to
nebránilo jeho rychlému rozšíření na území prakticky celého ruského záboru.
Povstání bylo překvapením i pro část účastníků tajných spolků obeznámených
s plány na revoltu proti Mikuláši, protože původní plán počítal s koncem února
1831.189
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Ačkoli si Mikuláš I. odvezl s sebou zpět do Carského sela z korunovace
nepříjemné poznatky a ani zprávy tajné policie o napětí v Polsku nebyly nijak
povzbudivé, evidentně situaci podcenil. Car se až příliš spoléhal na svého bratra
Konstantina, kterého nikdy nepřestal považovat za „přirozeného“ cara. Konstantin,
který se domníval, že si získal přízeň Poláků, po celé období následující po
červencové revoluci ve Francii ujišťoval Mikuláše o loajalitě polských poddaných.190
S prvními, zcela nejasnými, informacemi o povstání přijel o něco dříve z Berlína
generál Dibič, ale na konkrétnější informace si musel car počkat. Rozčarování ještě
vzrostlo po zprávách od jeho bratra Konstantina Pavloviče, které v noci z 25. na 26.
listopadu (7. na 8. prosince) obdržel přes Berlín. S jistou měrou nadsázky se dá říci,
že byl posledním evropským vládcem, kdo se tuto zprávu dozvěděl. Car druhý den
při ranní přehlídce okázale klidným tónem oznámil svým jednotkám zprávy o
nastalé události, jakož i o opatřeních, která se rozhodl pro potlačení povstání učinit.
Dne 27. listopadu (9. prosince) 1830 o varšavských událostech informoval ve zvláštní
příloze vládní Journal de St.-Pétersbourg. Ve snaze uklidnit povstání vydal 12. (24.)
prosince 1830 manifest, podle kterého každý, kdo se vrátí ke svým povinnostem,
bude omilostněn a nebudou proti němu přijata žádná kárná opatření. Toto se
samozřejmě netýkalo usvědčených vrahů. Zároveň ale obeslal ruské zastupitelské
úřady v zahraničí s upozorněním, že v žádném případě nebude s povstalci
vyjednávat a že jejich jedinou možností je bezvýhradné podřízení se jeho milosti.191
Mělo jít o jasný signál, že polský problém je čistě vnitřní záležitostí Ruska, respektive
Mikuláše jako polského krále, a jedině on bude určovat osud svých poddaných.
Konstantin Pavlovič po vypuknutí povstání dosti dlouhou dobu interpretoval
celou záležitost jako akci několika studentů a, ačkoli v počáteční fázi disponoval
dostatečnými silami k potlačení nepokojů, nechal je rozhořet do všeobecné vzpoury.
Místo toho, aby rebelii zadusil ihned v zárodku a viníky potrestal, ustoupil za
Šilder, “Imperator Nikolaj Pěrvyj, jego žizň i carstvovanie”, 300.
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Varšavu a polské jednotky včetně důstojníků poslal zpět. Konstantin odešel
s osmitisícovou armádou vojáků loajálních ruskému trůnu vybavených 24 děly,
navíc vojáků nepoměrně lépe vycvičených než jejich protivníci. Navzdory tomu, že
šance na zajetí Konstantina Pavloviče, který byl obklopen loajálními jednotkami, byla
jen velmi malá, dobový materiál uváděl: „Barbarský a podlý protivník věděl, jak
zahrát na romantické city cti, které Poláky ovlivňují v takových situacích.“
„Neváháme odsoudit prozatímní vládu, že nechala velkovévodu opustit Polsko
s takovou silou, a domníváme se, že právo národů dovolovalo, aby byl Konstantin se
svými vojáky vzat do zajetí jako válečný zajatec.“192
Konstantin ve svých dopisech bratrovi vysvětloval, že motivem jeho naprosto
nepochopitelného jednání, které celou situaci velmi zkomplikovalo a které mu vytkl
dokonce i generál Dibič, byla touha ponechat řešení problému samotným Polákům.
Bylo nicméně záhadou, jak si ono řešení představoval. I další Konstantinovy činy
byly pro armádu natolik zhoubné (z korespondence mezi generálem Dibičem a
Mikulášem například vyplývá, že to byl právě Konstantin Pavlovič, kdo přemluvil
velitele ruských vojsk zastavit postup proti Varšavě po vítězné bitvě u Grochowa), že
mu car musel důrazně doporučit odjezd od armády. Konstantinova neschopnost
přímo napomáhala povstalcům konsolidovat řady a podrývala boj proti nim.
Mikuláš nepřestal takovou liknavost svému bratrovi vyčítat až do smrti.193
V počátečních fázích měli mezi představiteli polského povstání navrch
umírnění, kteří spíše než přímou konfrontaci s Mikulášem volili cestu dohody. Stejně
tak i car poměrně dlouho vyzýval svými provoláními ke klidu a k podřízení se
zákonné moci. Generál Chlopicki, jmenovaný diktátorem, se pokusil o vyjednávání
s ruským carem. Ještě než vyslanci přijeli do Petrohradu, vydal Mikuláš 5. (17.)
prosince 1830 provolání k Polákům, ve kterém sliboval amnestii výměnou za
The British and Foreign Review or, European Quaterly Journal, Vol. 3, July‐December 1836, 72.
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bezpodmínečnou kapitulaci. Na situaci v samotném Polsku ale toto provolání
nemělo již sebemenší vliv. Jednání, ke kterým byl dne 28. listopadu (10. prosince)
1830 do Petrohradu vyslán Drucki-Lubecki jako vyslanec povstalců, tak logicky
skončila bez hmatatelného výsledku. Mikuláš požadoval plné podrobení se jeho
autoritě, navíc také vydání pachatelů vražd loajálních generálů z první noci povstání.
Teprve poté, co by byly jeho podmínky splněny, byl ochoten se polskými stížnostmi
vůbec zabývat. Mikulášův požadavek lze hodnotit jako logický, nicméně stejně
logicky nemohl být ze strany polských vyjednávačů než odmítnut. Druhým bodem
sváru byl požadavek na to, aby „polské provincie, které byly dříve včleněny do
impéria, dostaly možnost užívat stejných svobod, jako Království“.194 Takové
požadavky, které navíc vznesli jeho vzbouření poddaní, byly pro cara naprosto
nepřijatelné, byly tedy od samého počátku odsouzeny k nezdaru, což také Mikuláš
polským emisarům 26. prosince 1830 sdělil.
Mezi představiteli povstalců panovaly velké rozpory ohledně dalšího postupu
povstání. Utvořilo se několik základních proudů, ty nejdůležitější se dají s jistými
výhradami nazvat umírněným a radikálním. Zpočátku se do čela postavili umírnění
politici, jako byl Drucki-Lubecki, následně byl kooptován kníže Czartoryski,
Naruszynski a po jistém váhání i generál Chlopicki jako diktátor. V prvních fázích se
snažili upozornit především na problém porušování ústavy ze strany Konstantina
Pavloviče, čímž zdůvodňovali samotný výbuch povstání. Jako barva revoluce byla
částí povstalců dokonce přijata francouzská trikolóra, což neušlo pozornosti
některých pozorovatelů. Diktátor Chlopicki tak stál mezi dvěma silami. Na jedné
straně byl polskými radikály tlačen do vedení armády proti ruskému nepříteli, na
straně druhé si plně uvědomoval, že šance Poláků v otevřeném střetnutí s ruskou
armádou jsou jen velmi nízké. Po zveřejnění Mikulášovy odpovědi na polský návrh
zahájit mírová jednání se situace ve Varšavě dále radikalizovala.

Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl Rossijskoj
Feděracii, 181.

194

105

Vedle aktivit vůči Petrohradu povstalci zahájili i jednání o případné
zahraniční podpoře. Přímo ve Varšavě byl kontaktován francouzský konzul Durand
s otázkou na možnost pomoci povstalcům z francouzské strany. Jeho odpovědi
ovšem nijak nemohly představitele prozatímní vlády Biernackého uspokojit.
Francouzský konzul odmítl jakoukoli možnost, že by se francouzská vláda vyslovila
ve prospěch povstalců. Odmítl i převzít oficiální memorandum o navázání styků
mezi Poláky a francouzskou vládou. Tím definoval postoj, který se pařížská vláda
snažila s většími či menšími úspěchy udržovat po celou dobu.195 Přesto zaznívaly
hlasy, že Francie připustila možnost, že by mohla Polákům v jejich situaci přeci jen
nějak pomoci. Polští představitelé měli pro získání západních mocností prakticky
jedinou šanci, a to, že se polské armády udrží dostatečně dlouho, aby bylo možno
Rusku argumentovat neudržitelností jeho situace. Nikdy ovšem nedošlo na žádnou
výraznější podporu než jen na nesmělé nabídky zprostředkování mírového urovnání
konfliktu.
Evropské vlády přijaly povstání jen s malým nadšením. Všechny vlády byly
tou dobou zcela pohlceny problémy v Belgii a události v Polsku jim pouze zužovaly
manévrovací

prostor,

jelikož

vzbouřily

veřejné

mínění

v jejich

zemích

a

destabilizovaly jejich vnitřní situaci. Jako první zareagoval na povstání pruský král
Bedřich Vilém III., což s ohledem na blízkost Berlína k epicentru revolučních událostí
logické. Bedřicha Viléma zbavilo povstání nepříjemného tlaku ze strany Ruska. To se
domáhalo akce proti Belgii, která by v Prusku, již tak prodchnutém revolučními
náladami, byla jen stěží populární. Pruská armáda byla v té době některými
odborníky již považována za jedinou na kontinentě, která byla schopná vést
úspěšnou válku proti takovému nepříteli, jako byla Francie., nicméně pruský král se
nehodlal takového tažení zúčastnit. Jedinou výjimkou mohlo být ohrožení jeho
zájmů v jižním Německu. Bedřich Vilém se tak po prvních zprávách o vypuknutí
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polského povstání ptal poněkud jízlivě generála Dibiče, jestli opravdu dostane
160 000 mužů ke společné akci, které mu Mikuláš sliboval.196
Petrohrad vyvinul již od počátku diplomatickou aktivitu, která měla za cíl
obeznámit evropské vlády s jeho postojem. Ruský vicekancléř Nesselrode dne 28.
listopadu (10. prosince) 1830 obeslal všechny zastupitelské úřady v zahraničí
cirkulářem se zahraničními výtisky deníku Journal de St.-Pétersbourg, ze dne 27. a 29.
listopadu (9. a 11. prosince) 1830, které obsahovaly informace o povstání v Polsku. V
depeši deklaroval odhodlání svého cara pacifikovat povstání silou. Ruský
vicekancléř zároveň vyloučil možnost jakéhokoli jednání. Jedinou možností, kterou
pro polské poddané zmiňoval, byla naprosto bezvýhradná kapitulace a doufání
v carovu milost.
Vicekancléř Nesselrode se nesmírně obával zahraničněpolitických komplikací,
které Rusku v důseldku povstání hrozily. Ve své depeši velvyslanci Pozzo di Borgovi
z 28. listopadu (10. prosince) 1830 přímo předpovídal bouřlivý ohlas, který taková
událost získá ve francouzském tisku a v ulicích vůbec. Nesselrode instruoval Pozzo
di Borga, aby vyzval francouzskou vládu k poskytnutí garancí a deklaraci přání
Francie zachovat celoevropský mír. Vicekancléř naprosto evidentně postrádal
jakékoli přesnější informace o probíhajících událostech. Celý tón dopisu proto
vyzníval nemírně nervózně až zoufale. Velvyslanci v Paříži, doposud ještě u nové
vlády neakreditovanému, Nesselrode doslova psal: „Jestliže se, jak se zdálo, vláda
krále Ludvíka Filipa nemohla dočkat vhodného okamžiku, aby dala Evropě garance
bezpečnosti a získala imperátorovu důvěru, neměla by propásnout nynější příležitost
rozumně využít současné situace.“197
O první reakci francouzské vlády i veřejného mínění na polské listopadové
povstání detailně informoval Pozzo di Borgo dokumentem z 30. listopadu (12.
prosince) 1830. V něm informoval vicekancléře Nesselrodeho o svém rozhovoru
s francouzským králem. Ten jej ujistil, že se francouzská politika ve vztahu
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k ruskému impériu nezmění a že i nadále je výslovným přáním Ludvíka Filipa
zachování všeobecného míru v Evropě. Nesselrode si také pozval k rozhovorům
francouzského chargé d´affaires Bourgoinga. Fakticky mu zopakoval znění instrukcí
Pozzo di Borgovi. Nesselrode Bourgoinga vyzval, aby jeho vláda co nejrozhodněji
ustoupila od jakýchkoli vztahů, které s Polskem udržovala. Podle jeho slov by
Francie jednoznačně prokázala svoji dříve deklarovanou touhu po míru a zajistila by
si věčnou Imperátorovu přízeň. Jednání byla ovšem i nadále velmi napjatá, mezi
vrcholnými činiteli obou zemí panovala zjevná vzájemná nedůvěra. Francie ústy
svého chargé d´affaires u ruského dvora, v reakci na varování před jakýmkoli
pokusem intervenovat v Belgii, upozornila Rusko, že jakékoli překročení hranic
ruskými vojsky bude bezprostředně vnímáno jako nepřátelský akt vůči Francii a jeho
země na něj bude náležitě reagovat.198
Pro francouzskou vládu tak byla celá situace kolem polského povstání velmi
nepříjemná, neboť doslova ohrožovala výsostné francouzské zájmy. Z faktického
hlediska bylo nebezpečí samostatné ruské intervence bez součinnosti s Pruskem a
Rakouskem nemožné a v Paříži si byli této skutečnosti velmi dobře vědomi. Francie
navíc daleko více sledovala události v Belgii, počínající problémy ve Španělsku atd.
Vzhledem k

tlaku veřejného mínění by pravděpodobně nebylo možné i nadále

provádět politiku neutrality a vláda by mohla být donucena k aktivní politice, která
by znamenala pro Francii válku pravděpodobně se všemi evropskými mocnostmi
najednou.
Ruští představitelé se neobávali chování francouzské vlády, která byla podle
nich pod kontrolou mocností. Jejich nervozitu podněcovaly spíše nálady ve
francouzské společnosti a nebezpečí jejich vlivu na vládu. Pozzo si z toho důvodu
všímal radikalizace francouzské veřejnosti. Velmi silně do Petrohradu naléhal na co
nejrychlejší potlačení polské rebelie, která získávala stále více na popularitě. Jeho
obavou bylo, že se král pokusí odvrátit pozornost Francouzů od problémů na
“Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl
Rossijskoj Feděracii”, 182‐3.
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vnitropolitické scéně (a zvláště v ekonomické oblasti) zahraničněpolitickou akcí,
která by byla u veřejnosti velmi oblíbená. Změna postoje francouzské vlády a
potvrzení pozorování, která učinil ruský velvyslanec, nastala velmi záhy.
Francouzský král i ministr zahraničí Sébastiani pod dojmem domácího veřejného
mínění již 17. prosince (29.) 1830 nabízeli pomoc s organizací „přátelského nátlaku“
ze strany Berlína a Vídně směřujícího k uklidnění polského povstání. Iniciativa byla
rezolutně odmítnuta. Pozzo zdůraznil, že jedině Mikuláš, tedy polský král, může
určovat osud svých podaných a že nikdo nemá právo jeho pravomoc omezovat. Na
druhou stranu bylo ruskému diplomatovi jasné, že odmítnutí bude respektováno jen
částečně a hlavně jen dočasně.199
Zvláštní vyslanec Mortemart dorazil do Ruska na přelomu ledna a února 1831,
kdy konečně dostal i Pozzo své pověřovací listiny. Na cestě do Petrohradu, která
trvala plné čtyři týdny, se francouzský zvláštní vyslanec setkal dokonce s polským
vyslancem, který se od něj snažil získat příslib pomoci Polákům. Mortemart ale nebyl
rozhodně takovému kroku nakloněn, a to ani osobně, ani neměl k ujištění o pomoci
žádné instrukce. Jeho úkolem byla naopak snaha zlepšit vztahy mezi Ruskem a
Francií. Při první audienci u cara 1. (12.) února 1831 tak mluvil o polské situaci jen
velmi opatrně. 200
Pro Mikuláše bylo naprosto zásadní zajistit součinnost okolních zemí, tedy
Pruska a Rakouska. Rusko na základě spojeneckých dohod s Pruskem požádalo ústy
svého velvyslance Alopeuse dne 7. (19.) prosince 1830 pruského krále o přijetí
opatření k zabezpečení klidu na jeho území a o přerušení veškerých kontaktů mezi
jeho a polskými poddanými. Víza pro cesty do Polska měla být vydávána pouze na
ruském konzulátu v Berlíně. Pruská armáda byla ihned po obdržení žádosti posílena
v Poznaňském vévodství o šestitisícový sbor generála Grolmana, později byla ještě
výrazně posílena o jednotky generála von Gneisenau, a to až do celkové síly 100 000
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mužů. Tyto jednotky měly za úkol kontrolovat, případně i v zárodku potlačit neklid
v oblastech přiléhajících k Polskému království.
Pruský král chápal nebezpečí neorganického svazku mezi Polskem a Ruskem
pro vnitřní klid Ruska, ale i samorného Pruska, a podporoval Mikuláše ve snaze
takový svazek zlikvidovat. Veškerá opatření, která Prusko vůči Rusku během
povstání uplatňovalo, byla vedena jednoznačnou snahou nedopustit jakékoli vnitřní
otřesy na svém území. Paradoxně jim hned na počátku pomohla polská povstalecká
vláda, když předem jakékoli návrhy z Poznaňska na propojení povstání rázně
odmítla. V únoru 1831 král navrhoval, aby uspořádání, které Polsku přiřkne, bylo
stejné, jako měly české země nebo Maďarsko v rámci Rakouska, tedy jistou míru
autonomie, ale v rámci jednoho systému. V listopadu 1831 vyjádřil svoji podporu
Mikulášovým názorům na budoucí uspořádání Polska jako nedílné součásti Ruského
impéria s jistými národnostními privilegii.201
Pro samotný Berlín přitom nebyla situace nijak jednoduchá. Zprávy
z jednotlivých provincií dávaly tušit, že se nebezpečí revoluce rozhodně netýkalo
pouze ruského Polska, ale také německých provincií. Prusko i s ohledem na své
poddané souhlasilo s ruským návrhem publikovat carův manifest ze 12. (24.)
prosince 1830 o polském povstání, stejně jako zamezilo přesun některých druhů
zboží přes polsko-pruskou hranici. Takové opatření mělo na jedné straně zabránit
dodávkám zbraní do vzbouřeného Polska, ale omezit i případnou podporu Poláků
vnitřním pruským revolučním silám. Vedle těchto kroků se pruským úřadům někdy
dařilo zadržovat i poštu, a to jak tu, kterou odesílal francouzský konzul ve Varšave
Durand ministru zahraničí Sébastianimu, tak i tu, kterou posílali představitelé
povstání do zahraničí. Jeden takový dopis se žádostí o pomoc byl adresován
francouzskému ministru zahraničí Sébastianimu. Pro Mikuláše dopis sloužil jako
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potvrzení francouzské účasti na revoluci, respektive její klíčové roli v celosvětové
organizaci povstání.202
Prusko celkově zaujalo vůči Rusku v době povstání pozici neúčasti, zcela
v souladu s prusko-ruskou konvencí o vydávání dezertérů a zločinců rozšířenou o
politické zločince ze dne 17. (29.) března 1830. Jednalo se o pozici, kdy se Prusko
nijak neangažovalo ve válce, na druhou stranu překročení hranice ze strany polských
povstalců i ruské armády, byť v poněkud mírnější formě, vyvolalo reakci v podobě
odzbrojení jednotek, které se dostaly na pruské území.
Pruská politika neúčasti byla z hlediska Velké Británie a Francie velmi sporná.
Jak Francie, tak i Velká Británie ji považovaly pouze za jinak nazvanou politiku
neutrality. V první fázi dokonce ani nerozlišovaly mezi neúčastí a neutralitou. Oba
státy pak pod tlakem domácího veřejného mínění protestovaly proti porušování
neutrality. Prusko uzavřelo své hranice a nepropouštělo přes ně ani dobrovolníky
(takto byl vrácen například Mickiewicz, který se v době vypuknutí povstání nacházel
v Římě), ani peníze či jiné zboží. Britové si v Berlíně na podobný postup stěžovali,
neboť docházelo k zadržování nejen polského, ale i britského zboží jdoucího do
Polska, což bylo podle nich proti mezinárodnímu právu.203 Británie ale nehodlala
přistoupit k žádné vážnější akci než k protestům. Prusko na námitky ohledně jeho
statusu přišlo s formulací tzv. neúčasti, nikoli neutrality. Ta byla, podle pruského
ministra zahraničí Bernstorffa, výmyslem polské vlády. Prusko poskytovalo Rusku
pomoc v podobě prodeje nutných zásob, ale do bojových akcí se zapojit odmítalo.
Když chtěl v květnu 1831 generál Dibič postavit most ve snaze o zjednodušení
týlového zajištění bojových operací přes hraniční řeku Toruň, byl pruským králem
odmítnut. Po naléhání ruského velvyslance Alopeuse pruský král odpověděl, že by
musel buď rozmístit v rýnských provinciích 400 000 vojáků proti francouzskému
útoku, nebo dělat, že o ničem neví. Nakonec se podařilo dosáhnout kompromisu,
Fjodor F. Martens, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les Puissances
étrangeres, Vol. 8, Petrohrad, 1888, 172.
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podle kterého byl most postaven, ale měl sloužit oficiálně i pruské armádě. Na
druhou stranu nový velitel armád v Polsku, generál Paskevič přijel právě přes
pruské území, protože Litva byla stále ještě neklidná.204
Prusko mělo pro tuto svoji politiku hned několik velmi závažných důvodů,
které mu prakticky neumožňovaly jednat jinak. Proti podpoře povstalců mluvilo
především nebezpečí ohrožení územní celistvosti Pruska, obsahujícího také polský
zábor. I přes ujištění ze strany povstalců, že neusilují o územní zisky, bylo více než
zřejmé, že jejich úspěch by vyprovokoval odštěpenecké nálady i v dalších záborech.
Bedřich Vilém III. prý dokonce vyjádřil podiv nad tím, že povstání vypuklo
v ruském, nikoli pruském záboru. Byť byl jedním z prvních aktů nového diktátora
generála Chlopického potvrzení pruských hranic a trest smrti pro každého, kdo by se
je snažil překročit se zbraní v ruce směrem do Poznaňska, Prusko stálo jednoznačně
na straně Ruska. Obávalo se totiž, že by se případný úspěch povstání mohl
promítnout i na situaci na jeho území a rozšířit se právě na něj. Prusko navíc vidělo
v revolučních hnutích i problém sám o sobě, a tím pádem ani nemělo žádný důvod
tento problém ještě více rozdmýchávat.205
Vedle vojenských a bezpečnostních opatření se Prusko také na základě
ruských žádostí věnovalo opatřením k přerušení finančních toků směřujících do
vzbouřeného Polského království. Bylo zakázáno převádět peníze z Berlína na účet
Polské banky bez dokumentů vydaných ruským velvyslanectvím v Berlíně. Prusko
tak například zadrželo z Berlína do Varšavy převáděnou částku 120 000 ecu a 68
centýřů stříbrných prutů, které byly majetkem polské banky. Proti tomu samozřejmě
protestovali hlavně představitelé polských povstalců, ale neúspěšně. Podle dalších
depeší Prusko ve vztahu k Polsku důsledně dodržovalo k plné ruské spokojenosti
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finanční blokádu.206 Vedle toho představovalo významnou pomoc ze strany Pruska
otevření přístavu Gdaňsk pro ruské lodě, čímž se o něco zjednodušilo ruské
zásobování.
Na rozdíl od Ruska, se kterým Prusko spolupracovalo a umožňovalo mu i
nějkteré úlevy z režimu přísné neúčasti, vůči Polsku byla snaha jej co nejvíce
izolovat. Prusko dne 6. února 1831 vyzvalo své občany k opuštění Polska, pokud by
k pobytu neměli nějaké opravdu závažné důvody.207 Zároveň ale Prusko nemohlo
zabránit tomu, aby větší ozbrojené sbory polských povstalců nepřecházely na jeho
území. Velká délka hranic mezi oběma státy způsobila, že byla pruská armáda,
podobně jako rakouská, roztažena do velkého prostoru a nebyla schopna reagovat na
příchod většího armádního sboru. V možnostech místních velitelů nebylo odzbrojit
Poláky silou, případné soustředění sil vojsk by trvalo příliš dlouho. I proto raději
brali polské jednotky do zajetí s příslibem, že nebudou vydány Rusům. I přes ruské
námitky pak dané sliby Prusko dodržovalo. Internace tak velkých sborů ale kladla
obrovské nároky na pruskou pokladnu a po celou dobu se vedla jednání, jakým
způsobem by mělo Rusko Prusku za internaci platit.
Neúčast na jednu stranu předpokládala, že se Prusko do přímých vojenských
akcí proti povstaleckým vojskům, na druhou stranu ale Prusko zadržovalo průchod
zbraní i dobrovolníků na polské území, čímž se ukázala jako výrazně proruská. Na
pruském území byly také všechny potenciálně nebezpečné osoby, zejména tedy lidé
napojení na představitele revoluční polské moci, pečlivě monitorovány. O jejich
dalším osudu následně rozhodoval přímo car, na základě seznamů osob, které mu
z Berlína byly zasílány. I když takto zněla konvence, ruští představitelé projevovali
s jejím naplňováním ze strany Pruska nespokojenost. Prusko sice seznamy dodávalo,
jejich množství však zdaleka neodpovídalo ruským představám. Mikuláš požadoval
od Pruska v dané otázce iniciativnější přístup, i když si byl vědom problémů, které
Écu‐stará francouzská mince, v oběhu do roku 1834. Centýř‐jednotka hmotnosti v německých
oblastech odpovídající 50 kilogramům. “Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty
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bránily Prusku polské uprchlíky vydávat. V dopise vicekancléře Nesselrodeho ze
dne 13. července 1831 pak Rusko požadovalo vydání ze svého pohledu hlavních
viníků povstání, kteří se skrývali na pruském území, tedy Chlapowského, Gelgunda
a Rolanda.208
Podobně jako Prusko i Rakousko definovalo svůj vztah k rusko-polskému
konfliktu jako „pasivní chování“, které předpokládalo umírněnou spolupráci bez
přímé účasti v bojích. Oba státy více než shovívavě hleděly na občasné překročení
hranic ruskými armádami při pronásledování Poláků. Metternich dostával podrobné
zprávy přímo z bojiště od rakouského pozorovatele u ruského štábu.209 Rakouský
kancléř odmítal prohlásit svoji politiku za neutrální s ohledem na nestejnorodost
dvou bojujících stran. Šlo tak o boj suveréna se svými poddanými, čímž nebyla
politika neutrality aplikovatelná. Ihned po vypuknutí povstání Rakousko posílilo
svoje kontingenty v Haliči, když vyslalo do oblasti přes 50 000 vojáků, vjezd do
Polska byl možný pouze na zvláštní povolení ruského velvyslance ve Vídni. Celkově
tak rakouské síly v oblasti dosáhly počtu šedesáti tisíc mužů.210
Rakouský kancléř Metternich spatřoval v povstání pokračování červencové
revoluce. Francii vinil z podněcování povstalců. V samotném povstání, hlavně v jeho
začátku, jak se domníval, nebylo žádného předchozího plánování a bylo spíše dílem
souhry okolností. Poměrně klidně také hodnotil situaci jako politický boj mezi
Polskem a Ruskem, zatímco ostatní provincie, které kdy patřily k Polsku, se k rebelii
odmítly přidat.211 Podobně pojímal i vlnu revolucí, která se rozšířila do Itálie: „Není
nic italského v tom, jakým způsobem jsou akce prováděny. Italská revoluce je
bonapartistickou revolucí podporovanou stranou chaosu ve Francii.“212
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Reakce Velké Británie na listopadové povstání byla spíše neutrální. Anglie
v této době řešila především svoje vlastní problémy spojené s parlamentními
reformami a odstoupením Wellingtonovy vlády 16. listopadu 1830, stejně tak pro ni
byl mnohem důležitější problém Irska.213 Wellingtonovi toryové byli výrazně
poraženi nejdříve ve volbách a následně v parlamentu právě v otázce reforem. Pro
Rusko byla změna kabinetu nepříjemná, protože Wellington jako oponent změn a
odpůrce červencové revoluce mohl být Mikulášovi alespoň ideovým spojencem, což
se nedalo čekat od Greyova kabinetu. Grey měl nicméně jiné důvody, pro které byl
jeho postoj vůči polskému povstání značně rezervovaný, alespoň tedy na začátku.
Nijak se nezříkal snahy upozorňovat Rusko na ustanovení Vídeňských ujednání, na
druhou stranu nezasahoval nijak vážněji do situace. Jak vysvětlil polskému
emisarovi Leonu Sapiehovi, existovalo nebezpečí, že se Francie pod vlivem veřejného
mínění pokusí o začlenění Belgie. Velká Británie potřebovala spojence, který by jí
pomohl odradit Francii od vykonání podobného scénáře. A jediným spojencem
schopným takto Francii odstrašit bylo Rusko.214 Neměl tedy na počátku nejmenší
snahu poskytnout Polsku jakoukoli pomoc jdoucí nad rámec požadavku dodržování
Vídeňských ujednání ze strany Ruska. I ty ale působily nepříjemné rozpory.
Než listopadové povstání byly pro Británii důležitější jak červencová revoluce
ve Francii, tak i srpnová v Belgii. Britské zájmy přímo ohrožoval francouzský tlak na
Belgii, navíc se stále nedařilo plně dořešit otázky kolem řeckého povstání, které se
přímo dotýkaly životně důležitých britských obchodních cest do Indie. Ke všem
logickým argumentům proti jakémukoli výraznějšímu angažmá v polské otázce se
přidala

ještě

varování

směřovaná

z Petrohradu

britským

velvyslancem

Heytesburym. Ten vedl rozhovory s vicekancléřem Nesselrodem ihned poté, co
obdržel zprávy o polském povstání. Nesselrode neopomněl zdůraznit, že právě

Mikuláš I.‐Dibič, 4./16. února 1831 citováno v: Vojna s poľskimi mjatěžnikami v perepiske
Nikolaja I. s grafom Dibičem‐Zabalkanskim, Russkaja starina, 1884, Vol. 43, No9, p. 531.
214
Betley, “Belgium and Poland in International Relations 1830‐1831”, 89.
213

115

zmínky o Polsku by byly imperátorem vnímány velmi negativně. Žádal i
Heytesburyho, aby v tomto směru zapůsobil na svoji vlastní vládu.215
Diplomatická jednání ale neiniciovala jen ruská vláda a vrcholný představitel
její zahraniční politiky. Podobně se o získání zahraniční podpory snažili i polští
povstalci. V Manifestu ze 2. ledna 1831, jehož autorem byl příznivce radikální části
povstalců Lelewel, se snažili vysvětlit svoje povstání porušováním ústavy ze strany
ruských úřadů. Lelewel prosadil do provolání i deklaraci, podle které povstání
vzniklo, protože měla být polská armáda nasazena „proti svobodným lidem Belgie a
Francie“.216 Od začátku si uvědomovali, že bez zajištění výrazné podpory ze
zahraničí bude velmi problematické uspět. Zásadní z tohoto pohledu samozřejmě
bylo, jaký postoj zaujmou vlády sousedících států. Povstalci původně spoléhali na
sblížení s Rakouskem, nicméně takové chápání situace bylo zcela odtržené od reality.
Mikulášova detronizace s nabídkou královského titulu pro jednoho z rakouských
arcivévodů nemohla Vídeň nijak zaujmout, neboť by si tím zadělávala na problémy
do budoucnosti. Odsouzení aktu ze strany rakouského císařství tedy bylo nejen
ideologickým aktem vycházejícím z předpokladu, že není možné sesadit Bohem
vyvoleného panovníka vůlí lidu, ale i pragmatickou reakcí na nově vzniklou situaci.
Rakouský konzul ve Varšavě naznačil polským představitelům možnost, že by se
Rakousko nemuselo úplně vázat na spojenectví s Ruskem, a to i za cenu ztráty
Haliče, ale taková informace byla pouze zjevnou snahou získat si přízeň
francouzských a britských představitelů. Rakouský kancléř Metternich připojil
k odmítnutí koruny pro arcivévodu Karla ještě radu k bezodkladnému podvolení se
carově vůli.217
Po vypuknutí listopadového povstání se emigranti pokusili dokonce vyslat
delegaci k francouzskému ministru zahraničí Sébastianimu, ale ten se k otevřené
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podpoře polských povstalců stavěl velmi zdrženlivě. První kontakt mezi polským
vyslancem v Paříži Wolickým a Sébastianim proběhl již 27. prosince 1830.
Francouzský představitel dal Wolickému velmi jasně na srozuměnou, že Francie
nehodlá v případě Poláků učinit žádné kroky. Osobně sice choval vůči povstání,
respektive Polákům silné sympatie, ale ty se nemohly nijak projevit v politice jeho
země.218 Wolicki se následně v březnu přesunul do Osmanské říše, kde se polští
představitelé snažili přesvědčit sultána k obnovení nepřátelství s Ruskem.
Hned první manifest, který povstalecká vláda vydala, byl směřován nikoli
k Polákům samotným, ale k evropské veřejnosti. Polská vláda se pokusila rozeslat
své emisary na všechny strany, včetně Velké Británie, Francie, Švédska či Turecka.
Do Velké Británie se tak dostal markýz Wielopolski, kterého následně vystřídal
básník Niemciewicz, do Berlína se vydal generál Kniazewicz a kníže Walewski,
následně hrabě Mostowski.219 Nicméně žádná z vlád si nehodlala kvůli polským
povstalcům zkazit vztahy s Ruskem, a tak například Kniazewicz neměl být, i přes
svou osobní známost s pruským králem, přijat u dvora, pokud by vystupoval jako
velvyslanec polských povstalců. Polští vyslanci si nedělali iluze o ochotě vlád
severních mocností s nimi spolupracovat, jejich naděje se spíše upínaly k Francii a
Británii. Zvláště v Británii ale byli přijati velmi chladně, Palmerston se s nimi odmítl
vůbec setkat. Francie podmínila jakoukoli účast na tažení proti Rusku účastí Velké
Británie, což se fakticky rovnalo odmítnutí. I přes ostentativní přátelství, které
demonstroval Talleyrand na každém kroku vůči Walewskému, reálné výsledky
nebyly příliš povzbudivé. Jedinou reálnou podporou byl příslib pomoci Polsku ze
strany představitelů belgických katolických kruhů přijetím plánu 18 bodů, to však
nemohlo nijak nahradit rezervovaný postoj hlavních mocností.220
Základním bodem prohlášení polské vlády byla jeho umírněnost, zvláště
s ohledem na teritoriální otázky. Obsahovalo ujištění směrem k pruské a rakouské
218
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vládě, že nebudou vzneseny žádné územní nároky, ale to nijak nemohlo změnit
postoj obou zemí vůči povstání. Naopak, jak okamžitě zpravoval ruský velvyslanec
v Berlíně Alopeus do Petrohradu, pruští občané přebývající na území Polska měli
striktní zákaz navazovat kontakty s představiteli povstalců. To se týkalo například
pruského

generálního

konzula

Schmidta,

ponechaného

ve

Varšavě

jako

pozorovatele.221
Polští povstalci působili na západní vlády nejen diplomaticky, ale
prostřednictvím svých příznivců i ovlivňováním veřejného mínění. Ve francouzském
parlamentu se 15., 27. a 28. ledna 1831 odehrály tři debaty na téma případné pomoci
bojujícím Polákům. Členové parlamentu předpokládali buď zamezení průchodu
úžinami, nebo přímou vojenskou pomoc za využití litevských přístavů, popřípadě
Černého moře. Nejhlasitějším stoupencem těchto plánů byl osobní přítel Joachima
Lelewela markýz de Lafayette a Francois Maugin.222 Proti nim vystupovali velmi
vehementně zástupci vlády, tedy Sébastiani, Guizot a Dupin. Ti argumentovali, že
taková pomoc by neodbytně vedla k reakci minimálně ze strany Rakouska a
pravděpodobně také Pruska. Oba tyto státy byly přímo zainteresovány na co
nejrychlejším uklidnění situace, navíc i ony sledovaly pozorně každý krok
francouzské vlády. Mimo to si Francie nemohla dovolit podobnou konfrontaci i
s ohledem na ostražitý postoj Velké Británie, která s nedůvěrou hleděla na jakékoli
francouzské pokusy k znovunabytí velmocenského postavení. Dalším důvodem byla
samotná argumentace. Tu neměla Francie prakticky o co opřít. Z pochopitelných
důvodů odmítala odkazy na vídeňské úmluvy, nemohla tedy zároveň vystoupit
s obranou Poláků na jejich základě. Taková argumentace by se jí okamžitě vrátila a
znamenala by pro ni samotnou nebezpečí. Je nicméně zajímavé, že tuto debatu
poměrně podrobně sledoval i ruský tisk, navíc jeho informace plně odpovídají
realitě, jak ji líčí ostatní zdroje.
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Radikální změna v možnosti pomoci polským povstalcům nastala v polovině
ledna 1831. Po Mikulášově detronizaci polským Sejmem 13. (25.) ledna 1831 bylo
všem účastníkům střetnutí jasné, že se schyluje k vojenskému řešení krize. Jestliže do
aktu zbavení Mikuláše polského trůnu byla i pro zahraniční příznivce Poláků nosná
interpretace povstání poddaných proti nespravedlivé správě zemí polské koruny,
které jako takové nebylo zaměřeno proti samotnému ruskému carovi, respektive
polskému králi, nyní se stala otevřenou snahou svrhnout zákonného panovníka.
Paradoxně tak velmi silně nahrála silovému řešení situace. Ruská strana navíc dávala
do souvislosti polské události se situací v Belgii, kde byl 18. listopadu 1830 zbaven
trůnu nizozemský král. Car se ještě pokusil vydat dne 25. ledna (6. února) 1831
manifest, který opětovně vyzýval Poláky k návratu ke svým povinnostem a hrozil
jinak vojenským zásahem, ale bylo jasné, že obě strany již zašly příliš daleko a
manifest tak již nemůže mít žádný vliv.
Ruská armáda početně výrazně převyšovala síly polské (zhruba 180 000
vojáků ku 80 000),223 car tedy očekával a také požadoval rychlé vítězství.
V podobném duchu psal do Berlína i pruský velvyslanec Schöler, který ruské síly
odhadoval na 160 až 180 tisíc vojáků, či Heytesbury, který jinak velmi často hodnotil
sílu ruské armády spíše skepticky: „Jaký bude výsledek, o tom lze jen stěží
pochybovat, zvláště když se podíváme, jak kolosální síla proti Polákům stojí.“224
Problémem ovšem bylo, že zatímco polské síly byly prakticky soustředěné na místě,
protože byly mobilizovány k tažení proti Belgii, ruské armády, s výjimkou
gardových oddílů v okolí Petrohradu a oddílů z vojenských kolonií, se teprve sbíraly
a byly rozmístěné po celém impériu. Ruská armáda, vedle toho, že absolutně
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neočekávala podobný vývoj situace, nebyla na ozbrojený střet adekvátně připravena.
Pověstnou byla v tomto ohledu hlavně jízda, která byla známá ignorováním výcviku,
a tudíž nebyla ani s to vůbec manévrovat.225 Naproti tomu byla polskou nevýhodou
neschopnost zajistit svoji armádu dostatečným množstvím zbraní tak, aby mohly být
početní stavy operativně zvýšeny.
Proměnou prošla i rakouská politika vůči povstání, která byla až do
detronizace Mikuláše I. jen velmi vlažná. V Haliči sice operovaly rakouské armády,
ale nepodílely se nijak aktivně na omezování přílivu dobrovolníků do Polska.
Mikuláš od Metternicha také žádal, aby nařídil konzulátu ve Varšavě nevydávat víza
osobám, které se přímo účastnily povstání.226 Nabídka královského úřadu pro
arcivévodu Karla ze strany polských povstalců byla císařským dvorem jednoznačně
odmítnuta jako nepatřičná. Namísto toho byl rakouský konzul instruován, aby
nabídl knížeti Czartoryskému vydání pasu na libovolné jméno pod podmínkou, že se
vzdá všech funkcí v povstalecké vládě. Měl se pak nacházet pod dohledem policie a
být plně „k dispozici“ Mikuláši. Taková nabídka notně rozčílila ruského cara, který
naopak co nejdůsledněji požadoval vydání všech účastníků povstání do svých
rukou.227
Adam Jerzy Czartoryski nebyl jediným představitelem povstalců, kterého
rakouské úřady odmítly vydat. Joachim Lelewel se dostal do Francie s pruským
pasem na jméno Gosciscewski. Generál Dwernicki byl v dubnu 1831 zadržen se
svými vojsky o síle zhruba 4 000 mužů na haličském území a vzdal se Rakušanům.
Spolu s ním padlo do zajetí i pět tisíc Rusů, kteří překročili rakouskou hranici při
jejich pronásledování. Rusové byli sice po nějakou dobu drženi pod stráží, nicméně
poté byli vydáni zpět do Ruska. Rakušané se paradoxně dočkali nevděku z obou
stran. Poláci jim vytýkali nespravedlivé zadržení Dwernického, údajně pouze
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omylem překročivšího nejasnou hranici mezi oběma zeměmi, zatímco Rusové jim
vyčítali, že ho nevydali. Do Pruska se svým sborem o síle zhruba 21 000 mužů a 95
děl unikl také hlavní velitel polských vojsk Rybeński.228
Pro Velkou Británii daleko větší nebezpečí v souvislosti s polským povstáním
představovala Francie, jejímž chováním si nebyli britští představitelé vůbec jisti.
Polské povstání vázalo síly východních mocností, které nemohly tvořit přirozenou
protiváhu Francii. V průběhu února a března tak Palmerston neskrýval svoji radost
nad prakticky jakýmikoli úspěchy, kterých ruská armáda v Polsku dosáhla. Jeho
zájmem bylo, aby Rusko co nejrychleji ukončilo úspěšně bojové operace a mohlo
vázat francouzské síly. Důležité bylo, aby se do aktivního potlačování konfliktu
nezapojilo Prusko a Rakousko, což by mohlo vyvolat konflikt na kontinentě.229
Konflikt mezi Poláky a Rusy samozřejmě nebyl pouze otázkou národnostní,
ale také, byť ve výrazně menší míře, náboženskou. Polská církev se poměrně
jednoznačně postavila za povstalce, čehož si byl Mikuláš I. jednoznačně vědom.
Proto byla pro něj důležitá podpora nového papeže Řehoře XVI., který nastoupil na
stolec počátkem února 1831 po Piu VIII. Nešlo přirozeně ani tak o nějakou lásku,
kterou by měl papež k osobě ruského cara cítit, ale o připomenutí Polákům jejich
povinností vůči svému panovníkovi. Papež se tak bezprostředně po svém nástupu
do úřadu ocitl ve dvojím ohni, protože stejně tak hledali pro svoji věc podporu i
polští katolíci. Papež sice navrhl omezené breve Impensa caritas, ale to cara nijak
neuspokojilo a ani je nepublikoval.230 Papež ve své encyklice z 6. (18) února 1831 od
polského kléru požadoval, aby dodržoval rady sv. Pavla a byl poslušný moci.
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Papež sám trpěl značným odporem vůči revolucím, navíc musel řešit neustálý
neklid v papežském státě, kdy právě probíhal jeden z dalších nepokojů, tentokrát
pod hesly „Ať žije Francie. Ať žije Ludvík Filip“. I tato zvolání způsobila, že
Petrohrad oficiálně varoval Paříž, že v případě, bude-li uplatňovat doktrínu
nevměšování, bude Rusko nuceno poskytnout Rakousku veškerou morální i jinou
podporu.231 Na druhou stranu se však ani Mikuláš ani jeho diplomaté nehodlali
připojit k obecné deklaraci konzervativních mocností vyjadřující připravenost
bojovat s principem nevměšování tak, jak její znění navrhoval kancléř Metternich.
Podle nich by taková deklarace pouze zúžila možnosti pro manévrování ruské
zahraniční politiky. Uzavřela by totiž možnost spojenectví s Velkou Británií.232
Vývoj na polských bojištích neprobíhal rozhodně ani podle představ ruských
ani evropských představitelů. Dibič sice se svými armádami 13. (25.) února 1831
zvítězil u Grochowa a v květnu u Ostrolenky, ale nedokázal proměnit tato vítězství
v definitivní porážku Poláků. Doslova k nepříčetnosti přivedl cara svojí liknavostí po
bitvě u Grochowa, odkud poražené Poláky nechal odtáhnout i s artilerií. Vlekoucí se
boje byly velkou nepříjemností pro carskou vládu. Například podle francouzského
generála Mortiera vyčerpal dodatečný nábor ruské možnosti, a Rusko tak nemohlo
aktivně zasahovat do událostí v Evropě. Stejně charakterizoval situaci i chargé
d’affaires Velké Británie Crowley. Podle jeho názoru měl Mikuláš plné ruce práce
s Polskem, a nemohl tedy pomoci svým spojencům v západní Evropě. Takové zprávy
pochopitelně nepřidávaly ruskému hlasu během konference na váze. 233
Jen několik málo měsíců po vypuknutí povstání v Polsku propukly nepokoje i
v Itálii. V únoru se rozhořela povstání v Modeně, Benátkách, Padově, Ferraře a
Parmě, tedy v ústředních oblastech rakouského zájmu. Podle Metternicha byla hlavní
roznětkou pro vznik povstání informace, kterou šířili francouzští agenti, o přijetí
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principu nevměšování všemi mocnostmi, tedy i Rakouskem.234 Rakousko v žádném
případě nic takového nezamýšlelo a rozhodlo se udržet vládce v této oblasti bez
ohledu na nebezpečí francouzské reakce. Z toho důvodu také do neklidné oblasti
vyslalo na 40 000 vojáků, kteří měli zajistit obnovení pořádku. Spoléhalo se přitom na
to, že pokud by skutečně k francouzské akci došlo, byla by vnímána krajně negativně
a pravděpodobně by vyústila ve válku minimálně Pruska, Rakouska a Ruska spolu
s jihoněmeckými státy proti Francii.235
Po bitvě u Grochowa se zdálo, že se situace uklidňuje. Dokonce i
Nesselrodeho oběžník ruským zástupcům v zahraničí z 9. (21.) března 1831, kterým
jim dodával oficiální informace o průběhu bojů, mluvil o povstání jako o téměř
vyřešené záležitosti.236 V březnu roku 1831 nabídl vrchní velitel Skrzynecki Dibičovi,
že polská armáda složí zbraně, pokud bude zachována polská ústava ve formě,
v jaké fungovala před povstáním. Takový návrh ale nemohl vzbudit sebemenší
zájem ani z Mikulášovy strany a Dibič jej sám okamžitě pouze na základě svých
pravomocí odmítl. Ruský car zcela jednoznačně požadoval plné a bezpodmínečné
složení zbraní, jakékoli podmínky byly naprosto nepřípustné, navíc Skrzynecki nebyl
v takovém postavení, aby mohl podobnou nabídku učinit. Nicméně ohlasy o
takovém pokusu se dostaly k některým zahraničním diplomatům, jmenovitě
Mortierovi, a mohly velmi silně poškodit ruské pozice v jiných otázkách.237
Podobně i Velká Británie se pod dojmem zpráv o předpokládaných změnách
ve vnitřním uspořádání Polského království snažila projevovat zájem o taková
opatření. Palmerston například v březnu 1831 instruoval Heytesburyho, aby
upozorňoval ruské představitele, že je Rusko vázáno smlouvami z Vídně a že ani
vypuknutí povstání nedávalo Rusku právo od dohodnutého uspořádání ustoupit.
Palmerston vyznával poměrně striktní chápání smluv z Vídně 21. dubna (3. května)
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1815, podle kterého byla Polsku dána ústava. Alexandr přijal tuto ústavu pro sebe i
své následníky. Na základě této ústavy pak mělo mít Polsko svůj parlament a
autonomii. Pokud konkretizoval takto pojem „konstituce“, stává se tím závazný.
Podle Palmerstona byl pojem autonomie závazný a jasně v dohodách definovaný.238
Heytesbury od něj nicméně dostal instrukci postupovat v jednáních s carem
s nejvyšší opatrností tak, aby Rusko nepodráždil. Šlo tedy spíše o projevy směřované
britské veřejnosti než o reálně prosazovanou politiku.
Problémem

této

pozice,

na

který

upozorňoval

Heytesbury,

byla

nejednoznačnost Vídeňských smluv. Ty sice mluvily o „konstituci“, nicméně nijak ji
nedefinovaly. Celá ujednání byla podle něj velmi vágní a obecná, nebylo možné
z nich vyvozovat závěry o konkrétní formě uspořádání. Alexandr sice zvolil
konkrétní zřízení, nicméně nelze ani v nejmenším toto zřízení považovat za
zakotvené smlouvami. Heytesbury byl velmi dobře obeznámen nejen s možnou
ruskou reakcí, ale také s pravým stavem ruské armády, což mu umožnilo uvádět
informace o všemocném ruském státě a nebezpečí z jeho strany na pravou míru.
I přesto, že veřejné mínění v Británii nemělo na polskou otázku tak
jednoznačný a hlavně silný názor, jako tomu bylo v případě Francie, pravděpodobně
by jej již vláda nemohla ignorovat, ať by pocházela z kterékoli politické strany.
V průběhu třicátých let se aktivizovaly polské spolky ve Velké Británii, navíc
protiruská klika měla své velmi silné zástupce. Car naopak projevoval snahu
informovat Velkou Británii o budoucnosti Polska. Zaslal Lievenovi depeši, ve které
popisoval plán na zrušení polské ústavy při současném zachování Polska jako
takového. Tím byly podle něj naplněny Vídeňské dohody a zároveň odstraněna
anomálie v organizaci ruského státu. Lieven ale, po zhodnocení nálad v britském
kabinetu, odložil předání depeše na neurčito.239
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V březnu roku 1831 způsobil obrovský skandál francouzský velvyslanec
v Turecku generál Guilleminot. Ten pravděpodobně bez jakýchkoli instrukcí požádal
tureckou vládu, aby se připravila na vojenské střetnutí, ve kterém budou proti sobě
stát Francie podporovaná Velkou Británií proti Rusku, Prusku a Rakousku.
Informace se postupně dostala do rukou nejen tureckého sultána, který ovšem
neprojevil příliš bojovného ducha, ale i zástupců východních mocností. Nebylo proto
ani divu, že byl velvyslanec po nejen ruských stížnostech francouzskou vládou
v červnu roku 1831 odvolán. Bylo zřejmé, že Guilleminot nemohl v žádném případě
dostat od francouzské vlády instrukce k podobnému jednání a Sébastiani také jejich
vydání vždy vehementně popíral.240
V březnu 1831 se odehrála změna ve francouzské vládě, kde Laffita vystřídal
Casimir Perier. Petrohrad vnímal tuto zprávu jako jednoznačně pozitivní. Mikuláš
tuto novinu i s patřičnými projevy uspokojení neváhal sdělit veliteli ruských vojsk
v Polsku, generálu Dibičovi. V souladu s královou pozicí se nová vláda v Paříži
odmítala vměšovat do polské problematiky, a ohrožovat již tak velmi problematické
postavení na mezinárodní scéně. Její přístup byl ještě striktnější, než u Laffittovy
vlády, neboť odmítala jakékoli náznaky spolupráce s povstalci. Pro ruské
představitele bylo poměrně slibným konzervativní zaměření Casimira Periera, což
také přispívalo k jistému, byť dočasnému, uklidnění napětí. To však netrvalo nijak
dlouho.
Bývalý napoleonský generál Sébastiani se sice s polskými emisary zvláště
v březnu scházel poměrně často, ale setkání vždy byla velmi chladná a jejich prosby
o pomoc zůstávaly nevyslyšeny. Doporučoval jim, aby složili zbraně a žádali cara o
shovívavost. Sébastiani navíc o všech schůzkách podával zprávy Pozzo di Borgovi. I
přes podrobné informace, které jako důkaz přátelských úmyslů dostával, Pozzo di
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Borgo zdůrazňoval hlavně fakt, že se schůzky vůbec odehrávaly a že francouzský
ministr zahraničí k nim projevoval nemálo ochoty.241
V dubnu roku 1831 se zdálo, že nastala jistá změna v přístupu evropských
mocností k polskému povstání v důsledku zpráv o polských úspěších na bojištích a
Dembinského úspěších při šíření povstání do Litvy. Zatímco polská vítězství neměly
vojenské kruhy tendenci nijak přeceňovat a považovaly je za pouhý důsledek
rozptýlenosti ruských vojsk, povstání v Litvě situaci přeci jen v jejich očích
zkomplikovalo. Ani v této době ale nedošlo ke zvratu a politika západních mocností
se i nadále řídila snahou nepoštvat si proti sobě ruského cara. Francouzský ministr
zahraničí Sébastiani zpochybnil možnost, že by mohl zprostředkovat jednání mezi
Poláky a Rusy, hlavně s ohledem na jistotu nesouhlasu ze strany Mikuláše I.
Sébastiani i nadále radil Polákům, aby zrušili Mikulášovu detronizaci a jednali o
budoucím uspořádání Polska pod správou ruského cara, respektive Mikuláše jako
polského krále. Ruský car mohl být těsně po bitvě u Grochowa a propuknutí
povstání v Litvě daleko přístupnější k zahájení mírových jednání. Sébastiani
rozhodně odmítal přijmout pověřovací listiny polských představitelů, ať již
s jakoukoli mírou samozvanosti. To mohlo být jen stěží vnímáno polskými
představiteli jako úspěch.242
Přesto došlo k jistému nedorozumění, na základě kterého se polští
představitelé domnívali, že jim francouzský ministr zahraničí vyjadřuje svoji
podporu. Sébastiani kromě jiného polským emisarům sdělil, že dokud není vyřešena
otázka Lucemburska, nemůže Francie nijak ovlivňovat polskou otázku. Sám
odhadoval její vyřešení zhruba na dva měsíce. Ze strany polských představitelů byla
daná věta pochopena jako výzva povstalcům, aby dva měsíce vydrželi, posléze že
Francie poskytne pomoc. Francouzský ministr zahraničí ovšem neměl nic takového
ani v nejmenším na mysli, což také v parlamentních debatách zopakoval.243
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Na britské straně byla situace jiná. Palmerstonova osobní pozice vůči povstání
byla odlišná od jeho oficiálních postojů. Palmerston tak například v dubnu tlumočil
britskému parlamentu názory na polské povstání, kdy jej označil nikoli za pouhé
povstání, ale za občanskou válku, která musí být takto i posuzována.244 Palmerston
reagoval na znepokojivé zprávy o nové polské ofenzívě a o rozšíření povstání za
hranice Polského království, které v dubnu 1831 obešly všechny hlavní mocnosti.
Vzpoura litevských pluků vyděsila nejen britského ministerského předsedu, který
stále chápal jako největší hrozbu pro svoji zemi Francii, ale hlavně Prusko a
Rakousko. Ačkoli celkově převažoval názor, že Rusko zvládne povstalce porazit,
odhady jeho vítězství se notně prodloužily. Poněkud skeptický Heytesbury dokonce
označil mýtus o síle ruské armády za definitivně zničený. Neméně skeptický byl ale i
Metternich, když odhadoval ruskou schopnost postavit vojsko proti Francii na
pouhých 40 až 50 tisíc mužů.245
Období kolem dubna 1831 bylo pro Palmerstona velmi nepříjemné, protože do
Británie docházely zprávy o ruských neúspěších. Ačkoli se zvěsti ukázaly být značně
přehnané, Palmerstion je nemohl nechat bez povšimnutí, a dokonce i krátce zvažoval
variantu, že Rusko ve své kampani proti vzbouřencům neuspěje. I poté však zůstalo
veřejné

mínění

vůči

Rusku

velmi

nepřátelské,

což

působilo

komplikace.

Heytesburyho tedy do Petrohradu instruoval, aby nabídl ruskému carovi
prostřednictví mezi ním a Poláky. Jeho hlavním argumentem byl „pravý zájem
Ruska“, protože podle něj ani případné vítězství nemuselo přinést Polsku klid.246
Mikuláš propadal stále více do skepse ohledně schopnosti svých armád
porazit Poláky. Car dokonce zhruba v polovině května roku 1831 uvažoval o
„nehodnosti Polska být součástí Ruského impéria“. To neznamenalo udělení
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svobody Polákům, jako spíše předání části polských území pod nadvládu spojenců,
hlavně Prusů výměnou za jejich pomoc při potlačování polského povstání. Rusko
samo si mělo ponechat hranice na Visle. Mikuláš vyslal na tuto misi svého nejlepšího
diplomata, tedy Orlova. Jednání, která Orlov vedl 17. června s pruským ministrem
zahraničí, ale nepřinesla vůbec žádný efekt. Ruský vyslanec byl nakonec z Berlína
vrácen zpět, aniž by se s ním vůbec Bedřich Vilém III. setkal.247 Ani Prusko, ani
Rakousko neměly reálný zájem na spojení notoricky problémových oblastí do
jednoho celku, byť pod jejich vládou. Další případné dělení Polska bylo pro ně
zvláště vzhledem k veřejnému mínění v jejich vlastních zemích naprosto nemožné.
Polská diplomacie vypracovala plán na zprostředkování jednání mezi Ruskem
a Polskem, který periodicky předkládala francouzským politikům. V květnu 1831 se
sešel

i

přes

protesty

Pozza

a

Esterházyho

francouzský

premiér

Perier

s Kniazewiczem, kde převzal daný projekt. Jeho reakce byla nicméně nesmírně
zdrženlivá a nedávala žádné šance na aktivnější francouzský postoj.
Přístup francouzské vlády k polské otázce se přeci jen začínal proměňovat, a
to v ruský neprospěch. Zatímco do května roku 1831 Francie odmítala jakékoli úvahy
o možnosti nabídky zprostředkování jednání mezi Poláky a Rusy, v červnu zaslal
Sébastiani Palmerstonovi dopis s nabídkou na společné zprostředkování jednání.
Podobnou aktivitu vyvinula francouzská diplomacie i vůči Rakousku, v obou
případech ale byla velmi rezolutně odmítnuta.248 Velvyslanec Mortemart chtěl ještě
před odmítnutím nabídky spolupráce při mediaci vyjednávání využít ruských obav
z francouzsko-britského spojení a žádal od Nesselrodeho závazný plán, na jehož
základě hodlá ruský car v Polsku postupovat, ale poté, co bylo zřejmé, že se Británie
nehodlá k tomuto návrhu připojit, veškeré aktivity v tomto směru utichly.
Francouzský premiér ještě několikrát nabízel zprostředkování konfliktu,
naposledy 20. června 1831, ale po Palmerstonově odmítnutí se už do situace nijak
Fjodor F. Martens, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les Puissances
étrangeres, Vol. 8, Petrohrad, 1888, 181. Šilder, “Imperator Nikolaj Pěrvyj, jego žizň i carstvovanie”, 348.
248
Betley, “Belgium and Poland in International Relations 1830‐1831”, 162.
247

128

nesnažil zasahovat.249 Britský ministr zahraničních věcí se velmi obával, že reakce
evropských vlád by mohla vyprovokovat ruskou protireakci v oblasti britských
zájmů, tedy v Turecku a Řecku. Stejně tak Ludvík Filip zcela zřetelně nehodlal kvůli
Polsku riskovat vlastní vládu, proto byly jeho snahy velmi opatrné. Zaujal velmi
konzistentní stanovisko v podobě odmítnutí jakékoli materiální i finanční pomoci
Polákům. Laffittova vláda se pokusila o zprostředkování mírového urovnání
konfliktu. Problém se snažila, alespoň pod dojmem veřejného mínění, chápat jako
zahraničněpolitický. Podle Sébastianiho byl konflikt součástí celoevropského
diskurzu a jako takový měl být také řešen. Za pomoci velmi opatrných formulací a
ujištění, že nepochybuje o vnitropolitickém charakteru polského problému,
upozorňoval ruskou vládu na fakt, že součástí Vídeňských dohod bylo i ustanovení o
vzniku polského státu. Je příznačné, že oproti relativně klidné reakci na podobná
upozornění ze strany britské vlády se Rusko proti těmto poznámkám ze strany
francouzského kabinetu ohrazovalo velmi striktně.
Přijetí programu 18 článků 25. června 1831 belgickou stranou a o den později
souhlas s belgickou korunou ze strany Leopolda Sasko-coburského umožnily Velké
Británii a Francii přistoupit k aktivnější politice ve vztahu k polskému problému.
Hlavní aktivitu vyvinula francouzská vláda. Sébastiani nabídl ještě v červnu
Palmerstonovi spojení při nátlaku na Mikuláše s cílem prostřednictví v jednáních
mezi Ruskem a Polskem. Sébastiani si také pozval zástupce Ruska a Pruska, tedy
Pozzo di Borga a Werthera, aby jim velmi důrazně vysvětlil, že ani Francie, ani Velká
Británie nebudou trpět žádné masakry Poláků. Varoval dokonce, že by mohly obě
mocnosti uznat samostatné Polsko.250
K posílení názorů konzervativních státníků o šíření povstání z francouzského
centra vedly zvěsti o údajném dopise markýze Lafayetta polským představitelům, ve
kterém je vyzýval, aby povstali proti svému panovníkovi a setřásli ze sebe „okovy“
jeho tyranie. Sám Lafayette ale existenci takového dopisu velmi striktně odmítal.
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Podle jeho tvrzení to naopak byla Laffitova vláda, která Polákům tvrdila, že musejí
v boji vydržet alespoň dva měsíce, pak že bude jejich věc zdárně vyřešena. Lafayette
se opíral o svědectví svých polských přátel, kteří tvrdili, že posel s depeší vyzývající
Poláky k setrvání v boji a zdržení se útočných operací odjel po Sébastianiho nátlaku
z Paříže dne 7. července 1831. Takové tvrzení ovšem Sébastiani velmi striktně
odmítal.251
Vztahy mezi Ruskem a Pruskem ale nebyly po celou dobu jen bezproblémové,
i když si obě strany uvědomovaly, že se navzájem velmi silně potřebují. Spor vznikl
vedle otázek spojených s belgickým problémem nebo obecně s bojem proti
liberalismu, například i kolem výplaty, kterou mělo Rusko poskytnout Prusku za
vydržování polských uprchlíků na pruském území. Nabízených 800 000 tolarů se
zdálo některým pruským ministrům příliš málo, což Mikuláše velmi silně
rozladilo.252 Podobné rozepře vznikaly i mezi ruskou a rakouskou vládou.
Červenec znamenal pro polskou diplomacii jistou naději, vzhledem
k postupnému uklidňování situace v Belgii. Polští představitelé se hlavně snažili o
spojení Francie a Velké Británie, které by dodalo případné hrozbě intervence
obrovskou váhu. Pokusy o předání Czartoryského dopisu britskému králi v srpnu
1831 ale ztroskotaly, když se britský kabinet odmítl podobnou záležitostí zabývat.
Palmerston zaujal, i přes své vyjadřované sympatie vůči Polákům opačný postoj,
když zdůraznil, že se jednalo o povstání poddaných vůči spojeneckému
panovníkovi. Podobný postoj zaujali i další představitelé britské vlády, s výjimkou
lorda Hollanda, který se vyslovil pro přijetí dopisu. Další problém přinesly zprávy o
srpnových nepokojích ve Varšavě, během kterých došlo k útokům na ruské zajatce a
domnělé polské zrádce. Tyto zprávy výrazně zhoršily pozici polských vyjednavačů a
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prakticky zničily vše, čeho se jim až dosud podařilo v ovlivňování veřejného mínění
ve Velké Británii dosáhnout.253
Pro Sébastianiho byla ovšem velkým zklamáním britská reakce, respektive její
absence, na jeho návrhy týkající se společného postupu ve zprostředkování
rozhovorů mezi Ruskem a Polskem. Jedinou reakcí tak bylo velmi opatrné
prohlášení, podle kterého se vláda Jeho veličenstva domnívala, že nenastal pravý čas
pro vstup Británie do událostí. Na druhou stranu vydala i varování, že nebude
nečinně přihlížet situaci, která panuje v Polsku, a že využije každou příležitost,
kterou dobré vztahy mezi Ruskem a Velkou Británií dovolí, aby byl mezi Rusy a
Poláky obnoven mír. Ruští představitelé se nad podobným prohlášením ani nesnažili
skrývat svoji radost.254
Britská politika vůči Rusku byla v polské otázce veskrze pragmatická, což se
ale dá říci i naopak, zvláště ve srovnání s Francií. Lord Palmerston sice nemohl
polskou otázku vzhledem k rozbouřenému veřejnému mínění ignorovat, zároveň si
ale uvědomoval nemožnost, respektive nesmyslnost, přímé konfrontace s ruskou
vládou. Proto se omezil pouze na výzvy ke shovívavosti, které byly se zájmem
vyslechnuty a posléze odmítnuty jako nepřípustné vměšování do vnitřních
záležitostí Ruského impéria. Nicméně i takové nesmělé pokusy byly ruskou stranou
přijímány s velkým rozhořčením. Palmerston tak spěchal ruskou vládu i cara ujistit,
že Velká Británie v žádném případě nehodlá vstoupit do nějakého spojenectví
s Francií na pomoc polským povstalcům. Podle jeho názoru mělo Rusko plné právo
na potlačení povstání vlastními silami, neboť revoluce ohrožovala všechny evropské
státy.255 V červenci 1831 velmi striktně odmítl dopis francouzského ministra
zahraničí ze dne 20. června 1831, ve kterém se Palmerstona snažil přesvědčit
k součinnosti ve věci polských povstalců. Palmerston nehodlal nepřátelským krokem
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znejistit situaci ve východní otázce. Jeho námitky měly i čistě praktický rozměr.
Vzhledem k tomu, že ruský car již jednou odmítl francouzskou nabídku na
zprostředkování konfliktu mezi Ruskem a Poláky, nová nabídka by musela být
podpořena ultimátem, za kterým by stála vojenská síla. Takovou silou ovšem
Palmerston sám nedisponoval. Spolupráce s Francií se tak nejevila v tomto směru
jako možná, protože by vyvolala všeobecnou válku. Omezil se tudíž na instrukci
Heytesburymu, ve které ho žádal, aby od Ruska požadoval dodržení dohod z roku
1815.256
Ve francouzském parlamentu se možnost pomoci Polákům v jejich boji proti
Rusku několikrát diskutovala. Prakticky se neobjevil nikdo, kdo by nevyjadřoval
alespoň umírněné sympatie vůči tomuto národu. Přesto se řečníci rozdělili do dvou
skupin. Část poslanců v čele s markýzem Lafayettem a dalšími vnášela téma
polského povstání téměř do každé parlamentní debaty a snažila se donutit
francouzskou vládu k akci proti Rusku. Z Lafayettova pohledu totiž neudělala
francouzská vláda ani zdaleka vše, co mohla, aby Polákům pomohla. Podle něj
například Francie mohla uznat Polsko za samostatný stát a učinit diplomatický
nátlak na Prusko, aby přestalo pomáhat Rusku. Bez pruské pomoci by údajně Rusko
nebylo schopno Poláky porazit. Znovu také opakoval, že byla možnost Polákům
pomoci přes Baltické moře. Lafayette také v červenci 1831 vnesl na pořad dne
parlamentu otázku uznání polské samostatnosti, byl však těsnou většinou
poražen.257 Podle Lafayetta to, co viděl v Polsku, bylo vyjádřením touhy národa po
svobodě a rovnosti. Bylo tedy nutné Polákům pomoci, protože šlo o „nejušlechtilejší
city vlastenectví, odvahy a důvěry, kterou Poláci vložili do Francie, a o odhodlanost
položit svůj život za evropskou svobodu.“258 Lafayettovi a Polskému komitétu se
dokonce podle jeho vlastních slov podařilo vyslat k litevským břehům loď
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s vojenskými zásobami, ta ale dorazila příliš pozdě, než aby mohla být včas
vyložena, a podpořit tak litevské povstání. 259
Rakouský kancléř Metternich také striktně odmítal žádosti o přímluvu ve
prospěch povstalců. Jeho postoj byl ne nepodobný samotnému Mikulášovi. Jedinou
možností podle něj byla bezpodmínečná kapitulace a doufání v milost ze strany cara.
Toto sdělil například 1. září 1831 vévodovi Zamojskému, který k němu přišel
intervenovat. O něco později odmítl, aby císař žádal cara o zachování polských práv.
Odůvodňoval přitom svůj postoj tím, že císař v žádném případě nemůže
předepisovat carovi, jakým způsobem se má chovat vůči povstalým poddaným.260
Metternichův postoj se nijak nelišil od postojů ostatních státníků, třebaže jeho
argumentace byla lehce jiná: „Je naprosto zásadní, aby byly polské události co
nejrychleji ukončeny, protože představují hrozivou agitaci na lidské city. Národní
věc bráněná s odhodláním a sebeobětováním vždycky způsobuje „obecný sentiment“
a v době, jako je tato, by bylo nejlépe, kdyby byla polská věc jednou pro vždy
smetena ze stolu.“261 Největší obavou rakouského kancléře bylo, že Rusové
nezvládnou dobýt Varšavu před tím, než francouzský parlament zasedne. Pokud by
taková situace nastala, Francie a Velká Británie by nevyhnutelně vstoupily do dění
jako prostředníci.
Rakousko se celkově chovalo v polské otázce zdrženlivě, jeho podopora
Rusku byla velmi opatrná. Nejtypičtějším příkladem v tomto ohledu byl francouzský
generál Ramorino, který po pádu Varšavy utekl do Haliče, kde se 5. (17.) srpna 1831
vzdal rakouským úřadům. Došlo sice k odzbrojení celého sboru (zhruba 20 000
mužů), prakticky jediné významnější síly na straně povstalců, ale Rakušané jej i přes
několikeré ruské urgence odmítli vydat, což bylo carem vnímáno jako porušení všech
dohod. Rusko požadovalo vydání všech mužů jako zajatců, na což Rakousko
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nepřistoupilo. Namísto toho internovalo zadržené povstalce na svém území, a to na
náklady Ruského impéria.
V ruském zájmu bylo co nejrychleji kampaň ukončit, jenže výsledky se
nedostavovaly. Dibičova váhavost vedla cara až k jeho odvolání. Toho se ale Dibič již
nedožil, protože dne 10. června 1831 ve svém štábu v Kleczowě zemřel. Na jeho
místo nastoupil generál Paskevič. Ten musel díky povstání v Litvě dokonce cestovat
přes Prusko. Nicméně hlavní úkol, tedy dobytí Varšavy, se mu v srpnu 26. srpna (8.
září) 1831 podařilo splnit. Zpráva o pádu Varšavy dorazila k ruskému dvoru do
Carského sela 4. (16.) září 1831.
POREVOLUČNÍ REALITA
Mikuláš byl ihned po ukončení bojů nucen řešit ještě jeden problém, a to existenci
svobodné republiky Krakov. Tu považoval za možný zdroj budoucího napětí pro
Polsko. Ačkoli se s Metternichem i Friedrichem Vilémem plně shodoval na nutnosti
do města vojensky vstoupit, byla zřetelná snaha vyhnout se odpovědnosti za
takovou akci. Prusko rozhodně odmítalo svůj podíl na vojenském angažmá
v Krakově, nehodlalo dokonce vyslat ani svého vojenského zástupce. Rusko 27. září
(7. října) 1831 uskutečnilo obsazení Krakova oddíly generála Rüdigera, což mu
následně bylo jeho spojenci schváleno. Obsazení bylo ale jen dočasné, vojska se po
třech měsících stáhla.262
Mikuláš byl na veškeré podněty týkající se otázek spojených s polským
problémem velmi citlivý, a to i po skončení bojů. Hlavního viníka v celém povstání
nehledal v rámci svého impéria, ale za jeho hranicemi. Přitom ani Poláci sami se nijak
netajili tím, že doufají ve významnou pomoc ze strany francouzské vlády, a to
dokonce ani při jednáních s generálem Dibičem.263 Francouzští představitelé se navíc
dopouštěli ve vztahu k Rusku některých přehmatů, ty ale byly s ohledem na
„Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl
Rossijskoj Feděracii”, 521. Bohdan Winiarski, Les institutions politiques en Pologne au XIX‐e siècle, (Paris:
Picart, 1920), 188.
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francouzské veřejné mínění pochopitelné. Závažným incidentem, na který reagoval
Mikuláš I. velmi podrážděně, byla neúčast francouzského chargé d'affaires
Bourgoinga při Te Deum na oslavách pádu Varšavy. Francouzský diplomat sice
dodatečně svoji absenci vysvětlil Nesselrodemu ohledy na francouzské veřejné
mínění, které by rozhodně nepřijalo jeho účast na oslavách porážky Poláků, což byl
zcela pochopitelný argument, ale Mikuláš přesto neskrýval svoje rozladění.264
Podobně nevraživě reagoval i na reakce francouzské veřejnosti a její nepokrytou
podporu Polákům, o čemž Petrohrad velmi podrobně informoval ruský velvyslanec
v Paříži Pozzo di Borgo. Stejně tak po celý rok 1831 směřovaly do Francie oficiální
stížnosti ruské vlády na činnost polských emigrantských komitétů. Nebylo tedy ani
divu, že Mikuláš, respektive Nesselrode, odmítl vůbec jednat s francouzským chargé
d´affaires Bourgoingem o francouzském i britském požadavku, aby byli do amnestie
z listopadu 1831 zahrnuti úplně všichni účastníci povstání. Nesselrode se přitom
odkazoval na fakt, že Mikulášova pozice je dostatečně všem známá a že car,
respektive Mikuláš v roli polského krále, sám rozhodne, jak naložit se vzbouřenými
poddanými.265
Velká Británie se zmítala ve svých vnitřních problémech ne méně, než tomu
bylo u Francie. Musela řešit otázky spojené s neklidem v Irsku, ale hlavní problém
spočíval ve sporech o

reformě zastoupení v parlamentu. Dosavadní praxe

zvýhodňování jižních oblastí na úkor průmyslového severu se již ukazovala jako
neúnosná. Volby v roce 1831 tak představovaly svým způsobem referendum o
reformě administrativního uspořádání. Z celého klání vyšli nakonec vítězně
whigové, kteří prosazovali umírněný návrh na posílení průmyslových oblastí na
úkor jihu.266
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Prakticky až do 7. června 1832, kdy byl přijat Reform Bill, který výrazně
rozšiřoval voličskou základnu, byla Velká Británie, co se týče zahraničněpolitických
operací, efektivně paralyzována. Reform Bill zaváděl nová ustanovení, která výrazně
zvyšovala podíl populace na politickém procesu v zemi. Počet voličů se například ve
Skotsku zvýšil z dosavadních čtyř tisíců na 65 tisíc. Celkový růst voličské základny
byl poměrně vysoký, počet voličů se tak zvýšil z 200 000 před přijetím zákona o
reformě na zhruba 800 000.267 Byl sice zachován vysoký majetkový cenzus, nicméně
volební právo bylo reformou rozšířeno nově i na další skupiny obyvatelstva, jako
byli příslušníci nejvyšší buržoazie, nájemci zemědělské půdy atd. I nadále tak
zůstávala politika privilegiem jen vybrané skupiny obyvatelstva, byť vliv veřejného
mínění na utváření politiky byl patrný již ze samotného projednávání zákona.
Pravděpodobně nejvýznamnějším výsledkem reformy tak byl vzrůst podílu
městského obyvatelstva vůči vesnickému, což přirozeně výrazně nahrávalo whigům
oproti toryům. Ve volbách v roce 1832 díky novému zákonodárství výrazně zvítězili
liberálové nad konzervativci v poměru 66,7% ku 29,4%.268 Zvýšení počtu voličů
způsobovalo rostoucí politizaci národa a hlavně jeho střední třídy, což se také
projevilo v otázkách kolem dalšího směřování britské zahraniční politiky. Lord Grey,
který reformu předložil a dokázal ji prosadit, celkem lapidárně shrnul její cíle:
„Základem mojí reformy je zbavit nás naléhavosti revoluce.“269 Úspěch byl vedle
odvrácení revolučního napětí ještě umocněn tím, že se Dolní sněmovna reformami
prakticky nezměnila.
Britský ministr zahraničí lord Palmerston se nijak netajil tím, že vůči
Petrohradu chová pouze malé sympatie, jak se projevilo v případě jmenování
synovce bývalého britského premiéra Stratforda Canninga do funkce velvyslance v
Petrohradu. Stratford Canning byl výrazně protiruský a nijak toto své přesvědčení
neskrýval. Z toho důvodu car i Nesselrode dlouho blokovali jeho přijetí. Poprvé se
Lyons, “Post –Revolutionary Europe 1815‐1856”, 60‐61. Romanova M. I., Parlamentskaja reforma
1832 godu v Anglii i ee posledstvia, Novaja i novějšaja istoria, 2005/4, 58.
268
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jeho nominace objevila v hlášeních kněžny Lieven v dubnu 1831, kdy již poněkud
unavený Heytesbury žádal o vystřídání. Nesselrode instruoval kněžnu, aby použila
veškeré prostředky jak zabránit Canningovu jmenování. V roce 1831 se to podařilo,
ale o rok později již Britové svůj úmysl uskutečnili.270 Teprve nominace lorda
Durhama pro dočasnou misi v roce 1832, byť zpočátku carem nepříliš vítaná, kterou
rovněž pomohla „zařizovat“ kněžna Lieven, zmírnila napětí mezi oběma velmocemi.
Když byl, i přes četná varování jak ze strany lorda Durhama, tak i ruské diplomacie,
na konci roku 1832 Stratford Canning na post britského vyslance v Rusku přeci jen
nominován, ruská strana tento krok oprávněně vnímala jako provokaci, vedenou
snahou o úmyslné zablokování mezistátních styků. Doslova k nepříčetnosti přivedlo
jmenování hlavně kněžnu Lieven, která za každou cenu trvala na tom, aby
jmenování odmítl.
Mise Lorda Durhama v roce 1832 měla cara přesvědčit ke spolupráci v nátlaku
na Nizozemsko. Durham velmi obratně využil carova strachu z francouzské
intervence do Belgie a dokázal od něj získat příslib, že se Rusko do belgického
problému nebude aktivně vměšovat ani v případě, že Británie použije vůči
nizozemskému králi vojenského nátlaku. Mikuláš byl ale sám unaven nizozemským
postupem, kdy jejich král odmítl uznat dohodu mocností, a požadavky Durhamovy
mise se tak spíše trefily do jeho nálady.271 Ačkoli nehodlal vyvíjet na nizozemského
krále výraznější nátlak, zcela rezignoval na jeho podporu.
Cesta Lorda Durhama probíhala v ovzduší zjitřené nálady po vyhlášení
Organického statutu v dubnu 1832, který fakticky znamenal inkorporaci území
Polského království do Ruského impéria. V dolní komoře britského parlamentu
proběhly bouřlivé debaty, při nichž byl car dokonce nazván některými poslanci
ničemou. Takové debaty, proti kterým vehementně protestoval kníže Lieven i jeho
Webster, “The Foreign Policy of Palmerston, 1830‐1841: Britain, the Liberal Movement, and the
Eastern Question”, 322.
271
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žena a kterým nebyla schopna britská vláda zabránit, vytvářely pro případný úspěch
cesty velmi problematické vyhlídky.272
Durhamova mise sama o sobě neměla valnější význam, už jen v tom ohledu,
že delegace pro tuto misi měla spíše osobní než formální důvody. Ostatně Durham
sám si stěžoval, že co se týče jeho stížností na nové uspořádání Polska, ruští
představitelé jej téměř vůbec neposlouchají. Velmi realisticky dokázal zhodnotit
především svoje možnosti. Jak sám uváděl, jedinou možností, ve kterou mohla
britská vláda doufat, zvláště když ani ona, ani britský parlament, nebyli ochotni
podpořit vojenskou akci ve věci Polska, byla velkomyslnost ruského cara.273
Durhamovy úkoly byly nicméně jiné než boj za polskou věc, a tak ani tyto poznámky
nevzbudily v Londýně žádné významné pohoršení. Palmerston již v této době plně
respektoval ruský výklad Vídeňských ujednání, podle nichž byla forma vnitřního
zřízení Polského království plně v ruských rukách. Lord Durham tak odjel ještě
v polovině září z Petrohradu zpět do Londýna, aniž by z hlediska polské věci
čehokoli dosáhl. Za daných podmínek však ani více dokázat nemohl.274
Jednání ale neprobíhala pouze s nejdůležitějšími velmocemi. Mikuláš pro
zajištění klidu v Polsku potřeboval i součinnost katolické církve, či aspoň příslib, že
proti němu nebude církev aktivně vystupovat. I po pádu Varšavy nepřestal tedy car
prostřednictvím

svého

nepříliš

obratného

velvyslance

Gagarina

a

také

prostřednictvím Metternicha požadovat od papeže, aby jednoznačně vyzval polské
biskupy k bezvýhradné poslušnosti. Metternich, který měl přitom u papeže
dostatečnou autoritu díky pomoci, kterou se Rakousko podílelo na potlačení
povstání v papežském státě v roce 1831, použil v apelu na Řehoře XVI. jako
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argumentu Organického statutu, který v pátém článku první části potvrzoval
svobodu náboženského vyznání.275 Tento dokument byl nicméně zaměřen spíše na
to, aby uklidnil západní veřejnost. Důležitou roli v těchto jednáních hrál kníže
Metternich na obě strany. Stejně, jako jej žádalo Rusko o podporu, žádal také papež o
zprostředkování co nejmírnějších podmínek pro Poláky.
Přitom celková atmosféra v Římě i v církvi byla v průběhu celé doby většinově
nakloněna Polákům jako souvěrcům.276 Tato náklonnost však neměla vždy
jednoznačně duchovní podtext. V heslech polských povstalců stále častěji než
náboženské zaznívaly politické a sociální požadavky. Papež se proto obával, že by
případný úspěch povstání mohl podnítit i další nepokoje, včetně zemí pod jeho
vlastní správou. Ve výsledku se mu tak jevil pravoslavný car jako menší zlo než
katoličtí povstalci.277 Z toho důvodu papež ve své výzvě Cum primum ze 9. června
1832 zvolil spíše jen neutrální formulaci založenou na požadavku poslušnosti vůči
zákonnému panovníkovi a na výzvě katolickým kněžím, aby se vyvarovali zásahů
do politiky, nicméně nijak neodsoudil polské povstání jako takové. Ačkoli bylo jeho
breve vnímáno jako zrada polské věci, ve skutečnosti se lze domnívat, že
zamýšleným efektem bylo spíše uklidnit Mikuláše I. a vylíčit mu katolické vyznání
nikoli jako subverzivní vůči Ruskému impériu a také zmírnit osud Poláků, neboť
bylo vydáno v době, kdy Varšava již byla dobyta. Po zprávách o nuceném
přesídlování, dekatolizaci a jiných opatřeních byl papež takovými zvěstmi velmi
nepříjemně překvapen a upadl do depresí.278 Následná korespondence mezi carem,
papežem a Metternichem ohledně záležitostí kolem stíhání polských kněží nemohla
na jejich situaci nic změnit.
Rusko postupně ve své snaze o zajištění vnější bezpečnosti směřovalo
k těsnější spolupráci s Rakouskem a Pruskem. V září 1833 bylo v Mnichově Hradišti
275
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mezi Ruskem a Rakouskem podepsáno hned několik dohod, které měly zamezit
šíření a vznik revolučních bouří a řešit otázky kolem Osmanské říše. Hlavní zásadou
byla obnova principu, podle kterého mohl každý panovník požádat svoje spojence o
pomoc i v případě vnitřních nepokojů. Jednalo se tedy o princip, který byl v přímém
protikladu s francouzsko-britským principem nevměšování. Osmanská říše měla být
zachována a neměla být v žádném případě dopuštěna její parcelace. Z našeho
pohledu jsou nejdůležitější dohody ze 7. (19.) září 1833, které se týkaly Polska. Obě
strany se v článku 6 zavazovaly nepřipouštět na svém území jakoukoli činnost, která
by podrývala územní celistvost či trůn ve druhé zemi. Osmý článek zavazoval pak
obě strany k výměně informací bezprostředně se týkajících společných obranných a
bezpečnostních zájmů. Zvláště byly v tomto ohledu zmíněny osoby účastnící se
posledních nepokojů v Polsku. Ačkoli není úplně zřejmé, kdo byl autorem projektu
dohod, je pravděpodobné, že dohody o západních zemích sestavil Metternich,
zatímco schválená úprava východní otázky a problematiky postavení Polska
pocházela z dílny ruského cara. Poslední dvě otázky nepředstavovaly v jednáních
mezi Ruskem a Rakouskem výrazný problém i proto, že byly předjednány už dlouho
předem a jejich text byl víceméně odsouhlasený. Rusko nemělo zájem na dělení
Osmanské říše, neboť v této době ještě preferovalo zachování slabého, nicméně
existujícího státu. Rakousko souhlasilo i s uspořádáním z Ünkiar Iskelessi, které
dávalo Rusku víceméně právo téměř protektorátu nad Osmanskou říší. Pruský
souhlas bylo nutné získat dodatečně. Pruský král, ke kterému byli s touto misí
vysláni Nesselrode a Ficquelmont, se však netajil zdrženlivou pozicí vůči podobným
návrhům. Hlavním důvodem jeho zdrženlivého postoje bylo, že se nechtěl nechat
zatahovat do otázek spojených s Osmanskou říší, na kterých neměl žádný výrazný
zájem. Dohody, které byly v Mnichově Hradišti a Berlíně podepsány, tak byly
dlouho ponechávány v tajnosti. Palmerston podezíral hlavně Rusko a Rakousko z
toho, že k dohodám byly ohledně Osmanské říše připojeny rovněž některé tajné
dodatky, a nutno říci, že nikoli neoprávněně. Nicméně zůstává faktem, že i tyto
140

představy nakonec byly daleko horší než samotná realita. Namísto přesného znění
smluv bylo do Francie odesláno pouze vysvětlující memorandum, zatímco Velká
Británie zůstala zcela bez oficiální informace.279
Na cestě do Mnichova Hradiště se pruský král a ruský car setkali ve Schwedtu
v Braniborsku. Oba se shodli na opatřeních, která měla zajistit klid v polských
provinciích i nadále. 28. srpna (9. září) 1833 o výsledcích jednání informoval
Ribeaupierre Lievena a Pozzo di Borga v Londýně a Paříži. Hlavní závěry rozhovorů
spočívaly v tom, že mělo být francouzské vládě objasněno, jak nebezpečné a vratké je
její postavení tváří tvář revolučnímu hnutí přítomnému ve Francii. Vlády Pruska,
Ruska a Rakouska se dohodly, že budou požadovat slavnostní deklaraci o ukončení
revoluční propagandy z francouzské strany, že stanoví pravidla pro možné
vměšování do cizích záležitostí, a to na základě žádosti zákonného panovníka.
Zároveň v dodatečném protokolu podepsali i dohodu o vydávání politických
zločinců. Za Rusko pak podepsali dohodu v Berlíně vicekancléř Nesselrode a
velvyslanec Ribeaupierre. Dokument konkrétně stanovoval povinnost pomoci
spojeneckému panovníkovi, jestliže o toto požádá. Náklady na vydržování
poskytnuté armády měl platit zvoucí panovník. Článek číslo 5 stanovoval povinnost
smluvních stran vydat politické zločince. Článek 7 stanovil povinnost pro obě strany
bránit vzniku jakýchkoli vlasteneckých i jiných spolků, které by mohly sloužit jako
zárodek revolučních hnutí. Dohody tak stvrzovaly již existující stav.
Mikuláš byl na tomto poli plně pánem situace a přímluvy jeho spojenců
v Mnichově Hradišti v září 1833 či během následného setkání v roce 1835 žádající
přeci jen mírnější režim pro polské oblasti ruské říše narážely na jeho odmítání.280
V oblasti polské otázky dostal prakticky vše, co od svých spojenců požadoval, tedy
plnou podporu a zároveň zajištění proti případné akci ze strany Francie a Velké
Británie.
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Ještě před uzavřením této dohody pak Rakousko po dlouholetých ruských
prosbách zadrželo Jozsefa Zaliwského, považovaného za jednoho ze strůjců atentátu
na Kontstantina Pavloviče v listopadu 1830. Na účastníky atentátu se nevztahovala
amnestie, kterou Mikuláš I. jako polský král nabídl svým poddaným účastnícím se
povstání. Rakousko ale odmítlo Zaliwského, který se v roce 1833 snažil podnítit
povstání v Haliči, vydat do Ruska. Zaliwski zemřel v roce 1855 v Paříži. Výrazně
hůře dopadl mladý důstojník Artur Zawisza, který se pokusil v roce 1833 také o
povstání, ale byl zadržen a následně po krátkém soudu oběšen. 281
Po uzavření dohod z Mnichova Hradiště a dalším sblížení s „německými“
velmocemi již neexistoval žádný prostor pro těsnější spolupráci s Francií. O poklesu
jejího významu pro ruskou zahraniční politiku svědčilo i odvolání Pozzo di Borga
z Paříže v roce 1834 a jeho převedení do Londýna. Na jeho místo nastoupil hrabě
Pahlen, který rozhodně nedisponoval takovými diplomatickými zkušenostmi jako
jeho předchůdce.
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VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZÁPADNÍ EVROPĚ A REVOLUCE
Období po napoleonských válkách znamenalo obrovský růst do té doby nevídaných
jevů. Industrializace, nárůst počtu městského obyvatelstva a posilování vlivu novin
způsobily, že se evropské vlády musely stále více potýkat se silou veřejného mínění.
Emancipovanější a lépe informovaná veřejnost si začala ve větší míře nárokovat
spolurozhodování o osudech své země. Nejsilněji byla taková tendence cítit
v západní Evropě. Jak britská, tak i francouzská vláda se nacházely ve velmi slabém
postavení, prakticky jim permanentně hrozilo odvolání, nemohly z toho důvodu
domácí veřejné mínění lehce ignorovat.
Oproti předcházejícím obdobím jiže nebylo možné, aby jejich politika
sledovala čistě „státní zájmy“, jak je chápali jednotliví účastníci rozhodovacího
procesu, ale jejich kroky musely být přinejmenším díky vlivu ulice korigovány.
Slabost vlád obou zemí přímo narážela na zesílenou pozornost veřejnosti vůči
momentálním krizím. Nejlepším příkladem jednání pod tlakem veřejného mínění
byly francouzské, a dokonce i anglické návrhy zprostředkování jednání o polském
problému. Polský národ, jako plně konstituovaná entita se svými elitami a tradicemi,
byl včleněn do ruského státu. I když nominálně samostatný, byl s Ruskem spojen
osobou cara. Prakticky od posledního dělení Polska, kdy problém vznikl, byl vnímán
jako vážná hrozba pro samotnou ruskou bezpečnost.
Síla veřejného mínění se výrazně zvětšovala v dobách krize, kdy se jeho
pozornost upírala k jedné důležité otázce. Pro západní Evropu představovalo tuto
otázku nebezpečí ze strany Ruska a reakce na něj. Vliv veřejného mínění ještě více
posílila červencová revoluce ve Francii, a také parlamentní reforma ve Velké Británii
v roce 1832, která dodala k celkové velikosti elektorátu další půlmilion, čímž ho
zdvojnásobila.282 Vlády, které se nacházely v nejistém postavení, kdy jejich podpora
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závisela na každém detailu, byly pochopitelně nuceny respektovat veřejné mínění ve
výrazně větší míře než vlády s pevnou základnou v domácí politice. Vůči působení
veřejného mínění ale nebyli imunní ani státníci, kteří byli a jsou považováni za
zastánce absolutismu. Musel s ním počítat například i rakouský kancléř Metternich.
Jak výstižně poznamenal ve svých pamětech: „Pouze jasně definovaná a vykonaná
rozhodnutí mohou být přijata veřejností.“283
Nejdůležitější roli ve veřejném mínění začal v průběhu dvacátých a třicátých
let devatenáctého století hrát periodický tisk. Největší deníky, a to zvláště v Británii,
zřizovaly funkce zahraničních editorů či zpravodajů. Dopisovatelé již neotiskovali
pouze oficiální informace bez jakékoli kontroly, jako tomu bylo doposud, ale byli
schopni i formulace vlastního názoru a vlastní politické linie. Jak psal jeden z autorů
novinových článků o Rusku: „Bylo by pošetilé odmítat a nerozvážné přehlížet
efektivní vliv moderního motoru veřejného mínění a vlády, periodického tisku.“284
Z mnoha depeší ruského velvyslance Pozzo di Borga z Paříže či, o něco méně, z pera
jeho kolegy Lievena z Londýna lze vyčíst, že náladám ve veřejnosti byla ruskými
oficiálními místy věnována velká pozornost. Nicméně aktivity neskončily pouze u
monitorování, Rusko se snažilo veřejné mínění aktivně ovlivňovat ve svůj prospěch.
Rozhodující skupiny byly relativně velmi malé, stejně malé byly také voličské
základny. Síla veřejného mínění byla determinována dostupností informací, i
v nejrozvinutějších zemích zasahovala pouze malou část obyvatelstva. V Británii byl
například průměrný náklad nejrozšířenějších novin pouze okolo 7 000 výtisků denně,
v ostatních zemích ještě o něco méně. Celkový náklad všech pařížských novin
dosahoval v roce 1830 v úhrnu zhruba 50 000. Podobně tomu bylo i u knih. Obvyklý
náklad průměrného románu se pohyboval mezi 1000 a 1500 kusů.285 Na druhou
stranu je ale toto srovnání lehce zavádějící. Zatímco knihy si kupovali jednotlivci,
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noviny byly často čteny v klubech a kavárnách. Z toho důvodu nelze okruh
recipientů plně ztotožňovat s nákladem.
Na rostoucí podněty ze strany veřejnosti museli reagovat také samotní
panovníci. Zvláště v období po červencové revoluci v roce 1830 hledala nová
francouzská vláda prostředky jak legitimizovat svoji moc v očích veřejnosti a
zároveň se vyrovnat s minulostí země. Vláda Ludvíka Filipa se velmi důsledně
snažila zatlačovat do pozadí svůj revoluční původ, její legitimita nemohla pocházet
ani z nějaké specifické sociální vrstvy.286
Ve veřejnosti stále více sílila obliba napoleonského období, což pro slabý
režim Ludvíka Filipa představovalo značnou hrozbu. Žádný významný politik sice
nebyl spojen přímo s napoleonskou myšlenkou, na druhou stranu vzpoury
bonapartistů v letech 1832 a 1834 upozorňovaly na trvající nebezpečí. Francouzský
král byl tedy nucen v rámci upevnění své moci absorbovat část napoleonských
symbolů. O něco později, v roce 1840, proto byly Napoleonovy ostatky převezeny do
Paříže a umístěny v Invalidovně.287

OBAVY Z RUSKA
Strach z Ruska vzrůstal s tím, jak rostlo ruské území, tedy spolu s tím, jak se stávalo
silnou součástí evropské politiky. V osmnáctém století bylo Rusko ještě poměrně
neznámou zemí, jistý ohlas si u evropské inteligence získala pouze vláda Kateřiny II.
Objevovaly se sice některé cestopisy, které tuto zemi popisovaly, ale celkově byla
spíše kuriozitou než předmětem strachu.288
Počátky obav z Ruska a jeho moci se začaly objevovat v období po roce 1812, i
když celkový dojem byl prozatím spíše příznivý. Americký historik Paul W.
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Schroeder dokonce uvádí, že britská vláda musela po roce 1815 tlumit proruské
vášně obyvatelstva a zdůrazňovat, že vítězství nad Napoleonem bylo kolektivní
záležitostí, nikoli zásluhou samotného Ruska.289 Přesto se v západoevropských
zemích začaly objevovat práce zaměřené na boj s „ruským nebezpečím“. Jako jeden
z příkladů můžeme uvést knihu Charlese Lesura z roku 1812 Des progrés de la
puissance russe, v níž se objevuje údajný testament Petra Velikého a která si svoji
oblibu udržela i po Napoleonově pádu.290 Po této knize následovala celá řada
publikací popisujících Rusy jako východní barbary a varujících před jejich vojenskou
silou, jako byla například kniha A Sketch of the Military and Political Power of Russia in
the year 1817 z pera sira Roberta Wilsona, britského vojenského přidělence k ruské
armádě, vydaná v roce 1812.291 Zvláště ve Francii, kde byla ještě živá propaganda
polského vévodství jako hráze proti Rusům, padaly tyto poznámky na úrodnou
půdu.292 Nicméně rozmach podobné literatury, a hlavně změna chápání Ruska,
nastaly až po skončení napoleonských válek. Rusko po nich bylo mocensky přítomno
v Polsku, Finsku a Besarábii, posunulo se tedy výrazně směrem do Evropy. I přes
zásluhy na Napoleonově porážce začaly postupně pozitivní ruskou reputaci
nahrazovat obavy. Velká část evropské liberální veřejnosti věřila v Alexandrovu
velkomyslnost a očekávala, že udělí obsazenému Polsku nezávislost. Jak uvedl
Thomas Jefferson, jinak Alexandrův velký obdivovatel: „Upřímně si přeji, aby mohly
být tajné dohody z Vídně jednou zveřejněny, abychom mohli usmířit náš příznivý
pohled na něj [Alexandra]s jeho podílem na zničení dávných a nezávislých států,
přesunující je a jejich obyvatele jako farmy a stáda dobytka od jednoho vlastníka ke
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druhému a dokonce si ještě beroucí část lupu.“293 Rusko se navíc stalo velmocí
považovanou za nepoměrně silnější než jakákoli jiná. To zavdávalo k obavám z ruské
rozpínavosti. Postupně od Francie přebíralo pověst země představující hlavní hrozbu
pro evropskou bezpečnost.
Alexandr si po celá dvacátá léta evropskou veřejnost nijak nezískal ani svým
postojem vůči řeckému povstání. Ačkoli byla od něj i v Rusku všeobecně očekávána
pomoc křesťanským bratrům proti bezbožným Turkům, u Alexandra zvítězil spíše
jeho legitimistický pohled na svět. Vystoupení proti zákonnému panovníkovi chápal
jako rebelii, byť se jednalo o tureckého sultána. Všeobecná nespokojenost
s Alexandrem postupně narůstala a v závěru jeho vlády si již nikdo kromě
evropských intelektuálů nedělal žádné iluze o jeho liberálních názorech. Nejhlasitěji
se ozýval anglický básník a nejvýraznější osobnost evropského romantismu George
Gordon Byron. Pro něj byl přístup Ruska projevem jeho proradnosti, navíc Řekové
neměli čekat svobodu od cara otroků.294 S nástupem nového cara v roce 1825 byly
spojovány i naděje na změnu postoje ruského státu vůči řecké otázce, i když už
Mikulášova nástupní řeč, ve které se přihlásil k politice svého bratra, tyto naděje
zchladila. Jisté zmírnění pověsti u evropské veřejnosti získal Mikuláš po podpisu
Petrohradského protokolu v roce 1826, kterým se postavil za práva Řeků. Nešlo sice
o svolení k nezávislosti, ale přeci jen byla tato snaha o zmírnění jejich osudu, zvláště
po masakrech místního obyvatelstva ze strany Turků, vnímána pozitivně. Po
vypuknutí červencového povstání ve Francii, kdy se i řecké povstání proměnilo ze
vzpoury proti útlaku na vzpouru za získání samostatnosti a za osvobození všech
řeckých území od tureckého tyrana, se změnila i pozice vůči Rusku. To začalo být
vnímáno jako hlavní mocnost bránící tureckého sultána a celistvost Osmanské říše, a
tedy jako pomocník v jeho nadvládě.295
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Další posun v negativním vnímání Ruska v očích evropské veřejnosti
ovlivněné romantismem znamenalo děkabristické povstání v roce 1825. Jeho
potlačení, a zvláště následná opatření v podobě popravy pěti hlavních vůdců
povstání (v případě tří z nich dokonce opakované poté, co se s nimi utrhly oprátky,
což bylo vnímáno jako další projev ruského barbarství), konfiskace majetku
účastníků povstání, nuceného vyhnanství atd. na Západě pouze posílily záporný
pohled na Ruské impérium, ačkoli taková opatření nebyla v celoevropském kontextu
žádnou výjimkou. Zvláštní oblíbenost získal obraz manželek děkabristů, které
dobrovolně odešly za svým manželem na Sibiř. Romantická literatura doplnila
barvité obrazy z Ruska o nový výklad starších jevů. Dokonce ani porážka Napoleona
nebyla v pozdější době vykládána jako pozitivní čin, ale jako triumf ruské zimy nad
evropskou civilizací, největším géniem své doby a neomylným vojevůdcem.
Ruská vláda byla, alespoň v očích evropské veřejnosti, vnímána jako stále
agresivnější. Velmi častá a populární byla literatura varující před nebezpečím
ruského útoku na celou Evropu. Typický příklad tohoto názoru na ruskou zahraniční
politiku z vojenského prostředí poskytl v roce 1828 britský plukovník De Lacy Evans.
Jeho kniha The Designs of Russia vypočítávala možnosti ruské expanze, jakož i obrany
proti takovému postupu. Základní premisou díla je, že „...zahraniční politika státu,
jehož základy jsou postaveny na dobývání, musí být založena na dobývání…“296
Podle jeho názoru měla Francie po uplynutí následujících patnácti let čelit spojeným
silám rusko-německých armád, protože Rusko mohlo využít rostoucího hospodářství
ke svému posílení, navíc se mělo posílit o zdroje německých knížectví, která již tak
ovládalo svojí zahraniční politikou. Rusko tak mělo podle něj obrovský potenciál.
Kniha byla nicméně napsána v době, kdy ještě nebyl charakter nového cara nijak
zřejmý, proto i autorovy soudy jsou poměrně umírněné. Právě De Lacy Evans
vyzýval bezprostředně po vypuknutí polského povstání k přímé vojenské intervenci
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Francie a Velké Británie a byl považován za jednoho z nejsilnějších zastánců polské
věci v Británii
Po vypuknutí červencového povstání v roce 1830 se vztahy mezi Ruskem a
Francií radikálně zhoršily, na jejich negativní vývoj reagovala i francouzská
veřejnost. Po belgické revoluci, která vyprovokovala ruské, ale i rakouské a pruské
vojenské přípravy, se v průběhu listopadu situace ještě více radikalizovala.
Přesvědčení o nové všeobecné válce nabylo naprosto konkrétních obrysů. Případná
nová válka byla zvláště ve Francii vnímána s nadšením jako možnost zlikvidovat
omezení, která na Francii uvrhla Vídeňská konference v roce 1815 s odkazy na
revoluční války z roku 1791-92. Naproti tomu obavy z ruské invaze aktivovaly
činnost radikálních spisovatelů a novinářů, nejaktivněji si v tomto počínal
francouzský list National.297
LISTOPADOVÉ POVSTÁNÍ
Další posílení protiruských nálad přineslo listopadové povstání v Polsku v roce 1830.
Francouzské publikum sledovalo zprávy z Varšavy velmi živě již od večera 10.
prosince, kdy se dostaly do Paříže první zprávy o povstání. Radikální tisk neustále
zdůrazňoval mýtus o záchraně Francie před ruskými vojsky: „Polsko je na cestě mezi
Ruskem a Francií. Bez této slavné revoluce, která právě probíhá, by mohl být nepřítel
za chvíli na našich hranicích.“298
Po bitvě u Grochowa, která se uskutečnila dne 13. února 1831, se konaly před
ruskou ambasádou v Paříži velké násilné demonstrace. Těchto nepokojů se alespoň
podle ruského tisku zúčastnilo na osm set lidí. Pařížská lůza, jak byl dav ruským
tiskem charakterizován, která se shromáždila na protest proti ruskému postupu,
dokonce vytloukla okna velvyslanectví. Francouzská vláda tak po určitou dobu
poskytovala budově ruské ambasády ochranu.299 I přes tato opatření, která zjevně
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mířila ke snížení napětí, či alespoň k jeho nezvyšování, dostal Pozzo di Borgo
z Petrohradu oficiální povolení k odjezdu, pokud by situaci zhodnotil jako
neúnosnou. Ke cti tomuto diplomatovi patří, že tak neučinil a vyčkal konce
nepokojů, které se i přes policejní zásah táhly ještě několik dní.
Emoce a zděšení evropské veřejnosti ještě zvýšil generál Dibič, mezitím
jmenovaný polským gubernátorem, svými silně nediplomatickými výroky, kterými
sliboval, že viníci budou potrestáni a nevinní budou ušetřeni, jak jen to bude
možné.300 Tento výrok se samozřejmě dostal i k zahraničním příjemcům a sloužil
jako další důkaz ruské krutosti. Vedle tohoto spíše morálního apelu měly právě jeho
výroky za faktický důsledek ospravedlňování Mikulášovy detronizace. Staly se až do
pádu Varšavy událostmi, které dominovaly francouzskému tisku.
Podobně jako jiné složky obyvatelstva, činili se také francouzští nakladatelé.
V Paříži tak byla hned v roce 1831 přeložena z němčiny a následně vydána brožura
s hlášením Alexandra Christoforoviče Benkendorfa s výmluvným názvem Kozáci a
jejich užitečnost ve válce.301 Symbolika kozáka, jako představitele východních hord,
navíc bojujících často proti Polákům, je více než zřejmá a zejména ve francouzském
tisku byla i velmi oblíbená. Byla využita již v roce 1814 Charlesem Louisem Lesurem
v jeho knize L’Histoire des Cosaques, a proto byla pro francouzské publikum velmi
lehce srozumitelná. Podobně využívaná byla také symbolika cholery, která se
rozšířila do Evropy právě přes Rusko z Persie. Nákaza, která v dubnu 1831 přišla do
Polska, byla považována za průvodní jev ruského barbarismu a stala se zdrojem pro
nejrůznější alegorie. Pařížské noviny následně v narážkách na pruskou spolupráci
s ruskými armádami vyzývaly pruského krále k ukončení součinnosti s Ruskem a
obviňovaly ho z pomoci při šíření této smrtelné nemoci.302
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Ve francouzském parlamentu probíhaly o zahraniční politice nekonečné a
bouřlivé debaty. Mezi lednem a dubnem roku 1831 se odehrálo celkem osm
parlamentních debat věnovaných zahraničněpolitické tematice, s tím že hlavní
otázkou byly problematika Belgie a Francie, částečně chápané jako jeden celek. Část
poslanců požadovala aktivní zapojení francouzské armády do bojů a připojení Belgie
k Francii, aktivní byl v tomto ohledu zejména generál Lamarque. Proti nim stáli
profesionální diplomaté v čele s ministrem zahraničí Sébastianim upozorňující
hlavně na nebezpečí všeobecné války proti celému kontinentu. Na zasedání
parlamentu 27. ledna 1831 se na pořad jednání znovu dostaly i otázky spojené
s posledním vývojem dění v Polsku. Podobně, jako v případě Belgie, zastávali někteří
poslanci silně radikální postoje požadující vojenskou akci vůči Rusku, zároveň však
celá debata nebyla ani zdaleka jednostranná. Pro ruské představitele hodnotící
francouzskou vládu jako velmi slabou ovšem zněly znepokojivě slova markýze
Lafayetta: „Stejně tak, jako nechceme válku za každou cenu, nechceme ani mír za
každou cenu. Nechceme mír na úkor míru, ani za cenu míru.“ Navrhoval uznání
samostatnosti Polska a poskytnutí francouzské pomoci přes litevské přístavy.303
V březnu téhož roku pak stejně plamenně zdůrazňoval: „Prapor, který byl námi
v červenci vztyčen, nyní přešel do rukou Poláků.“304
Sébastiani velmi striktně odmítl jakoukoli možnost francouzského zásahu, a to
nikoli na základě osobního přesvědčení ministra zahraničí, jako spíše z praktických
ohledů:

„Polsko požaduje přátelství ze strany Francie, protože ono jediné nám

zůstalo věrno v době, kdy se proti nám ostatní spojili. Jeho výzvy zamířily přímo do
našich srdcí. Ale, co pro ně můžeme udělat? Čtyři sta lig nás dělí od tohoto
nešťastného národa. Opravdu se máme snažit se zbraní v ruce porazit celý sever
Evropy? To, co nám nabízíte, je tažení v Napoleonově stylu.“305 Ministr zahraničí se
ještě odvolával na jeden důležitý rys francouzské politiky, a to na zásadu
Sěvernaja Pčela, 7. února 1831. Taňšina, “Poľskij vopros i rossijsko‐francuzskije otnošenija
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neintervence, která požadovala řešení interních problémů každého státu pouze
vnitřními zdroji, a přímo tak protiřečila právu velmocí na zásah v revolučních
oblastech. Opozice totiž zároveň požadovala francouzské zablokování rakouské
intervence v Modeně, naproti tomu požadovala intervenci v Polsku.306
Francouzský král Ludvík Filip čelil sám složité sociální otázce, která jej
oslabovala v zahraniční politice. V zemi často propukala povstání, jen v ulicích
Paříže stály barikády kromě roku 1830 také v letech 1832 a 1834, v Lyonu v letech
1831

a

také

1834,

kdy

muselo

být

k potlačení

nepokojů

v tomto

východofrancouzském městě nasazeno 26 tisíc vojáků.307 Jak charakterizoval situaci
konzervativní novinář, Saint Marc Girardin, „Barbaři, kteří ohrožují naši společnost,
nežijí na Kavkaze ani neobývají tatarské stepi, ale žijí v předměstích našich
průmyslových měst.“308 Za daleko vážnější tak král považoval stav, kdy byla Francie
ohrožována vnitřními nepokoji, než ruské nebezpečí. Jisté symbolické spojení obou
tematik představovalo poslední rozloučení s generálem Lamarquem v roce 1832.
Generál se velmi silně angažoval jak v otázkách ruského nebezpečí, tak v sociální
oblasti. Jeho veřejný pohřeb na pozadí hospodářské krize přerostl v pouliční
bouře.309 Hrozbu dělnických revolt vnímala i vláda Ludvíka Filipa, která reagovala
zcela v duchu konzervativních mocností, tedy snahou o zákaz dělnického
spolčování.
Francouzská veřejnost nicméně nebyla zaměřena pouze proti Rusku, její
antipatie se obracely i proti dalším „severním“ mocnostem, hlavně Rakousku. Vládní
představitelé se tak dostávali do schizofrenní situace, kdy na veřejnosti museli

Jozef Dutkiewicz, Francja i Wielka Brytania wobec Powstania Listopadowiego, in: Zajewski W.
(red.), Powstanie Listopadowe 18301831, Dzieje wewnetrzne, Militaria, Europa wobec powstania
(Warszawa: Państwowe Wydawnictvo Naukowe, 1980), 335.
307
John Wade, British history, chronologically arranged; comprehending a classified analysis of events
and occurrences in church and state; and of the constitutional, political, commercial, intellectual and social
progress of the United Kingdom, from the first invasion by the Romans to the accession of Queen Victoria
(1839), (London: Efingham Wilson, 1839), 908.
308
Roger Price, Revolutionary movements in nineteenth century Europe, in: Themes in Modern
European History, 183090. Bruce Waller (editor) (Londýn: Routledge, 1992), 14.
309
Lyons “Post –Revolutionary Europe 1815‐1856”, 115
306

152

mluvit radikálně jinak než při diplomatických jednáních. Jak vzpomínala manželka
rakouského kancléře Metternicha: „Četla jsem Klemensovi nějaké řeči Periera,
Sébastianiho a dalších. Všechny byly agresivně protirakouské. [rakouský velvyslanec
v Paříži] Apponiy si stěžoval Perrierovi na jeho řeč, nicméně ten mu odpověděl, že
tak musí činit v přítomnosti národa, kterému je tak těžké vládnout jako tomu jejich, a
že nemají jiné, než ty nejloajálnější a nejčestnější záměry vůči spojeným mocnostem
atd.“310
Francouzské a britské veřejné mínění ještě více radikalizovalo vydání
dokumentů nalezených polskými povstalci při listopadovém povstání v roce 1830 ve
Varšavě, které se týkaly válečných plánů ruského cara. Vyplývalo z nich, že Rusko
plánovalo útok proti Francii, což se podle těchto interpretací nejvýrazněji projevilo
během belgické revoluce. Ačkoli se zjevně jednalo jen o vágní úvahy, byly liberálními
kruhy kolem markýze Lafayetta interpretovány jako jasný důkaz o existenci
útočných plánů. Dokumenty obsahovaly projekt celoruské ústavy ve francouzštině,
(v ruštině nazvané Gosudarstvennaja ustavnaja gramota Rossiiskoj Imperii), který
připravil ruský místodržící v Polsku Novosilcov. Jejím základem byla polská
konstituce z roku 1815. I když explicitně jmenovala cara za osobu božskou, a tedy
nedotknutelnou, byl sám fakt její existence pro Mikuláše I. nepřijatelný. Ústava dále
stanovovala nedotknutelnost majetku, zaručovala svobodu vyznání i pro jiné
křesťanské církve, než je pravoslavná. V dosavadní ruské praxi by tedy znamenala
zásadní průlom. Poprvé měla totiž zavést písemnou kodifikaci carových pravomocí.
Takto atraktivní dokumenty byly rozšířeny i do Londýna a Paříže, kde se jich
velmi ochotně ujal markýz Lafayette. Ten s jejich zveřejněním jistou dobu otálel.
Obával se vnitřních otřesů, které by případně mohly způsobit. Obsahovaly totiž i
dopis Ludvíka Filipa Mikuláši I. ze dne jeho nástupu francouzský trůn, ve kterém
označil červencové události za katastrofu. Takové označení by vyprovokovalo jen
další problémy, což si v době hrozící války nepřál ani sám Lafayette. Ke zveřejnění
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sáhl až při

argumentaci v parlamentní debatě se Sébastianim a Guizotem

odmítajícími markýzova tvrzení o ruské agresivitě a ruských přípravách na válku
v březnu 1831. Byť se jednalo pouze o úryvky, způsobilo jeho vystoupení z 22.
března prakticky v celé západní Evropě senzaci. Podle jeho řeči mělo polské vojsko
sloužit jako předvoj ruské armády, tento předvoj se ale proti hlavní armádě obrátil.311
Slova o předvoji pravděpodobně ukazovala na Mikulášovu řeč k oběma komorám
polského Sejmu z 16. (28.) května 1830, ve které polskou armádu za předvoj
označil.312
Ruští představitelé si byli velmi dobře vědomi nebezpečí, které z rozšíření
dokumentů mohlo plynout. Car, stejně jako ruský místodržící v Polsku Paskevič, to
považovali pro prosazování zájmů Ruska na mezinárodní scéně za velmi
nepříjemnou komplikaci a snažili se vydání zabránit.313 Dokumenty byly v úplnosti
polskými povstalci vydány překvapivě až 18. (30.) července 1831. Pravděpodobně se
jednalo o snahu nenarušit vztahy s francouzským králem, jelikož některé obsahovaly
také informace kompromitující jeho osobu. Poté, co se přeci jen podařilo vydání
projektu ústavy, Mikuláš nařídil, aby byly pokud možno všechny výtisky zajištěny a
převezeny do Ruska. Zde byly následně všechny získané exempláře spáleny, ale ani
tak se nepodařilo zamezit jejich další rozšíření.314
Ačkoli nebyla situace ve Velké Británii stejně výbušná, jako tomu bylo
v případě Francie, i zde si jak zvláštní vyslanec Matuszewicz, tak velvyslanec Lieven
nemohli nevšimnout rostoucích antipatií společnosti vůči Rusku. Zvláštní pozornost
poutal Matuszewicz, který byl dokonce v červenci 1831 několikrát napaden
britskými novinami jako polský odpadlík. Dokonce ani toryové již nebyli tak
nepřátelští vůči polskému povstání, jako tomu bylo na samotném počátku.
Stejně jako ve francouzském parlamentu se občasné debaty o polské otázce
odehrávaly i v parlamentu britském. Nicméně, na rozdíl od Francie, byl jejich dopad
311
312
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na britskou politiku pramalý. Britové se o polskou otázku zajímali jen velmi
povrchně. Teprve od jara 1832 rostla ve Velké Británii vůči Rusku nevole kvůli
způsobu, jakým naložilo se vzbouřeným Polskem. Vystoupení Davida O´Connella
lze charakterizovat spíše jako využití polského problému pro vlastní cíle irského
nacionalismu, z dalších lze zmínit radikální poslance Josepha Huma a Thomase
Attwooda. Jejich argumentace se nijak nelišila od argumentace jejich francouzských
kolegů.

V roce
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k
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v Polsku

dokonce

zvláštní

Výzvu

birminghamského lidu ke svým spoluobčanům. Ta nicméně apelovala „pouze“ na
všeobecný tlak na obnovení Polska v rozsahu Vídeňských ujednání a na obecné
deklarace na podporu polského národa. Spory v parlamentu dosahovaly obrovských
rozměrů a ruský car byl stále častěji osočován z nejrůznějších zločinů, přičemž
nechyběly ani velmi hrubé výrazy na jeho adresu. Britský ministr zahraničí
Palmerston podobným výpadům nijak nebránil. Z hlediska vnitropolitické situace by
se jakákoli podpora carovi, zvláště v kontextu přicházejících zpráv, rovnala politické
sebevraždě, na což nehodlal přistoupit. V červnu 1832 již dosáhly protesty proti
ruské politice masovějších rozměrů, ale nikdy je nebylo možné srovnávat s tím, jaké
intenzity dosáhly ve Francii.
Evropské veřejné mínění se omezovalo hlavně na morální podporu
povstalcům. Byť byli občané liberálních mocností nakloněni Polákům, nijak se to
neodrazilo na případné finanční pomoci. Představitelé povstalců jednali prakticky po
celou dobu o poskytnutí úvěru na svou činnost, nicméně pokaždé bezvýsledně.
Důvodem byla skepse vůči případnému úspěchu povstání, kterou se nepodařilo
překonat ani potenciálně vysokými výnosy. I přes výklad bitvy u Grochowa v únoru
1831 jako polského vítězství evropská veřejnost pravděpodobně nikdy reálně
neuvěřila v polskou schopnost porazit ruskou armádu.315 Sympatie Evropy se tak
nikcy do reálné pomoci ve prospěch povstalců neproměnily.
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Tlak veřejného mínění vůči francouzské vládě neustále narůstal, svého
vrcholu dosáhl v červnu 1831 po zprávách, které hovořily o úspěších polské armády.
Sébastiani, kterému se podařilo alespoň částečně uklidnit volání po francouzském
zásahu, byl přeci jen nucen přistoupit k výraznější podpoře polské věci. Pokusil se
tedy využít cholery, která postupovala Ruskem, a odeslal do Londýna nabídku ke
společnému postupu při zprostředkování jednání o míru mezi ruským carem a
polskými povstalci. Greyova vláda se ovšem nacházela v jiné situaci než
francouzská, protože polská problematika byla výrazně přehlušena nepokoji v Irsku,
jednáním o reformě volebního práva a dalšími událostmi. Navíc ani tlak polské
diplomacie nebyl vůči Británii stejně silný. Britský ministr zahraničí Palmerston tedy
nabídku s díky odmítl. Zároveň ale upozornil zvláštního ruského vyslance
v Londýně Matuszewicze, že tento postoj nemůže vydržet příliš dlouho a pokud
nedojde k rychlému ukončení bojů, bude Velká Británie nucena pod tlakem
veřejného mínění vystoupit na straně Poláků. Sébastiani v reakci na Palmerstonovo
odmítnutí instruoval Mortemarta, velvyslance v Petrohradě, aby nabídl Rusku
pomoc v urovnání konfliktu. Nabídka byla učiněna ve velmi zdvořilé formě, kdy si
sami Francouzi byli velmi dobře vědomi její nepřijatelnosti pro ruského cara, a stejně
zdvořile byla i odmítnuta.316
Při dalších rozhovorech, hlavně s vicekancléřem Nesselrodem sice polskou
otázku zmiňoval, ale dostávalo se mu odpovědi, že car sám najde způsob jak projevit
svoji milost vůči svým poddaným. Mise generála Mortemarta se zdála být
ukončenou v srpnu 1831. Jeho apely na jakákoli jednání mezi Ruskem a Polskem
nenalézaly na ruské straně patřičnou odezvu. Odjezdu francouzského diplomata,
vůči kterému jinak Mikuláš I. choval velké sympatie pro jeho oddanost Karlu X. ve
dnech červencové revoluce i pro více než rezervovaný postoj vůči Ludvíku Filipovi,
předcházela zvýšená francouzská aktivita na přelomu června a července 1831 ve
“Belgium and Poland in International Relations 1830‐1831”, 128. Webster, “The Foreign Policy of
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prospěch polských povstalců. Mortemart měl několikrát intervenovat za co
nejmírnější přístup k nim a nabídnout zprostředkování uklidnění situace. Jako
záminka měla sloužit epidemie cholery, která se rozrůstala již za hranice Ruského
impéria. Po ztroskotání svých aktivit tedy Mortemart 27. srpna 1831 z Ruska odjel.317
Demonstrace jak proti ruskému boji v Polsku, tak proti francouzské vládě
začaly probíhat těsně po uveřejnění zprávy o útoku na Varšavu 4. (16.) září 1831. Dne
17. září 1831 dokonce přestala na znak solidarity s polskými povstalci hrát i všechna
pařížská divadla.318 To se stalo pro Mikuláše potvrzením jeho úvah o spojenectví
francouzské politiky a polských povstalců. Tyto demonstrace byly sice ještě poměrně
záhy potlačeny armádou, nicméně nové nepokoje v Paříži nastaly ihned po zprávách
o dobytí Varšavy ruskými vojsky 7. (19.) září 1831. Neklid se ještě prohloubil
lakonickým konstatováním francouzského ministra zahraničí Sébastianiho, že „Ve
Varšavě vládne pořádek“. Zatímco pro francouzského ministra zahraničí byl výrok
spíše projevem úlevy nad ukončením krizové situace, která hrozila vstupem Francie
do války, pro francouzskou veřejnost znamenal pouze přilití oleje do ohně.
Nejvýznamnější incident, který mohl přímo ovlivnit vztahy mezi Ruskem a
Francií, se odehrál, když byla ruská ambasáda v Paříži napadena nespokojeným
davem. Pouze zdrženlivost Pozzo di Borga umožnila zachování vztahů mezi oběma
zeměmi, i když se stále více problematizovaly.319 Typickým ohlasem na tyto události
byla slova významného náboženského činitele Lammenaise v článku Pád Varšavy:
„Varšava padla! Hrdinský polský národ, opuštěný Francií a odkopnutý Anglií, padl
v boji proti barbarským hordám. Slavný národe, náš bratře ve víře i ve zbrani, když
jsi bojoval o svůj život, my jsme ti mohli pomoci jen naším soucitem a nyní, když jsi
poražen, tě můžeme jen oplakávat. Národ hrdinů, národ našich nejvřelejších citů,
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odpočívej v pokoji v hrobě, kam tě zločin jedněch a proradnost druhých uložila. Ale
naděje stále žije a prorocký hlas říká, Ty znovu ožiješ!“320
Hned 19. září 1831 se konala parlamentní debata, na které byla francouzská
vláda ostře kritizována za svoji nečinnost ve prospěch Poláků. Poslanec a politický
činitel z liberálního tábora Francois Maugin ve své řeči shrnul všechny výtky,
kterými byla vláda zahrnována. Palbou otázek se ptal, jak je možné, že trpěla
intervenci do problému ze strany Pruska; proč tedy Francie neučinila to samé; proč
bylo belgické uspořádání tak rychle odsouhlaseno, aniž by bylo využito jako
precedens pro Polsko; Je-li pravda, že byl francouzský emisar zadržen v Prusku;
byla-li, jak věřil Lafayette, polská vláda držena dlouhodobě v omylu, že se má vzdát
všech útočných akcí, protože se situace v diplomatických jednáních vyvíjí v její
prospěch a do dvou měsíců bude Polsko svobodné. Ačkoli se mu dostalo od
Sébastianiho poměrně přesvědčivé odpovědi na všechny otázky, veřejné mínění bylo
naprosto na jeho straně.321
Nízké popularitě se ruská politika těšila i v zemích jinak přátelských, jako bylo
Prusko. Jak psal v roce 1833 sám car: „Nemůžeme skrývat, že převládající mínění
střední třídy nám není nijak nakloněno. Je třeba takové názory odmítat, postupně je
s námi smiřovat a při každé příležitosti dokazovat, že Prusko nemůže ve svazku
s Ruskem nic tratit, ale může jen získat a že v ten samý den, kdy by se Prusko
rozhodlosamo sebe izolovat a zapomenout na veliké zájmy Evropy, ocitlo by se bez
pomoci v centru rostoucích francouzských choutek.“322 Rusko svoji podporu nalézalo
pouze u vyšších společenských kruhů, jako byl král a někteří ministři, podobně také
u vyššího důstojnictva. Ale jeho popularita, již tak nízká i před polským povstáním,
jeho potlačením ještě více utrpěla. Podobně se kompromitovali i pruští představitelé,
kteří byli s Ruskem ochotní spolupracovat.
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S postupujícím časem se dostávala do popředí stále více jiná témata, než byla
polská otázka, zejména problematika Turecka. Veřejné mínění v západní Evropě
postupně ochlazovalo svoji nadšenou podporu polské věci. Ještě v únoru roku 1833
markýz Lafayette sice pronesl plamennou řeč vychvalující Poláky a naopak hanící
Rusy, která vyprovokovala nový diplomatickou roztržku, ale jeho smrtí v roce 1834
ztratili Poláci svého největšího obhájce. Prakticky se rozpadla radikálnější část
organizace polských emigrantů. Těžiště polské emigrace se přesunulo do
konzervativních kruhů kolem hotelu Lambert.
Politika vůči Polsku byla nejsilnějším motivem stížností evropských
představitelů vůči Rusku, ale ani Turecko postupně nezůstávalo stranou. Ještě více se
posílila pověst expanzivní povahy ruského státu. Jak psal jeden z četných kritiků
ruské politiky: „Jediný stát na světě, který se chce neustále rozrůstat na úkor svých
sousedů, je Rusko. Jediný stát, jehož převaha a ambice ohrožují světový mír a
stabilitu, je Rusko. Jediná mocnost, která chce svrhnout existující moc, je Rusko.
Všechny národy, kromě Ruska, chtějí zachovat nezávislost jiných národů, zachovat
věci tak, jak jsou, a raději budovat než bořit....“323 Evropská literatura bez výhrad
Rusko popisovala jako hrozbu zvláště kolem roku 1833, kdy se sešly dvě významné
události, smlouva v Ünkiar Iskelessi a dohody z Mnichova Hradiště. I když se první
z nich nijak bezprostředně nedotýkala záležitostí západní a střední Evropy, pomohly
obě ještě více upevnit obraz Ruska coby velmoci bažící po obsazení dalších území.
Rusko se stávalo hlavním nepřítelem pro liberální tábor v Evropě. Golovin,
rozhodně nikoliv nejvýraznější kritik carské vlády, shrnul situaci ohledně veřejného
mínění o Rusku nepříliš lichotivými slovy: „Takto je naprosto evidentní, že od
nástupu Mikuláše je ruská politika slabší a slabší. Nikdy nebyla tak nepopulární,
nikdy tak zdiskreditovaná v očích veřejného mínění, tohoto soudce naší doby, jehož
moc roste. Je [ruská politika] nenáviděna v Německu, s odporem přijímána v Itálii,
zničena v Řecku, vytlačena ze Španělska a naprosto ochromena ve Francii... Mikuláš,
323
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který neštěstí Polska dohnal do krajnosti, odvrátil všechna srdce od Ruska a
vyprovokoval neuvěřitelnou podporu věci svobody, což mu přinese svoje hořké
ovoce.“324
AKTIVNÍ POLITIKA VŮČI VEŘEJNÉMU MÍNĚNÍ
Snaha ovlivnit veřejné mínění o ruské říši v západní Evropě byla prakticky trvalým
prvkem ruské zahraniční politiky. Podle de Lacy Evanse, autora jednoho z pamfletů
o Rusku z té doby: „…ruští carové a carevny prokazovali nezvyklou a štědrou péči
každému literárnímu či vědeckému činiteli, který se dostal do jejich sféry.“325 Navíc
prakticky jakákoli publikace ruského občana v zahraničí byla zakázána. Golovin
uvádí jako příklad názor velitele ruské tajné policie generála Benkendorfa:
„Imperátor požaduje, aby jeho poddaní zachovávali v zahraničí mlčení. A z naší
strany by bylo vůbec lepší, kdyby nikdy nic nepublikovali.“326 Veškeré literární
počiny ruských poddaných za hranicí Ruska tak byly zahraničními zastupitelskými
úřady nebo přímo agenty státní policie sledovány a jejich autoři museli čelit vážným
důsledkům. Dohled nad chováním ruských poddaných byl svěřen i ruské ambasádě,
třebaže ta přistupovala k této nové povinnosti jen s minimální ochotou.
Růst protiruských nálad v souvislosti s tažením carské administrativy proti
revolučnímu hnutí provokoval různé ruské představitele k publikování statí
zaměřených na zpochybňování jednotlivých tvrzení o ruské agresivitě nebo přímo o
polské otázce. Podobná taktika ale nacházela stále méně platforem, kde je uplatnit,
navíc jejich přínos byl více než sporný. Evropské deníky byly v drtivé většině
zaměřeny propolsky, ať již byly považovány za konzervativní nebo za liberální.
Rozdíly panovaly pouze v jejich argumentaci. Konzervativní noviny zdůrazňovaly
boj katolíků proti schizmatickému carovi, u liberálů se jednalo o boj za svobodu, u
napoleonistů pak například o boj proti ruskému nebezpečí.
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Ruský velvyslanec v Londýně Matuszewicz, který byl autorem většiny
společných dokumentů z Londýnské konference a měl za úkol i psaní obranných
článků do britského tisku, si stěžoval, že pro četnost polské propagandy nemohl
publikovat vlastní zprávy ani v těch nejkonzervativnějších novinách.327 Rusko se sice
snažilo čelit náporu veřejného mínění vlivem, většinou pomocí uplácení, na některé
noviny, jako byl list La Presse, ovšem bez většího úspěchu. Jedním z mála deníků
zdrženlivých ve svém propolském nadšení byl britský Morning Post.
Na vypuknutí polského povstání reagovala ruská administrativa v čele
s carem i v rovině propagandistické. Ruský velvyslanec Pozzo di Borgo měl
přesvědčovat krále i další představitele francouzského státu k působení na tisk tak,
aby se zmírnil negativní tón jejich zpráv o Rusku. Ačkoli bylo podle Nesselrodeho
jasné, že není v silách francouzské vlády tisk kontrolovat, mohla alespoň veřejnými
projevy zmírňovat napětí.
Vzhledem k nepopularitě ruské politiky v zemích, jako bylo Prusko, bylo
nutné působit na veřejnost i zde, přesně jak upozorňoval 24. června (5. července)
1832 z Berlína ruský velvyslanec Ribeaupierre. Podle jeho mínění bylo nutné učinit
přítrž působení liberálních novin, které šířily protiruskou propagandu. K tomuto
účelu si pozval redaktora novin Das Berliner Politische Wochenblatt, se kterým se
dohodl na spolupráci. Od 7. července 1832 tak začaly v těchto novinách vycházet
nepodepsané články, které vyvracely jednotlivá tvrzení liberálního tisku. Podobný
úspěch se podařil v podobě angažování Charlese Duranda, který vydával ve
francouzštině noviny Journal de Frankfort. V roce 1832 byl do Německa vyslán baron
Schweitzer, kterému se podařilo Duranda přesvědčit, aby za úplatu 1200 rublů ročně
publikoval ve svých novinách články, které by Rusko hájily. Za tím účelem mu byly
články dodávány tak, aby jejich původ nebyl zřejmý.328
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Snahám o nalezení ideálního zastánce ruské věci napomáhal fakt, že noviny
na kontinentě nebyly nezávislými periodiky, jako tomu bylo v Británii, kde napojení
na stát bylo velmi volné. Evropské noviny závisely do značné míry na dotacích od
státu, ale zároveň také neváhaly přijímat peníze od cizích subjektů, a to jak
domácích, tak i zahraničních. Noviny vznikaly jako nástroj prosazení zájmů
jednotlivých politiků. Například s Ludvíkem Filipem byly spojeny noviny National.
Tímto způsobem si kupoval svoji popularitu ve Francii i Mehmet Ali, když věnoval
obrovské sumy peněz jednotlivým novinám. Není potom také divu, že ruský car činil
francouzskou vládu přímo zodpovědnou za to, co psaly noviny Journal des Débats,
které takové dotace dostávaly také, a že se i představitelé Ruska snažili o kupování
článků na zakázku.329
Prostředkem, jakým mělo Rusko na nepřátelsky zaměřené texty reagovat,
měly být vedle novinových článků také kvalitní literární práce ve francouzštině,
které by náležitým způsobem vysvětlovaly ruskou pozici. Takové doporučení dostali
ruští představitelé i od pruského generála Mülfinga, i když o podobném kroku
mluvil už Benkendorf. Ruská vláda se snažila hledat mezi západoevropskými
spisovateli osoby, které by byly výrazněji nakloněné Ruskému impériu. Jejich
úkolem mělo být vytvoření lepšího obrazu státu v očích západní veřejnosti. K tomuto
účelu byly vybírány osoby s dostatečně známým jménem, jako byl například
Alexandr Dumas, popřípadě ve své době velmi populární autor cestopisů Astolphe
de Custine. Alexandru Dumasovi měl být s tímto cílem udělen Řád svatého
Stanislava. Ten byl zřízen v roce 1765 Stanislawem Poniatowským, v roce 1831 byl
začleněn do ruského systému řádů, avšak na nepříliš vysoké pozici.330 Zatímco
Dumas se neukázal být pro spolupráci perspektivní, u Custina snaha dopadla ještě o
něco hůře. Jeho kniha Rusko v roce 1839 se stala přímo ztělesněním literatury vůči
Rusku nepřátelské.
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O hledání vhodných spisovatelů, kteří by byli schopní psát v proruském stylu,
se zmiňoval v roce 1837 v Puškinově nekrologu Adam Mickiewicz. Tento článek je
nicméně zajímavý spíše tím, jak mírně hodnotí Mikuláše I. Mickiewicz zde naprosto
ignoroval příležitost přidat další část do mozaiky portrétu Mikuláše jako tyrana,
namísto toho jej popsal jako člověka, který si dokázal vážit talentu velkého
básníka.331 Mickiewicz se tím výrazně odlišoval od ostatních polských emigračních
tvůrců, jejichž zaměření bylo neskrývaně protiruské, navíc emocionálně podbarvené.
Pro Mickiewicze hrála důležitější roli spíše rovina racionální. Základem jeho pohledu
na problém rusko-polského soužití se stala snaha vysvětlovat rozdíly mezi oběma
národy, namísto nenávisti předkládal spíše historické argumenty.332
POLSKÁ EMIGRACE
Po skončení bojů listopadového povstání se velmoci musely vypořádat s problémem
velkých skupin polských povstalců na svých územích. Uprchlíci představovali pro
sousední země problém, a to nejen v ohledu jejich vztahu k Rusku. Vytvářeli další
tlak na státní výdaje, které mělo Rusko částečně hradit. Například Prusko se potýkalo
s obrovským přílivem nově příchozích, pro které nemělo žádnou práci. Přitom ani
Francie sama nebyla v přijímání uprchlíků příliš aktivní. Naopak, převládala snaha o
to, vytlačit uprchlíky do periferních oblastí. Část z nich byla dokonce odsunuta do
Alžírska, podle Lafayetta příznačně na základě ruské informace, že se mezi polskými
uprchlíky nachází skupina, která hodlá spáchat atentát na Ludvíka Filipa.333
Ruská diplomacie nechápala emigranty jako jednolitou masu, rozlišovala mezi
nimi na základě míry jejich „provinění“. V únoru 1832 ruská administrativa rozdělila
povstalce na tři skupiny: na ruské poddané, kteří se účastnili povstání mimo řady
polské armády, ruské poddané, kteří byli v armádních řadách a přešli hranici spolu
s povstalci, a na polské účastníky vzpoury. První skupině byl připraven car odpustit,
pokud by o to sama požádala, druhou požadoval vydat na základě konvence o
Gleb Struve, “Mickiewicz in Russia”, Slavonic and East European Review, 26, 1947/1948, 140.
Waclaw Lednicki, “Poland and the Slavophil Idea”, Slavonic and East European Review, 7
1928/1929, 650.
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vydávání zločinců a třetí skupině sliboval amnestii. O týden později pak přikázal
ruskému chargé d´affaires, aby žádal od Pruska vyhoštění všech důstojníků polské
armády, kteří se nebudou chtít poddat carově vůli, a o předání poddůstojníků.
V červnu měl nový velvyslanec Ribeaupierre, do té doby zastávající úřad chargé
d’affaires v Konstantinopoli, žádat po pruském králi, aby začlenil všechny účastníky
povstání, kteří setrvali na pruském území, do pruské armády. I když měl
Ribeaupierre po jednáních s knížetem Wittgensteinem o úspěchu takového návrhu
velké pochybnosti, nakonec přeci jen přinesl alespoň dílčí úspěch. V létě roku 1832
požádala pruská vláda všechny polské utečence na svém území, aby jej opustili, jinak
že budou nasazeni na veřejné práce nebo posazeni do vězení.334
Pro Rusko znamenali uprchlíci nepříjemnost, hlavně z důvodu jejich velkého
vlivu a popularity. Největší nebezpečí samozřejmě znamenali v oblastech bývalého
Polska, tedy Haliči a Poznaňsku, kde hrozilo, že vzbouří i tyto oblasti. Mikuláš
oceňoval pomoc, kterou mu Prusko při potlačování povstání poskytlo, i když
rozhodně ne bez výhrad. V instrukci vydané dne 1. (13.) března 1832 markýzi
Ribeaupierrovi k jeho jmenování velvyslancem v Prusku podával i detailní
vysvětlení svého chápání pruské účasti na potlačování povstání. Prusko podle něj
neprojevilo vždy dostatek pevnosti v zásadách, ať již z obav z vnitřního, nebo
vnějšího nebezpečí. Pruský král podle Mikuláše až příliš naslouchal hlasu veřejného
mínění, které mu hrozilo liberální revoltou. I proto se podle něj pruští veřejní činitelé
ze všeho nejvíc báli dojmu, že jejich konání se nachází pod vlivem ruské zahraniční
politiky. Přes takové výtky ale Mikuláš připomínal Ribeaupierrovi, aby projevoval
vděk pruskému králi za jeho pomoc, kterou Rusku a jeho carovi i přes veškeré
problémy prokázal. Hlavním úkolem nového velvyslance nebylo nic jiného než
udržení Pruska ve svazku s Ruskem.335
Ribeaupierre‐Nesselrode 2./14. června a 30. června/12. července 1832, Fjodor F. Martens, Recueil
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Polští emigranti přirozeně zaujímali vůči Rusku otevřeně negativní postoj.
Prakticky ihned po napoleonských válkách, ve kterých stáli Poláci ve velké většině
na straně Francouzů, se začali emigranti soustředit v Paříži. Až do listopadové
revoluce a hlavně do její porážky tvořili pouze malou skupinu, nicméně i tak
nepřehlédnutelnou. Jejich vůdčími postavami byli Leonard Chodzko, Michael
Podczaszyński a Theodor Morawski. Tato skupina se zabývala vydáváním prací na
polská témata, propagací polské kultury a vědy. Celkově bylo jejich záměrem, i díky
politickým článkům popisujícím projevy perzekuce Poláků, povzbudit francouzské
publikum k bojovnější náladě vůči Rusku. Často také zdůrazňovali nezastupitelnou
roli Poláků při Napoleonových taženích na východ.336 Pravděpodobně nejdůležitější
činností polských emigrantů bylo vydávání knih a časopisů, které by v náležitém
světle ukazovaly na polský problém. Oblíbeným byl v tomto ohledu také údajný
„testament“ Petra Velikého, tedy plán na ovládnutí celého světa během několika
generací. Jeho skutečným autorem byl polský emigrant Leonard Chodzko, který ve
svých Dějinách Polska tento „plán“ proslavil, postavil tomuto plánu samostatné
Polsko jako hráz proti „východním hordám“. Plán předpokládal podle jeho údajného
znění systematické šíření severním směrem a podél břehů Černého moře až do
Konstantinopoli, vyprovokování chaosu v Polsku a jeho následné ovládnutí,
uzavření obchodní dohody s Anglií a izolování jak Baltu, tak i Turecka. Rusko tedy
podle plánu mělo využívat každého sporu v německých zemích, stejně jako je
provokovat, aby dosáhlo svého cíle, tedy ovládnutí světa.337 Chodzko proti tomuto
ďábelskému úmyslu předložil perspektivu silného a samostatného Polska, které
učiní ruským expanzivním choutkám přítrž.
Vypuknutí povstání v Polsku zvýšilo i zájem o problematiku polského
postavení. Polským emigrantům se díky výborným osobním kontaktům podařilo na
svoji stranu získat vlivné osobnosti, jakými byli vydavatelé významných listů
The Comité Franco‐Polonais and the French Reaction to the Polish Uprising of November 1830,
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337
Více o původu tohoto podvrhu viz Resis A. Russophobia and the “Testament” of Peter the Great
1812–1980, Slavic Review, Vol. 4, No. 4, Winter 1985, p 686.
336

165

National a Revue Encyclopedique, stejně jako osobnosti, které byly všeobecně vážené –
až do prosince 1830 velitele obnovené národní gardy markýze de Lafayetta, či
Victora Huga, v Británii pak některé poslance parlamentu, ve Spojených státech
amerických za jejich věc bojoval spisovatel James Fenimore Cooper. Ten byl také
prvním předsedou Americko-polského komitétu, který se poprvé sešel v červenci
1831. Komitét měl, podobně jako jiné propolské organizace, za úkol sběr a následné
posílání příspěvků povstalcům. Prostředníkem nebyl v těchto transferech nikdo jiný
než markýz de Lafayette, blízký Cooperův přítel.
Hlavní příliv emigrantů ale nastal v průběhu a po porážce listopadového
povstání. Během povstání i těsně po něm odcházely do zahraničí celé armádní sbory,
nicméně takové přechody hranic můžeme jen stěží hodnotit jako emigraci. Sousední
země byly uprchlíky vnímány často jen jako přechodná místa pobytu. Odtud měli
uprchlíci buď pokračovat do dalších zemí, anebo zde přečkat pouze po nezbytně
nutnou dobu. Po vyhlášení očekávané amnestie se měli vydat zase na zpáteční cestu
domů, což se také stalo. Celkový počet navrátilců dosáhl asi 40 tisíc. Nejčastější
destinací emigrace se stala jednoznačně Francie, následovaná s citelným odstupem
Velkou Británií, Belgií a Spojenými státy.338 Francie za svou popularitu vděčila kromě
jiného také nařízení vlády zakazujícímu vydávání politických uprchlíků do země
jejich původu. To bylo schváleno v únoru 1831. V prosinci 1831 se markýz Lafayette
zasazoval o schválení zákona poskytujícího polským emigrantům status politických
uprchlíků. Tento zákon byl ovšem v poslanecké sněmovně drtivou většinou
zamítnut.339
Není úplně zřejmé, jak početná polská emigrace celkově byla. Markýz
Lafayette ve své řeči ve francouzském parlamentu při projednávání návrhu, aby
Francie polským uprchlíkům poskytla pomoc ve výši 500 tisíc franků, jejich celkový
počet odhadl na více než pět tisíc. Do tohoto čísla ale započítával i uprchlíky
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z dalších oblastí, jako byla Itálie, Portugalsko a jiné.340 Do příhraničních oblastí, tedy
Slezska a Haliče, utíkali především řadoví vojáci, kteří prostě doufali v návrat, sotva
se situace uklidní. Do Francie odešla, zvláště mezi 16. lednem a 19. březnem 1832,
největší část emigrantů, kteří byli internováni v Prusku a Rakousku. Do Paříže a dále
na Západ odcházeli příslušníci nejaktivnějších skupin s nejlepšími kontakty. Ti se
buď snažili o ovlivňování veřejného mínění v nejdůležitějších evropských
mocnostech, nebo jim prostě bylo jasné, že změna situace v samotném Polsku je
v dohledné době nemožná.341 Síla polské emigrace nespočívala ani tak v její velikosti,
ale ve významu jejích členů. Do Paříže a částečně také do Londýna tak odcházeli
poslanci, generálové, spisovatelé, skladatelé a další význačné osobnosti polského
společenského života.
Emigranti se snažili využít vliv, který jejich zástupci v západní Evropě,
respektive ve Francii, měli. Poláci dokonce žádali, aby byli zařazeni do národních
gard a aby mohli vytvořit polské bataliony, což vzbudilo obrovský rozruch a rozepře
ve francouzském kabinetu. Proti byli hlavně doktrináři v čele s M. Dupinem, který
argumentoval národní strukturou gard. Lafayette vehementně bojoval za prosazení
návrhu polských emigrantů. Od konce prosince 1830, kdy byl zbaven velení
Národních gard, ztratil výraznou část svého vlivu a hlavně byl již opozičním
poslancem. Návrh, byť byl parlamentem zamítnut již předtím, tak byl definitivně
pohřben.342
Po konečné porážce listopadového povstání byl za dočasného představitele
polské vlády určen Léon Sapieha. Ten měl za úkol navázat vztahy s francouzskou
vládou. Po něm se tohoto úkolu ujali Theodor Morawski, Leonard Chodzko, Michael
Podczasyński, a Jozef Czapski. K jejich neskonalé smůle stále naráželi na odpor
francouzské vlády vůči uznání polské delegace za oficiální představitele polského
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státu. Stejně tak tomu bylo i v případě generála Kniaziewicze. Ten byl určen jako
první představitel polské vlády v Paříži. Už první setkání s francouzským ministrem
zahraničí Sébastianim však znamenalo pro polského představitele ohromné
zklamání. Sébastiani sice choval vůči polskému boji jisté sympatie, ale tyto svoje
osobní postoje nijak nepromítal do reálné politiky. Ta zůstávala i nadále velmi
opatrnou. Polská emigrace tedy přistoupila k taktice prosazování zájmů polské věci
prostřednictvím ovlivňování veřejného mínění.
Ihned po příchodu emigrantů do Francie byly zakládány první krajanské
spolky. V Paříži byl hned na začátku roku 1831 založen Prozatímní komitét emigrace
pod vedením Bonaventury Niemojevského. V prosinci téhož roku byla pak tato
nejvýznamnější emigrantská organizace přeměněna do Polského národního
komitétu. Ten zastupoval hlavně liberální část polské emigrantské šlechty. Jeden z
členů Polského národního komitétu shrnul základní ideje slovy: „Jde o věc vlasti
proti cizímu jhu, jde o věc svobody proti despotismu, jde o věc národa proti jeho
utlačovatelům.“343 Polské komitéty si za hlavní úkol kladly změnu vládních postojů,
v této oblasti však nebyly příliš úspěšné. Naopak velké úspěchy sklízely u veřejnosti.
Okolní státy sledovaly činnost emigrantských kruhů s velkou nelibostí. Nikdo
ani nepochyboval, že původcem a hlavním podporovatelem jejich činnosti je právě
Francie. Například pruský generál Mülfling se v této souvislosti nechal slyšet: „Vliv
Francie na veřejné mínění ohledně Polska je tak neuvěřitelně velký, že v Itálii,
Maďarsku, celém Německu a dokonce i u nás v Prusku nazývají Poláky národem
hodným díků, nešťastným a poníženým. Veškeré pokusy čestných lidí nasměrovat
nálady správným způsobem jen vzbuzují další nepříznivé reakce.“344 Z hlediska vlád
znamenala polská činnost nejen nepříjemnosti v podobě nepokojů a vzniku různých
nekontrolovatelných uskupení, ale také zužování vyjednávacího prostoru.

Citováno z: Brown, “The Comité Franco‐Polonais and the French Reaction to the Polish Uprising of
November 1830”, 780‐2.
344
Mülfling‐Neythardt, 20. 9. 1831, RGVIA, Kanceljaria vojennogo ministerstva, Fond 1, No 1,
delo 3928, 3.
343

168

Příznivcům polské emigrace se dařilo budovat svoji argumentaci s ohledem na
místní podmínky a historickou zkušenost. Ve francouzském veřejném mínění hrál
roli ještě mýtus Poláků jako zachránců Francie před ruskou intervencí. Třebaže se
evropská společnost postupně sekularizovala, byl důležitým momentem i křesťanský
aspekt vnímání protipólů mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, utiskovanými a
utiskovateli či civilizací a barbarstvím. Polským příznivcům se podařilo vystavět
dichotomii právě na těchto zásadách. Nejpregnantněji vyjádřil tento přístup markýz
de Lafayette v rozhovoru s nejmenovaným německým novinářem: „Na světě vidím
jen dva druhy států, utlačovatele a utlačované. Řekl bych, že dnes tyto dva principy
rozdělují Evropu: svrchované právo národa a božské právo králů. Na jedné straně je
svoboda, rovnost, na straně druhé despotismus a privilegia. Nevím, jestli tyto dva
principy mohou žít spolu jako dobří sousedé, ale vím, že náš představuje stálý
pokrok, jistý, nevyhnutelný a že mu musíme důvěřovat kdykoli a kdekoli v tom, co
děláme, a že veškerá nepřátelství proti nám pouze urychlí příchod našeho
vítězství.“345
Vedle zdůrazňování prvku záchrany před ruským nebezpečím Poláci uváděli
příklady spolupráce z minulosti. Ve Francii tak polská emigrace zdůrazňovala účast
sborů knížete Poniatowského na tažení revoluční, respektive Napoleonovy, armády
Evropou, ve Spojených státech byl vyzdvihován podíl Tadeusze Kosciuszka
v americké válce za nezávislost. Ve Spojených státech byla právě válka za nezávislost
a paralely s ní používány jako nejsilnější argumenty pro pomoc povstalcům. Tato
taktika slavila jisté úspěchy, neboť ze Spojených států amerických přicházely
významné finanční prostředky na jejich podporu.
Polští představitelé, v čele s Niemcewiczem, se snažili využít mnohokrát
proklamované francouzské zásady nevměšování. Podle jejich interpretace se
v případě listopadové revoluce jednalo o spor polského krále s jeho poddanými.
Mikuláš, jako polský král, měl tedy povinnost pro boj s revolucí disponovat pouze
Kramer L. S., “The Rights of man and the Polish National Revolution, 1830 – 1834”, French
Historical Studies, Vol. 14, No. 4 (Autumn, 1986), 526.
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polskými armádami. Jakmile použil vojska z impéria, narušil tím zásady
nevměšování. I když se takové interpretace v Petrohradě obávali, nakonec bylo
zřejmé, že francouzská vláda není k jejímu použití ochotná.346
Francouzští činitelé vstupovali do úzkých kontaktů s představiteli polské
emigrace. Ještě před revolucí založil markýz Lafayette na podporu aktivit ve
prospěch polské věci Spolek přátel Polska, který byl řízený Centrálním
francouzským komitétem. Dalším krokem bylo založení Polského národního
komitétu v lednu 1831, který se staral o aktivity spojené prozatím s jednotlivci, jako
byla propagace a informační kampaň, nově také výběr příspěvků a to, co bychom
dnes nazvali lobbováním. Tímto způsobem se v srpnu 1831 pokusili apelovat a
poslance,

aby

podpořili

půjčku

Polákům,

Lafayette

vyzýval

několikrát

k důslednějšímu podpoření polské věci. Nicméně i markýz Lafayette si uvědomoval
nebezpečí všeobecné války proti Francii. Jeho požadavky byly tedy alespoň pro
počáteční fázi výrazně skromnější. Základním požadavkem bylo, že francouzská
vláda uzná polskou prozatímní vládu za legitimní a právoplatnou vládu polského
národa a naváže s ní oficiální diplomatické styky. Dalším jeho požadavkem bylo
vznesení oficiálního protestu vůči Prusku a Rakousku proti jejich spolupráci
s Ruskem při potlačování polského povstání. Třetím požadavkem se stala pomoc
francouzského loďstva pro bojující Poláky prostřednictvím příchodu dobrovolníků a
dodávek zbraní přes pobaltské přístavy.
Kromě požadavků na reálné přímé kroky ve prospěch Poláků žádal markýz
Lafayette od Sébastianiho také peníze pro svůj Výbor civilizace, ale jen s malým
úspěchem. Výboru se do září 1831 podařilo díky sbírkám organizovaným novinami,
příspěvkům 130 jednotek Národní gardy a jiným zdrojům nasbírat přibližně 420 000
franků, z toho 100 000 bylo poukázáno na nákup zbraní, pomoc emigrantům a jiné.
Zbývající peníze byly po porážce povstání rozdělovány polským utečencům. Naproti
tomu se nedařilo najímat dostatečné množství dobrovolníků. Důvodem byla jak
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nejistota ohledně výsledku války, tak i všemožné průtahy a komplikace ze strany
francouzské vlády.347
O těsném vztahu mezi polskými povstalci a francouzskými představiteli
radikální opozice informoval ministr Benkendorf ve svém hlášení za rok 1832. Podle
jeho názoru byli Poláci krmeni propagandou z Francie v podobě dopisů a knih
vydávaných Polským komitétem a živeni ve svých nadějích na samostatnost.
Benkendorf tak zdůrazňoval negativní vliv francouzské politiky na celé polské hnutí.
Není proto divu, že car neustále vnímal Francii jako zemi, která je vůči Rusku
nepřátelská.
Rusko

požadovalo

zásah

proti

propagandistické

kampani

polských

emigrantských kruhů, avšak i ostatní státy sdílely nevoli ohledně jejich akcí. Jednou z
nich měla být v dubnu roku 1833 i údajná příprava atentátu na samotného cara,
chystaná polskými emigranty, kteří se soustřeďovali v Lyonu a Avignonu.
Francouzské úřady neváhaly ruskou stranu na toto nebezpečí upozornit, dodávaly
také velmi detailní informace o jeho přípravách, účastnících i předpokládaném
průběhu. Celkově měla tato organizace mít mezi 80 až 160 členy. Někteří z členů
tajného společenství disponovali kromě jiného i anglickými pasy. Plánem bylo
zavraždit cara během jeho pobytu v západních provinciích, které vnímali jako
polské, respektive v Rize, kam se měli dostat ve spojení s německými tajnými
spolky.348 Nakolik ovšem byl tento plán reálný, je velmi sporné, neboť již současníci
o něm vyjadřovali poměrně velké pochyby. Takto se například o něm zmiňoval i
pruský velitel von Moltke, kterého rozhodně nebylo možné podezírat z nějakých
sympatií vůči revolučnímu hnutí.
Francouzská vláda sama nebyla z polských komitétů v zemi příliš nadšena.
Jednak díky ruskému tlaku a také kvůli mezinárodním komplikacím, jež s sebou
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jejich činnost nesla. Jedním z prostředků jak omezit jejich dopad jejich akcí bylo
rozesílání členů těchto komitétů do jednotlivých částí země. Již 23. listopadu 1831
zakázal Casimir Perier na základě nátlaku z ruské strany svým oběžníkem vstup
Polákům do Paříže. Namísto toho byla polským emigrantům bez prostředků
poskytována pomoc v městech prakticky po celé Francii, kam byli s ohledem na
„materiální nouzi a lepší možnost pomoci“ odesíláni. Francouzská vláda na takovou
podporu vyčlenila dva miliony franků, přičemž maximální peněžní výplata mohla
dosáhnout výše 300 franků a byla určena pro generály, minimem pak bylo 22 franků
pro vojíny. V Paříži tak nakonec mohli zůstat jen nejbohatší z Poláků.349 Poláci se
tedy museli zdržovat na určitém místě, což vládě v Paříži výrazně usnadňovalo
kontrolu jejich činnosti a také napomáhalo omezení jejich vztahů se spřízněnými
politickými kruhy uvnitř samotné Francie. V dubnu roku 1832 byla veškerá agenda
týkající se polských emigrantů převedena pod působnost ministerstva vnitra. Dne 17.
dubna 1832 byl, nehledě na plamenné řeči příznivců polské emigrace, přijat zákon,
podle kterého se každý emigrant musel hlásit každý týden na policejní prefektuře
v jemu přiděleném městě, a pokud chtěl město opustit, musel k tomu získat povolení
od příslušného úřadu. Koncem roku 1832 tak byl uzavřen Polský národní komitét a
jeho vedoucím bylo přikázáno odjet z Francie. Důvodem, respektive záminkou k jeho
rozpuštění se stalo provolání „K bratrům Rusům“, které vyzývalo ke společnému
boji Rusů a Poláků proti carismu. Francouzská vláda sledovala činnost polských
komitétů s nelibostí, neboť stále doufala v navázání dobrých vztahů s Ruskem, proto
jí podobná provokace přišla velmi vhod.350
Podobně jako nevěřila francouzská vláda Polákům a snažila se jejich činnost
všemožně omezovat, nedůvěra panovala i ze strany samotných Poláků vůči
francouzské vládě. Ti se spíše než na francouzské orgány spoléhali na své blízké
vztahy s představiteli francouzské liberální elity. Joachim Lelewel se například poté,
co byl na základě žádosti ruského velvyslance z Paříže pro podepsání protiruské,
349
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respektive proticarské deklarace vyhoštěn z Francie, uchýlil k markýzi de Lafayettovi
do La Grange. V červnu 1833 byli na základě žádosti Pozzo di Borga vyzváni
k odjezdu další představitelé emigrantů, v srpnu Chodzko a Lelewel. Tato politika
byla ale poměrně nedůsledná, jelikož i nadále zůstávali ve Francii lidé jako
Mickiewicz atd. Přesto byla na francouzské straně velmi zřetelná tendence
k omezování nepříznivých důsledků akcí polské opozice. Ruská diplomacie
samozřejmě podobné kroky velmi oceňovala, vicekancléř Nesselrode vykonávající
funkci ministra zahraničí v nich viděl šanci na uklidnění situace v Polsku. Za rok
1833 tedy mohl Nesselrode ve svém přehledu cara zpravit o pozitivních krocích,
které francouzská vláda ve vztahu k povstalcům učinila.351
Snahou uprchlických spolků ale nebylo pouze působení uvnitř hranic
přijímajícího státu. Polští emigranti se pokusili také proniknout zpět do Polska a
podnítit tam povstání proti ruské vládě. V roce 1833 se pokusila skupina emisarů o
povstání v Litvě, ale celý podnik skončil neúspěchem. Všichni emisaři byli po
počátečních úspěších rychle zadrženi a přísně potrestáni. Neúspěch povstání se ale
stal záminkou pro uzavření univerzity ve Vilně.
Pokud jde emigrantské kruhy v dalších zemích, ve Velké Británii na
samotném počátku „Velké emigrace“ nebyla její radikální část nijak zastoupena. Až
poté, co i ve Francii pod vlivem situace na mezinárodním poli zvítězil umírněný
program a emigranti ztratili veškeré naděje na úspěšné pokračování revoluční války
proti Rusku, začala jejich radikální část proudit do Velké Británie. Tento trend byl
podpořen i tím prostým faktem, že se jednotlivé vlády začaly lidí zabývajících
se problematickými aktivitami postupně zbavovat. Ihned po porážce polského
povstání začala polská propaganda svoji činnost i v Británii. Mezi její dominantní
představitele patřil Ladislaw Zamojski. Jeho vliv byl na tehdejší vládnoucí vrstvy
velmi vysoký. Často se stýkal s Palmerstonem, jeho názorům bylo široce
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nasloucháno. Hlavní organizací podpory polské věci se stala Literární asociace přátel
Polska.352
V Londýně tak pořádali poměrně hojně navštěvované demonstrace, bankety a
koncerty, širokou podporu nacházeli u nejvyšších kruhů. Hlavní roli v kampani
v Británii hrál kníže Adam Czartoryski. I ve Velké Británii se projevila obrovská
rozhádanost jednotlivých proudů polské emigrace. Zatímco Polský národní komitét
vyslal do Londýna svého tajemníka Karola Edwarda Wodzinského, Polská
demokratická společnost vyslala jiného delegáta, Adama Gurowského. Třebaže jim
byly udělovány audience bez větších problémů, žádného výraznějšího úspěchu se
nikdo z nich nedočkal. Britští představitelé dávali poměrně jasně najevo, že vídeňské
uspořádání považují za neměnné a že jediné, o čem lze uvažovat, jsou výzvy, a ty jen
v mírné formě, směrem k Rusku k jeho obnovení.

353

Czartoryski se dočkal přijetí až

poté, co přestal být představitelem polského státu. I tak ale večeře, při které byli
přítomní jak Grey, tak Palmerston, vzbudila podrážděnou reakci ze strany
představitelů ruského státu.354
Protesty ruského představitele v Londýně, knížete Lievena, proti kontaktům
mezi britskou vládou a představiteli opozice neměly příliš mnoho šancí na úspěch.
Palmerston i Grey si nemohli s ohledem na veřejné mínění dovolit Czaroryského
ignorovat. Oba státníci mu ovšem jen zopakovali již dříve známá stanoviska, totiž že
vídeňská ujednání byla nejasná a že Británie neměla reálné možnosti intervenovat do
záležitostí Polska. Lievenovy námitky v lednu 1832 však pouze zvýšily popularitu
knížete

Adama

Czartoryského

v Británii.

Ukazovaly

se

tedy

spíše

jako

kontraproduktivní, neboť posilovaly jeho pozici ve vztahu k britské vládě.355
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Konzervativní křídlo polských emigrantů v Británii založilo v dubnu 1832 ve
spolupráci s lordem Dudley Stuartem, básníkem Thomasem Campbellem a dalšími
Literární společnost přátel Polska. Společnost měla za cíl propagaci polské historie a
udržování povědomí o Polsku jako o samostatné zemi. Měla dokonce vedle Londýna
i několik poboček, například v Birminghamu, Leedsu a Glasgow, vydávala časopis
jménem Polonia. Základní myšlenku této společnosti zformuloval lord Dudley
Stuart: „Hlavním úkolem Poláků není najednou doufat ve zřízení, které by si nejvíce
přáli, ale pracovat na systému vlády, který bude nejpřijatelnější a který se ukáže za
existujících podmínek nejlepší pro zemi a která zajistí největší podporu ostatních
evropských vlád. Neměli by se starat o to, jak moc bude jejich vláda liberální, ale aby
byla polská a národní.“356 Tato řeč byla zformulována až v roce 1835, ale
konzervativní část emigrace se podle ní řídila prakticky od samého začátku. Lord
Cutlar Fergusson pronesl na základě konzultací s Adamem Czartoryským 18. dubna
1832 v Dolní sněmovně proslov, kterým požadovali naplnění vídeňských dohod a
návrat k jejich původnímu záměru. To vyvolalo bouřlivou reakci ze strany radikální
(jindy označované za demokratickou) emigrace a jen prohloubilo vzájemné
odcizení.357
Nejednota polské emigrace byla dána nejen rozdílnými názory na její budoucí
fungování, ale také čistě prestižními důvody. Hlavním sporem bylo, kdo bude
reprezentovat Poláky jako jejich exilová vláda. Tuto rivalitu i názorovou rozdílnost
bylo možné sledovat již v průběhu povstání, nicméně v něm pod dojmem vnějšího
ohrožení

zůstávala

skrytá.

Naplno

se

projevila,

když

se

představitelé

konzervativního proudu odmítli zúčastnit dne 29. listopadu 1831 vzpomínkové akce
u příležitosti výročí vypuknutí povstání. Těchto oslav, pořádaných Polským
národním komitétem, se účastnilo zhruba padesát lidí, včetně Lafayetta, který přišel
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Remington, 1888), 327.
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v uniformě polské národní gardy. Po jeho boku byl Leonard Chodzko, který byl
právě osvobozen z vězení, kam byl umístěn pro podezření z revoluční konspirace.
Akce byla další součástí kampaně komitétu zaměřené na změnu celkového postoje
francouzské vlády k řešení polského problému.
Zatímco konzervativní část emigrace spoléhala i nadále na to, že západní
vlády vyvinou na Rusko diplomatický nátlak, a donutí jej tím, když už ne k plné
nezávislosti Polska v jeho předzáborové podobě, alespoň k návratu ke stavu těsně po
roce 1815, liberální křídlo na tyto naděje nereflektovalo.358 Z jeho pohledu bylo
daleko důležitější a pravděpodobnější vyprovokování celoevropského liberálního
povstání, jehož jednou součástí by bylo i řešení polské otázky. Vzhledem k tomu, že
polská armáda byla jako celek rozpuštěna do armády ruského státu, jejich naděje se
začaly přesouvat ke středním a nižším třídám, tedy i k tolik opomíjeným sedlákům.
Jediným řešením mohlo být z jejich pohledu pouze obnovení samostatného Polska
v předzáborových hranicích. Poláci se účastnili i některých povstání menšího
rozsahu v různých evropských zemích, nicméně zhruba od roku 1835 se začala jejich
aktivita v těchto menších akcích utlumovat a namísto toho byla upřednostněna spíše
trpělivá práce ve prospěch velkého evropského povstání. V roce 1836 vydala Polská
demokratická společnost v tomto duchu manifest, slibující osvobození všech rolníků
i s půdou, bez nutnosti náhrady, tak aby se do případného protiruského povstání
zapojily i širší vrstvy obyvatelstva. Nicméně jak ukázaly události v roce 1846, kdy
v ruském záboru sami sedláci s velkou brutalitou povstání potlačili, v Poznaňsku
bylo prozrazeno a v Haliči doslova utopeno v krvi, nebo později situace lednového
povstání 1863, tento cíl se nepodařilo v žádném případě naplnit.
Protiruská literatura ale nenacházela uplatnění jen v liberálních mocnostech,
tedy především ve Velké Británii a Francii, ale také v Prusku a Rakousku. To bylo
dáno

jednak

pokročilostí rozšíření romantických myšlenek hlavně

v jejich

nejrozvinutějších částech, jednak tím, že z hlediska jejich vlád byla kritika Ruska a
Celkové znění závěrečního aktu vídeňské konference: Fjodor F. Martens, Recueil des traités et
conventions conclus par la Russie avec les Puissances étrangeres, Vol. 3, Petrohrad, 1876, 229‐316.
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jeho obraz jako orientální despocie výhodná. Ve světle „krutého útlaku“ a děsivých
zpráv o ruských zvěrstvech byla politika obou zbylých záborových mocností
vnímána jako liberálnější a poukazovala vlastním Polákům, ale i jiným národům na
výhodnost jejich postavení. Fakt, že tyto zprávy byly výrazně zveličované a že realita
byla často odlišná, byl v tomto případě spíše podružný.359
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RUSKÁ

ZAHRANIČNÍ

POLITIKA

V DOBĚ

MIKULÁŠE

I.

STRUKTURA JEJÍHO ŘÍZENÍ
Do zahraniční politiky každého státu vstupují ve významné roli osobnosti, na
kterých leží zodpovědnost za její vytváření i provozování. Toto celkem banální
tvrzení platilo ve třicátých letech devatenáctého století ještě mnohem více, než je
tomu dnes v době moderních komunikačních technologií. Představitelé státu
v zahraničí byli vzhledem k nevyvinutým komunikačním prostředkům často
odkázáni na svůj vlastní úsudek, jejich možnosti konzultací se omezovaly na
rámcové instrukce na počátku misí. Jejich schopnost formulování úsudku pak v
rozhodující míře ovlivňovala i zahraniční politiku státu.
Následující kapitola se věnuje problematice struktury řízení zahraniční
politiky absolutistického státu, navíc v době revolučních otřesů, na příkladě carského
Ruska v třicátých letech devatenáctého století. Hlavní otázkou této části disertace
bude, nakolik silný byl vliv jednotlivých osobností na vytváření ruské zahraniční
politiky a jaká byla interakce v jejich působení.
Ruská zahraniční politika byla v první třetině devatenáctého století řízena
hned dvěma orgány. Od roku 1802 vedle sebe existovalo ministerstvo zahraničí a
kolegium zahraničních věcí. Takový stav, byť byla dominance ministerstva více než
zřejmá, neumožňoval efektivní práci diplomacie. Postupně se sice pravomoci
přesouvaly na ministerstvo, nicméně i tak vládly zmatky. Tento stav byl napraven až
zvláštním výnosem cara Mikuláše I. v roce 1832, který definitivně v té době již
fakticky nefungující Kolegium zrušil a jeho agendu převedl pod ministerstvo. I přes
relativně pozdní zrušení Kolegia se tak v námi sledovaném období s jeho činností již
nesetkáváme.
Zahraniční

politika

ruského

impéria

devatenáctého

století

byla

determinována, i přes neexistenci oficiálně deklarované doktríny, některými
specifickými rysy ve struktuře svého fungování. Vzhledem k extrémní rozloze
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ruského státu a vzdálenosti od hlavních politických center nebyla těsná spolupráce
mezi Petrohradem a ruskými zastupitelskými centry možná. Car obvykle preferoval
přímá jednání za své osobní účasti, a to jak v zahraniční politice, tak i v té domácí.
Dohlížel na veškeré nesrovnalosti po celé říši, zcela v duchu tradic romanovského
rodu se s oblibou zabýval i malichernostmi a velký díl času trávil mimo Petrohrad.
To ale, pokud se podíváme i na jiné panovníky jeho doby, nebylo nijak neobvyklé,
podobně se choval i rakouský císař František, který měl ovšem pro zahraniční
politiku nesmírně schopného Metternicha.360 Mikuláš do zahraniční politiky
zasahoval osobně, a to velmi výrazně.
Obrovské rozměry země kontrastující s nevyvinutými komunikačními
prostředky působily v rozhodovací fázi problémy. Mikuláš I. byl nucen přes svoji
snahu o osobní kontrolu nad všemi událostmi (a to až do nejmenších detailů)
delegovat pravomoci i na ostatní činitele. Jednoduše řečeno, car nemohl být všude.
V obdobích klidu nepředstavoval takový stav výrazný problém. Hektické situace
ovšem vznikaly ve fázích krizí. Lieven, v té době zastupující Rusko na Londýnské
konferenci, si tak stěžoval: „Od války nelze čekat nic dobrého. Názor Petrohradu
nemůžeme brát v potaz. Ať se tady rozhodne cokoli, trvá pět až šest týdnů, než
z Petrohradu dorazí vůbec nějaká odpověď.“361 Delegáti tak byli nuceni se
rozhodovat podle vlastního uvážení na základě rámcových instrukcí. Tím ale mohli
jen stěží reagovat na bezprostřední podněty, které přicházely od zástupce hostujícího
státu. Ten měl možnost konzultace v řádu hodin. Zručným naléháním, popřípadě
nenadálým vývojem situace tak mohli být Matuszewicz a Lieven donuceni
k souhlasu s ustanoveními, která následně v Petrohradě vzbudila nevoli.
Typickým příkladem takové krize byla jednání o belgické otázce v Londýně.
Ruští představitelé zde byli postaveni před návrh vypracovaný britským ministrem
Palmerstonem. Jejich podpis pod smlouvou o rozdělení Nizozemí na dvě části ze dne
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15. října 1831 se nesetkal s pochopením ze strany cara, ten ale musel souhlas
s dohodou vyslovený jeho představiteli i přes svůj odpor akceptovat. Přesto ještě
odeslal oběma svým zástupcům depeši, která svým zněním dala jasně najevo, jak
moc byl jejich počínáním rozezlen. Oba totiž porušili instrukci, se kterou byli do
Londýna vysláni. Na podobné chování svých zástupců si stěžovali i další
představitelé východních mocností. Z jejich pohledu se zástupci Pruska, Rakouska i
Ruska dostávali příliš do vleku událostí a ztráceli kontakt se svojí zemí. Jejich úsilí o
zachování míru jakýmikoli prostředky vedlo k ustupování z pozic vlastních zemí.
Zůstali tak daleko více loajální vůči závěrům přijatým na samotné Londýnské
konferenci než vůči vlastní vládě. I to bylo jedním z impulzů pro jednání v Mnichově
Hradišti, která měla dané procesy zautomatizovat a vyloučit vliv konferenčního
mikroklimatu. Rusko, ale nejen ono, tak vykonávalo dvě zahraniční politiky. Jednu
v rámci kongresu a druhou v Petrohradě. I když mezi oběma centry neustále
putovali kurýři s poštou, téměř čtrnáctidenní prodleva od odeslání dopisu do jeho
přijetí vytvářela nedostatečnou koordinaci.362
Obrovské rozměry ruské říše ale s sebou nesly i některé paradoxní výhody.
Mikuláš tak dokázal i v některých případech využít vzdálenosti ve svůj prospěch.
V říjnu roku 1831, kdy hrozila intervence zahraničních velvyslanců ve prospěch již
poražených polských povstalců, Mikuláš odjel z Petrohradu do Moskvy, čímž
fakticky zablokoval pro něj velmi nepříjemná jednání do doby, než bude situace
v Království polském plně pod kontrolou ruských armád.363
Problémy způsobovalo i předávání informací ze zastupitelských úřadů do
centra a zpět, kdy byli i představitelé v Petrohradě odkázáni pouze na úsudek svých
podřízených. V dopise velvyslanci na Londýnské konferenci Matuszewiczovi si
Nesselrode například stěžoval: „Pozzo, na rozdíl od Vás, neměl ten chvályhodný
nápad poslat kurýra přes Karlovy Vary. Až příliš úzkostlivě dodržuje zavedené
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1831”, 288.
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postupy a já pak nemám jiný zdroj informací, než jsou noviny.“364 První detailní
informace o událostech v Paříži se ruští představitelé dozvěděli nikoli od svého
velvyslance ve Francii, ale právě od Matuszewicze v dopise z 30. července 1830, kde
shrnoval události několika předcházejících dní. Dopis dorazil navíc s velkým
zpožděním až 12. srpna. Další zprávy sice dorazily z Berlína a Hamburku, ale jednalo
se o neoficiální informace. Z Paříže dorazily informace až 16. srpna, oproti zprávám
doručeným od Matuszewicze ale nepřinesly nic nového. Přesto taková situace
způsobila nejistotu a bránila v přijetí odpovídajícího rozhodnutí ohledně reakce na
probíhající události.365
Problém velké vzdálenosti od dění se přirozeně netýkal pouze Ruska,
podobně na tom byly i ostatní velmoci. Heytesbury si například do Londýna
stěžoval, že veškeré instrukce, které ohledně jednání Londýnské konference o Belgii
obdrží, byly prakticky v momentě přečtení již zastaralé.366 Vzhledem ke vzdálenosti
Petrohradu od hlavních center evropské politiky bylo obtížné bezprostředně
reagovat na probíhající události. Kníže Lieven, který dorazil na Londýnskou
konferenci až v prosinci roku 1830, po svém příjezdu zjistil, že jeho instrukce již pod
vlivem polského povstání ztratily na aktuálnosti.
V takové situaci vznikala daleko větší odpovědnost jednotlivých činitelů
zahraniční politiky. Profesionální diplomacie tak nebyla pod extrémním dohledem,
mohla, respektive musela, jednat často poměrně samostatně, v souladu s obecnými
instrukcemi. Proto sledujeme aktivní pozice jak Nesselrodeho, tak i některých
velvyslanců, hlavně velvyslance v Paříži Charlese Pozzo di Borga. Pravděpodobně
nejlepším příkladem tohoto rozporu mezi profesionální diplomacií a carem byla
otázka uznání Ludvíka Filipa za francouzského krále, podobně činorodí byli oba
diplomaté v otázce akceptování belgické nezávislosti. Aktivně vystupovali za
součinnost s ostatními velmocemi, zatímco car postupoval spíše silově.
Nesselrode‐Matuszewicz, 8. (20.) srpna 1830 in “Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka:
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I proto bylo dležité, aby ruskou diplomacii představoval člověk prostý
ideologických předsudků. Vicekancléř Nesselrode byl velmi výkonným úředníkem
se všemi ctnostmi i neduhy, které k tomu patřily. I v rámci svého mandátu dokázal
obratně manévrovat a alespoň přibližně vsazovat carovy reakce do diplomatických
rámců. Často je musel změkčovat tak, aby byly alespoň přijatelné pro západní vlády
a veřejnost. Kancléř Metternich dokonce označil Nesselrodeho za „semiliberála
neruského původu“. Metternich celkově neměl pro ruského vicekancléře příliš
mnoho pochopení, považoval jej za člověka slabého, který raději jde s davem, naproti
tomu v případě cara bylo jeho porozumění výrazně silnější.367
Nejzřetelnější byl rozdíl mezi carem a vicekancléřem v otázkách týkajících se
případného uznání francouzského krále. Car se v první reakci na karlovarské
dohody, které učinil Nesselrode s Metternichem, na svého vicekancléře rozezlil a
uštědřil mu několik velmi nepříjemných poznámek. Mikuláš zde postupoval striktně
podle legitimistických principů, jeho cit pro čest mu nedovoloval dlouhou dobu
akceptovat Ludvíka Filipa za krále, byť by to bylo z taktických důvodů mnohem
výhodnější. Oproti tomu Nesselrode neměl s tímto krokem nejmenší problémy, i
když si byl vědom porušení principu legitimismu, a vynaložil nemálo úsilí, aby o
jeho nutnosti přesvědčil i cara. I přes naléhání své diplomacie totiž Mikuláš
tvrdošíjně trval na neuznání francouzského krále Ludvíka Filipa za sobě rovného,
což přinášelo nemálo komplikací. Nesselrodeho přístup byl pružnější i v belgické
otázce, kde projevil výrazně větší množství pochopení pro zahraničněpolitický
kontext a možnosti ruského státu, než kolik projevil car. Mikuláš zpočátku odmítal
jakoukoli možnost oddělení Belgie od Nizozemí, postupně ale docházel, i pod vlivem
vicekancléře, k závěru, že jiná možnost není. V únoru 1832 se již snažil přesvědčit
krále, aby dohodu z 15. října 1831 uznal.368
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Základním rysem Mikulášovy povahy byla velká vznětlivost, se kterou
reagoval na jednotlivé události. Často tak v jeho projevech nalézáme bezprostřední
reakce, které se naprosto vymykaly jakýmkoli diplomatickým zvyklostem. Poměrně
přesně to shrnuje ve své práci Nicholas V. Riasanovsky: „Když do Ruska dorazily
zprávy o revoluci ve Francii, imperátorovy reakce byly typické: první extrémně
podrážděná a hraničící až s panickou, druhá požadující neprodlenou a drastickou
akci.“369 Takové reakce, byť zde americký historik mluví o revolucích z let 1848–49,
byly typické pro celé období Mikulášova panování. Podobné hodnocení podával i
Mikulášův současník Casimir Perier: „Imperátor Mikuláš se, zcela v souladu se svojí
povahou, nechává unést svými přáními, nepromyšleně se vrhá do dobrodružství,
nemá přesný cíl, jen se touží proslavit jako reformátor a zakladatel nové
společnosti“.370
Mikulášovi životopisci často zmiňují jeho údajnou nenávist vůči Polákům. Ta
měla být zděděna od jeho chůvy, Skotky Jevgenije Vasiljevny Lyon, která byla
svědkyní násilí páchaného polskými povstaleckými armádami v roce 1794. Tato
žena, určená za jeho vychovatelku Kateřinou II., měla na Mikuláše naprosto zásadní
vliv. Z jeho pohledu byli Poláci národem, který si nevážil práva být součástí ruského
impéria.371 Mikuláš stejně tak nemohl nezaznamenat silný podíl Poláků na
děkabristickém povstání. Z těchto důvodů Mikuláš trpěl nedůvěrou vůči tomuto
národu již od počátku své vlády, nicméně slovo nenávist je v tomto ohledu příliš
silné. Mikuláš nepostupoval striktně výhradně vůči jednomu etniku, stejnou přísnost
zachovával i vůči ostatním.
Podobně, jako se carovi životopisci snaží vystopovat důvody jeho pozdějšího
chování vůči Polákům v traumatech z výchovy, objevuje se i názor, že jeho strach
z revolucí byl způsoben stylem výuky. Zde je míněn jeho učitel historie a
francouzštiny z pozdějších let, Švýcar Du Puget Dyverdon. Ten se hlavně zaměřoval
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na hrůzy francouzské revoluce z let 1789 až 1793. Hlavním poselstvím budoucímu
carovi bylo zdůraznění nutnosti jednat okamžitě a rázně, bez jakéhokoli slitování. To
podle vychovatele mohl projevit jako člověk, nicméně jako car byl povinen trvat na
co nejpřísnějším trestu.372 Car tak podle těchto prací získal antipatii vůči jakékoli
revoluční přeměně, kterou považoval za anarchii.
Britové

si

také

plně

uvědomovali

rozdíly

v přístupu

jednotlivých

představitelů ruské zahraniční politiky. Aberdeen psal Heytesburymu poměrně
přesné hodnocení situace, která panovala v rámci ruské diplomacie: „Mimo dosah
svého panovníka se s námi Nesselrode ve všech věcech plně shoduje…“373 Velmi
podobně se vyjadřoval i kancléř Metternich, když psal hlášení Františku I. ohledně
výsledků jednání s vicekancléřem Nesselrodem. Metternich považoval nejednotnost
ruské politiky dokonce za výsledek jakéhosi komplotu, přímo zaměřeného proti
carovi: „Od počátků Východní otázky existuje mezi ruskými státníky komplot, jak
zavléci cara do dalekosáhlých komplikací s Portou. Ve svých pokusech se nezastaví
před ničím.“374
Pro konzervativní vládce představovalo dodržení úmluv povinnost téměř
svatou. Pravděpodobně nejlépe vystihuje přístup konzervativních panovníků závěr
dvou amerických historiků: „Monarchové autokratických mocností považovali
dohody, zvláště ty, které uzavřeli mezi sebou, za osobní závazky. Jejich čest a
odpovědnost před Bohem je zavazovala smlouvy dodržet. Byly to úvahy tohoto
druhu, kterými se Mikuláš řídil po celou dobu své vlády.“375 Jak ukazuje příklad
britského monarchy, nejen autokraté byli zaměřeni podobným stylem. Zatímco
výpady britského krále Viléma IV. proti Francii a jejímu novému panovníkovi, jako
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předvedl v roce 1833, byly považovány za výstřednost bez přímého politického
dopadu, podobné projevy z carovy strany byly brány se vší vážností.376
Zvláštnost představovala neobsazenost postu ruského ministra zahraničí. Karl
Vasiljevič Nesselrode do tohoto úřadu nebyl nikdy jmenován. V roce 1816 byl
pověřen vedením ministerstva zahraničí. Do roku 1822 vykonával tuto roli společně
s I. A. Kapodistriou, s tím, že v jeho gesci byly vztahy se západními zeměmi. Tuto
funkci vykonával jako státní tajemník. V roce 1828 byl jmenován vicekancléřem,
v roce 1845 povýšil na kancléře. Z formálního hlediska tedy Rusko nemělo po celou
dobu vlády Mikuláše I. ministra zahraničních věcí.377 Tento stav nebyl nikde
uspokojivě vysvětlen, zdá se, že hlavním důvodem byla prostě absence nutnosti
někoho do podobné funkce nominálně jmenovat.
Vedle oficiálních představitelů diplomacie jako takové byli pro zahraniční
mise využíváni i představitelé jiných ministerstev či dokonce „pouze“ carovi
důvěrníci. Ti dostávali úkoly, které se vymykaly běžné diplomatické agendě a
kterým byla přikládána výjimečná důležitost. Mezi nejčastěji takto využívané
emisary patřili vojáci, jako byli například Alexej Fjodorovič Orlov, Ivan Ivanovič
Dibič či ministr války, extrémně neoblíbený v celé ruské veřejnosti, Alexandr
Ivanovič Černyšov. Jejich mise spočívaly v široké paletě úkolů, od koordinace
vojenských opatření proti belgickým povstalcům až po přímé podpisy smluv, jako se
to stalo se smlouvou v Ünkiar Iskelessi v roce 1833. Car si tak zajišťoval plnou
kontrolu nad jednáními, kterým nemohl být bezprostředně přítomen, protože úkoly
byly svěřovány osobám, kterým car nejvíce důvěřoval. Šlo o zjevnou snahu překonat
nebezpečí informačních nedorozumění a zajistit, aby vyslanec pociťoval loajalitu více
k Petrohradu než ke svému působišti.
Vojáci patřili celkově mezi nejbližší carovy důvěrníky. Jejich podíl mezi
nejvyššími úředníky byl velmi vysoký. Jak uvádí Konstantin de Grünwald: „Ať šlo o
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uklidnění drobné rolnické revolty nebo vedení velké války, navázání delikátních
vztahů nebo osvobození nevolníků, účasti na korunovaci nebo dovedení
diplomatické mise do zdárného konce, vždy šlo o důstojníka se zlatými prýmky a
carovými iniciály na epoletách. A můžeme ho nazývat Orlovem, Benkendorfem,
Paskevičem, nebo Kiseljovem…“378 Takový stav by ovšem neměl svádět ke
zjednodušením, neboť vojenské vzdělání patřilo v Rusku k nejkvalitnějším a právě
z vojenských škol se rekrutovali ti nejlepší lidé. Ilustrujícím příkladem takových lidí
byl carův oblíbený zvláštní emisar Alexej Fjodorovič Orlov, jehož diplomatických
schopností si cenil nejen car, ale i například Metternich. Právě Orlov byl vyslán na
misi, která byla považována za nejnáročnější, tedy na jednání o postupu vůči Francii
v době červencového povstání. Orlova si také Mikuláš vybral v únoru 1831 k cestě do
Nizozemska, kde měl studovat možnosti jak přesvědčit nizozemského krále, aby
uznal Leopolda Sasko-koburského belgickým panovníkem.
Před představiteli ruské zahraniční politiky stál obtížný úkol odhadnout, jaké
byly carovy preference v konkrétních otázkách. Relativně nejvyššího postavení
dosáhl velvyslanec ve Velké Británii kníže Lieven, paradoxně již svými současníky
hodnocený jako nikoli zrovna nejschopnější z ruských diplomatů. Jeho důležitost
spočívala i v tom, že v době nepřítomnosti vicekancléře Nesselrodeho v Petrohradě
plnil povinnosti vedoucího ministerstva zahraničních věcí. Lieven ale představoval
pouze dočasné řešení, navíc se ani příliš neosvědčil. Nebyl totiž schopen dát carovi
odpovídající radu jak po vypuknutí revoluce postupovat. Jeho nižší kvality ovšem
více než vyvažovala jeho žena, která měla vliv na samotnou vnitřní britskou politiku.
Jak poznamenal jeden francouzský historik: „Oficiálním velvyslancem Ruska
v Londýně byl kníže Lieven, či ještě lépe, kněžna Lieven“.379 Jinak byl ale výběr
ruských diplomatů velmi zdařilý. Zvláště mezi nimi vynikal Pozzo di Borgo,
velvyslanec na pravděpodobně nejobtížnější misi ze všech zastupitelských úřadů,
Grünwald, “Tsar Nicholas I ‐ The Life of an Absolute Monarch”, 80.
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tedy ve Francii. V Berlíně se velvyslancem stal David Maximovič (Franz David)
Alopeus, narozený ve Švédsku, podle dobových svědectví člověk s ohromným
osobním šarmem. Na svém postu setrval od roku 1813 do roku 1831.
Mezi představiteli francouzské vlády a ruským velvyslancem Pozzo di
Borgem probíhaly časté konzultace. Pozzo měl naprosto bezvýhradný přístup ke
špičkám francouzské moci. Především s nimi posuzoval problém uspořádání Belgie.
Jak vyplynulo z jejich rozhovoru, pro francouzskou vládu nebylo problémem
obsazení

Lucemburska

vojsky

Německého

spolku,

v belgické

otázce

se

prostřednictvím vyslance Langsdorfa snažila přesvědčit povstalce, aby z řad
možných panovníků nevyřazovali ani oranžský rod. Pozzo di Borgo byl jedním
z nejbystřejších ruských diplomatů, což lze vidět i z jeho postřehů ohledně
belgických událostí. Doporučoval hlavně zdržovací taktiku ve vztahu k Londýnské
konferenci s cílem zachování monarchie. Na druhou stranu chápal nevyhnutelnost
oddělení Belgie od Nizozemí, čímž se zřetelně odlišoval od oficiální ruské pozice
formulované carem.380 Varoval také před všeobecnou evropskou válkou, která by
mohla vyprovokovat vítězství ultrarevolučních sil.
Kritériem pro výběr na post velvyslance, popřípadě na jiný odpovědný post
v rámci státní správy, nebyl v době Mikuláše I. národnostní původ. Na rozdíl od
státní správy jako takové a od složení samotného ministerského sboru bylo v ruském
diplomatickém sboru výrazně méně etnických Rusů, což byl důsledek nepříliš
vysoké kvality profesionální přípravy v ruských vzdělávacích institucích. Sám
vedoucí ministerstva byl původem Němec, narozený židovské matce na anglické
lodi v Portugalsku. Podobně na tom byli o ostatní představitelé ruského impéria.
Velvyslancem ve Francii byl Korsičan, v Berlíně Švéd, ve Velké Británii pobaltský
Němec. I další představitelé ruského aparátu byli Němci, hlavně v armádě. Lze
jmenovat generály Dibiče, Kankrina, Wittgensteina, nicméně tím výčet v žádném
případě nekončí. Jeden z nejschopnějších carských diplomatů, Matuszewicz, byl
Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl Rossijskoj
Feděracii, 183.
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původem Polák, což mu v době listopadového povstání vysloužilo hlavně ve Francii
mnoho útoků na jeho osobu. Celkově se tak za Mikulášovy vlády v ruských službách
objevilo 21 velvyslanců, z toho etnických Rusů bylo jen šest. Z nich nejvýznamnější
post v ruském diplomatickém sboru za Mikulášovy vlády zastával Tatiščev ve Vídni,
další posty, jako Drážďany, Řím či Mnichov přeci jen postrádaly nějakou výraznější
důležitost. Z etnických Rusů v ruských diplomatických službíích ale nelze
opominout zvláštní emisary, jako byl Alexej Fjodorovič Orlov, carův přítel již z dob
dětství.381
Carova příchylnost k cizincům měla několik důvodů. Alespoň podle
Mikulášova vyjádření šlo o kombinaci větší důvěry k oddanosti cizinců a také prosté
setrvačnosti,

se

kterou

ponechával

jednotlivé

činitele

na

svých

místech.

Nejtypičtějším příkladem v tomto směru byl sám Nesselrode, který vydržel ve své
funkci plných třicet let. Jeho vysoký věk pak ovlivnil i jednání kolem krymské války,
kde se projevila ztráta jeho diplomatické pružnosti. Podobně dlouho sloužili i ostatní
ministři, prakticky žádný nebyl odvolán. Dlouhodobě byli na svých postech
ponecháváni i velvyslanci. Kníže Lieven setrval v Londýně přes dvacet let, Pozzo di
Borgo vedl ruskou diplomatickou misi v Paříži od roku 1814 do roku 1834.382
Nesmírně významnou roli v britské politice hrála paradoxně kněžna Lieven.
Když se v říjnu roku 1830 jednalo o odvolání jejího manžela z postu velvyslance ve
Velké Británii, doslova psala svému bratrovi: „Bez přeceňování svojí vlastní
důležitosti, která se může výrazně změnit, myslím, že mohu být stále užitečná. Buď o
tom ujištěn a ujisti o tom i hraběte Nesselrodeho.“383V jejím salónu se scházeli
nejvýznamnější britští politici. Toto prostředí využívali političtí soupeři mimo jiné i k
šíření pomluv o svých protivnících. Nicméně kněžna nezapomínala ani na zemi,
která ji vyslala. Ruské ministerstvo zahraničí tak mělo výborný přehled o všem, co se
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ve Velké Británii dělo. Nesselrode si velmi cenil jejích služeb, což se projevilo
například v roce 1825, kdy byla povolána do Petrohradu, aby ji car informoval o
úkolech spojených s pokusy o sblížení s Velkou Británií. Velmi příznačné je, že nebyl
povolán její manžel, ale právě ona.384
Kněžna Lieven navázala velmi přátelské vztahy s britskými politiky, dokázala
však do určité míry ovlivnit i cara, jako v případě jmenování lorda Durhama
britským velvyslancem v Rusku v roce 1832. Podařilo se jí tím odvrátit jmenování
Stratforda Canninga, který byl k Rusku výrazně nesmlouvavější. Durham byl
původně v Rusku považován za velkého zastánce polské otázky v britské politice,
nakonec u něj ale zvítězily pragmatické ohledy. Britské znepokojení deportacemi
vzbouřených Poláků před carem nezmiňoval vůbec, s Nesselrodem jednal pouze ve
velmi mírném tónu.385
Na druhou stranu však kněžna výrazným způsobem přeceňovala svoji roli a
svůj vliv na britského ministerského předsedu. Podobně jako ona využívala pro svoje
účely jeho, Grey používal pro svoje cíle ji. Krátce po výpuknutí listopadového
povstání se pokusil přes ni naznačit, že likvidační válka vůči Polsku bude mít
neblahý vliv na veřejné mínění v západní Evropě a názory na Rusko vůbec. O to
větší zklamání pro britského ministerského předsedu nastalo, když zjistil, že si jeho
varování kněžna vyložila jako přání co nejrychlejšího ruského vítězství.386
Hlavním hybatelem britské politiky byl spíše prostý nezájem o polskou
problematiku ve srovnání s daleko důležitější otázkou belgickou. Ani snahy kněžny
Lieven o znepřátelení Británie a Francie neskončily úplným úspěchem, i když se
například u Palmerstona nesetkáváme s přílišnými sympatiemi vůči francouzské
politice obecně a k Ludvíku Filipovi zvlášť. Kněžnina role tak spočívala daleko ze
všeho nejvíce v „kontrole“ britských představitelů, respektive jejich kontaktů
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s polskými emisary. Podle jednoho z příznivců polské věci v britské společnosti,
lorda Hollanda, Polsko nebylo v poli zájmu Londýna, protože lord Palmerston až
příliš naslouchal kněžně Lieven.387
Dorothea Lieven se také velmi obratným vystupováním a zákulisními
jednáními dokázala zbavit nebezpečného a schopného protivníka svého muže,
Matuszewicze, který řídil ruské velvyslanectví v Londýně v krizovém období mezi
červnem a říjnem 1830.388 Kněžna Lieven byla dokonce po krátkou dobu v červenci
roku 1830, kdy její manžel v Petrohradě zastupoval Nesselrodeho, Matuszewiczovou
nadřízenou, alespoň podle představy knížete Lievena. Ovšem ani v době jeho
přítomnosti nestála v pozadí. Jak doslova psal M. Capefigue: „Velvyslancem Ruska
ve Velké Británii byl kníže Lieven, nebo ještě lépe, kněžna Lieven.“389 Na počátku
Londýnské konference, dle slov Nesselrodeho, vyvíjela „neuvěřitelnou a šťastnou
činnost“, a to i přesto, že se nemohla účastnit konferenčních jednání.390
Pravděpodobně právě zde vznikla i antipatie mezi oběma rivaly, protože si
Matuszewicz stěžoval na kněžniny neustálé dotazy a požadavky písemných raportů:
„Kněžna se v poslední době stala tak nesnesitelnou a namyšlenou, že si to ani
neumíte představit. Každou chvíli si mě zve k sobě do Richmondu, dvakrát denně
ode mě požaduje zprávy, zrovna když mám nejvíc práce. A myslíte si, že za to
projevuje aspoň trochu vděku? Ani náhodou. Jediné, co za to slyším, jsou výčitky.“
Matuszewicz se nakonec ani netajil svojí radostí z povolení odjet z Londýna na jiný
post. Jeho vztahy byly napjaté nejen s kněžnou, ale i s jejím manželem.391

Dorothea Lieven‐Benkendorf, 12. (24.) prosince 1830, Lionel G. Robinson (ed.), Letters of
Dorothea, Princess Lieven, during her Residence in London, 1812 – 1834, (Londýn: Longmans, Green and co.,
1902), 291.
388
Fjodor F. Martens, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les Puissances
étrangeres, Vol. 11, Petrohrad, 1875, 430.
389
Capefigue, “The diplomatists of Europe: From the French of M. Capefigue”, 167.
390
Fjodor F. Martens, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les Puissances
étrangeres, Vol. 11, Petrohrad, 1875, 442.
391
Taňšina, “Darja Christoforovna Liven”, 43. Soukromý dopis Matuszewicze Nesselrodemu ze dne
24. července (5. srpna) 1830. Citováno v: Fjodor F. Martens, Recueil des traités et conventions conclus par la
Russie avec les Puissances étrangeres, Vol. 11, Petrohrad, 1875, 431.
387

190

Matuszewicz byl však zároveň nucen přiznat i pozitivní roli kněžny Lieven
v těžkých jednáních Londýnské konference. V dubnu 1831 psal Nesselrodemu:
„Prozřetelnost si vybírá zbraně, které používá ve prospěch míru. Buďte si jist, že
nikdy nevybere pracovitější, chytřejší a užitečnější zbraň, než je kněžna. Služby, které
nám poskytovala od příchodu Greyova kabinetu, jsou neocenitelné.“392 Napjaté
vztahy ale mezi Matuszewiczem a kněžnou zůstávaly i nadále, což ztěžovalo práci
ruského zastoupení na Londýnské konferenci. Stejně jako si Matuszewicz stěžoval na
kněžnu Lieven, stěžovala si i ona na něj.393
Matuszewicz jako zvláštní velvyslanec v době belgické krize odsunul knížete
Lievena na druhé místo. Dokázal být ve středu dění, vzhledem ke své funkci
zapisovatele a autora jednotlivých dokumentů konference mohl změkčovat
formulace závěrů konference ve prospěch nizozemského krále. Díky kněžniným
intrikám došlo k tomu, že britský ministerský předseda Grey požádal Palmerstona,
aby

raději

jednal

s Lievenem

než

s Matuszewiczem.

Dorothea

Lieven

zprostředkovávala i informace, které by obvyklou diplomatickou cestou vzbudily
roztržku, stejně jako informace o skutečných náladách v Petrohradě. Britský
ministerský předseda Grey se tak dozvěděl, že jeho žádost o shovívavost vůči
Polákům a naléhání na dodržení vídeňských ujednání byly přijaty s velkou nevolí.
Mohl na to tedy reagovat ujištěním, že se v žádném případě nehodlá přidat k Francii
v jejích snahách o zprostředkování mírového řešení konfliktu.394
Konec působení kněžny Lieven u britského dvora v roce 1834 nakonec
přivodila její snaha o intriky proti Palmerstonovi, stejně jako opozice jejích nepřátel
v čele s Orlovem a Matuszevicem.395
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Specifickou otázkou bylo i diplomatické zastoupení zahraničních mocností
v Rusku. Od červencové revoluce se Rusko a Francie nacházely ve stavu vzájemné
nedůvěry. Celkově však lze říci, že z francouzské strany byla patrná jednoznačná
snaha o zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi, proto představoval výběr vhodného
velvyslance v Petrohradě otázku zásadní důležitosti. Vzhledem k carově oblibě
všeho vojenského byli do Ruska na pozice velvyslanců jmenováni téměř výhradně
vojáci. Tak psal například legitimista Fallou: „Kdo se s carem nezúčastnil přehlídky
vojsk, ztrácel nejlepší možnost besedy s ním. Generál, zasloužilý kavalerista, ti
všichni měli u tehdejšího ruského dvora mnohem větší šanci získat si carovu přízeň
než ctihodný akademik.“396 Na osobě velvyslance velmi záleželo, nevhodný výběr
mohl zkazit vzájemné vztahy. Rusko například čekalo s vydáním pověřovacích listin
pro generála Pozzo di Borga až do listopadu 1830, tedy až do doby, kdy se vyjasnila
otázka nového francouzského velvyslance v Rusku. Tím se v listopadu 1830 stal
hrabě Mortemart, který dostal náročný úkol jednání s otevřeně nepřátelským carem.
K prvnímu setkání mezi carem a francouzským velvyslancem došlo 23. prosince 1830
(4. ledna 1831).
Vzhledem k napjaté situaci, která ve vztazích mezi Ruskem a Francií
panovala, se Ludvík Filip rozhodl vyslat do Petrohradu pouze dočasného
zplnomocněného představitele Francie. Do doby, než se měl ujmout svého úřadu
původně zamýšlený generál Mortier či Flahaut, a než mělo dojít k úplné normalizaci
vztahů mezi oběma zeměmi, byl do této funkce znovu jmenován Casimir Louis de
Mortemart v Paříži. Mortemart zůstával v prvních dnech revoluce na králově straně,
Karel X. se jej 29. července 1830 dokonce pokoušel přesvědčit, aby se ujal postu
ministerského předsedy namísto neoblíbeného Polignaca, což Mortemart odmítl.
Volba ale nebyla bez komplikace. Mortemartovi však pochopitelně trvalo několik
dní, než se mohl na svoji misi vypravit. V Paříži se všeobecně věřilo, že Mortemart je
jediným, kdo bude pro ruského cara přijatelným partnerem. Mortemart se těšil velmi
Cit. z: Věra A. Miľčina, “Posol´ Francii při dvore Nikolaja I.: Vojennyj ili štatskij?”
www.vivosvoco.ru
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dobré pověsti i ve společenských kruzích, o čemž svědčí například Puškinův dopis
kněžně Chitrovo: „Pan Mortemart je prý už v Petrohradě a do Vaší společnosti tak
přibyla jedna příjemná a významná osobnost.“397
Vzhledem k Mikulášovu odmítavému postoji vůči Ludvíku Filipovi a jeho
okolí byla kandidatura generála Mortiera, spjatého daleko více s novým režimem než
byl předrevoluční velvyslanec Mortemart, odložena na pozdější dobu. Ačkoli se
Mortemart poněkud zdráhal, nakonec souhlasil po přímluvách ze strany
Nesselrodeho i Pozzo di Borga. Svého úřadu se ale ujal až v lednu 1831. Po dobu
nezbytně nutnou zastupoval Francii v jednáních s ruskými představiteli chargé
d´affaires Bourgoing.398
Do Petrohradu byl v dubnu 1832 jmenován, i s ohledem na specifika ruské
politiky, generál Édouard Mortier, vévoda z Trevisa. Carovi sice imponovala jeho
vojenská hodnost a osobně si francouzského velvyslance vážil, nicméně ani tak se
nedal obměkčit a v oficiálních věcech nového velvyslance prakticky ignoroval. Podle
instrukcí své vlády měl vévoda Mortier zdůrazňovat carovi politování francouzské
vlády nad roztržkou, která byla způsobena červencovou revolucí, stejně jako
polskými událostmi.
I přes vstřícné kroky z francouzské strany se ale nepodařilo vztahy mezi Paříží
a Petrohradem zlepšit a Mortier zhruba po půl roce Rusko opustil. Dalším
francouzským velvyslancem byl jmenován na podzim roku 1833 opět voják a bývalý
velvyslanec ve Vídni generál Nicolas Joseph Maison. Toho musel Pozzo di Borgo
velmi dlouho přesvědčovat, aby vůbec tento post akceptoval. Instrukce, které si
přivezl na začátku roku 1834 do Petrohradu, již byly daleko asertivnější povahy, než
jaké dostávali jeho předchůdci. Měl v případě hanlivých poznámek z carovy strany
jednat pouze s vicekancléřem (Nesselrode), a pokud by tyto poznámky neustávaly,
dostal povolení zemi opustit. Ze strany Francie tak bylo patrné zvýšené sebevědomí,
pramenící z jejího posíleného postavení v Evropě, především na základě spojenectví
397
398
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s Velkou Británií, zároveň ale také očekávání problémů a rezignace na možnost
změny carových postojů. Je zcela zřejmé, že francouzská vláda věřila v možnost
racionálního jednání s vicekancléřem Nesselrodem, ale nikoli se samotným carem.
Mikuláš se sice k francouzskému generálovi choval s velkou úctou a všemožně mu
dával najevo svoji náklonnost, ale s Masionem jako francouzským diplomatem
komunikoval jen minimálně.399
Jisté uklidnění situace nastalo až jmenováním historika a státního činitele
barona de Baranta francouzským velvyslancem v Petrohradu v roce 1835. De Barante
byl do té doby velvyslancem na velmi obtížné misi u konzervativního dvora
v Turíně. Jeho služby a zkušenosti tedy mohly být využity pro neméně podstatný a
obtížný úkol v Petrohradě. Oba dvory měly společný odpor k revolučním otřesům,
jejich panovníci byli považováni za nejsilnější zastánce legitimismu v Evropě. De
Barantovým úkolem nebylo, vzhledem k napjatým vztahům, provádět složitá
jednání s oběma státy, ale udržovat vztahy mezi zeměmi alespoň na základní úrovni:
„Jeho mise do Petrohradu naprosto naplnila naše naděje, stejně jako očekávání, která
do něj vkládali v Petrohradě. Pravděpodobně nikdy nebyla žádná ambasáda stejně
chladná ve všech ohledech a tolik zbavená vší činnosti, a zároveň tak dobře
obsazená.“400 De Barante zde popisoval svoji první audienci u cara, která se nesla ve
velmi přátelském duchu. Zajímavá je i zmínka o setkání s dalšími představiteli
ruského státu, jako vicekancléřem Nesselrodem, nebo ministrem národní osvěty
Uvarovem, kteří vyjadřovali velký smutek nad carovým postupem vůči Ludvíku
Filipovi.401
Po ztroskotání koalice s Velkou Británií a rezignaci vévody de Broglie na post
ministra zahraničí v dubnu 1834 se Francie pokoušela sblížit i s jinými mocnostmi.402
Ludvík Filip zachovával svoji opatrnou politiku, navíc se bál přílišné závislosti na
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jediném spojenci, tedy Velké Británii. Francouzský velvyslanec v Británii Talleyrand
vinil Británii z přehnané podpory liberálních hnutí,403 což by mohlo vyprovokovat
konflikt s východními velmocemi, které i přes uznání nového pořádku ve Francii
k režimu Ludvíka Filipa chovaly nedůvěru. Možnost koordinovaného postupu obou
mocností ve Španělsku a Portugalsku tím byla neustále podkopávána.
Významná změna, která signalizovala posun ve významu vztahů jak na
mezistátní úrovni, tak i v domácí ruské politice, se odehrála na postu ruského
velvyslance v Paříži v roce 1834. Velmi obratného a schopného Pozzo di Borga
vystřídal na tomto postu hrabě Petr Petrovič Pahlen. Již v úvodní instrukci od
Nesselrodeho dostal Pahlen velmi jasně na srozuměnou, že jeho mise bude narážet
na neustálé problémy, hlavně z carovy strany Petrohradu: „Vzhledem k odlišnosti
principů, kterými se řídí Francie a Rusko, nemohou být naše vztahy ani těsné, ani
naplněné důvěrou.“404 Pahlen byl proslulý svým odmítnutím sledovat ruské, polské
a finské poddané v době červencového povstání, jak to od něj požadovalo III.
Oddělení, celkově ale jeho jmenování znamenalo důkaz nižšího důrazu na
zastupitelský úřad v Paříži ve srovnání s Londýnem.
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ARMÁDA
Zahraniční politika každého státu musí nutně vycházet z jeho vnitřních
podmínek a reflektovat je. Pokud je stát vnitřně oslaben, nemůže být jeho politika
dostatečně razantní, musí daleko více sil věnovat uklidňování vnitřní situace.
Následující kapitola se bude věnovat vnitřní situaci v ruském státě, jakož i situaci
panující v ruské armádě ve třicátých letech devatenáctého století. V době polského
povstání se již naplno projevovala relativní slabost ruské armády v boji s dobře
organizovaným protivníkem. Vedle faktické neschopnosti porazit protivníka pak
začínala být zřejmé, že pověst ruské armády jako reálné a obávané veličiny dostávala
povážlivé trhliny. Zvláště v dobře informovaných kruzích už její síla nebyla
považována za nezpochybnitelnou. Jak bude zřejmé i z následující kapitoly,
evropské velmoci ruskou armádu nebraly jako rovnocennou jejich ozbrojeným
sborům a již vůbec ji nepovažovaly za hrozbu samu o sobě.
Celkové odhady početních stavů ruské armády kolísaly od půl milionu až po
zhruba milion vojáků řádné služby.405 Takovou armádu si země musela držet jednak
z důvodů objektivních (extrémní rozloha státu v kontrastu s doslova mizerným
stavem komunikací, který prakticky znemožňoval rychlé přesuny vojsk a vedení
válek zvláště na jihu země), jednak z důvodů více či méně subjektivních (prestižní
důvody, carova snaha bojovat proti revolucím), pravděpodobně nejdůležitějším
důvodem bylo ale odstrašení nepřítele od případné agrese. Z přibližně 850.000
aktivně sloužících vojáků tak byla ruská armáda použít v boji proti Polákům celkem
zhruba 180.000 vojáků. Všichni ostatní museli být použiti na zajišťování vnitřní
bezpečnosti. Ruská armáda navíc vzhledem k své velikosti spotřebovávala obrovské
prostředky na provozní náklady. Tyto prostředky následně chyběly pro její vybavení.
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Nejvýrazněji se daný problém projevoval v případě výstroje, která přeci jen
procházela častějšími obměnami než zbraně.
Nesmírně závažným problémem ale byla snížená mobilita armády, zvláště
schopnost koordinovat přesuny na velké vzdálenosti se zásobováním, jako například
v době polské kampaně v roce 1831. Vzhledem ke klimatickým podmínkám zůstala
ruská armáda závislá v Polsku na místních zdrojích. Rusko navíc nebylo připraveno
na dlouhodobé střetnutí, tažení mělo proběhnout co nejrychleji a bez jakýchkoli
komplikací. Dokonce se i očekávalo, že se polský odpor zhroutí, jakmile se jednotky
ruské armády objeví na hranici Polského království. Tomu bylo přizpůsobeno i
množství přepravovaného proviantu. Když se následně ukázalo, že polský odpor
bude trvalejšího rázu, v ruské armádě se projevil citelný nedostatek téměř všeho.
Problémy se vyřešily až jednáním s Rakouskem a Pruskem. Metternich v březnu 1831
přislíbil ruskému velvyslanci ve Vídni Tatiščevovi, že Rakousko bude carským
vojskům odprodávat veškeré potřebné zásoby ze svých skladů v Haliči. Podobnou
pomoc poskytovalo i Prusko.406
Otázky nevzbuzovaly jen početní stavy, ale také kvalita jednotek. Garda byla
vycvičena pro carovu ochranu a nikdy neoperovala bez něj. Ani jednotky
z vojenských kolonií nepředstavovaly o nic výraznější sílu. Heytesbury pak psal o
polské armádě otevřeně: „Polská armáda, jak se domnívám, bude mít jen velmi
pochybnou spolehlivost, když bude postavena proti francouzské armádě.“ Z celého
výčtu ještě odečetl jednotky nutné pro zajišťování jak Varšavy, tak i Polska. Jeho
celkový odhad jednotek, které mohl car pro operaci v zahraničí bezprostředně
uvolnit, tak dosahoval pouze 100.000 mužů. Informaci ministra války Černyšova o
schopnosti ruského cara poslat během dvou měsíců do Belgie až 200.000 vojáků bral
tak Heytesbury velmi vlažně.407
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Již před polským povstáním panovaly z mnoha důvodů velké pochyby o
bojeschopnosti ruské armády. Vévoda Wellington, který byl poměrně dobře s jejím
stavem obeznámen, odhadoval, že po válkách s Osmanskou říší a Persií nebude
schopna postavit do zbraně více než osmdesát tisíc mužů. Britský velvyslanec
Heytesbury si všímal i katastrofálního stavu disciplíny ruské armády při potlačování
cholerových nepokojů v Sevastopolu v květnu 1830, kde vojáci odmítli splnit rozkaz
a střílet do davu a nechali naopak, aby dav roztrhal jejich velitele, dočasného
vojenského gubernátora generálporčíka Stolypina, na kusy. Speciální komise poté
soudila celkem 980 vojáků. Sedm jich bylo zastřeleno.408
Ruskou armádu začínala v roce 1829 kosit v obrovském měřítku epidemie
cholery, jež byla do Ruska zavlečena pravděpodobně z Persie nebo Osmanské říše.
Jen v době tureckého tažení bylo u armády diagnostikováno na 120.000 případů
cholery, moru a jiných nemocí, což výrazně snižovalo její bojeschopnost. Zatímco
v bojích s nepřítelem ztratila ruská armáda kolem 20.000 vojáků, na vrub cholery a
jiných nemocí připadlo 90.000 mrtvých.409 Samotné soustředění armád jen
podporovalo šíření epidemie. Ještě hůře se cholera projevila v kampani proti Polsku
v roce 1831, kdy měsíční počet nakažených vojáků stoupl z březnových 700 na 8700
v dubnu. V dubnu 1831 bylo také zaznamenáno 2700 úmrtí na tuto nemoc410. Mezi
jinými na ni zemřel jak vrchní velitel ruské armády bojující v Polsku generál Dibič,
tak i carův bratr Konstantin Pavlovič.
Cholera se v podmínkách vojenského tažení, kdy byly na relativně malém
prostoru s problematickým zajištěním základních hygienických potřeb shromážděny
obrovské počty lidí, šířila obrovskou rychlostí, jak například poznamenal
Heytesbury: „Celá země, od Tylže, Astrachaně, Orenburgu až po Moskvu je
408
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devastována nákazou, která se pravděpodobně rozšíří za hranice impéria. Přinesla
zmaření spousty životů a zničení spousty majetků, veškerá komunikace a obchod
jsou fakticky zablokovány a veškeré nábory do armády se staly naprosto nemožnými
(zvýrazněno v originále).“411 I když mělo Rusko oddíly, které byly určeny pro
ochranu vnitřního klidu v impériu, jejich stavy se také povážlivě tenčily. Epidemie
cholery, která dorazila do Petrohradu v červenci, stejně jako neúspěchy ruské
armády, oslabily velmi výrazně ruskou pozici.
Doplňování armády o nové vojáky bylo nesmírně pomalou a komplikovanou
záležitostí. Početní stavy carské armády nedosahovaly v průběhu let 1830–1832
takových rozměrů, jaké potřebovala. Některé pluky se po taženích v Polsku, Persii a
Osmanské říši dostávaly pouze na polovinu svého bojového stavu, jejich doplnění
představovalo naprostou nezbytnost. Podle odhadu vicekancléře Nesselrodeho
z června 1831 potřebovala ruská armáda jen na doplnění čtyř pluků, které byly
nejvíce postiženy bojovými ztrátami v průběhu polského povstání i předcházejících
tažení, asi 100.000 mužů.412 Brzdou pro takový proces ale byla neexistence branné
povinnosti. Na rozdíl od Francie neexistovala v Rusku branná povinnost a ani velké
vycvičené rezervy. Noví rekruti tak museli projít nejdříve výcvikem, aby mohli být
zařazeni do činné armády.
Situaci ještě komplikovala nedostatečná infrastruktura a malá schopnost
rychle poskytnout potřebné jednotky, která nutila ruského cara vydržovat armádu
nepoměrně větší, než tomu bylo u jiných států. Podle hlášení z roku 1832 doprava
jednoho rekruta od vydání příkazu v Petrohradě až po jeho nástup k jednotce trvala
v průměru plných pět měsíců. Další měsíce následně trval jeho výcvik. Když žádal
generál Paskevič v srpnu 1831 Mikuláše o další posily, car mu by nucen sdělit, že
může okamžitě dostat nejvýše 10.000 vojáků. Další síly mu mohly být k dispozici
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nejdříve na jaře následujícího roku.413 Pokud tedy chtěla ruská armáda reprezentovat
nějakou akceschopnou sílu, musela být připravena daleko dříve než její protivníci.
Ve zdůvodnění pro uvedení armády do bojové pohotovosti v listopadu 1830 popsal
tento jev vicekancléř Nesselrode. V přípravách nešlo ani tak o snahu svévolně
zaútočit jako o zabezpečení její schopnosti zareagovat na rozkaz.414
Navzdory alarmistickým článkům v západním tisku Rusko tak nebylo
považováno za sílu rovnocennou Francii či Velké Británii oficiálními představiteli
žádné z velmocí, zvláště když i jejich velvyslanci, podobně jako Heytesbury,
dodávali nepříliš lichotivé zprávy o ruských jednotkách. Představitelé obou velmocí
pak stále častěji naznačovali i v diplomatických jednáních nedůvěru vůči ruským
ozbrojeným silám. Palmerston si dokonce dovolil v červnu 1831 Matuszewiczovi
sdělit, že považuje Litvu a Polsko pro Rusko za definitivně ztracené. Ještě před
několika měsíci by si podobné vyjádření, i přes Heytesburyho nepříliš lichotivá
hodnocení ruské vojenské síly, nedokázal nikdo ani představit.415
Britský velvyslanec Heytesbury se silou ruské armády zabýval podrobně. Jeho
závěry byly k její síle velmi rezervované. Celkový počet mužů, kteří mohli být
nasazeni v kratším časovém horizontu, odhadoval v říjnu 1830 na 180.000 mužů.
Z tohoto počtu představovaly 40.000 mužů jednotky z vojenských kolonií, dalších
80.000 pak pocházelo z litevských a polských jednotek. Garda rozmístěná kolem
Petrohradu dosahovala i s rezervami počtu 60.000 mužů. Ostatní armády byly
rozptýlené po celé říši, nemohly být k dispozici pro jakékoli operace ofenzivní
povahy, tedy pro nasazení mimo ruské území. Celkový efekt odstrašení tak
prakticky ztrácel jakýkoli význam.
Velmi nevybíravě se o schopnosti ruské armády zasáhnout proti Francii
vyjadřovali i poslanci francouzského parlamentu, stoupenci tvrdé linie a pomoci
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Polsku proti ruské armádě Maugin či Bignon. Dle jejich názoru nemohlo Rusko bez
pomoci Velké Británie samostatně vést rozsáhlejší tažení. Po propuknutí
listopadového povstání byla situace ještě méně přehledná a zdálo se, že pochyby se
naplňují.416 Poplašné zprávy v západním tisku, které hovořily o nebezpečí ruské
invaze, tak byly značně přehnané, reálný stav byl daleko více v neprospěch Rusů.
Jako opatření pro zvýšení akceschopnosti ruské armády v evropském prostoru
byly pod správu ministerstva války vyčleněny jednotky o síle 150.000 mužů, ale
pochyby britského velvyslance zůstávaly i nadále. Ruské přípravy byly zdůvodněny
nebezpečím ze strany Francie, která sama mohla mít k dispozici až milion vojáků, a
to jak v rámci regulérní armády, tak i v Národních gardách. Podle vicekancléře
Nesselrodeho nebyla na vině samotná francouzská vláda jako spíše určité skupiny ve
Francii, jejichž sílu nebyla schopna kontrolovat. Ty byly s to vyvolat celoevropskou
válku.417
Car si byl podobných problémů vědom, zvláště po nepřesvědčivých
průbězích tažení proti Persii a Osmanské říši. Úkolem zvýšit efektivitu a
bojeschopnost ruské armády byl pověřen ministr války a náčelník generálního štábu
Černyšov. Ten byl znám, vedle své nízké popularity a bezvýhradné loajality vůči
Mikulášovi, hlavně jako konzervativní reformátor, jehož strategií byly pomalé
přeměny v rámci systému. Nejprve se pustil do zmapování stavu ruské armády po
taženích proti Persii, Osmanské říši a také Polsku. V červnu roku 1831 předložil
carovi memorandum, které navrhovalo dílčí změny především ve struktuře armády
a vedení operací. Jeho názor vycházel z předpokladu, že hlavním problémem ruské
armády je nedostatečná centralizace. Armáda tak sice vedla kampaně, ale byla
odříznuta od finančních zdrojů. Nad těmi bdělo ministerstvo financí, které se oproti
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armádním plánům snažilo vojenské operace limitovat. Hlavním závěrem tedy bylo,
že je nutné sjednotit Hlavní štáb a ministerstvo války do jednoho orgánu.418
Černyšov ve své snaze o efektivizaci řízení armády nebyl ani zdaleka sám.
Představitelé carské administrativy vyvíjeli občasné pokusy provést reformu armády
tak, aby lépe odpovídala potřebám své doby a odčerpávala méně finančních
prostředků z rozpočtu. Hrabě Arakčejev provedl podobnou prověrku v roce 1822,
ovšem s více než nepřesvědčivými výsledky. Reforma prostřednictvím vojenských
kolonií se ukázala být naprostým fiaskem, které ještě více devastovalo státní finance.
Kolonie vytvářely vnitřní napětí a byly potenciální hrozbou pro klid země. Mikuláše
k jejich zrušení a převedení vojáků pod označení „zemědělští vojáci“ definitivně
přesvědčila novgorodská vzpoura v červenci 1831. Ta propukla ve chvíli největšího
tlaku ze strany Francie a Británie, a podkopávala tím silně ruskou pozici. Vzpouru,
které se zúčastnilo asi 3600 lidí a při níž bylo zabito kolem 200 důstojníků, šlechticů
či státních úředníků, se podařilo relativně rychle potlačit i díky carově rozhodnosti.
Na druhou stranu ale bylo zřejmé, že kolonie představují velké potenciální nebezpečí
pro vnitřní klid země.419
V dubnu roku 1831 se poprvé sešla Tajná komise pro hledání cest pro zvýšení
vojenské kapacity Ruského impéria, ve které zasedli vedle dalších ministr financí
Kankrin, ministr vnitra Zakrevskij a ministr války Černyšov. Komise zkoumala vedle
možnosti faktického zlepšení akceschopnosti armády také zvýšení účinnosti jejího
působení v zahraničněpolitických otázkách.420
Kapitolu samu pro sebe představovalo materiální vybavení armády. Nízká
produkce ruského průmyslu se dotýkala i natolik zásadní oblasti, jakou bylo
zbrojení. Rusko nedokázalo pro svoji armádu vyprodukovat dostatečné množství
zbraní. Výroba méně než sta tisíc pušek ročně jen těžko postačovala jejím potřebám.
Nedostatek se projevil již v období turecké války 1828–29, kdy zásobování armád
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závažným způsobem kolabovalo a jen slabost turecké armády zachránila Rusko od
pohromy.421 Ještě horší nedostatky se ale projevovaly v oblasti armádní výstroje. Její
kvalita byla extrémně nízká, navíc dodávky nebyly dostatečné pro pokrytí
armádních potřeb.
Finanční prostředky celkově limitovaly akceschopnost ruské armády, a to až
téměř prohibitivním způsobem. Na konci roku 1830 varoval ministr financí Kankrin
Mikuláše, že si Rusko vedení další války nemůže dovolit. Pro Mikuláše byla taková
situace samozřejmě velmi nepříjemná. Stejně tak i v instrukcích tajné komisi pro
vytvoření záložních vojsk z dubna 1831 upozorňoval, že jakékoli změny musejí být
vedeny s ohledem na špatný stav státních financí. Reforma, kterou měla být zřízena
rezervní armáda o síle 230 tisíc mužů, se nakonec neuskutečnila nejen kvůli
nedostatku finančních prostředků, ale také kvůli obavám, že by se mohla stát
zdrojem dalšího napětí v Ruském impériu.422
Ruský car nebyl jediným evropským státníkem, který musel řešit problémy
s udržitelností výdajů na armádu. Zajímavým návrhem, se kterým přišel v květnu
1831 francouzský ministr Sébastiani, bylo částečné odzbrojení na evropském
kontinentu. Celá iniciativa měla pochopitelně za cíl nikoli samotné odzbrojení jako
spíše demonstraci mírumilovných úmyslů ze strany Francie. Návrh byl přijat velmi
pozitivně, nicméně nedošlo k jeho provedení. Metternich navíc upozorňoval, že
vedle stálé armády, jíž by se opatření týkalo, disponovala Francie, na rozdíl od
ostatních mocností, ještě Národní gardou. Ta už odzbrojení nepodléhala.423 Ruská
pozice vůči návrhu byla zdrženlivá. Velvyslanec v Paříži Pozzo di Borgo ve své
depeši navrhoval bezvýhradný souhlas s formulací vypracovanou francouzskou
vládou, že všechny armády budou redukovány na úroveň, která je pro ně obvyklá
v mírové době. Hlavním argumentem Pozzo di Borga pro přijetí takové deklarace byl
fakt, že ruská armáda se neorganizovala na principu záložních vojsk a odvodů, její
421
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stav se tedy téměř neměnil ani v době války. Car naproti tomu požadoval formulaci
přímo vyjímající ruskou armádu z povinnosti snižovat stavy. Nesselrode, kterému
bylo jasné, že by podobná formulace nalezla jen stěží pochopení u ostatních
mocností, přišel s jakýmsi kompromisním návrhem, který spočíval ve formulaci
požadující snížení stavu armád na úroveň, které dosahovaly před „posledním
zvyšováním stavů armád“. Touto formulací fakticky uspokojil i cara a ten dal
souhlas s odpovědí na francouzskou iniciativu.424 Podobně zdrženlivě postupovalo i
Prusko, které sice mělo obrovský zájem na snížení finanční zátěže, kterou udržování
armád na obou jeho hranicích představovalo, ale nemohlo si je z bezpečnostních
důvodů až do vyřešení belgické i polské otázky dovolit.425
Ruská armáda i přes svůj zdánlivě vysoký početní stav čelila ve třicátých
letech devatenáctého století vážným problémům. Velká část jejích jednotek musela
být rozmístěna na území říše a nemohla být připravena k nasazení v zahraničí.
Ruský

průmysl

nedokázal

poskytnout

dostatečné

zázemí.

Infrastruktura

nedovolovala dopravovat jednotky a zásoby na místo. Problémy se začínaly
projevovat již proti relativně slabým armádám, jako byla turecká nebo perská.
Rusko tak přicházelo o hlavní prostředek, na který spoléhalo v souvislosti se
svojí armádou, a to na zastrašovací efekt. Jak bylo vidět v předcházejících kapitolách,
pověst ruské armády jako ohromné agresivní síly sice byla mezi evropskou
veřejností velmi rozšířená, západní vlády byly nicméně velmi dobře zpraveny o její
slabosti. Jednotlivé projevy demonstrace síly tak vnímaly sice se znepokojením, ale
také s vědomím, že ruská armáda není schopna samostatné akce na Západě a že
případné protirevoluční tažení nemůže uskutečnit bez spojenců.
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RUSKÁ VEŘEJNOST
Otázka

úlohy

veřejného

mínění

v rámci

absolutistického

státu

byla

samozřejmě vždy omezená. Jestliže o západní Evropě platilo, že rozhodující skupiny,
které vytvářely veřejné mínění, byly relativně málo početné, v případě Ruska platilo
toto tvrzení dvojnásob. Vzdělané vrstvy, které určitým způsobem uvažovaly o
zahraničněpolitických událostech, byly soustředěny téměř výhradně v Petrohradě a,
s jistou rezervou, v Moskvě. Zbytek země zůstával v této oblasti nečinný. To sice
vytvářelo výhodné podmínky pro jednodušší kontrolu nálad právě v těchto
skupinách, zároveň ale zvyšovalo nebezpečnost každého opozičního hlasu.
Takovou situaci si Mikuláš I. zcela zřetelně uvědomoval, a proto kladl velký
důraz na cenzuru. Ta se řídila cenzurním řádem z roku 1828, který sice proti
předchozímu stavu znamenal zmírnění, ale ani tak nemohl být považován za nijak
liberální. Jakékoli komentáře, respektive otevřený nesouhlas s politikou, byly
vnímány jako nebezpečné projevy, které ve svých důsledcích mohly vést až
k revoluci. Podobně tomu bylo u zahraniční politiky, i když zde se podpora
carskému režimu dala vystopovat nejzřetelněji. Cenzuře dokonce podléhaly nejen
knihy, které přímo nesouhlasily s oficiální politikou, zakazovány byly i tituly, které
znevažovaly hlavy cizích států, což bylo vzhledem k carovým postojům například
v případě Francie Ludvíka Filipa paradoxní.426
Podobně jako pro knižní tituly existovala různá míra cenzury i pro noviny.
Zprávy byly rozděleny do několika skupin, a to podle závažnosti. Některé zprávy
nebyly vůbec publikovány, některé mohly být publikovány pouze v cizím jazyce
(hlavně ve francouzštině), část mohla být volně publikována v ruštině. Zprávy
o aktuálním politickém dění mohla v ruštině otiskovat pouze tři periodika, Severnaja
pčela, Russkij invalid a Syn otěčestva, ve francouzštině vycházel list jménem Journal de
St. Pétersbourg, který tlumočil oficiální stanoviska carské moci, carova prohlášení a
jiné dokumenty oficiální povahy. Noviny Severnaja pčela vycházely do roku 1831
426
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třikrát týdně, poté denně, a dosahovaly v různých letech nákladu čtyř až deseti tisíc
výtisků, to vše v zemi, jejíž obyvatelstvo jen v evropské části Ruska čítalo na 50
milionů obyvatel. Tyto noviny měly v Rusku prakticky monopol na aktuální
zpravodajství ze zahraničí, ostatní periodika se zabývala spíše společenskými
tématy. Takové privilegium pro list vydávaný ve své době významným spisovatelem
Nikolajem Grečem bylo ovšem vykoupeno daleko silnějším dohledem ze strany
cenzurních orgánů.427
Nejvyšší míře cenzury podléhaly samozřejmě i zprávy z domova, obzvláště ty
zaměřené na informace o revolucích či jiných potenciálně nebezpečných událostech.
Britský velvyslanec v Rusku Heytesbury například ve svém dopise o cholerových
bouřích v Sevastopolu psal lordu Aberdeenovi: „Nikde na světě není jiná země, kde
by byly zprávy o tak smutných událostech tak pečlivě skrývány před veřejností,
obzvláště

v době

nepřítomnosti

nejvyšších

představitelů.“428

Do

různých

společenských klubů byly odebírány i zahraniční noviny, nicméně doručeny mohly
být až po jejich schválení cenzurou. Stávalo se tak velmi často, že noviny byly
doslova „zmrzačeny“ zásahy od cenzora. Alexandr Jakovlevič Bulgakov vzpomínal
na žádosti Petra Jakovleviče Čaadajeva, který mu nezřídka, jako šéfovi poštovního
úřadu psal: „Pošlete mi, prosím, Revue des Deux Mondes za poslední den v takové
formě, v jaké ji Bůh stvořil, nikoli v takové, jakou z ní udělali lidé.“429 Ruské noviny
tak zachovávaly striktní mlčení i o událostech ve Francii v době červencové revoluce,
veškerý zahraniční tisk, který nebyl směřován k zástupcům cizích zemí v Rusku, byl
pozastaven na poštovních úřadech. Záleželo pouze na rozhodnutí cenzora, jakou
informaci hodnotil jako závadnou. Případné propuštění závadné informace
představovalo pro cenzora ohrožení jeho místa.
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Jak ale o něco dále ve stejném dopise Heytesbury psal, i přes cenzuru nebylo
veřejné mínění v Rusku od dění ve světě úplně odříznuto: „Je jednoduché ovlivnit
místní veřejné mínění. Informace sem i přes přijatá opatření stejně dostanou, jen
vypjaté mlčení vlády dává vzniknout úvahám o tom úplně nejhorším. Obecně zde
panuje názor, že král a Polignac na sebe tyto hrůzy uvrhli sami svojí nezodpovědnou
a hloupou politikou porušování ústavy. To ale nic nemění na tom, že si nikdo
nemůže být jist tím, kde se tato reakce zastaví a jaký to bude mít vliv na mnoho
dalších států.“430 Úplné informace o francouzských událostech se objevily v Journal de
St. Pétersbourg až po carově příjezdu z inspekční cesty po Finsku. Podobně tomu bylo
i s informacemi o choleře a jejím postupu v Moskvě, které vyšly v srpnu 1831 ve
stejném deníku až po carově návratu z tohoto města.
Šíření cholery po celém Rusku mělo negativní vliv na ruské veřejné mínění a
následně i na akceschopnost zahraniční politiky státu. Na začátku belgické krize
Heytesbury psal do Londýna: „Mám velké pochybnosti o tom, že i když armáda
unikne nákaze [cholery], dovolí veřejné mínění (jakkoli celkově netečné v této zemi)
pochodovat do cizí země, když nákaza působí takovou zkázu v samotném Rusku.“431
Britský velvyslanec považoval tento faktor za nesmírně významný a předkládal jej
k rozhodnému zvážení. Situaci podle jeho názoru ještě ztěžovala skutečnost, že ruské
noviny o choleře mlčely, což jen dávalo prostor pro nejrůznější spekulace. Celkově
zdůrazňoval, že idea války byla v ruské společnosti velmi nepopulární. Jako jediné
příznivce tažení proti Belgii, popřípadě Francii, označoval ministra války Černyšova
a generála Dibiče.
Napětí v samotném impériu ještě zvyšovala policie, která jednala velmi
ukvapeně. Do cholerových domů byli zavíráni jak nemocní, tak i zdraví, čímž se
cholera dále šířila. V červnu 1831 dorazila cholera až do Petrohradu, kde na ni v době
jejího největšího náporu umíralo až 800 lidí denně. Následně propukly lidové bouře
430
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spojené se zabíjením lékařů a zdravotníků, kteří byli obviňováni ze spojení
s polskými povstalci a ze záměrně chybného postupu při léčení smrtelné nemoci.
Mikuláš na takový vývoj reagoval se vší rozhodností a potlačil nepokoje již
v samotném zárodku, a to dokonce za svého osobního dohledu. Cholera v hlavním
městě ale paradoxně snížila tlak, který na Petrohrad vyvíjela především Paříž. Po
dobu

jejího

řádění

se

jednání

omezila

jen

na

nutné

minimum,

otázka

zprostředkování míru v rusko-polském konfliktu byla tedy odsunuta do pozadí.
Navíc, karanténní opatření přijatá v Narvě v květnu 1831 ještě více zpožďovala
korespondenci mezi evropskými zeměmi a Petrohradem. V červenci tak před
cholerou přesídlil dvůr do nedalekého Carského sela.432
Přesto ani představitelé ruské vzdělané vrstvy nesledovali evropské události
zcela bez zájmu, nejvíce pochopitelně ty, které se přímo dotýkaly samotného Ruska.
Jak uvádí Benkendorf, objevovali se mladí důstojníci a studenti, kteří připíjeli na
zdraví Ludvíka Filipa, kterého nazývali z důvodů utajení Leontijem Vasiljevičem.
Celkově se ale opoziční projevy omezovaly pouze na plané řeči. Podobně plamenně i
Puškin psal ve svých pamětech o „bezduchých čtenářích francouzských novin,
radujících se při každé zprávě o našich neúspěších v Polsku“.433
Zatímco ale v západní Evropě bylo veřejné mínění jednoznačně nakloněno
Polákům, v Rusku tomu bylo přesně naopak. Poláci byli z mnoha důvodů (polské
výsady, spojenectví Poláků s Napoleonem, navíc jedním z požadavků bylo i
obnovení polského státu v hranicích před rokem 1772, tedy přičlenění tzv. západních
krajů) velmi neoblíbení. Jako příklad takovýchto názorů ruských intelektuálních elit,
byť z konzervativního tábora, může sloužit pohled Nikolaje Michailoviče Karamzina
na situaci ve vztahu mezi Ruskem a Polskem. Ten ve své stati O starém a novém Rusku
z roku 1811 důrazně varoval cara Alexandra před zaváděním liberálních opatření a
naopak radil jejich zrušení. Argument pro významného ruského spisovatele a
“Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka: Dokuměnty Ministěrstva inostrannych děl
Rossijskoj Feděracii”, 360.
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historika ležel především v dějinách vztahů obou národů, které byly naplněny
vzájemným hlubokým nepřátelstvím. Karamzin tak doslova psal: „Vlastní
bezpečnost je nejvyšším zákonem politiky. Raději bychom souhlasili s tím, aby si
Napoleon vzal Šlesvicko, než jakýmkoli způsobem obnovit Polsko.“434 Takový názor
nebyl ani zdaleka ojedinělý již v době dlouho před povstáním, s postupem času se
podobné nálady spíše posilovaly. Nelze tak souhlasit s tvrzením britského historika
Normana Daviese o tom, že pokud by ruská veřejnost věděla o smířlivém postoji
Poláků hlavně na počátku povstání, že by se k němu postavila jinak.435
Boj ruské armády proti Polákům se tak dá krátce shrnout z pohledu
především petrohradské elity, ale nejen jí, jako boj proti „nevděčníkům“. Julia BrunZejmis vidí dokonce v polské otázce sjednocující prvek, „kolem kterého se jinak
rozrůzněná

ruská

společnost

sjednotila

v mocném

probuzení

národního

sebeuvědomění“.436 Navíc byla polská armáda považována za přeci jen silnějšího
soupeře, než jakým byli Peršané či Turci. Ruské publikum tak sledovalo samozřejmě
jakékoli zprávy z bojiště, ty se k němu ale paradoxně dostávaly daleko později než
do západní Evropy.
Nálady ve společnosti sledovalo III. oddělení soukromé kanceláře Jeho
imperátorského veličenstva a podávalo ústy svého velitele Benkendorfa hlášení o
náladách ve společnosti. Benkendorf celkově zmiňoval pozitivní, tedy plně
provládní, nálady ve společnosti, přesto se objevovaly hlasy, které Poláky bránily.
Z liberálních kruhů se ozývala obrana polských povstalců, nicméně taková obrana
byla podmíněna absencí jakýchkoli územních požadavků vůči území chápanému
jako ruské, tedy i oblastem tzv. západních krajů, tj. Litvy, Běloruska atd. Takovou
podmínku ale Poláci odmítli prakticky hned na začátku, kdy jedním z požadavků
Lubeckého mise do Petrohradu v prosinci 1830 bylo připojení území odebraných
Nikolaj M. Karamzin, Zapiska o drevněj i novoj Rossii, (Moskva: Nauka, 1991), 33.
Norman Davies, God’s Playground. A History of Poland, díl II., (Oxford: Oxford University Press,
2005), 239.
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Polsku jednotlivými zábory. Podle Benkendorfa se veřejné mínění v Rusku rozdělilo
na počátku polského povstání na tři tábory, kdy „patrioté“ požadovali co
nejrozhodnější vojenský zásah v Suvorovově stylu, „umírnění“ si přáli uklidnění
situace, která byla v důsledku cholery, armádních ztrát z přecházejících tažení či
špatné hospodářské situace již tak velmi těžká, a „liberálové“, kteří si přáli boj Ruska
se Západem, ve kterém by zvítězila konstituční Francie a pomohla by zavést ústavu i
do Ruska.437
Ruské veřejné mínění se tak až na drobné výjimky soustředěné většinou
v petrohradských a moskevských intelektuálních kruzích stavělo proti povstalcům.
Dokonce i bývalí děkabristé, tedy většinou lidé, kteří původně zastávali názor, že
Polákům by měla být dána samostatnost, se najednou obrátili proti nim.
Prominentním představitelem takového obratu byl například původně teoretik
děkabristického hnutí Michail Lunin, který ve své práci Přehled polské problematiky,
napsané v roce 1840 ve vyhnanství na Sibiři, představil i přes svůj katolicismus
pohled ostře kritizující polské povstalce za jejich územní požadavky i za povstání
samotné. Na druhou stranu jeho práci nelze vnímat jako striktně opoziční, protože
stejně příkře hodnotila i ruská opatření následující po porážce povstání.438
Všeobecných nálad panujících v ruské říši si velmi dobře všímali i zahraniční
pozorovatelé. Podle nich se mohli ruský car a vláda jednoznačně opírat o podporu
veřejnosti. Podle britského velvyslance, a asi nejlepšího znalce ruských poměrů ze
všech příslušníků zahraničního diplomatického sboru v Petrohradě, Heytesburyho se
jednalo o boj mezi Ruskem a Polskem na život a na smrt. Heytesbury si nedělal o
možnosti jakékoli shovívavosti vůči povstalcům žádné iluze, a to již jen z prostého
důvodu odporu veřejnosti vůči takovému postupu. Ruská armáda neměla podle jeho
pozorování proti Polákům nejmenší problém s povoláním mužů do zbraně, zvláště
Sidorova, Ščerbakova (ed), „Rossia pod nadzorom“, 70.
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mezi důstojníky. Podle jeho slov neexistoval jediný případ, že by kdokoli odmítal
nastoupit do služby.439
Celkový konsenzus v podobě razantního postoje vůči polským povstalcům ale
postupně začínal uvadat s tím, jak se prodlužovaly boje a docházely i zprávy o
neúspěších carských armád. Zatímco na počátku povstání existovaly naděje, že již
samotný vstup ruské armády do Polska donutí povstalce složit zbraně, pomalý
postup vojsk vzbuzoval stále více pochyb o úspěchu ruských armád. Hlavní zloba
padala jednoznačně na generála Dibiče, kterému byla vyčítána váhavost a
neschopnost vést oddíl větší než pluk. Jeho úmrtí 17. (29.) května 1831 bylo následně
veřejností přijato spíše s uspokojením. Podobné lze říci i o smrti polského místokrále
a carova bratra Konstantina Pavloviče 3. (15.) června 1831.440
Ruské publikum negativně reagovalo na jakoukoli kritiku ze zahraničí. Pokud
jsme zmiňovali téměř jednohlasnou podporu povstalým Polákům ze strany evropské
veřejnosti, ze strany ruské se dostávalo carské vládě stejně silného mandátu pro
konání ruských vojsk. Na rozdíl od abstraktního a jen těžko hmatatelného boje proti
revoluční hrozbě, v tomto případě se jednalo o velmi konkrétní situaci, kdy se
vzbouřil národ, který si v rámci impéria užíval výhod pro jiné naprosto
nedosažitelných. Takové názory a postoje nebyly ani zdaleka ojedinělé. Podobně
negativně se k Polákům stavěl i Puškin či Lermontov.441
Nejznámějšími reakcemi na kritiky ruské politiky vůči Polsku jsou Puškinovo
Klevetnikam Rossii (srpen-září 1831) a Čaadajevovo Něskol'ko slov o pol'skom voprose
(konec 1831 – začátek 1832).442 Jejich slovo bylo z hlediska petrohradské společnosti
naprosto zásadní, protože oba do velké míry určovali společenské trendy. Zvláště
Puškin

se

stal

modlou

liberální

mládeže,

jeho

hlas

tedy

zapůsobil

na

nejproblematičtější část populace. Ve svých pracích jak Čaadajev, tak i Puškin
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vyjadřovali silný odpor vůči zahraničnímu vměšování do tohoto vnitroruského,
popřípadě mezislovanského problému. Reagovali tak hlavně na debaty ve
francouzském parlamentu o možnosti zasáhnout do bojů ať již v podobě
diplomatického nátlaku, nebo přímé vojenské intervence. Z Puškinova pohledu
(Puškin měl již v této době za sebou studium problematiky tzv. „samozvanců“, tedy
Lžidimitrijů, v ruských archivech) šlo o jednoznačně vnitřní ruský problém. Jak psal
Pjotru Vjazemskému: „Pro nás je polská vzpoura rodinnou záležitostí, starým
dědičným sporem, který nelze soudit podle evropských dojmů, i kdybychom
chtěli.“443 Zásadu nevměšování pak ctil i v případě evropských revolucí z let 1830 a
1831. Podle jeho názoru bylo nutné Poláky litovat, nikoli je trestat, ale jejich
nezávislost by ohrozila existenci samotného Ruska. Pro Puškina byli Poláci „naši
dávní nepřátelé“. Navíc byla podle něho Evropa vůči Rusku nespravedlivá, jelikož
zapomínala na to, že právě Rusko zachránilo Evropu od Napoleona.444 Puškin
dokonce navrhoval knížeti Benkendorfovi založení časopisu, který by si kladl přímo
za cíl bránit ruské zájmy v zahraničí.
Častým výkladem Puškinových veršů oslavujících konání ruské armády v boji
proti polským povstalcům je teze o snaze velkého ruského básníka zalíbit se carské
administrativě a carovi samotnému. Puškin byl totiž v červenci roku 1831 přijat
Mikulášem I. do státní služby jako historik. Již v jeho raných dílech nicméně
nacházíme narážky na polský národ jako na největšího soupeře Rusů. To mu sice
nebránilo v přátelství s Mickiewiczem, kterého dokonce považoval za jediného
Poláka, o kterého se v době vypuknutí polského povstání obával, ale i tak byl jeho
pohled na věc záležitostí ideovou. Velmi zřetelně vyjádřil Puškin své názory na
polské povstání v dopise kněžně Chitrovo dne 9. prosince 1830: „Zprávy o polském
povstání mnou úplně otřásly. Konečně budou naši opravdoví nepřátelé zničeni, a tak
nezůstane nic z toho, co udělal Alexandr, protože nic z toho nemělo základ v ruských
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zájmech, ale bylo založeno jen na pýše, teatrálním efektu atd.“445 Negativní postoje
vůči Polákům ještě získávaly na síle v průběhu povstání, kdy prakticky
znemožňovaly jakékoli smíření s povstalci. O něco později, 21. ledna 1831, se Puškin
vyslovil opět v dopise kněžně Chitrovo o „Varšavské gubernii“ jako jediné možné
budoucnosti, která by měla pro Polsko existovat. Podle jeho mínění mělo její zřízení
nastat již před 33 lety.446
Není ani divu, že se služeb nejvýznamnějších ruských básníků pokusil
k politickým cílům využít ministr národní osvěty Uvarov. Pro Uvarova, tvůrce
známé formule pravoslaví-samoděržaví-národnost, byl v té době již velmi populární
Puškin zajímavý jako propagátor jeho myšlenek. Dokonce převedl báseň Klevetnikam
Rossii do francouzštiny a ve Francii ji hodlal také publikovat, z jeho pokusu ovšem
nakonec sešlo.447 Hlavním důvodem bylo to, že Uvarov i přes své vysoké vzdělání a
nesporně vysokou inteligenci postrádal Puškinovu genialitu. Jeho verše tak byly
spíše parodií na Puškinovu báseň než jejím překladem. I z toho důvodu nedoporučil
šéf četnictva Benkendorf tento výtvor k publikaci. Podle něj by ruské věci spíše
uškodily, než pomohly.448
Další známá osobnost, Petr Jakovlevič Čaadajev se postupně blížil stále více
oficiálnímu pohledu na politické události. Podle jeho vnímání bylo včlenění polského
státu do Ruského impéria pro Poláky dobrodiním, protože tak dostali šanci vrátit se
ke svému slovanství, které již dávno opustili. Je paradoxem, že v době, kdy byl tento
jeho přerod dokončen, vyšel jeho První filozofický dopis, ve kterém ostře kritizoval
Rusko jako zemi, která nijak nepřispěla světovým dějinám, a za který byl prohlášen
duševně chorým.
Ačkoli v ruské společenské elitě převládal protipolský postoj, objevovaly se i
opačné hlasy. Největšími oponenty protipolské akce byli bratři Turgeněvové, Nikolaj
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a Alexandr, kteří také odmítli Puškinovy verše na polskou tematiku hlavně pro jejich
opěvování barbarismu a brutality.449 Podobně zareagoval i Petr Vjazemskij. Ten
nesouhlasil hlavně s opěvováním dobytí Varšavy jako předmětu pro básníkův obdiv,
ale také vyjadřoval pochybnosti o samotném důvodu, tedy snaze o udržení Polska
jako součásti Ruského impéria. Nešlo mu nicméně tolik o samotnou skutečnost války
proti povstalcům jako spíše o odmítnutí jejího opěvování velkým ruským
básníkem.450 Nikolaj Gercen a jeho přátelé byli po zprávách o propuknutí povstání
podobně nadšeni a věřili v jeho úspěch.
Oficiální

představitelé

ruského

státu

reagovali

na

situaci

v Polsku

pochopitelně ještě ostřeji, než společnost. Ruská vláda si byla velmi dobře vědoma
mezinárodního rozměru polské problematiky. Obvyklý názor na situaci zněl, že
„úspěch povstání bude zároveň znamenat konec Ruska jako evropské velmoci.
Zůstane pouze asijskou zemí.“451Takto se vyjadřoval Pozzo di Borgo, jinak původem
Korsičan, jemuž obvykle byla vypjatá prohlášení cizí.
Paradoxně i přes množství uvedených příkladů, které svědčily o opaku,
mluvil Joachim Lelewel při oslavě výročí děkabristického povstání a polského
listopadového povstání v roce 1834 v Bruselu o sympatiích, které ruská veřejnost cítí
vůči Polákům v jejich boji proti carskému režimu. Dokonce uváděl i rané liberální
Puškinovy verše, které dokazovaly jeho proticarskou činnost. Zde šlo ze strany
polského historika pravděpodobně o jistou formu propagandy, neboť Puškinovy
verše věnované polské otázce byly dostatečně známé a také hojně diskutované.452 Jak
ukázala analýza ohlasů ruské veřejnosti na polské povstání, dalo se mluvit o
prakticky rozšířeném souhlasu s politikou cara vůči Polákům.
Na ruskou veřejnost a její nálady ve vztahu k západní Evropě měl vliv i fakt,
že příslušníci šlechty mohli pobývat určitou dobu za hranicemi, byť byli povinni
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v případě carova rozkazu k neprodlenému návratu. Za vlády Kateřiny II. byla doba,
po kterou mohli za hranicí pobývat, neomezená, Mikuláš, na základě obav z šíření
liberálních myšlenek, omezil tuto dobu na pět let. Tito lidé nicméně předávali své
zkušenosti dál a i přes cenzuru ovlivňovali veřejné mínění v Rusku.
Polská otázka nepřestala být citlivou ani po potlačení povstání. Ruští rolníci
považovali každou nepatrnou negativní událost za dílo Poláků, nebo jejich agentů.
Příkladem takového primitivního protipolského postoje byly požáry v létě 1831, po
kterých následovaly útoky na Poláky jako viníky těchto požárů. Jak zmiňoval
Benkendorf, spojitost mezi požáry a představiteli polské emigrace nebyla
vyšetřováním prokázána, ale to bylo z hlediska davu podružné.453
Role

veřejného

mínění
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rozhodování

v zahraničněpolitické

oblasti

představuje velmi obtížně měřitelný fenomén. Jeho role, jak jsme viděli, výrazně
roste v průběhu krizí, kdy se veřejné mínění aktivizuje. Úkolem této kapitoly bylo
tedy zjistit, jaký byl pohled veřejnosti na ruský postup vůči polskému povstání
v roce 1831 a jakou roli postoj společnosti pro politiku svých vlád hrál.
V průběhu povstání jsme sledovali silný rozpor mezi postoji ruské a západní
veřejnosti. Rusko se v očích západní veřejnosti reprezentované tiskem stávalo stále
více nebezpečím, které bylo nutné eliminovat. Polská revoluce v roce 1831 se
následně stala pro podobné hlasy spouštěcím mechanismem. Veřejné mínění pak
silně působilo na příslušné politiky, kdy donutilo například francouzského ministra
zahraničí k nabídce zprostředkování konfliktu mezi Ruskem a Polskem. Jen ukončení
bojů v září 1831 zachránilo ruskou diplomacii od podobné intervence ze strany
britského ministra zahraničí Palmerstona.
Zrcadlově proti tomu působilo veřejné mínění na ruskou vládu, i když ve
výrazně skrytější formě. Jak vyplývalo z hlášení generála Benkendorfa, pokud by
boje nebyly ukončeny včas, mohlo dojít k projevům nespokojenosti s polskou
kampaní. Tato nespokojenost by nebyla zaměřena ani tak proti samotné válce, ale
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proti nízké efektivitě jejího vedení. V kontextu cholerových bouří mohl takový projev
představovat velmi vážné nebezpečí pro vnitřní stabilitu země. I proto hleděli ruští
představitelé na boj proti Polákům jako boj na život a na smrt. Veřejné mínění
v Rusku tak tlačilo cara k opačné politice, než k jaké byly pod vlivem ulice nuceny
západní vlády.
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EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI
Ačkoli je stát schopen z krátkodobého hlediska i přes relativní hospodářskou
zaostalost soupeřit se silnějšími zeměmi a přestát i výrazné schodky rozpočtu,
dlouhodobě by byla taková situace neudržitelná. Vzhledem k tomu, že tím, kdo je
nucen zajistit prostředky pro uskutečnění velkých koncepcí, je ministr financí, má
jeho slovo rozhodující váhu. Ruský ministr financí Kankrin, i přes svoje výlučné
postavení, měl ale jen omezené prostředky, jak se s úkolem vyrovnat. Mezi jeho
možnosti patřilo zvýšení aktivního salda rozpočtu, nebo zajištění dostatečných
půjček. Jeho základní strategií ale představovaly především úspory, ke kterým
dokázal přimět i cara.
Evropa se na začátku třicátých let devatenáctého století nacházela ve velmi
obtížné hospodářské situaci. Nebyla schopna se vzpamatovat z deprese v roce 1827 a
stále silněji se navíc projevovala i sociální otázka v podobě množících se sociálních
nepokojů. Rusko na tom nebylo o nic lépe. Vedlo dvě velmi nákladné války na jihu,
navíc se muselo vypořádat s periodicky se opakujícími neúrodami. S těmi pak
souvisely i rolnické nepokoje. V roce 1830 ještě státní pokladnu daleko více vyplenily
revoluční bouře v celé Evropě. Na Rusko měl ale nejhorší dopad konflikt s Polskem
spojený s cholerou, slabá sklizeň i málo efektivní hospodářská politika. Následující
kapitola by měla nastínit celkový stav hospodářské politiky carského Ruska
v 30. letech a její vazbu na zahraniční politiku.
Mikuláš I. zdědil po svém bratrovi vedle nutnosti vést války na jihu také
rozvrácenou státní pokladnu. Alexandr vedl nákladné zahraniční kampaně, navíc ani
ve vnitřní politice nebyl příkladným hospodářem. Fiaskem se ukázaly být například
vojenské kolonie, které měly kombinovat obrannou a hospodářskou funkci. Ministr
financí generál Jegor Francevič Kankrin stál v roce 1823, kdy nastoupil do úřadu,
před závažným úkolem – dát hospodářskou situaci do pořádku, a to při zachování
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akceschopnosti ruské zahraniční politiky. Jeho hlavním úkolem nebylo zvyšování
blahobytu celého Ruska, ale zachování dostatečné hospodářské úrovně pro
obranyschopnost a vnitřní klid země.
Jeho ideologické východisko představovaly zásady kameralismu, respektive
merkantilismu. Podle tohoto principu představoval celkový světový blahobyt
konstantu, jakékoli zvýšení blahobytu tedy muselo jít na úkor někoho jiného. Z toho
následně vyplýval požadavek soběstačnosti státu v zásadních otázkách. Mezinárodní
obchod v jeho pojetí tedy nesloužil ke zvyšování bohatství státu, neboť nevytvářel
nové hodnoty, ale pouze k výměně nepotřebných přebytků. Snahou bylo vystavět
celní bariéry tak, aby do Ruska mohlo projít jen zboží, které samo nevyrábělo. Na
ostatní byla uvalena vysoká cla, často až na úrovni prohibitivních, která měla pomoci
rozvoji vlastní výroby.
Kankrinova politika měla na carské finance rozhodně pozitivní vliv. Dokázal
notnou část problémů odbourat, a to i přes nepříznivý vývoj hospodářství a časté
sucho. Úspěšný byl hlavně v omezování výdajové stránky rozpočtu. Jeho politika ale
vedla k utlumení hospodářských aktivit a potažmo ke zpomalení přísunu moderních
technologií do země. Na druhou stranu ale výrazně zvyšoval atraktivitu Ruska jako
příjemce zahraničních investic, a to i díky dlouhodobě připravované finanční
reformě, která vyvrcholila v roce 1839. Reforma stabilizovala kurz papírových rublů
a zvýšila důvěryhodnost ruského hospodářského prostředí.
Další rys, který lze vystopovat v politice tehdejšího ministra financí,
představuje krátkodobost opatření. V řadě otázek totiž postupoval ad hoc. Ministr se
zaměřoval na zajištění krátkodobých zdrojů, strukturální přestavba ekonomiky
nebyla z jeho pohledu, hlavně s ohledem na války, které carské Rusko vedlo,
uskutečnitelná. Podobně přistupoval i k industrializaci země. Jelikož rozvoj
průmyslu představoval z jeho pohledu nepříznivou kombinaci dlouhodobých zisků
s krátkodobými,

navíc

enormními

náklady,

neměl

pro

politiku

podpory

industrializace větší pochopení. Místo toho se snažil podoporovat stabilitu
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stávajícího systému prostřednictvím podpory šlechty. Sázka na zemědělství jako
základ ruské ekonomiky tedy představovala jak ekonomickou volbu v podobě
využití svérázné komparativní výhody, tak i mocenskou volbu v podobě klidu v říši.
Car se následně do ekonomických otázek nijak výrazně nevměšoval, pokud
nepočítáme vybraná témata, jako byla výstavba železnic.454 Ty ovšem chápal jako
příspěvek k obranyschopnosti země, nikoli jako hospodářský podnik.
Aktivizace zahraniční politiky v období před krymskou válkou s sebou nesla
obrovské požadavky na státní pokladnu, které nebylo zaostalé ruské hospodářství
schopné efektivně pokrývat. I přes obranu státních peněz ze strany ministra financí
činil například v roce 1835 deficit státního rozpočtu 37,5 mil. rublů (při celkových
výdajích 360 mil.).455 Vinu na takovém stavu nenesla ani tolik politika ministerstva
financí jako právě vnější okolnosti v podobě mimořádných státních výdajů. Takové
výdaje se ovšem hradily ze zvláštního, k tomuto účelu zřízeného fondu. Ten
dosahoval v roce 1829 výše 98 milionů rublů. Války vedené díky aktivní ruské
zahraniční politice i povstáním na Kavkaze byly pro Rusko velmi drahou záležitostí.
Jen boje s Osmanskou říší a v Polsku stály každý státní pokladnu přibližně 150
milionů rublů ve stříbře.456 V roce 1830 dosáhly vojenské výdaje 219,4 milionu rublů,
což představovalo 60 % výdajové stránky státního rozpočtu. Dokonce i době míru
oscilovaly výdaje na armádu a námořnictvo kolem úrovně 45 % rozpočtu.457 Celkový
ruský dluh tak narostl mezi léty 1828 a 1832 z 652 milionů na 823 milionů
papérových rublů. Rusko tak každoročně vydávalo 10–15 % svého rozpočtu na
splácení dluhu.458
Pouze kvality a schopnost ministra financí Kankrina bránit státní prostředky
před nemístným utrácením pomáhaly i přes tento velký dluh držet úrokové míry u
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těchto půjček na velmi nízké úrovni, zhruba kolem pěti procent ročně.459 Rusko se
tedy nedostalo do situace, že by nebylo schopno vůbec své dluhy splácet, na druhou
stranu jej každý další výdaj na vedení války oslaboval. Rusko sice získalo určité
částky na tureckých kontribucích (zhruba 21 milionů nizozemských guldenů, ať již
jako přímé náhrady výdajů, nebo jako náhradu ušlého zisku z obchodu).460 Do
značné míry se ale jednalo o virtuální peníze, protože Osmanská říše rozhodně
nedisponovala takovými částkami a nebyla reparace schopna splatit. Jednalo se tedy
o nedobytnou pohledávku, která mohla být prakticky okamžitě odepsána, což se
také nakonec stalo. Na konci třicátých let tak muselo ministerstvo financí svého cara
varovat, že případná další válka by již zcela neodkladně znamenala obrovské obtíže
pro ruský státní rozpočet. Takové hledisko ale nebylo sdíleno všemi, část ministrů se
klonila k možnosti financovat státní dluh prostřednictvím tištění dalších peněz.461
Podle základní představy Mikuláše I. mělo ruské hospodářství vytvářet
dostatečnou základnu pro efektivní zahraniční politiku. Zatímco na počátku jeho
vlády bylo Rusko i po hospodářské stránce jednou z mnoha velmocí, na konci již
zřetelně za ostatními mocnostmi zaostávalo. Výrazně pomalejší vývoj oproti
evropským konkurentům zaznamenávalo Rusko i v tak zásadních oblastech, jako
byla například výroba železa. V roce 1800 Rusko vyrábělo 180 000 tun železa oproti
britským 173 000 tunám. Ve dvacátých letech vzrostla výroba na 218 000 tun. V roce
1850 potom výroba dosáhla 352 000 tun, zatímco ve Velké Británii to bylo již 2,5
milionu tun.462
Průmysl se celkově vyvíjel jen velmi pomalu. Zatímco pro Francii bývá nástup
největšího rozmachu jejího průmyslu stanovován na rok 1830, u Ruska se daná
situace, tedy prudký rozvoj průmyslové výroby, datuje až do roku 1886, i když
například textilnictví zažívalo slibný rozvoj již od poloviny třicátých let. Politika
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ministra financí se zaměřovala na podporu pozemkové šlechty, a to i v zájmu
zachování stability systému, zatímco průmysl byl až na druhém místě. Z podobného
důvodu zůstalo zachováno i nevolnictví, které pochopitelně nejen činilo zemědělství
neproduktivním, ale znamenalo také omezení přílivu pracovní síly do měst.
Modernizační trend v podobě zesílení buržoazie spolu s postupným přesunem moci
do rukou této vrstvy byl v Rusku vědomě zadržován.
Problém relativního zastarávání, respektive nutnosti obohacování ruského
průmyslu o nové technologie byl již od počátku Mikulášovy vlády naprosto zřetelný.
Ministerstvo financí se mu snažilo čelit mnoha způsoby. Jedním z nich, který bychom
v dnešní době nazvali pravděpodobně průmyslovou špionáží, bylo vysílání agentů
ministerstva financí do zahraničí, kde sbírali informace o rozvoji továren, nových
výrobcích a podobně. Tito agenti byli od roku 1829 vysíláni nejprve do Paříže,
následně do Londýna, Berlína a Vídně.463 Rozvoje se dočkalo i technické vzdělání,
které bylo Mikulášem silně podporováno. Právě v oblasti technického vzdělávání
nejvíce vzrostl počet studentů. Za dobu Mikulášovy vlády tak množství studentů
vzrostlo z jednoho na tisíc obyvatel na šest na tisíc obyvatel.464
Vztah ministra financí i samotného cara k industrializaci země byl tedy
ambivalentní. Na jednu stranu si uvědomovali potřebu jejího rozvoje, na druhou
stranu panovaly velmi silné obavy z proletarizace dělníků, přílišné výroby a
následných sociálních nepokojů. Podle předsedy Rady pro manufaktury, zřízené
carem jako poradní orgán pro politiku vůči industrializaci, Petra Kazimiroviče
Meyendorfa, který cestoval po Rusku a zkoumal potřeby země, by také příliš rychlé
rozšíření manufaktur vedlo k nadvýrobě, a tedy i problémům. Toto stanovisko přejal
i sám Kankrin a následně pod jeho vlivem také car.465 Ministr financí a car byli ve
vzájemné shodě, že Rusko disponovalo dostatečně rozvinutým průmyslem.
V případě dalšího rozvoje hrozila podle nich nadměrná produkce, která mohla zemi
Šepeljov, “Apparat vlasti v Rossii”, 279.
Acton E., Russia: Tsarism and the West in: Themes in Modern European History, 183090. Bruce
Waller (editor) London. 1992. 168.
465
Šepeljov, Apparat vlasti v Rossii, 295.
463
464

221

způsobit velké problémy v podobě přehnané konkurence, pádu cen a zavírání
továren. Nikdy se ovšem tento závěr nepokusili podrobit jakémukoli zkoumání.
Pomalý rozvoj průmyslu způsobila i chabá urbanizace Ruska. Na konci Mikulášovy
vlády dosahovala městská populace pouze přibližně jedenácti procent, navíc se zčásti
nejednalo o trvalé obyvatele.466
Rusko bylo postupně nuceno k industrializaci prostými klimatickými
podmínkami. Třicátá léta se nesla ve znamení špatných sklizní, navíc poptávka po
ruském obilí v Evropě klesala. Chtělo-li si tedy Rusko zachovat příjmy ze
zahraničního obchodu na úrovni jako doposud, muselo hledat jiné zdroje exportu
než zemědělství. Země byla například v roce 1833 stižena obrovskou neúrodou a
dokonce i hladem. Mikuláš si nemohl, i na základě hlášení svého velvyslance
v Paříži, nepovšimnout faktu, že červencové revoluci ve Francii předcházely tři roky
velmi špatné úrody a sociálních problémů.467
Manufaktury, které byly Petrem zaváděny, se samozřejmě rozvíjely i v období
Mikuláše I. Hlavní roli v tomto procesu hrály především textilní manufaktury,
respektive továrny, které byly méně náročné na technologickou vyspělost, čímž byly
vhodné pro oblasti s nízkými mzdovými náklady.468 V Rusku mělo právě toto
odvětví

naprosto

dominantní

postavení

mezi

ostatním

průmyslem,

když

zaměstnávalo přibližně 70 % všech průmyslových dělníků.469 Ovšem právě ve
třicátých letech začalo ruské textilnictví zaostávat i přes svůj rozvoj nejen oproti
Evropě, ale nebylo schopné konkurovat ani Osmanské říši. Tam nedokázalo reagovat
na požadavky a vkus tureckých zákazníků, ani konkurovat cenově.470
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Problémem nebyla ani tak pozdní doba zavádění novinek jako míra jejich
rozšíření v prvotním stadiu. Například stavba první železnice v Rusku v roce 1837 je
plně srovnatelná s ostatními zeměmi kromě Velké Británie, další rozšíření však jak
v absolutních, tak i relativních číslech postupovalo jen velmi pomalu. Stejně tak
směřování železnic bylo daleko výrazněji určováno politickými než hospodářskými
motivy. Proto dostala přednost nejprve železnice z Petrohradu do Carského Sela jako
forma přesvědčování ruských představitelů o její výhodnosti, po ní následovala
v roce 1851 železnice mezi Moskvou a Petrohradem. Výstavba železniční sítě se ale
poněkud nelogicky vyhýbala jednomu z nejdůležitějších obchodních center té doby
Nižnímu Novgorodu. Z hlediska hospodářství nejdůležitější železnice směrem do
Oděsy se své výstavby dočkala až výrazně později. Většina ruských představitelů v
čele s carem si ovšem uvědomovala důležitost železniční dopravy. Omezené
možnosti státních investic především z důvodů neuspokojivých sklizní a neochota
povolit investice soukromé pak ztěžovaly či spíše znemožňovaly jejich extenzivní
rozvoj. Na druhou stranu nelze ignorovat ani faktor extrémní územní rozlohy, a tedy
i obrovských nákladů na stavbu železnice. Trať vedoucí z Petrohradu do Moskvy
byla ve své době nejdelší na světě, ale ani to nestačilo. Železnice se tak v této době
nikdy nestaly programovou prioritou ruských vládnoucích kruhů.
Sám ministr financí byl striktním odpůrcem výstavby železnic v Rusku. Jeho
hlavním argumentem byl snaha se vyvarovat vysokých nákladů na jejich výstavbu i
provoz způsobených nepřízní ruského počasí, zvláště pak v zimních měsících. Proti
tomu představil program zlepšování stávajících cest, které by podle něj daleko lépe
vyhovovaly ruským specifikům, tím spíš že jejich výstavba by byla nepoměrně
levnější.
Ministr financí nebyl ve své argumentaci ani zdaleka osamocen. Železnice
byly stále ještě považovány za nevyzkoušený experiment, a tak nebyly pro Rusko
považovány

za

vhodné.

Rusko

totiž

nedisponovalo

ani

uspokojivou

sítí

„obyčejných“ zpevněných cest. První zpevněné silnice byly budovány až od roku
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1816. Mezi Moskvou a Petrohradem pak byla dokončena až v roce 1830.471 Z tohoto
pohledu se pak zdálo, že budování drahé železnice ve chvíli, kdy zvláště na jaře a na
podzim nefungují ani základní cesty, bylo zbytečným přepychem. Rusko navíc ve
třicátých letech následkem své zahraniční politiky neustále lavírovalo na pomezí
státního bankrotu, nemohlo si tedy dovolit nákladné experimenty, jako byla
železnice.
Ruská vláda projevovala jistou, byť omezenou, snahu o příliv zahraničních
investic, hlavně s vidinou získání nových technologií. Jejich příchodu napomáhala
zdánlivá politická stabilita, která umožňovala přilákat strategický kapitál, pozitivně
byly vnímány i vysoké celní bariéry či stabilita měny. Investice do ruské ekonomiky
tak přicházely v rozhodující míře ze zahraničí. Například v polovině století měli
svoje továrny v Petrohradu Baird, Stieglitz, Thornton, Ellis & Butts, Hubbard, Carr &
Mc Pherson, vévoda Lichtenberg.472 Příchod zahraničních podnikatelů ale
automaticky neznamenal zvyšování technické úrovně výroby v Rusku. Zahraniční
podnikatelé se spíše adaptovali na ruský kontext a přijímali místní zvyklosti, než že
by přinášeli cokoli nového. Pro Rusko byly určeny výroby o generaci či dvě
zastaralejší než pro západní trhy. Omezená konkurence tak vymazala veškeré
výhody zahraničních investic. Vedle faktu, že ruští podnikatelé, stejně jako evropští
podnikatelé v Rusku nebyli nuceni konkurencí zvyšovat technickou úroveň své
výroby, bylo významným faktorem, který omezoval možnosti vnášení technických
novinek do místních továren, také nevolnické prostředí.
Složení dělnictva a důsledky rozšíření industrializace představovaly dlouho
další sporný bod mezi carem a ministrem financí. Šlo zde v podstatě o rozpor mezi
akcentem na obranu proti revolučnímu živlu a snahou o zvýšení příjmů do státní
pokladny. Mikuláš I. vycházel z analýz zejména od Pozzo di Borga, který
upozorňoval na sociální skladbu účastníků revolucí, která sestávala hlavně ze
studentů a dělníků. Proto Mikuláš požadoval omezování počtu průmyslových
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dělníků, a to i za cenu nižšího hospodářského růstu. Kankrin naproti tomu viděl
v rozvoji průmyslu možné zvýšení příjmů pro státní pokladnu. Jeho hlavním
argumentem byla právě sezónnost ruského průmyslu, který se musel řídit
zemědělským kalendářem. Dělníci se jednoduše nemohli pořádně sdružovat, protože
vzápětí zase odcházeli zpět do svých vesnic. Rusko tak nevytvořilo třídu
námezdních dělníků, kteří by bydleli ve městě a pracovali za stálý plat. Dokonce ještě
na přelomu devatenáctého a dvacátého století většina dělníků pracovala v továrnách
pouze sezónně, zatímco po zbytek času odcházeli na vesnici.
Vesnický charakter ruského průmyslu vytvářel i některé zdánlivé paradoxy.
Centrem textilního průmyslu vedle velkých center jako Moskva nebo Petrohrad byla
vesnice Ivanovo, kterou Haxthausen nazývá ruským Manchesterem. Slovo vesnice je
po stránce počtu obyvatel velmi nepřesné, protože zde bylo zaměstnáno na 42.000
mužů.473 Nicméně po právní stránce bylo pro hraběte Šeremetěva výhodnější udržet
její vesnický status, neboť pokud by se stala městem, ztratil by nad ní práva.474
Továrny navíc byly organizovány často jako soubor malých dílen, ve kterých dělníci
zpracovávali svoji část výroby. To bylo umožněno přeci jen malou technologickou
náročností textilní výroby. Rozsahem byly továrny velmi malé, kdy průměrný počet
dělníků v jednom podniku dosahoval pouze 50 lidí.475
Z hlediska zahraničního obchodu byla Velká Británie největším ruským
obchodním partnerem. Celkový ruský vývoz dosahoval v letech 1831–1835 asi 9 mil.
liber, z čehož na Velkou Británii připadala asi jedna polovina. Rusko naopak
zastávalo až pátou pozici, když jeho podíl na celkovém britském obchodu činil
přibližně 18 procent, ve francouzském to bylo zhruba 30 procent. V tomto ohledu
zaostávalo i za Osmanskou říší.476 Nicméně významné bylo ruské dominantní
postavení v určitých komoditách, hlavně materiálech pro textilnictví (len, konopí).
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Stejně tak byla Velká Británie jedním z hlavních věřitelů Ruska. Jen v letech 1820–
1832 vydalo Rusko pět emisí dluhopisů s celkovým objemem 165 mld. rublů.
Ruský vývoz se v době panování Mikuláše I. vyvíjel v závislosti na
konjunktuře na zahraničních trzích. Rusko nepředstavovalo v rámci světového
zahraničního obchodu hráče první kategorie, když ruský podíl mezi roky 1825 a 1855
nikdy nepřesáhl 3,6 %.477 Zahraniční obchod byl v poměru k vnitrostátnímu výrazně
méně důležitý. Poměr jejich objemu bývá podáván na úrovni zhruba 3,5 ku jedné.
V peněžním vyjádření šlo o 900 milionů rublů asignacemi vnitřního obchodu ročně
oproti 250 milionům zahraničního obchodu v roce 1831.478 V roce 1825 dosahoval
vývoz 66 689 tisíc rublů stříbrem, v roce 1830 71 746 tisíc rublů stříbrem, v roce 1835
60 864 tisíc a v roce 1840 82 525 tisíc rublů stříbrem.479 Pokles mezi roky 1830 a 1835
lze přičíst na vrub slabší úrodě právě v roce 1835. Rusko tak nebylo náchylné vůči
případné blokádě z hlediska objemů celkového obchodu. Případný hospodářský
konflikt mohl působit nepříjemnosti spíše z hlediska vybraných komodit. Rusko stále
výrazněji muselo dovážet průmyslové výrobky, zatímco vývoz spočíval především
v surovinách a polotovarech. Golovin skutečnost komentoval o něco později
poměrně přesně, když se zamýšlel nad možností Ruského impéria dobýt Indii. Vedle
ostatních motivů, jako bylo nepříznivé podnebí, zmiňuje také jeden důležitý fakt: „I
když budeme předpokládat, že by Rusko dobylo Indii, jakou výhodu by z toho nyní
mělo? Jeho manufaktury i jeho obchod jsou prakticky nulové. Manufaktury dokonce
ani nezvládnou zabezpečit potřeby země samotné a obchod je ještě v plenkách. Je
přeci veřejným tajemstvím, že manufaktury jsou hlavním důvodem pro přítomnost
Británie v Indii.“480 Upozornil tak na fakt, že Rusko postrádá nejen sílu vést podobný
podnik, ale dokonce i objektivní důvody pro teritoriální expanzi.
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Nákladná zahraniční politika a nepříliš rychlý růst průmyslu vyžadovaly
zvyšování příjmů, a to i za cenu půjček. Ministr Kankrin, jak již vyplývalo z jeho
ideového paradigmatu, se snažil dalším zahraničním půjčkám bránit, nicméně
krizové faktory, jak vnitřní, tak i vnější povahy, nedovolovaly postupovat jinak.
Rusko se pokoušelo o nalezení především vnitřních zdrojů, ať již prostřednictvím
vydání zvláštních obligací nebo půjčkou ze Státní úvěrové banky. Za dobu vlády
Mikuláše I. poklesl podíl zahraničního na celkovém státním dluhu z 86 % v roce 1825
na 43 % v roce 1855.481 Nicméně možnosti v podobě vnitřního zadlužení
představovala jen menší část financí potřebných ke krytí výdajů, proto bylo nutné
přistoupit i k zahraničním zdrojům. První půjčka byla učiněna v Amsterdamu ve
výši 24 milionů rublů ve stříbře a měla pokrývat veškeré náklady spojené s vedením
vojenských kampaní proti Osmanské říši v letech 1828–29. Další půjčky, které
uskutečnilo ministerstvo financí opět v Amsterdamu, již byly svázány s mnohem
nákladnější kampaní proti polským povstalcům. Rusko zaznamenávalo v emisích
svých dluhopisů úspěchy pouze střídavě. Zatímco první půjčka byla poskytnuta za
výhodných podmínek (za obligaci v nominální hodnotě 100 guldenů dostávala
carská vláda 95,09 guldenů za úrok 5,26 %), další půjčky již byly výrazně dražší.
V roce 1831 dostala za nominál 100 stříbrných rublů 79,32 rublů a úrok 6,30 %, v roce
1832 obdržela za nominál 100 rublů ve stříbře 87,02 a úrok 5,74 %.482 Celkově za roky
1830–1832 Rusko získalo zahraniční půjčky v objemu 165 milionů rublů, přičemž
velkou část, jmenovitě 43 milionů, získalo od bankovního domu Rotschild. Z dalších
bankovních domů, které ruské vládě velmi ochotně poskytovaly půjčky, šlo zejména
o firmu Hope and co.483
Do podmínek úroků se tak zřetelně promítaly neúspěchy carské armády, kdy
se zvláště na začátku roku 1831 polské vítězství nezdálo být úplně nemožným, stejně
jako řada dalších faktorů. Těmi byly cholera, slabá úroda a částečně i celková
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žalostná situace ruských veřejných financí, byť patřila k trvalým jevům. Vedle všech
zmíněných okolností se do ceny úvěru promítla i nepopularita tažení proti Polákům.
Pro bankéře znamenalo poskytnutí úvěru na financování ruského boje zhoršení
reputace, za což si nechali vždy zaplatit.
Car sice pravděpodobně jednal v belgické otázce s ohledem spíše na své
mocenské závazky a také uznávané principy, ale musel brát v potaz i hospodářské
zájmy spojené s nizozmským dluhem vůči Rusku. V roce 1815 se Castlereagh zaručil
caru Alexandrovi za nizozemský dluh, který vznikl v období před napoleonskými
válkami. Přislíbil, že jej Británie pomůže Nizozemí splatit. Obě země měly splácet
Rusku stejnou částku, výplaty byly ale podmíněny zachováním územní celistvosti
nizozemského království. I z toho důvodu bylo pro Rusko lepší trvat na Nizozemí
v původní rozloze. Pro případ britského pokusu vyvázat se z povinnosti vyvinul
Nesselrode stanovisko, že původní konvence ze 7. (15.) května 1815 předpokládala
možnost odmítnout pokračovat ve splácení dluhu pouze v případě agrese ze strany
zahraniční mocnosti, a nikoliv pro případ povstání z vnitřních zdrojů. Ruská
argumentace byla nicméně velmi sporná, protože článek 5 konvence předpokládal,
že výplaty budou zastaveny, pokud „…bude nizozemský král zbaven belgických
provincií, které má nyní pod svojí vládou, ještě před splacením dluhu…“. Ani
v případě tajného dodatku nebylo možné nalézt nic, co by Nesselrodeho argument
podpořilo.484 Formulace tak umožňovala hned dvojí výklad, čehož se Nesselrode
také obával.
Britský ministr zahraničí Palmerston použil celou škálu přesvědčovacích
prostředků, od garancí za nizozemské dluhy až po přímé hrozby vojenským řešením
situace, i když si sám nebyl jistý možnou podporou ze strany britského veřejného
mínění a britský král s případnou válkou proti východním mocnostem přímo
vyjadřoval nesouhlas. Bylo pro něj tedy spíše důležité získat Rusko na svoji stranu. I
Nesselrode‐Lieven, 4(16) prosince 1830, Vněšňaja politika Rossii XIX i načala XX věka:
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proto byla Matuszewiczem a Palmerstonem podepsána 16. listopadu 1831 konvence
stvrzující závazek, že Británie bude pokračovat ve splátkách nizozemského dluhu.
Rusko se zavazovalo být nápomocné Británii v řešení situace kolem rozdělení Belgie
a Nizozemska. Tím padla poslední překážka pro uznání Belgie a celkové urovnání
situace. Ruská politika pak doznala proměny a přestala bránit vzniku samostatného
belgického státu.485
Do třicátých let devatenáctého století uplatňovaly prakticky všechny evropské
státy zákaz dovozu určitého zboží (například dovoz textilu do Francie byl do roku
1834 zakázán úplně). Toto období bylo vrcholem protekcionistické politiky v Evropě,
nicméně v jeho průběhu sledujeme pozvolné oslabování započaté německým celním
spolkem

v roce

1834.486

Rusko

ve

své

politice

ochrany

vnitřního

trhu

nepředstavovalo žádnou výjimku, tou bylo spíše zaměření celní ochrany na
obrannou soběstačnost než politika sama. Naopak pro hegemona světového
obchodu, Velkou Británii, vytvářely celní i jiné bariéry nepříjemné překážky, její
obchod tak zajišťovaly ve výraznější míře státy, které podobnou politiku
neprosazovaly. Například objem britského vývozu do Ruska v roce 1850 byl o jeden
milion liber nižší než do Osmanské říše.487 Velká Británie tak byla pochopitelně
zainteresovaná na zachování Osmanské říše i kvůli výrazně příznivější obchodní
politice. Nijak ale nerezignovala na snahu o změnu ruského postoje, ovšem jen
s omezeným

výsledkem.

Ruská

politika

vysokých

cel

zatěžovala

jednání

s evropskými partnery, protože se zvláště v jednáních s Velkou Británií a Francií
začínaly stále více projevovat hospodářské faktory. Právě proto preferoval
Palmerston spojení s konstitučními mocnostmi, které podle jeho názoru oproti
Rakousku a Rusku umožňovaly britské produkci lépe vstupovat na vlastní trhy.
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Ovšem tento princip byl v zahraniční politice sice přítomen, ale nikdy se nestal jejím
určujícím faktorem.488
Z ruské strany platily od roku 1822 celní sazby, které měly za cíl ochránit
domácí průmysl před konkurencí ze strany zahraničních dodavatelů. Nahrazovaly
tak poměrně liberální tarify z roku 1819. Po celou dobu docházelo ke zmírňování
celních zákonů a byl povolován dovozu stále většího množství zboží. Nejvýrazněji se
tarify změnily v letech 1822 a 1828, nicméně i tak se pohybovaly v mnoha případech
v silně restriktivní zóně, byť již nešlo o přímý zákaz. Povoleny byly především
výrobky, které Rusko ze svých zdrojů nebylo schopno samo vyrobit, jako například
káva, kakao a jiné luxusní zboží. Hlavní motivací pro zrušení zákazu byla zjevná
neefektivita systému restrikcí. Jelikož se dané zboží v Rusku nenacházelo v potřebné
kvalitě či množství, docházelo pouze k pašování, čímž stát přicházel o možné příjmy
z cel. Kankrin i nadále sledoval zahraniční zkušenost, podle které se mohly v případě
snižování cel výnosy dokonce zvyšovat, a to na základě zvýšených objemů
zahraničního obchodu. Mimořádné zvýšení cel s cílem podpořit státní finance
ruinované válečnými výpravami proběhlo v roce 1830, kdy byly všechny sazby
dočasně zvýšeny o 12,5 %. Ke zvyšování výnosů směřoval Kankrin veškerou svoji
celní politiku. V roce 1833 došlo k další úpravě celních tarifů. I po této změně byl sice
zakázán dovoz zhruba tří set položek, celkově šlo ale o pozitivní posun oproti
předchozímu stavu. Hlavním úkolem všech tarifů bylo naplnění věčně prázdné
státní kasy, zatímco podpora zahraničního obchodu byla pouze druhotným cílem.
Proto lze výsledek, kdy se Rusku podařilo zvýšit příjmy z cel z 15,5 milionů
stříbrných rublů v roce 1825 na 29,5 milionů v roce 1843, hodnotit v intencích této
politiky jako úspěch.489 Rusko ale za omezení dovozu zahraničních výrobků platilo
daň v podobě snížení konkurence na vlastním trhu, což se z dlouhodobé perspektivy
ukázalo být jako velmi vysoká cena.
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Pokud budeme zkoumat otázku vlivu zahraniční politiky na ekonomiku,
dojdeme k závěru, že nebyl příliš významný. Hospodářská politika byla ovlivňována
politikou ministra financí a jeho preferencemi. I přesto se ale ruští představitelé,
například generál Paskevič, obávali, že by hlavně Velká Británie mohla sáhnout
k něterým opatřením, kterými by prosazovala o něco shovívavější přístup ruského
cara vůči Polákům.490 Nic takového se ovšem nepotvrdilo. Rusko-britský obchod měl
v této době již sestupnou tendenci. Velká Británie posilovala hlavně obchodní styky
s koloniemi, které do určité míry vyráběly stejné komodity jako Rusko, navíc Rusko
uplatňovalo protekcionistickou celní politiku. To vše zhoršovalo vztahy mezi oběma
zeměmi.491
I přes značné překážky, kterým museli obchodníci čelit, zaznamenal ruský
zahraniční obchod poměrně významný vzestup. Vývoz mezi lety 1822 a 1842 vzrostl
z 50,5 mil. rublů stříbrem na 82 milionů rublů stříbrem a dovoz ve stejných letech
ze 41,5 na 83 milionů rublů stříbrem.492 Ministru financí Kankrinovi se tak nedařilo
ani přes všemožnou snahu dosahovat jednoho ze základních cílů merkantilismu,
tedy pozitivní bilance zahraničního obchodu. Ruský celní systém byl pochopitelně
předmětem mezivládních jednání, kdy se především Britové snažili o jeho zrušení.493
Nízký podíl zahraničního obchodu nelze pochopitelně omezovat pouze na
úmyslnou politiku ministra financí. Rusko jako velká země přirozeně cítilo nižší
potřebu mezinárodní výměny. Většinou primárních zdrojů, ne-li všemi, disponovalo
samo. S jistou nadsázkou se dá říci, že obchod mezi ruskými provinciemi bylo
vzhledem k jejich odlišnostem možno považovat za formu zahraničního obchodu.
Obchod mezi Polským královstvím a Ruskem představoval naprosto specifickou
situaci a věnuji se mu detailně v kapitole o polsko-ruských finančních vztazích,
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nicméně i tak byl domácí vnitroruský obchod v podmínkách multinacionálního státu
specifický.
Na Rusko doléhaly velmi nepříjemně obilní zákony, které omezovaly v duchu
merkantilistických tradic volný přístup pro obilí zahraniční provenience na britský
trh. Tyto zákony, kritizované hlavně ze strany liberálů, jako byl Adam Smith,
Richard Cobden a jiní, měly za cíl udržet na britském trhu ceny obilí na určité úrovni.
V praxi to znamenalo umožnění bezcelního dovozu obilí, jen pokud jeho cena
dosáhla této výše. Zákony zavedené v době napoleonských válek byly sice v letech
1822, 1828 a 1842 zmírňovány, ale úplného zrušení se v námi sledované době
nedočkaly. Pro Rusko byla právě Británie hlavním obchodním partnerem, byť
poněkud zprostředkovaně. V důsledku pohyblivých britských celních tarifů, které
klesaly s tím, jak rostla cena obilí na vnitřním trhu, dováželi spekulanti obilí do
přístavů poblíž britských ostrovů, jako byla například Marseille, nebo ještě lépe
Amsterdam. Jedině tak mohli reagovat na proměny ve clech, zatímco přeprava
z ruských přístavů by byla příliš dlouhá. Zákony tak byly výhodné hlavně pro
spekulanty, zatímco ruský obchod silně podvazovaly. Až do roku 1846 se pohyboval
vývoz obilí z Ruska zhruba na úrovni jednoho procenta celkové sklizně v zemi.494
Podobně nepříjemné důsledky pro ruské hospodářství mělo další britské
ochranářské opatření, a to zákaz vývozu strojírenských výrobků ze země. Po jeho
zrušení v roce 1842 zažilo ruské textilnictví velmi rychlý rozvoj, třebaže i do této
doby bylo Rusko schopno pokrýt svou poptávku po textilních zařízeních
kontrabandem z Belgie, Alexandrovské manufaktury a také z Anglie. Anglické stroje
nicméně představovaly vrchol tehdejší technologie, proto zrušení zákazu vývozu
strojů výrazně pomohlo.495
Ruský

zahraniční

obchod

měl

také
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zvláštní

rysy.

Bezpochyby

nejdůležitějším specifikem jeho obchodní výměny byla skladba obchodních artiklů.
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Ruský vývoz se prakticky výhradně zakládal na surovinách a primárních výrobcích.
Z těch hrály hlavní roli zemědělské výrobky, hlavně obilí, dále sádlo, len atd.
Průmyslová výroba byla ve struktuře vývozu zastoupena výrazně méně. Ruský
průmysl se teprve začínal pozvolně rozvíjet, navíc jeho teritoriální rozložení spolu se
špatným stavem komunikací nedovolovaly konkurovat výrobkům ze západní
Evropy, primárně anglickým. Nejvýznamnějším přístavem carského Ruska pro
zahraniční obchod byla již od začátku století Oděsa. I přes to, že právě obilí tvořilo
hlavní zdroj příjmů pro státní kasu, nebylo Rusko schopné po celou dobu vlády
Mikuláše I. vybudovat do Oděsy efektivní vnitrostátní spojení z centrálních oblastí
Ruska.
Pro zahraniční politiku se jevil jako základní předpoklad hlavně bezpečný
průjezd Úžinami, neboť bez něj bylo Rusko prakticky odříznuto od světa. Ačkoli
tedy soupeření o Úžiny je nejčastěji vnímáno jako otázka bezpečnostní, její obchodní
rozměr je neméně důležitý. Ožehavost a důležitost obchodu s Osmanskou říší se
naplno projevila v době rusko-turecké války v letech 1828–29. Nejvyšším ukazem byl
hned po začátku vojenských akcí zakázán vývoz obilí ze všech ruských přístavů
v Černém moři, a to loďmi s jakoukoli vlajkou. Paradoxně, ukaz nejvíce ublížil
ruským vývozcům, protože Osmanská říše výpadek bez větších problémů nahradila
obilím ze Smyrny.496
Ze samotné skladby exportních komodit vyvěrá také hlavní problém ruského
zahraničního obchodu. Obilí a další zemědělské komodity jsou výrazně závislé na
počasí a úrodě. Právě neúroda z let 1830 a 1831 měla za následek nízké příjmy
státního rozpočtu v roce 1832. Neúroda se periodicky opakovala po celé období
vlády Mikuláše I., což jen zhoršovalo již tak nepříliš idylický stav státních financí. Ve
snaze dosáhnout lepší produktivity v zemědělství byla podporována šlechta, ať již
založením banky zaměřené bezprostředně na její podporu, nebo přímými dotacemi.
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Přesto tato opatření, zaváděná ministrem financí Kankrinem, neměla patřičný dopad
a ve svém důsledku se ukázala spíše jako kontraproduktivní.
Rusko ve třicátých letech devatenáctého století provozovalo v hospodářské
politice merkantilistické zásady. Ačkoli měly pozitivní dopad na jeho rozpočet a
pomohly mu finančně přežít, z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše ztrátu. Svojí
povahou patřily víceméně do předcházejícího století. Země sice mohla jejich
zásluhou financovat svoji zahraniční politiku při dodržení rozumné míry vnějšího i
vnitřního zadlužení, zato ale ztratila kontakt s moderními technologiemi a
nezachytila průmyslovou revoluci v její rané fázi. Zásadní dopad měla nedostatečně
rozvinutá železniční síť, která podvazovala ruský hospodářský růst. Potenciální
partneři Rusko ze svého obchodního portfolia vynechali. Kankrinovou obrovskou
zásluhou ale bylo, že se Rusku podařilo vyhnout bankrotu, který postihl Francii
v roce 1789 nebo Rakousko v roce 1811.
Specifickou otázkou byl problém sociálního rozvrstvení obyvatelstva. Ačkoli
je fakticky záležitostí vnitřní politiky, zasahoval i do politiky zahraniční.
Omezováním podnikatelské aktivity se Rusko přímo zbavovalo možnosti držet krok
s ostatními velmocemi, a to výměnou za relativní klid. Režim tedy jednal z hlediska
své vlastní vnitřní logiky kontroly nejen jednotlivých poddaných, ale i sociálních
trendů. Z hlediska této logiky lze pochopit i carův výrok: „Nepotřebuji vzdělance,
potřebuji loajální poddané.“497
Fakticky se tak nepotvrdila naše výchozí hypotéza, která předpokládala silnou
roli ekonomických faktorů jak v ruské zahraniční politice, tak přímo v boji proti
revolučnímu hnutí. Mikuláš chápal revoluce jako ohrožení existence ruského státu,
proto byl ochoten mobilizovat všechny síly na její porážku. Neváhal jít dokonce ani
cestou zadlužení. Námitky některých svých ministrů, především vicekancléře
Nesselrodeho, car víceméně ignoroval. Ministr financí byl tedy nucen spíše peníze
zajišťovat, jeho slovo nemělo v tomto období výraznou váhu. Tu získalo až
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v pozdější době, jmenovitě na konci třicátých let, kdy rozmluvil carovi aktivní
zahraniční politiku vůči tureckému sultánovi.
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ZÁVĚR
Bylo by více než jednoduché odsoudit Rusko doby Mikuláše I. prostě jako zemi
agresivní, bránící jakémukoli pokroku. Do jisté míry by takové tvrzení samozřejmě
odpovídalo pravdě. Mikuláš skutečně vystupoval velmi striktně proti zavádění
novinek hlavně v oblasti politické. Jeho názory na ústavu a její vhodnost pro Rusko
jsou jen důkazem podporujícím takové tvrzení.
Práce se zaměřila na pohled optikou takzvaně reakcionářského státu a jeho
představitelů. Především analyzovala výchozí podmínky, ze kterých ruští
představitelé museli vycházet a také následná opatření, která přijímali tváří v tvář
evropskému revolučnímu hnutí. Mým cílem tak nebylo ruského cara soudit, takový
úkol ani historikovi nepřísluší. Úkolem práce bylo nalezení odpovědi na otázku,
existovala-li nějaká vnitřní logika Mikulášově konání, popřípadě dá-li se jeho politika
vysvětlovat jako důsledek jakýchkoli jiných vlivů.
Podrobnější analýza dané problematiky ukázala na výrazně pragmatickou
linii politiky Mikulášova Ruska. Revolucí v té či oné podobě se obávaly všechny
evropské země, a to dokonce včetně Velké Británie nebo Francie. Všechny státy také
přijaly náležitá opatření, i když v každé zemi měly tyto kroky jiné následky a
vycházely z jiných okolností. Ve Velké Británii vedla například opatření vévody
z Wellingtonu k pádu jeho vlády a následnému uvolnění politického režimu, ve
Francii dokonce došlo ke změně osoby i samotné povahy monarchie. V obou zemích
však zůstávala i nadále velmi vratká situace. Východní mocnosti, až na Rusko, pak
přestály nepokoje relativně bez problémů.
Práce potvrdila několik výchozích předpokladů, stejně jako správnost přijaté
metody. Pokud bychom sledovali výhradně diplomatická jednání, došlo by nutně ke
zjednodušujícím zkreslením. Ruští představitelé sice v diplomatických jednáních
vystupovali s okázalým sebevědomím a demonstrace síly pro ně byla takřka
povinností, ale analýza vnitřních podmínek ukázala, že se země nacházela ve velmi
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složité situaci. Z korespondence a memoárů zahraničních diplomatů je pak zřejmé,
že ruské sebevědomé vystupování bylo bráno s jistou rezervou.
Práce potvrdila míru, v jaké ruští představitelé věnovali pozornost vnitřním
náladám jak v ruské, tak i evropské společnosti. Lze jen souhlasit s tvrzením Leonida
Vyskočkova, že Mikuláš I. chápal pravděpodobně nejlépe ze všech ruských carů
úzké propojení mezi zahraniční a domácí politikou. Velká pozornost byla z ruské
strany věnována nejen zahraniční politice jednotlivých států, ale i situaci, ve které se
nacházela jejich vnitřní politika, stejně jako náladám ve společnosti. Na veřejné
mínění se pak ruská politika snažila ve snaze o dosažení vlastních cílů aktivně
působit. Výrazným důkazem je situace kolem ruské mobilizace proti belgické
revoluci. Toto demonstrativní opatření, jehož cílem bylo spíše zastrašit protivníka a
ukázat připravenost k vystoupení proti revoluci, bylo v zahraničí přijímáno jako
snaha o vyvolání války. Ve skutečnosti však Mikuláš nic takového ani neplánoval.
Jak on, tak i vicekancléř Nesselrode, si velmi jasně uvědomovali, že tažení není
možné bez součinnosti spojenců.
Analýza vnitřních zdrojů ruského státu poměrně jasně ukázala, že Mikuláš
nedisponoval

dostatečnými

silami

pro

vedení

jakékoli

složitější

akce

na

mezinárodním poli. Rusko se nacházelo ve stavu hospodářského vyčerpání, jehož
prohloubení byl sice car krátkodobě ochoten snášet, dlouhodobě ale bylo
neudržitelné a ohrozilo by hlavní cíl, tedy zamezení revoluci v samotném Rusku.
Podobně i stav zdánlivě nevyčerpatelné armády nedával příliš šancí na aktivní
zahraniční politiku. Síly, které se podařilo nasadit proti vzbouřenému Polsku,
představovaly většinu disponibilní armády. I proto považoval Mikuláš boj proti
Polsku za otevřený boj na život a na smrt.
Úloha jednotlivce v dějinném procesu, jak jsme viděli, ale není zcela
nevýznamná. Právě jednotlivci vedli jednání, jednotlivci určovali směr, jakým se
obecně bude politika ubírat. Jednotlivci tak vytvářeli kontext, ve kterém se následně
oni i jiní museli pohybovat. Zároveň ale kontext zpětně určoval i jejich chování.
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Nešlo tedy o jednostranný vliv, jako spíše o vzájemné ovlivňování a střetávání.
Oddělení jednoho faktoru od druhého vytváří ideologicky zabarvené koncepty, které
jen těžko mohou vysvětlit reálné události. V ruské zahraniční politice se tak
setkáváme s různými názory na její další provádění. Zatímco car a vojenská klika
s ministrem války Černyšovem, generálem Dibičem a dalšími prosazovali razantní
řešení s minimálními ohledy na jakékoli okolnosti, diplomacie tlumila vášně a
upozorňovala na kontext činnosti.
Právě role jednotlivců ukazují na nedostatečnost teorií mezinárodních vztahů
pro vysvětlení ruské politiky vůči evropskému revolučnímu hnutí v letech 1830 31.
Všichni jedinci, jak zástupci „jestřábů“, tak i „holubic“ jednali s cílem zajištění zájmů
Ruska. Přesto se jejich pohledy na situaci různily. Tato názorová rozrůzněnost se
projevovala nejen ve vnitřních diskusích, ale její projevy byly patrné i navenek. Lze
tedy, jak jsme si na předchozích stránkách ukázali, jen stěží mluvit o tom, že nějakou
politiku vykonával „stát“. Na příkladu jednání Londýnské konference bylo více než
zjevné, že tomu bylo právě naopak. Rozhodnutí Mikuláše I., tedy „státu“, bylo
ruskými zástupci na konferenci fakticky ignorováno pod dojmem změněných
okolností. Ačkoli carův absolutismus nikdo nezpochybnil, pod tlakem okolností se
stával absolutním stále méně.
Přes výše zmíněné výhrady vůči využití teorie defenzivního realismu jej nelze
plně odvrhnout, právě naopak. Ruský car, stejně jako všichni představitelé, se
chovali plně v souladu s jejími principy. Maximalizovali ve jménu státu jeho
bezpečnost, domnělé výboje proti Francii či Belgii byly vedené snahou o zajištění
bezpečnosti, respektive na zachování struktury mezinárodních vztahů. I Mikulášova
nenávist vůči Ludvíku Filipovi nebyla vedena jeho osobní záští, jako spíše odporem
vůči tomu, co francouzský král z pohledu ruského cara představoval, tedy narušení
systému. Ze stejného důvodu také zaujala ruská diplomacie pružnější stanovisko
v otázce rychlého uznání nového francouzského krále. Jedině ono dávalo systému
vztahů na evropském kontinentě šanci na přežití.
238

Evropské revoluce v letech 1830 31 vytvořily vnější kontext, který vymezoval
rámec chování ruského cara. Zároveň však jeho chování určovalo, jakým směrem se
tento rámec bude vyvíjet. Důležité pro Mikuláše I. i pro ruskou diplomacii nebyly ani
tak revoluce samy o sobě, jako spíše vliv, kterým mohly působit na situaci uvnitř
Ruska. S revolucí uvnitř Francie se ještě dokázal smířit, belgickou revoluci již bral
jako porážku. Polská revoluce pro něj, stejně jako pro většinu Rusů, byla bojem na
život a na smrt. Věřil, že v případě porážky pohltí revoluce samotné Rusko.
Z hlediska Mikulášových vlastních cílů je nutné říci, že jeho politika byla
úspěšná. Poradil si s povstáním v Polsku a dokázal zajistit, že během jeho vlády již
žádné jiné nevzniklo. V samotném Rusku se kromě cholerových bouří, několika
rolnických povstání, která byla víceméně standardním koloritem doby, či vzpoury
v novgorodské vojenské kolonii, nic vážného nedělo. Z carova pohledu se tak
podařilo ve svazku s jeho spojenci zabránit rozšíření revoluce i do samotného Ruska.
Uzavřením dohod v Mnichově Hradišti se mu podařilo eliminovat i nepříznivé
působení vnějšího kontextu, tedy francouzské červencové revoluce. Pro ruského cara
představovala revoluce největší nebezpečí, proto napnul veškeré síly k potlačení
jejího vlivu. Mikuláš podřídil vše jedinému cíli, tedy zvýšení bezpečnosti svého státu,
a to tak, jak ji vnímal on. ¨
Jak bylo řečeno již na samém začátku práce, revoluce let 1830 31 jsou
z dnešního pohledu vnímány spíše jako dílčí otřesy v období mezi francouzskou
revolucí roku 1789 a revolučním rokem 1848. Ani vznik Belgie, ani změna panovníka
ve Francii nenarušily stávající systém mezinárodních vztahů.
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