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Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku
Okruhy otázek k souborné zkoušce
(doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.)
Rusko (Ukrajina, Bìlorusko…)
-	Ivan IV. Hrozný (1533-1584)
-	Boris Godunov (1598-1605)
-	Smutnina (1605-1613), Lžidimitrijové, Polsko, Švédsko
-	Patriarcha Filaret
-	Michail Fjodoroviè Romanov (1613-1645)
-	Alexej Michailoviè (1645-1676)
-	vznik Ukrajiny a Bìloruska
-	Bohdan Chmelnickij – povstání 1648-54; zdanìní kozákù
-	osvícenský absolutismus v Rusku
-	Petr Veliký (1689-1725), Azov, severní válka (1700-1721) X Švédsko
-	vymøení Romanovcù (de facto)
-	Kateøina Veliká (1762-1796), Küèük-kainardži, mírová smlouva (1774), Potìmkin
-	(povstání dìkabristù /1825/ proti nevolnictví, carskému absolutismu)
Polsko a Litva
-	reformace v Polsku
-	Lublinská unie (1569)
-	náboženství na Litvì (Brestlitevská unie 1596)
-	Problém stavovství v Polsku 16. a 17. stol
-	Jan II. Kazimír a Bohdan Chmelnickij
-	Jan III. Sobieski - Vídeò 1683, Polsko v období saských vládcù
-	trojí dìlení Polska (1772, 1793, 1795)
Uhry /viz Západ/
-	protihabsburká povstání v Uhrách
-	Uhry v éøe osvícenství
-	úpadek turecké moci v Evropì, Evžen Savojský
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Severní Evropa
	1397 vytvořena personální Kalmarská unie Dánska, Norska a Švédska pod vedením Markéty Dánské.
	V 1. pol. 16. stol. úpadek hanzy. 1523 válka o dánský trůn, Kristián II. (1513-23) vypuzen.
	1523 švédský šlechtic Gustav Eriksson Vasa, který vedl povstání za osvobození země z dánské nadvlády byl zvolen švédským králem jako Gustav I. Vasa. Jeho nástupem na trůn byla zrušena kalmarská unie.
	1558-1582 livonská válka. Livonsko (dnešní Lotyšsko a Estonsko) – stát řádu německých rytířů. Rusové vpadli na území livonského rytířského řádu, získali přístup k Baltu, velký konflikt (Polsko, Litva, Dánsko, Švédsko). Státy si řádové území rozdělili 1570. 1577 druhá etapa války, 1582 příměří polsko-ruské (Štěpán Bátory, Livonsko ponecháno Polsku), 1583 příměří švédsko-ruské (Rusové ztratili města v Karélii a Narvu). Rusko livonskou válku prohrálo, ustoupilo ze zápasů o hegemonii v Pobaltí.
	Hegemony Polsko a Švédsko, přátelské vztahy šlecht, 1587 švédský kralevic Zikmund přijat za polského krále, 1593 švédský král, polsko-švédská personální unie, 1598 rozpad opozicí švédské šlechty. Nový švédský král Karel IX. zahájil proti Polsku válku v Livonsku.
	Polsko podpořilo Lžidimitrije I. i II. v Rusku (1604-7), 1609 polský útok na Moskvu, dobyli ji, útočí i Švédové (Velký Novgorod). Poláci vytlačeni, 1617 švédsko-polský mír, vrácen Novgorod, potvrzeno švédské Pobaltí a S Karélie. Polsko získalo Smolensk a Černigovsko a vzdalo se nároků na ruský trůn (1619).
	1621-1629 švédsko-polská válka o hegemonii v Pobaltí, Švédsko vítězí, Polsko odráží ruský útok. Švédsko vítězem i švédsko-dánské války (1643-5), Dánsko přestalo být velmocí; konec hanzovních výsad, otevření Baltu anglickým a nizozemským lodím.
	Dánsko: Kristián II. (1513-23), Fridrich I. (1523-33), Kristián III. (1533-59), Fridrich II. (1559-88), Kristián IV. (1588-1648).
	Norsko: od 1397 souèást Dánska, i v 17. století, marné pokusy o osvobození /proti reformaci/.
	Švédsko:
	Švédsko bylo spojeno s Dánskem do poè. 16. stol., po sesazení Kristiána II. se vzdal Stockholm, králem zvolen šlechtic Gustav (Erikson) Vasa (1523-1560) – reformace, sekularizace církevního majetku, expanze v Pobaltí; pozdìji intervence v Rusku.
	Roku 1600 švédský øíšský snìm sesadil krále Zikmunda (vládl od r. 1592). Syn švédského krále Johanna III. Zikmund III., od r. 1587 polsko-litevský král, vládl od svého nástupu na švédský trùn obìma zemím jakožto personální unii. Pøíèinou jeho sesazení byl pøedevším jeho protireformaèní postoj. Právì náboženská otázka urèovala ve Švédsku spory o následnictví. Už Johann III., pøiklánìjící se ke katolictví, bránil šíøení reformace. 
Když v listopadu r. 1592 zemøel, jeho strýc, nejmladší syn Gustava I. Vasy (1523) a pozdìjší král Karel IX. se pokusil vylouèit svého prasynovce, polského krále Zikmunda, z následnictví švédského trùnu, teprve po dlouhých bojích se mu podaøilo zbavit Zikmunda moci. 
	Vítìzství v tøicetileté válce; doèasná vláda nad S Nìmeckem. Souèástí Švédska i Finsko (guvernér).
	Roku 1654 švédská královna Kristina abdikovala ve prospìch svého bratrance Karla X. Gustava Falcko-Zweibrückenského, protože vyvolala všeobecnou nespokojenost zanedbáváním svých povinností a náklonností ke katolicismu. Kristina, která se narodila r. 1626, nastoupila na trùn po svém otci Gustavu II. Adolfovi (viz 1632) a zaèala samostatnì vládnout r. 1644. Její zájmy a vìdomosti se soustøeïovaly spíše na vìdecko-umìleckou, než na politickou oblast. Podporovala vìdu a kulturu, udržovala rozsáhlou korespondenci s pøedními osobnostmi doby a na švédský dvùr povolala mj. i filozofy Reného Descarta a Hugona Grotia. 
V r. 1655 pøestoupila na katolickou víru a odešla do Øíma. 
	První severská válka (1655-1660).
	V roce 1655 vypukla první severská válka o nadvládu v oblasti Baltského moře. Zúčastnilo se jí Švédsko, Polsko, Braniborsko a Dánsko. Protože polský král Jan II. Kazimír, který pocházel ze švédského rodu Vasa, po abdikaci švédské královny Kristiny (1654) vznesl nároky na švédský trůn, vpadl švédský král Karel X. Gustav do Polska. Obsadil Varšavu a Krakov, ale v důsledku nepřátelského postoje Braniborska musel svoji ofenzívu zaměřit na Východní Prusy. Karel X. Gustav silou přinutil braniborského kurfiřta Fridricha Viléma ke změně postoje (dohoda v Královci 17.1.1656 a v Malborku 23.6.1656). Habsburská monarchie, Dánsko a Rusko se postavily na stranu Polska, aby zabránily nadvládě Švédska v severní Evropě. Rovněž Braniborsko opět změnilo svůj postoj poté, co Polsko smlouvou ve Volově (1657) potvrdilo kurfiřtovi suverenitu nad knížectvím pruským. Karel X. Gustav dosáhl zpočátku vojenských úspěchů v boji proti Dánsku. Po zdařilé ofenzívě proti-švédské koalice navrhly Anglie s Francií mírová jednání (1660).
	Válka skončila mírovou smlouvou 1660 v Olivě u Gdaňska. Mírová smlouva mezi Polskem, Braniborskem a habsburskou monarchií na jedné straně a Švédskem na straně druhé upravovala v 37 článcích územní nároky v oblasti Baltského moře. Polský král se vzdal všech nároků na švédský trůn. Švédové si ponechali podle ustanovení Vestfálského míru (1648) Livonsko a Estonsko. Kromě toho se Braniborsko muselo stáhnout z obsazených švédských území v Pomořanech, Holštýnsku a Šlesvicku. Vzdor tomu mělo největší význam uzavření smlouvy pro Braniborsko, které získalo definitivní svrchovanost nad pruským knížectvím a prosadilo se v době severské války jako důležitý vojenský a politický faktor. Francie převzala garanci zachování míru. 
	1700-1721 severní válka. Boj o Balt: Rusko – Petr I. Veliký + Polsko – August II. Saský + krátce Dánsko X Švédsko – Karel XII. (osobně nesnášel Augusta II.). Rusko vítězí.
Polsko-litevská unie (1385-1795)
(od krévské smlouvy po třetí dělení Polska)
Kazimír III. Veliký (1333-1370)
	- poslední Piastovec, získal podporu části polské šlechty a sjednotil Polsko. Zabezpečenost a jednotu Polska však vykoupil ztrátou Slezska (1335, Trenčín) ve prospěch českých Lucemburků (Jan se vzdal polské koruny) a východního Pomořanska s Gdaňskem ve prospěch řádu německých rytířů (1343, Kališ). Polsko tím ztratilo přístup k moři, ale na Litvě dobylo Halič.
	Kazimírův bratranec, uherský král Ludvík Anjouovský, pomohl s boji o Halič, zato od magnátů získává nástupnictví na polský trůn v případě, že Kazimír nebude mít mužského dědice (tímto byli z nástupnictví vyloučeni mazovští Piastovci). 1355 – budínské privilegium, Ludvík ujistil polskou šlechtu, že nový král nenaruší stará práva a svobody.
Ludvík I. Anjouovský (1370-1382)
	Ludvík byl slabým panovníkem, kvůli nárokům dcer velmi ustupoval šlechtě (1374 - košické privilegium). Po jeho smrti 1382 končí polsko-uherská unie.
	1384 – Ludvíkova dcera Jadwiga (Hedvika) se stává polskou královnou, r. 1386 se provdala se ze litevského velkoknížete Jagiełła (spojenec proti křižákům, záruky v Haliči), po jednáních v Krakově vyla 15. 8. 1385 uzavřena v Krévě smlouva, jíž se Jagiełło zavázal přijmout i se svými poddanými křest a Litvu připojit k Polsku.
Jagellonská dynastie (1386-1572)
Vladislav II. Jagiełło [-gje-] (1386-1434)
	Jagiełło se narodil asi r. 1351, v letech 1377-1401 byl velkoknížetem litevským; zakladatel polsko-litevského státu. Na základě krevské unie přijal v únoru 1386 křest a po sňatku byl Vladislav II. Jagiełło korunován polským králem.
	1387 dokončena christianizace Litvy, ve Vilně biskupství (polský biskup Ondřej), Halič včleněna do Polska až 1434.
	Realizace unie narazila na odpor litevských a ruských knížat – v čele protipolského odboje stál Vitold (pomoc křižáků), Jagiełłův bratranec, ten byl nakonec r. 1401 prohlášen za litevského velkoknížete - vilensko-radomská unie - prohloubení vztahů Polsko-Litva.
	Timúr Lenk - Kulhavý (Tamerlán, †1405) - poslední silný Tatar, sjednotitel. Vitold chtěl porazit Tatary, sesadit Timúra a od jím nastoleného chána přijmout jarlyk. Moskevská Rus ale prohrála. Vitold i Jagiełło chtěli svého metropolitu.
	Polsko-litevská unie byla zaměřena proti vlivu a působení řádu německých rytířů v oblasti Pobaltí, jehož moc vrcholí za velmistra Winricha Kniprode (1351-82). 1402 získali od Zikmunda Novou marku, léto 1410 – rozhodující bitva u Grunwaldu – Jagiełło a Vitold porazili řád německých rytířů, který vedl neschopný velmistr Ulrich von Jungingen (na straně polské a litevské šlechty bojovali i Češi – Jan Žižka).
	1413 - horodelská unie, upravení vztahů mezi Litvou a Polskem: král a velkokníže mohli na trůn jen se souhlasem šlechty obou zemí. Sbratření - litevská šlechta zahrnuta mezi staré polské erbovní šlechtické rody.
	Všechny unie jen pro katolíky, nikoli pro pravoslavné bojary.
	Vztahy s křižáky ovlivňovaly i postoj Polska a Litvy k husitství. Na nabídku české koruny nemohl přistoupit Vladislav II. Jagiełło, slíbil ji přijmout Vitold, který poslal do Čech svého synovce Zikmunda Korybutoviče (1422, ale odvolán biskupem Zbygněvem Olešnickým zpět), protihusitská opatření.
	Pruský spolek - 1454, polský král Kazimír IV. chrání členy před řádovým fiskálním útiskem.
Vladislav III. Varenčík (1434-1444)
	- od 1440 i králem uherským, 1444 zabit Turky v bitvě u Varny (Varnenčík).
Kazimír IV. Veliký (1447-1492)
	- šlechta volí do sněmu. 1466 mír v Toruni s Německými rytíři, Východní Prusko lénem Polské koruny, uděleno Řádu, závislost řádu na Jagelloncích. Jiří z Poděbrad s ním jedná o spolku a nástupnictví (s pominutím vlastních synů). Jeho ženou Alžběta Rakouská („matka králů): nejstarší syn Vladislav II. Jagellonský králem českým i uherským, Jan I. Albrecht králem polským, Alexander velkoknížetem litevským a králem polským, Zikmund I. králem polským.
Období posledních Jagellovcù
	Kvůli vnitřním sporům nevýrazná zahraniční politika.
Jan I. Albrecht (1492-1501)
	Od konce 15. století sledovala šlechta soustavně tendenci posílit vlastní postavení uvnitř státu. 1496 dosáhla schválení svých politických požadavků králem. Tento úspěch byl dočasný, protože 1501 magnáti získali mielnické privilegium, které činilo královskou moc závislou na senátu, složeném ze zemských úředníků a biskupů.
Alexander (1501-1506)
	Šlechta proti mielnickému privilegiu získala 1505 tzv. radomskou konstituci, posilující opět její práva proti senátu a zavrhující ústavní novoty prováděné na její úkor.
Zikmund I. Starý (1506-1547)
- válka s Ruskem (bezvýsledná), válka s řádem něm. rytířů (1520, Polsko vítězem)
	Snahy o prosazení politických požadavkù šlechty vyvrcholily v letech 1535-7 v akci nazývané exekuce práv – v širším smyslu øádné provádìní zákonù. Souèasnì šlechta vystoupila s novými požadavky, omezujícími moc panovníka (požadavek volitelnosti krále), církve a mìst. 1537 došlo ke konfliktu mezi šlechtou a králem Zikmundem I., král nucen uznat mnoho požadavkù.
	Ohlas reformace: Lutherova reforma mezi šlechtou a měšťanstvem, na venkově novokřtěnci a jiní radikálové. Kalvinismus vyvolal v Polsku k životu reformační směr ariánů (antitrinitářů) – zavrhovali učení o sv. trojici, nazývali se polskými bratry.
Zikmund II. August (1548-1572)
	- syn Zikmunda I., poslední Jagellonec, dopisoval si s císařem Karlem V. Silná šlechta prosazuje výbojnější zahraniční politiku. Velmistr řádu Gotthard Ketter přijal luteránství a Livonsko s Estonskem přenechal Polsku.
	Převaha šlechty nad královskou mocí i nad magnáty (akce za vrácení uchvácených královských statků, 1562/3).
	1569 lublinská unie – Polsko a Litva spojeny v jediný stát = Rzeczpospolita.
	Vymření rodu Jagellonců.
Volení králové (1572-1795)
	Snaha o šlechtickou republiku, volba panovníka, šlechtic Jan Zamojski – každý šlechtic má právo volit. Náboženská konfederace (kvůli protestantům) o náboženském míru po dobu volby.
Jindřich z Valois (1573-1574)
	- bratr fr. krále Karla IX., od 1574 fr. král Jindřich III., potvrdil konfederaci, Jindřichovy artikuly – královská moc omezena volebními podmínkami, Polsko je šlechtickou republikou s voleným králem. Král prchnul do Francie.
Štěpán Báthory (1575-1586)
	- sedmihradský vévoda, zvolen těmi, kdo nechtěli Maxmiliána II. (to raději bohatého Viléma z Rožmberka); oženil se s 55tiletou Annou Jagellonskou, rádcem Jan Zamojski. Války s Ivanem IV., uhájil Livonsko, po jeho smrti bezvládí.
Vasovci na polském trůně (1587-1668)
Zikmund III. Vasa (1587-1632)
	- syn poslední Jagellovny a švédského krále Jana III., 1592 nastoupil na švédský trůn, možnost vytvořit pomocí personální unie největší evropskou říši. Jenže švédští stavové a luteránská církev odmítali bojovného katolického a absolutistického panovníka. Stavovské povstání, které Zikmunda vyhnalo 1604 ze Švédska, přerostlo ve vleklou švédsko-polskou válku, v níž šlo stále více o obsazení východních břehů Baltu než o nástupnictví na trůn.
	1596 brestská unie – pravoslavní Litvané uvedeni do katolické církve (uniati), zachovali si obřady; odpor ukrajinské církve a Kozáků.
1605-12 zákrok v Rusku, podpora Lžidimitrijů.
1609 vzpora Zebrzydówského, šlechtic vládcem na svém majetku.
1610 Zikmundův syn Vladislav carem, vyhnán.
1620 Poláci pomáhali Ferdinandu II. proti Čechům.
Vladislav IV. Vasa (1632-1648)
	- nar. 1595, syn předchozího. Doba vrcholu polské expanze na východ. 1610 dobyl Moskvu, krátce byl ruským carem. Po svém vyhnání vedl další války s Ruskem: 1612, 1617 a 1632-34. Roku 1634 mír s Ruskem, Polsko získalo Smolensko, Čenigov, Sěversko a část Livonska po Dvinu.
Jan II. Kazimír (1648-1668)
	- bratr předchozího, slabý, poslední polský Vasovec. 1652 – liberum veto, sněm se usnesl, že k zavržení nového zákona stačí jediný hlas proti („niepozwalam“).
	Povstání Bohdana Chmelnického (1648-1654).
	Kozáci – chudí, „holota“, měli privilegia, žili v povodí Donu a Volhy, Záporožská Seč, začali se vojensky organizovat, bojovali proti Tatarům, pravoslavní, svobodní – proti polskému útisku a rekatolizaci.
	Bogdan Zenobius Chmelnyckyj (asi 1595-1657) – Kozáci se vzbouřili, Bohdan překvapivě porazil polské vojsko, od 1648 ukrajinský hetman – skutečný vladař Ukrajiny, vlastní mince, diplomacie – hledal spojence proti Rzeczpospolitě; vzbouření Kozáci jej našli v Moskevské Rusi, car Alexej se ale bál války, nechtěl ani silného Chmelnického, řada porážek, 1654 Ukrajina přijata „pod ochranu cara“, hetman carovým poddaným, po vítězné rusko-polské válce Ukrajina rozdělena, hranicí Dněpr, car a Chmelnickij získali Ukrajinu, Bílou Rus a část Litvy. Zdanění Kozáků.
literatura: prof. Hejl (19./20. stol.): Povstání Bohdana Chmelnického
viz též Sienkiewicz, Henryk: Ohněm a mečem (1949, historický román)
	Od 2. poloviny 17. století (od konce třicetileté války) upadlo Polsko do hluboké a krvavé hospodářské, společenské a politické krize. Předcházející války způsobily pokles počtu obyvatel a tím se snížila zemědělská výroba. Města ztratila téměř význam. Poddaní rolníci se bránili feudálnímu, náboženskému a národnostnímu útlaku povstáním. Polsko bylo šlechtickou republikou s voleným a bezmocným králem v čele. Boje proti Švédům.
Poslední vladaři svobodné Polsky (1669-1795)
Michal Wiśniowiecki (1669-1673)
	- turecké pustošení v Podolí, Polsko uznalo sultánovu svrchovanost nad „pravobřežní“ Ukrajinou, vzdalo se Podolí, poplatky.
Jan III. Sobieski (1674-1696)
	- vynikající vojevůdce, proti Turkům, zvolen králem. Sblížení s Habsburky, 1683 pomohl Vídni.
Fridrich August II. (1697-1733)
	- saský kurfiřt, prosazen Ruskem, mírem v Karlowaci 1699 získal Podolí a pravobřežní Ukrajinu. Bez souhlasu sněmu zahájil 1700 spolu s Dánskem severní válku proti Švédsku. Neúspěch, konfederace polské šlechty se 1704 zřekla krále a přijala švédského kandidáta Stanislava Leszczyńského. Po vítězství Ruska nad Švédy u Poltavy (1709) se August II. vrátil na trůn.
August III. (1733-1763)
	- válka velmocí o polské dědictví, sněm zvolil Lesczyńského, ale Rusko a Rakousko vojensky prosadilo Augustova syna, vrchol anarchie.
August IV. Poniatowski (1764-1795)
	Stanislav August IV. Poniatowski zvolen králem na nátlak Ruska (a Pruska), kde byl polským vyslancem na dvoře Kateřiny II. Pomocí Ruska provedli Czartoryští reformy k upevnění státního aparátu. O vnitřní politice Polska rozhodovali jeho silnější sousedé, protože jejich pomoci se dovolávali vzájemně soupeřící šlechtické skupiny. Polsko de facto obsazeno Ruskem.
Dìlení polského státu (1772-1795)
	Návrh na dělení polských území předložil roku 1769 pruský král Fridrich II. Tento návrh předložil Kateřině II. (Rusko) a Marii Terezii (Rakousko). Trojím dělením Polska – 1772, 1793, 1795 (František II. – Rakousko) – přestal polský stát existovat. Největší část obsadilo Rusko – území Litvy, Běloruska, Ukrajiny; k Rakousku byla připojena Halič a Krakovsko; k Prusku Velkopolsko (Varšavské velkovévodství) a Mazovsko.
	V době mezi 2. a 3. dělením vypuklo šlechticko-měšťanské povstání pod vedením vlastence Tadeusze Kościuzska, který se pokoušel získat některými úlevami venkovské obyvatelstvo. Povstání bylo poraženo pruskými a ruskými vojsky vedenými generálem Suvorovem.
Poláci v cizím područí (1795-1807, 1815-1918)
	1807-1815 velkoknížectví varšavské. Polská emigrace viděla osvoboditele v Napoleonovi I., když porazil Prusko. 1815 kongresovka. Ztráta polské samostatnosti trvala přes sto let až do roku 1918, kdy vzniklo jako nový jednotný stát po rozpadu Rakouska-Uherska – oficiálně nástupnický stát.
Rusko v 15. až 18. století
Ivan III. (1462-1505)
	K moskevskému knížectví připojil knížectví jaroslavské, roztocké, novgorodské a roku 1480 se trvale zbavil závislosti na Turcích. 1485 připojeno tverské knížectví. Do roku 1500 položil základy nezávislého Ruska.
	Dopad expanze: někdejší údělná knížata a jejich bojaři se stávají služebníky velkého moskevského knížete. Začíná splývat pozice údělných knížat a bojarů. Získávají určitá práva, přerozdělování určitých oblastí pro správu, hospodaření, dohled.
	Zlatá horda pořád existuje, 1476 odmítnutí Ivana III. platit Zlaté hordě daně. Horda se pokusila tuto situaci zvrátit, ale 1480 bez boje ustoupila. Na místě Zlaté hordy vznikl Astrachaňský chanát, který již neměl dostatek sil něco změnit na vymaní Rusů z tatarské nadvlády. Přesto obava, že by se tatarská nadvláda mohla opakovat, přežila u Rusů staletí. Samotná podstata ruské expanze je v tom. Něco jako velký nepřítel u ruských hranic (podobně vnímáno NATO...). Expanze a militantní expansionismus i politický se staly součástí ruské politiky. Odpovědnost za sílu a moc státu byla s ohledem na nutnou preventivní obranu a na převzetí úkolu expanze svěřena po vzoru Mongolů do rukou jediné osobnosti s velkými pravomocemi - samostatné rozhodování o všech zásadních věcech týkajících se obrany země (toho se týká vše) - všechny věci vnitřního i vnějšího chodu ruského státu.
	Již z Ivana Kality (14. stol.) se v Moskevském knížectví prosadila forma vlády – jedinoděržaví: jedino = moc je svěřena panovníkovi, který ji realizuje jako nejschopnější osobnost knížectví, jedna jediná osobnost mající moc, aby v zájmu bezpečnosti a zdárného chodu státu takové úkoly zvládl. Jedinoděržaví se opíralo o vojenský základ a o princip úplného podrobení všech členů komunity knížeti. Dříve členové knížecí družiny sloužili vládci dobrovolně a mohli jej opustit, nyní byli bezprostředně k svému vládci připoutáni, změnili se v poddané. K tomu pomáhá i církev. Dary v podobě státních pozemků – poměstí – úměrné velikosti služby. Držitel – poměščik – je nemohl zcizit ani odkázat, v případě jeho smrti přerozdělování jiným lidem.
	Sídlem ruských carů byl moskevský hrad Kreml, kde stály obytné paláce panovníků, budovy, v nichž žili kněží a služebníci a také několik chrámů, z nichž největší je Uspenský chrám postavený za Ivana III.
	Na přelomu 15./16. stol. došlo v moskevském knížectví k první velké politicko-správní reorganizaci, centralizovaná vláda, centralizace území. Centralizace nejen přímou vládou panovníka a jeho družinou, ale i institucemi, tzv. prikazy = instituce, které nejprve ve spolupráci s bojarskou dumou a později samostatně bez ní řídili státní správu moskevského knížectví. Jednalo se o přikázání práce v určitém resortu určitým osobám. Nebyly to stálé přesně vymezené instituce, ale úřady; náplň jejich činnosti byl konkretizován na rozhodnutí knížete, kníže svěřil část správy určité osobě, vydal prikaz (manifest - později) - na jeho základě ta konkrétní osoba to vykonává. Po určité době ztrácí prikaz na opodstatnění, ale problém: nezaniká, je to i vyznamenání, používají to i potomci, ale už ne v praktickém smyslu. Prikazy byly výsadou a pověřením konkrétním osobám - bojarům; ne vždy to ale museli být bojaři, to odviselo od knížete. Toto privilegium je tedy také využíváno knížetem k omezování moci bojarů. Upevňování jedinoděržaví, ovládání života společnosti ve všech oblastech. Nejdříve se kníže snažil omezit práva nemoskevských, později moskevských bojarů.
Vasilij III. (1505-1533)
	- připojování dalších území: 1514 Smolensk, 1517 Rjazaň, do 1523 černigovské, severské a pskovské knížectví.
Ivan IV. Hrozný (1533-1584)
	Jako první se dal korunovat za cara (z lat. Caesar). Jeho krutá vláda byla předznamenána zážitky z dětství - otec mu brzy zemřel, matku otrávili bojaři, když mu bylo 8 let. Rostl v ovzduší nepřátelství a násilností za naprostého nedostatku péče. Poznával pokrytectví, surovost i faleš. Inspiroval se při četbě a z knih si vytvořil představu vládce země. Byl bystrý, měl spisovatelské nadání a smysl pro pokrok. V Rusku zřídil první tiskárny (2. polovina 16. století). V návalu zlosti zabil svého nejstaršího syna careviče Ivana. Podporovala ho šlechta (bojaři), měšťané a církev. Jeho vojenskými výboji začala přeměna Ruska v mnohonárodnostní stát. Pronikl do střední Asie i na Sibiř. Roku 1565 provedl novou správně-vojenskou reformu, rozdělil státní území na opričninu - podléhala přímo carovi, byli z ní vypuzeni bojaři, byly to nejúrodnější a nejdůležitější části Ruska; a zemštinu - zde zůstalo staré státní zřízení (bojaři).
	Za Ivana IV. se projevil pokrok ve vzdělanosti, podporoval literární činnost, stavěly se pozoruhodné stavby v národním stylu, např. Chrám Vasila Blaženého, který tvoří jednu část Rudého náměstí v Moskvě.
	V 16. stol. se bojarské dumy přeměňovaly na výhradně poradní orgán, ne urozenost, ale zásluhy. Bojaři nespokojeni, 1533-46 v době nezletilosti následníka Ivana Vasilijeviče přerostlo úsilí bojarů v otevřený boj o moc mezi dvěma rody – Šujští a Bělští. Země v rozkladu.
	1546 Ivan Vasilijevič dospěl, korunován na ruského knížete, ambiciózní, chtěl zabránit dalšímu rozchvatu, snažil se zmírnit úplně privilegia bojarů. V roce 1547 se nechal prohlásil za samoděržavného cara vší Rusi – jako car Ivan IV. se pak nechal ve starobylém moskevském Kremlu korunovat đ tradice korunovace carů v Kremlu, až do konce 19. století, včetně Mikuláše II. (1896). To i přesto, že od Petra velikého sídlo v Petrohradě, korunovace do dvou let po uvedení do funkce. Titul cara měl za úkol vytvořit zdání nadřazenosti této osobnosti nad pouhou knížecí, velkoknížecí či královskou mocí. Titul car již za Ivana III., ale fakticky bylo nutné spojení s duchovním posvěcením – to až Ivan IV. spojil světskou a církevní moc nad celou Rusí. Kromě toho, že se prohlásil carem, má v titule ne jedinoděržavný, ale samoděržavný – jen on sám je odpovědný za činy, jen on sám je povinován chránit území vší Rusi a jejich obyvatel, a jen on sám je sobě a bohu odpovědný za své činy (jedinoděržaví - sice jeden jediný, ale musí si to prosazovat). Nikdo nemá právo do jeho moci zasahovat, měnit jeho rozhodnutí (praxe ale trochu jiná). Až po korunovaci je užívána carská titulatura.
	Samoděržavná vláda nesla úpravy v politickém systému, Ivanovou oporou se stali jím vyvolení rádci - bližnaja duma jen podle názvu, Ivan Hrozný měl 5 oblíbenců - z nich udělal radu. S pomocí této nejbližší rady začal 1550 připravovat reformy. (1497 Ivan III).
	Zákoník Ivana IV. určoval jednotné právní normy pro celý moskevský stát, vymezoval soudní, policejní a finanční správu v jeho jednotlivých částech – kodifikace vší Rusi.
	S vymezením služebních povinnosti souvisí snaha omezení bojarské hegemonie, čelobytný prikaz = opričnina – zřízení zvláštní správy vymezeného území pro Ivana nebezpečného, dohlížet na činnost ostatních prikazů – revizní orgán, opričnina byl tedy klasický prikaz (formálně). Nad opričninou i zemštinou stál absolutně Ivan IV.
	Ivan IV. ještě o všem sám nemohl rozhodovat - nutnost vyvolat zdání, že privilegování se mohou k důležitým vnitro- i zahraničně politickým a hlavně finančním otázkám vyjádřit - zemský sněm - sobor - Ivan ho poprvé svolal 1547 v souvislosti se svým jmenováním carem. Při svolání sněmu van využil tradice věče jako shromáždění všech majetných zástupců ruské země (tedy ne homogenní bojarská složka, ale komplex, který rozdělil do 3 komor podle příslušnosti. Každá komora zasedala odděleně a měla samostatný hlas. 1. komora - vybraní příslušníci rodové šlechty = tradiční bojarská duma. 2. komora - zástupci pravoslavné církve v čele s moskevským patriarchou (svatá rada - osvjaščeny sovětt). 3. komora - představitelé služebné šlechty vybírání podle zásluh a hodnosti v úřadě (zemskij ľud - zemští lidé). Ivan spojil bojarskou dumu a svatou radu do instituce Nejvyšší vládní rada (Vrcholnij tajnyj sovět) - jen naoko, nejdůležitější zemští lidé - poddaní carovi. Postupně je chtěl prosadit i do nejvyšší vládní rady - stírání rozdílů mezi rodovou a služebnou šlechtu, upřednostňování služebné.
	Ivan IV. a jeho následník Fjodor Ivanovič (do 1598) - svolávali sněm jen podle vlastního uvážení. Následek: nepravidelnost, výjimečnost (potvrzení jmenování nového cara, vojenská hotovost...). Na sněmy se nevolilo, ale vybíralo. Na 1. sněm vybíral účastníky sám panovník (i když ty bojary z duše nesnášel). Ruský sněm se tedy nezrodil z věče, ale z knížecích rad + služebná šlechta + církev. Snaha podpořit panovníka, ne dát orgánům pravomoc. Ve všech případech náleželo rozhodnutí výhradně panovníkovi, vše bylo jen doporučením. Pozice ruských panovníků však nebyly vždy pevné, sněm na přelomu 16-17 stol. nabyl většího významu.
	Hlavní změny institucí za Ivana III., Ivan IV. navazoval, nějaké změny individuální a ovlivněné nemocí Ivana IV. Rusko směřuje ne ke stavovské monarchii, ale k samoděržaví. Ivan IV. vyrůstal v prostředí bojů a intrik, 1547 - 17tiletý, prohlásil se carem, chtěl obnovit pořádek, reforma církve navazující na Ivana IV, vládl s tzv. vybranou radou (loajální rádci), dobré reformy z počátku vlády - obchodní smlouva s Anglií 1553; 1549 pokus o reformu armády (poselstvo na západ, ale zadrženo v Německu), stálé vojsko vybavené palnou zbraní. Hodně vojenských konfliktů:
	1552 dobyl Kazaň – první z pozůstatků Čingischánovy říše – expanze, mnohonárodnostní Rusko – první krok. Dobytí Astrachaně a dalších chanátů, výpravy za Ural.
	Posílení sebevědomí Ivana IV., stavba chrámu Vasilije Blaženého (soukromě pro cara).
	Imperiální vize, Ivan se považoval za dědice všech ruských zemí (Kyjevská Rus), chtěl území mezi Černým mořem (Krym) a Baltským mořem. Přivlastnil si Ukrajinu a Bělorusko. Livonská válka (1558-1582), šlo o Balt, první větší konflikt se Západem, vlekla se 24 let. Po počátečních úspěších pro Rusko nakonec neúspěch: 1576 polským králem zkušený válečník Štěpán Báthory, utvořil protiruskou koalice Polska, Švédska, Dánska a Krymu, carské vojsko z Livonska vytlačeno, příměřím v lednu 1582 ztratil Ivan i nelivonská města.
	Opričnina (1565-1572) – vládní teror. Změna carova chování po smrti Anastázie Romanovny 1560, 1564 car odjíždí z Moskvy, 1565 posílá metropolitovi list, že se pohoršen zrádnými bojary vzdává vlády, „divadýlko“, lid chce zpět cara, vysílá poselstvo duchovních i bojarů, car se vrací, podmínky: opričnina – pod jeho vlastní vůlí, zemština – staré řády, bojaři. Opričnina postupně polovina země. Historici dodnes neví, proč k té reformě došlo, snad výraz strachu Ivana IV. před nepřáteli, později si vybral stráž, stavěl v Moskvě pevnost (nechtěl bydlet v Kremlu), začal masakrovat odpůrce i s rodinami, stihomam vyvrcholil při výpravě na Novgorod – 6 týdnů, 60.000 mrtvých. Opričníci – strážci opričniny, postaveni nad zákon. Dva státní aparáty, opričnina + zemština; aparáty byly de facto stejné. Vraždění: rozpor stavovství X samoděržaví, Ivan se to snažil před zahraničím utajit, 1572 opričnina zrušena (Ivan jim už nevěřil). Chtěl zlikvidovat všechny stopy pod trestem smrti se o tom ani nesmělo mluvit. Rusko samoděržavím.
	Konec vlády Ivana Hrozného. V listopadu 1581 zabil zuřivý car Ivan IV. svého nejstaršího syna, následníka trůnu careviče Ivana Ivanoviče, de facto konec dynastie; potom byl car zoufalý. Vládu musel svěřit svému druhorozenému neduživému synu Fjodorovi – „slabý tělem i duchem“. Syn Dimitrij Ivanovič malý a ne zcela legitimní.
	Archangelsk (vybudován do roku 1584) - první veliký ruský přístav.
Fjodor I. (1584-1598)
	Má za nìj vládnout otcem ustavená vládní komise, ve skuteènosti však vládne bývalý osobní strážce Ivana IV. a od 1581 bojar Boris Godunov – moudrý, negramotný; od 1584 regentem-spoluvládcem.
Boris Fedoroviè Godunov (1598-1605)
Jeho osudy jsou úzce spjaty s posledními pøedstaviteli Rjurikovské dynastie a prvním samozvancem poèátku 17.století, proto se jim budu také vìnovat. Nejprve se zmíním o pùvodu Borise Godunova, o jeho vztazích s ruským carem Ivanem IV., dále o jeho funkci zemského správce za neduživého cara Fjodora Ivanovièe, syna Ivana IV, o vztahu Borise Godunova a pøíslušníkù vyšší šlechty. Pøiblížím smrt Dimitrije Ivanovièe, syna Ivana IV. a zvolení Godunova za cara po smrti Fjodora Ivanovièe, dále o ho jeho carském panování a o Lžidimitriji I.
Boris Fedoroviè Godunov se narodil asi roku 1551. Pocházel z významného rodu moskevských bojarù, ale nemohl svou „urozeností“ soupeøit s velmoži, kteøí svùj pùvod odvozovali od Rjurikova rodu. Rod Borise Godunova byl tatarského pùvodu, který se na území moskevské Rusi usídlil již ve 14 století. Godunov se dostal do pøímého kontaktu s carským dvorem po svatbì s Marií, dcerou pøedního poradce Ivana IV., Maljuty Skuratova. Svùj vliv u carského dvora posílil ještì více po svatbì svojí sestry Ireny se synem Ivana IV. Fjodorem Ivanovièem. Stal se èlenem carské osobní stráže a od roku 1581 i bojarem, byl také jedním z carových rádcù. 
Ivanovi IV. poté, co zavraždil svého syna (listopad 1581), následníka trůnu, careviče Ivana Ivanoviče, zbyl jen jeho mladší syn Fjodor Ivanovič a v roce 1582 narozený Dimitrij Ivanovič Ugličský (ve chvíli Ivanovi smrti, v březnu 1584, teprve jeden a půl roku starý) a navíc byl podle pravoslavného kanonického práva, které považovalo za legální pouze první tři manželství, zrozen z hříchu (pocházel až z pátého manželství Ivana IV.). Carevič Fjodor, který byl slabý tělem i duchem, jehož místo bylo spíše v kostele, kde také celé dny promodlil, než na trůně. Otevřeně se říkalo, že carevič je „hlupák". To dokazuje i výrok samotného cara Ivana IV., který na smrtelné posteli prohlásil svého syna, následníka trůnu, za neschopného vlády a protože malý Dimitrij vládnout nemohl, ustanovil pětičlennou vrchní dumu v čele s Borisem Godunovem, svým pomocníkem a rádcem, která měla Fjodorovi pomáhat při vládnutí (vládnout jeho jménem).
Godunov se stal skutečným vládcem a zemským správcem až po smrti předního ze členů vrchní dumy, Nikity Romanoviče Zacharjina. Godunov i přesto, že byl negramotný, svými schopnostmi a inteligencí daleko převyšoval svoje okolí. Jeho vládní schopnosti byly zcela nepochybné a i jeho odpůrci je uznávali.
Pocházel z významného rodu moskevských bojarů, ale nemohl svou „urozeností“ soupeřit s velmoži, kteří svůj původ odvozovali od Rjurikova rodu (Romanovci, Mstislavští, Bělští, Šujští). Byl a zůstal pro ně pouhým carským favoritem a povýšencem. Velmožové mu nedůvěřovali a podezírali ho z toho, že je schopen jakékoli špatnosti. Nakonec jej podezřívali z mnoha činů, které nespáchal. 
Jednou z událostí, ze které byl podezřelý, byla smrt druhého z carských synů již osmiletého Dimitrije Ivanoviče, který zemřel za podivných okolností ve svém údělu v Ugliči v květnu 1591. Existují dvě verze vysvětlující Dimitrijovu smrt. První možností je vražda na příkaz Borise Godunova a nebo nešťastná náhoda, kdy si Dimitrij v záchvatu padoucnice podřezal hrdlo . Snad všichni byli přesvědčeni, že za jeho smrtí stojí Godunov ve snaze zbavit se legitimních následníků trůnu. Godunov ve snaze očištění své osoby vyslal do Ugliče vyšetřovací komisi v čele se svým největším protivníkem Vasilijem Ivanovičem Šujským. Komise uznala, že si Dimitrij sám neočekávaně způsobil smrtelnou ránu. Toto zjištění Šujského komise je překvapivé, protože kdyby Šujský chtěl Godunova obvinit, jistě by si proto našel pádný důkaz. Z toho vyvstává otázka, zda Šujský rozhodl podle pravdy, nebo byl ovlivněn Godunovem.
Období působení Godunova jako zemského správce je posuzováno spíše pozitivně.
	Poklesu prestiže panovníků se snažil Boris Godunov čelit tím, že 1589 zřídil církevní instituci Moskevský patriarchát, povýšení moskevského metropolity na patriarchu, ruská pravoslavná církev se stala zcela samostatnou (autokefální) – zbavila se závislosti na cařihradském patriarchátu. Prvním moskevským patriarchou se stal Godunovův přítel a spojenec Iov.
Dokázal uplatnit i dobré diplomatické a vojenské schopnosti a v roce 1595 po pětileté válce se Švédskem získal nazpět uzemí ztracená za livonské války kolem Finského zálivu - uzavřením tzv. věčného míru. Konečného cíle - přístavu Narvy - však nedosáhl. 
V lednu 1598 zemřel bezdětný car Fjodor Ivanovič – po meči vymřela Rjurikovská dynastie. Pravoslavná církev nabízela uvolněný trůn Godunovovi, ale ten odmítl a požadoval, aby se nejdříve sešel valný sněm. Ten zasedl v únoru 1598 a podle očekávání potvrdil Godunova za cara. Svým vstupem na trůn pobouřil Godunov mocné bojarské rody, které měli větší právo na trůn než on. Považovali se za autentické dědice carského trůnu, se kterými se nový car nemohl ani měřit. Stal se terčem kritiky bojarské opozice v čele s Vasilijem Šujským, kterého poslal do vyhnanství, trestal i další velmože, ale na druhé straně se snažil udělováním hodností bojarskou opozici umlčet, ale marně. Mezi nejsilnější oponenty patřili příbuzní zemřelého Nikity Romanoviče Zacharjina - Romanovci. Car je obvinil z úkladů proti carovi a poslal je do vyhnanství na sever. 
	Zástupci rodové šlechty chtěli v době volby Godunova přesvědčit, aby se ve prospěch dumy stal omezeným vládcem, vláda spolu s dumou.
Dalším nepřítelem cara se stala sama příroda. V roce 1600 zachvátila Rus několikaletá neúroda a z toho plynoucí hladomor. Ten trval 1601-1603. Cena obilí stoupla desetkrát a proto car otevřel carské sýpky, aby obyvatelé nehladověli, ale toto opatření vystačilo na krátkou dobu. Jen v Moskvě padlo za obět hladomoru přes 120 000 lidí, z nichž byla velká část vesničanů, kteří před hladem utekli z vesnic do měst. Hladoví sedláci a lidé z vesnic se začali sdružovat do ozbrojených band, které loupili zásoby, vezené do hladovějícího města. Carské vojsko tyto tlupy sice porazilo, ale ani to nepomohlo k obratu proti Godunovovi.
V této době se vynořily zvěsti o tom, že malý Dimitrij Ivanovič nezemřel roku 1591 v Ugliči a že žije. Je možné, že u zrodu této zvěsti a i celého nápadu s objevením se Dimitrije Ivanoviče (Lžidimitrije) stáli odpůrci z řad bojarů v čele s Romanovci. Je pravděpodobné, že mnicha Grigorije Otrepjeva vybrala sama bojarská opozice. Na Rusi mu hrozilo zatčení za řeči, týkající se Dimitrije Ivanoviče (prohlašoval se za něj) a proto se roku 1602 uchýlil do Kyjeva a dále do Polska. Při zpovědi před „smrtí” se vyznal knězi a přiznal se, že je Dimitrij Ivanovič. Po zpovědi se zázračně uzdravil, odešel k polskému královskému dvoru do Krakova, kde skládá slib poslušnosti papežskému stolci. Také se Otrepjev se oženil s dcerou polského magnáta Mniška, kterému za podporu výpravy na Rus slíbil uzemní zisky na úkor Rusi. Mnišek soustředil asi 1600 žoldnéřů a v roce 1604 překročil spolu s Otrepjevem hranice. Zatímco o Godunovovi se vědělo, že není z carského rodu, do příchodu pravého cara se vkládaly naděje. Lidé věřili v nadpřirozenou moc příchozího careviče. Třebaže Godunovovo vojsko dokázalo Lžidimitrije porazit, ze země jej nevyhnalo. Dříve než mohl Godunov dokázat, že Lžidimitrij je podvodník, 23. dubna 1605 zemřel. V Moskvě byl za cara prohlášen jeho syn Fjodor Godunov, ale byl svržen a spolu se sestrou uškrcen.
Smuta, doba bojù a zmatkù
(smutnina 1605-13)
	Spory o trůn, období Lžidimitrijů – vydávali se za zemřelého Dimitrije Ivanoviče. Panovníci vládli v závislosti na rozhodnutí bojarské dumy. Godunov ani nástupce Vasilij Šujský nepřijali spoluvládu s bojarskou dumou, přesto bojarové centrální moc o něco omezili (šlechtic nemůže být odsouzen a potrestán bez souhlasu bojarské dumy). Měli možnost i k dalším právům, nebyli ale ochotni snížit se k jednání s ostatními komorami, promarnili šanci, hájili vlastní zájmy, nepřeměnili sněm v konkurenci centrální státní moci. Přesto sněm 1598, 1612, 1613 se podílel sněm na volbě panovníka. Potvrzení panovníka na trůně. Bojarská duma si udržela váhu, postupně od romanovců zase nástrojem panovníkovi vůle. Postupně se duma přeměňovala z knížecí rady v monarchův poradní orgán – završení. 17. století – tomuto orgánu byl podřízen systém prikazů (prikazny člověk, prikazni ludí). Řada palácových prikazů (správa carských paláců), strelecky prikaz (řídil střeleckou elitu vojska), atd. moc prikazu, zmatky... .
	1605 v Moskvě korunován samozvanec Lžidimitrij I., 1606 zabit.
	Za cara prohlášen Vasilij IV. Šujskij. 1608 na Moskvu přitáhl další samozvanec Lžidimitrij II. – „Tušinský zloděj“. 1610 Šujskij svržen.
	Kreml obsazen Poláky, o carský trůn se pro svého syna Vladislava ucházel polský král Zikmund III. Vasa. 1612 Zemská domobrana pod vedením knížete Požarského oblehla Moskvu, polská posádka se vzdala.
Rusko za vlády dynastie Romanovců (1613-1917)
Michail Fjodorovič Romanov (1613-1645)
	Roku 1613 byl na zemském sněmu zvolen na ruský trůn Michail Romanov, zakladatel panovnické dynastie Romanovců, počátek konsolidace Ruska.
	Tato dynastie v Rusku vládla až do roku 1917, kdy po únorové revoluci abdikoval car Mikuláš II. Po bolševickém pøevratu byl car i s rodinou zavraždìn.
	Otcem cara Michala byl moskevský patriarcha Filaret (1554/5-1633), vl. jm. Fjodor Nikitič Romanov, velká autorita. V době volby svého mladého syna za cara byl v polském zajetí (rukojmí), 1618 propuštěn, stává se spoluvládcem.
	V 17. stol. přežívají dvě instituce a jsou brány v potaz: bojarská duma a zemský sněm – ten se schází i za prvního a druhého Romanovce (Michail, Alexej), je brán jako poradní orgán plnící přání panovníka.
Alexej Michailovič (1645-1676)
	Sněm 1648, car uložil zpracování nové sbírky zákonů sankcionující postavení sněmu - hierarchie, podřízenost, 1. písemná podoba ruského polit. systému. Sněm se nezmohl na odpor. Leden 1649 - zákoník přijat, stanovil hierarchii zemského sněmu jako carovy poradní instituce. Naopak car měl potvrzeno výsadní postavení i tím, že z titulatury zmizel název moskevský, nahrazen velko- nebo celoruský titul: samoděržavný car Velké, Malé a Bílé Rusi - Alexej Michajlovič. Podle nového zákoníku se měnila i jednání sněmu. Scházeli se na něm většinou jen privilegovaní Moskvané, ne na plenárních zasedání 3 částí, ale jen na rozšířených jednání komisí z těchto tří kurii. Důvod: růst absolutistické moci, panovník nechtěl, aby se na něčem mocné slupiny usnášeli, jen malé skupinky. Tyto komise se pak stávaly základem jeho byrokratického systému. Tím klesal význam všech částí zemského sněmu včetně pravomocí bojarské dumy. První hledisko - panovníkovu moc mohlo omezovat jen tzv. městničešstvo = zvyk postavený naroveň právní normy trvající na hodnostním postavení šlechty = panovník byl zavázán, aby při rozdílení významných státních, správních a vojenských úřadů postupoval podle 1. urozenosti, 2. podle služebního postavení. Panovník tedy nemohl zcela škrtnout rodovou šlechtu a nahradit jí služebnou - zdlouhavý proces.
	1648 povstání ukrajinského hetmana Bohdana Chmelnického proti polské moci na Ukrajině. 1654 na tzv. Perejaslavské radě připojena Levobřežní Ukrajina k Moskevskému státu, autonomie (hetman).
	1655/6 reforma patriarchy Nikona (chtěl nezávislost, potlačeno).
	1670/71 povstání Stěpana Razina – kozáci.
Fjodor II. (1676-1682)
	1681-2 ruští panovníci městičešstvo vymazali z ruského zákoníku, městičešstvo nahrazeno ukazem – největší podíl knížete Golicyn. (známý rod) – zavádí služebné šlechtictví, rodové šlechtictví ještě víc utlačeno. Ruský panovník se tím stal jediným pramenem každého odvětví státní moci, prikazy. Pokles pravomocí bojarské dumy – 70.-80. léta 17. století - téměř žádná moc. 1681 bojarská duma rozdělena na dvě části: menší – řídící komise Raspravnaja palata, větší část – pouze soudní záležitosti.
	Petr I. se poprvé k vládnímu systému dostává 1682, kdy umírá jeho bratr Fjodor Alexejevič, schází se zemský sněm kvůli nástupnictví – Petr Alexejevič (1672-1725) potvrzen, ale desetiletý, jeho matka Natálie Nariškinová regentem. Nariškinové u moci, to jim záviděla skupina Miloslavských (1. manželka Michaila Alexejeviče) – spory dvou nejvýznamnějších bojarských rodů, povstání pluku střelců (Petr schizofrenní - kdokoli se může spiknout, střelci prvním impulsem). Po povstání moskevských střelců za cary prohlášeni nedospělí Ivan V. a Petr I., vlády se ujala jejich nevlastní sestra regentka Sofie Alexejevna (z rodu Miloslavských, 1677-1704), 1689 svržena. Petrův bratr Ivan – dvojtrůn.
Petr I. Veliký (1689-1725)
literatura: Švankmajer, Milan: Petr Veliký
	Z dynastie Romanovcù pochází i car Petr I. Veliký – voják, imperiální politik, složitá a rozporuplná osobnost. Za cíl své vlády si vytkl vytvoøit silný a pevný stát, pøekonat zaostalost Ruska a dostat se na velmocenskou pozici – byl pomìrnì úspìšný.
	Nejdøíve na Krymu neúspìch, poté 1695-96 tažení k Azovu, úspìch, pøímìøí s Turky 1700.
	1696 smrt Ivana V., Petr samoděržavným carem. V letech 1697-1698 podnikl studijní cestu do Z. Evropy, aby získal zkušenosti; velké poselstvo. Navštívil Braniborsko, Hannoversko, Holandsko, Anglii a nazpět se vracel přes Francii, krátce navštívil Prahu a Vídeň. Po vzoru západoevropských států začal zakládat manufaktury, zaváděl veškeré novoty, které na západě poznal, pečoval o hornictví a zemědělství. 1698 masové popravy střelců v Moskvě.
	1700-1721 severní válka, původně konflikt Švédska (mladý Karel XII.) a Ruska o baltské pobřeží, ruští spojenci: Dánsko (jen krátce), Sasko-Polsko (polský král a saský kurfiřt August II. Saský, do 1706, separátní švédsko-saský mír); bojuje celý evropský Sever, změna politické a mocenské mapy Evropy. Nepřipravené Rusko vyhlásilo Švédsku válku, útok na Narvu (tu získal i ztratil Ivan IV. v livonské válce), neúspěch; Karel však útočí na Augusta, Petr se vzpamatoval, reforma vojska – pravidelná „evropská“ armáda (i civilní sociální postavení). Úspěchy (gen. Šeremetěv), Švédové překvapeni (vraždění zajatců, car zasáhl). 1704 dobyta Narva.
	Car získal Estonsko, Livonsko, Kuronsko; Petr byl rozhodnut něco z toho udržet, proto na břehu Finského zálivu u ústí Něvy buduje 1703 Petropavlovskou pevnost, první budovu Petrohradu („Benátky severu“), od 1712 nového sídelního města říše. Gubernátorem carův přítel a důvěrník Alexandr Danilovič Menšikov (1706 mu císař Karel VI. udělil na přání cara hodnost říšského knížete). Pro Petra ráj, pro dělníky-nevolníky hřbitov; sídlem Petrodvorce (a la Versailles).
	1704 zbaven oslabený August II. polského trůnu, zvolen kandidát Karla XII. Stanislav Lesczyński (bezvýznamný poznaňský vévoda), část šlechty věrná Augustovi – tomu došly síly 1706, Rusko ve válce osamoceno.
	Ruský lid ždímán, mučen; bouří se, Kozáci (1705-1708), Dolgorukého kárná expedice.
	Karel XII. se spojil s velitelem Kozáků, ukrajinským hetmanem Ivanem Mazepou (car omezoval ukrajinskou autonomii), neúspěch (pokus Ukrajiny o samostatný stát). 1709 Petr porazil Karla u Poltavy, švédská armáda zničena, Karel a Mazepa prchají pod ochranu sultána. Je to zlom, Rusko evropskou velmocí, konec improvizací ve vnitřním životě (Menšikov polním maršálem). 1710 vyhlásilo Turecko válku Rusku, 1711 car obklíčen u Prutu, vezír však ochoten jednat, dobrý mír, Rusové vrátili Azov (apod. + nezasahovat v Polsku, nedodrženo).
	Jednání s pruským králem Fridrichem (Braniborsko) a hannoverským kurfiřtem. Car obsadil Finsko, Menšikov obsadil pro Prusko Štětín, spojenectví, 1715 i angl. král Jiří I. Hannoverský. Dánsko-pruská vojska obsadila švédská území v Německu, Švédové ztrácí své staré výboje. 1719/20 pronikají Rusové ke Stockholmu, 1721 ve finském Nyštadtu podepsán „věčný mír“, jímž Švédsko postoupilo Rusku Livonsko, Estonsko, Ingrii a část Karelie s Vyborgem. Rusko vrátilo Finsko (+ peníze) – Senát udělil „Otci Vlasti“ titul Petr Veliký. Rusové na „německém“ Baltu, Petrohrad „oknem do Evropy“ (tím se žádný černomořský přístav nemohl stát).
	1722 výprava do slabé Persie, připojení Baku a pobřeží Kaspického moře.
	Car se léčí v Karlových Varech. Na konci života Petr ztratil důvěru v „1. státního zloděje“ Menšikova. Před smrtí úpadek duševních a fyzických sil. Hroucení státních financí. Jen 1724 nevedlo Rusko válku (za 35 let Petrovy vlády), v 52 letech umírá (alkohol), závěť nedopsal.
Reformní činnost Petra Velikého:
a)	vytvořil dobře vycvičené preferované pozemní vojsko o síle 320.000 vojáků (3. nejsilnější v Evropě)
b)	vybudoval baltské loďstvo
c)	zvyšoval daně a cla
d)	podporoval zakládání manufaktur (inspirace Holandskem, pøes 200, železáøská výroba na Urale – zbranì)
e)	centrem zahranièního obchodu uèinil Petrohrad
f)	budoval orgány celostátní správy; říši rozdělil na gubernie, zřizoval kolegia - ministerstva
g)	kladl důraz na osobní schopnosti jednotlivých úředníků
h)	nutil šlechtu vzdìlávat se; rozkvìt knihtisku (uèebnice)
i)	vybudoval nové školství (světské základní školy, církev ztrácí monopol)
	= vytvořil silnou absolutistickou monarchii. Podstata změn, k nimž za Petrovy vlády došlo, nespočívá tedy v rozšíření občanské, individuální a společenské aktivity, ale v přeměně ruské stavovské monarchie 16.-17. století v monarchii byrokratickou; posílení centrální moci. Služba caru zaměněna za službu státu. O zájmu státu rozhodoval „první úředník“, samoděržavný car – upevnění samoděržaví, zbožštění státu.
	Petr Veliký – snaha maximálně vymezit samoděržavnou moc; ale bylo mu jasné, že to nemůže spravovat sám: určil si přesně vymezené instituce, které obsazoval svými oblíbenci. Přesné vládní instituce, kde nejsou úkoly vymezeny jen konkrétním osobám, ale celým institucím, druhotné obsazování osobnostmi (Petr Veliký trpěl stihomamem – po několika měsících je začal podezřívat). Změny institucí za jeho vlády - psychická labilita (viz. minule – města: samospráva X vojvodství – zrušeno...).
	Carevič Alexej (1690-1718) – konflikt s otcem (dal matku do kláštera), odcizení, naděje opozice. Petr ho v závěti (Prut, 1711) nepovažuje za nástupce. Alexej požádal císaře Karla VI. o ochranu, Karel se bál, že by car vtrhl do Čech (možné povstání), carevič se vrací 1717 do Ruska: vzdává se následnictví, za zrádný útěk mučen (přiznal se, že chtěl smrt otce), odsouzen k smrti, udušen polštářem (Petr I., Menšikov, Dolgorukij…).
Politický systém za Petra I.: gubernie, Senát, kolegia
	Petr Alexejevič 10. 5. 1682 zvolen carem po smrti bratra Fjodora II. Alexejeviče (1676-1682), měl 10 let, vládne sestra Sofie (Žofie), 1689 se ujal vlády, sám hodnotil svou vládu jako historicky významnou, reformy, cesta do Z Evropy, v prvních letech žádný systém reforem.
	1699 – měšťané Moskvy mohli volit purkmistry (daně, soudy), ostatní města buď zůstanou u vojvodství, nebo samospráva (purkmistři) - ale dvojnásobná daň, později zrušení dně a povinný přechod, cílem rozmach obchodu. Později zrušeno, menší města opět vojvodové.
	1707 vydal Petr ukaz, který tvoří základ správního členění Ruska pro celá další dvě století. Určil osm vekých měst (k nim přičleněno 341 ostaních), velké provincie kvůli státní pokladně (šlo o daně) – osm gubernií Ruska. Centrální gubernátoři, měli k ruce kolegia, složena z landrátů (z něm., zemský rada), voleni z řad místní šlechty, nepochopeno, od 1716 je už car prostě jmenoval (na doporučení gubernátorů). Stávají se součástí carského mocenského aparátu (ne protihráčem).
	Duma bojarů nahrazena 1711 Senátem, v případě carovy nepřítomnosti měl nejvyšší moc. Dosavadní rodová privilegia nahrazena privilegii vládní a státní moci – do úřadu mohli všichni schopní lidé, nejen urození. Devítičlenný Senát, složený z carem jmenovaných nejvyšších hodnostářů říše, neměl být původně přívěskem samoděržavného vládce. Měl být vládou, jejíž rozhodnutí měla mít (a zpočátku i měla) váhu carských ukazů; přísaha věrnosti carovi a Senátu (podstatná eliminace později).
	1717 nahrazena instituce carských prikazů devíti kolegii (ministerstva) – v čele prezidenti, od roku 1718 byli zároveň členy Senátu. Kolegia byla výkonnými orgány Senátu, předem stanovená pravidla – reglementy, gen. reglement 1720. Prezidenti to však brali jako „údělná knížectví“, car zasáhl: 1722 zbaveni funkcí v Senátu.
	Soudnictví – 1718 zemští soudci, landrichtři (jmenováni carem), vyňati z pravomoci gubernátorů, podřízeni Senátu (ne v praxi).
	1727 obnovení vojevodských újezdů (+ gubernie...) – až do pádu samoděržaví. Nádvorní soudy podřízené gubernátorům, vojvodů.
	Částečná samospráva Ukrajiny a pobaltských států, hejtman. 1722 - maloruské kolegium, gubernátor jen vojenská správa. Pobaltí – částečně feudální zřízení.
	Magistráty – samospráva, v Rusku výjimečná, byrokratizace.
	Preobraženecký prikaz – policie.
	1722 reforma Senátu, zbaven kontrolní funkce, tu získala prokuratura. Gen. prokurátor dohlížel na Senát. 2. kanceláře u Senátu, přijímání peticí, seznamy služebné šlechty.
	Reformy: přeměna stavovské monarchie na byrokratickou, v čele samoděržavný car. První průlom do ruského tradičního izolacionismu.
	Za Petra I. už církev samostatná. 1589 se metropolita stal patriarchou, nezávislost na Byzanci. Petr chtěl omezit moc moskevského patriarchy, po smrti patriarchy Adriana 1700 funkci neobsadil, jen administrátor (ukrajinský mnich Javorskij – exarcha). 1721 zrušil patriarchát (i úřad administrátora), jen funkce metropolity, podřízení pod světskou moc – Nejsvětější synod – církevní ministerstvo, do jeho čela delegoval většinou osoby z důstojnického sboru. V čela stál nejprve prezident synodu, od 1722 vrchní prokurátor. V Nejvyšším synodu i kontrašpiclovská funkce – agent, jeho úkolem bylo dohlížet dění v Synodu, aby synod nezasahoval do jiných, než církevních otázek (jestli církev nezasahuje do světské moci); plnění usnesení Senátu a carských ukazů. Počet členů synodu 8-12.
Světská linie:
	Senát - Petr vylučoval zasahování do své absolutní moci, už 80. léta, Potěšná izba - uspokojit Petrovu oblíbenou hru s vojáky, skutečné jednotky, se kterými si může dělat co chce (armádička). 1689 když se ujal vlády - vytvořil instituci Preobraženskij prikaz - bude mít na starosti jeho bezpečnost (přešli tam ti vojáci - 2 elitní vojenské sbory: preobraženský a semjonovský pluk). Přestěhoval se do Petrohradu a vzal to z Moskvy sebou. Vytvořil i tradičně tajnou kancelář, která měla na starosti nejen carovu bezpečnost, ale vůbec policejní úkoly (špiclování, základ tajné policie 19. stol.). Mimořádné pravomoci, základ organizace dohlížející na to, že vše bude podle Petra Velikého.
	Odmítal se dělit moc se Zemským sněmem či Bojarskou dumou. Bojaři se ale o svá práva hlásili, Petr kompromis: bojaři, kteří dříve byli členy dumy, je přeměnil ve služebné šlechtice, dal jim konkrétní administrativní úkoly v Preobraženském prikazu. Ve skutečnosti jim nedal nic podstatného. Bojarské kolegium preobraženského prikazu nemělo možnost zasahovat, vše car. Když ale nebyl v Rusku, zástupce - nejdříve myslel, že tajná kancelář preobraženský prikaz, nebo senát, většinou ale kníže Romodanovskij - velitel vojsk (potěšná vojska - cvičná vojska, regulérní vojska). Chtěl svěřit vládní pravomoci věrchovnej gaspada = principálové - několik osobností, vzájemně se měli hlídat a kontrolovat. To byl základ reformy carovy nejbližší rady (bližajšie kancelarii) - vytvoření zvláštní rady, v níž by zasedaly osobnosti spravující Rusko v době Petrovy nepřítomnosti, ne jednotlivé resorty, ale prolínání, vzájemná dohled. Takový systém zvolil i v Senátu - únor 1711 - nejdůležitější instituce. Původní kompetence jako nejbližší rada - v době carovy nepřítomnosti měl nejvyšší vládní moc, v době přítomnost řídil činnost gubernátorů - prostředník mezi carem a guberniemi. Asi 10 senátorů, vzájemná kontrola + od 1715 funkce generálního sekretáře (revizora) senátu, která měl a za úkol dohlížet na činnost senátu, pokud podezřený senátor u nepravosti, ihned to říct carovi (Romodanskij až do své smrti 1717 - Petr věřil jen jemu) - po jeho smrti mu to nestačilo, celý štáb důstojníků získal tuto kontrolní funkci nad senátem. Senátní kancelář s vrchním sekretářem (vrchním prokurátorem) - osoby kontrolující činnost senátu. Kancelář měla 87 úředníků - 3 kategorie /starší ,střední a mladší) - přísaha věrnosti carovi a senátu. 5 oddělení - tajné oddělení - nejdůležitější polit. otázky, ukazy do gubernií, státní odd. - finanční agenda gubernii, fiskální oddělení, hodnosti odd., kontrolní odd. To vše mohlo Rusko přiblížit Evropě, ale Petr si se senátem nevěděl rady (podhoubí pro opozici) - neustále uvažoval o změnách. Senát ale definitivně nahradil bojarskou dumu.
	Vzhledem ke sporům, které měl car se senátem, a že mu může omezit moc, se Petr rozhodl zrušit všechny carské prikazy a nahradit je devíti kolegii – kontrainstituce k Senátu, podílela by se na chodu státu. Kolegia zahraničních věcí, vojenství, státní pokladny, revize, námořnictví ad. Mnohé zůstalo jen na papíře - několik předsedů kolegií byli zároveň senátory. 1722 - změny v činnosti kolegií a senátu, omezil pravomoci předsedů kolegií, senát podřízen kontrole gen. prokurátora - ten jen dohlížel, jak senát naplňuje carova nařízení. Z kolegií se staly pouhé poradní orgány. Chtěl zbavit vysokou rodovou šlechtu zasahovat do vrcholné politiky. Uděloval spíše ekonomická privilegia za loajálnost... Šlechta měla ztratit politická práva, na její bedra veškerá zodpovědnost na ekonomiku státu (viz Kateřina II.). Petrova Tabule o ragach (stupních služebních) - 1722, 3 kategorie: vojenská, občanská a dvorská služba; ve 14ti hodnostních stupnicích zvláštní stupně úředníků. Kdo měl 8mý stupeň, získal šlechtickou hodnost a nemovitost. To odstranilo rodové povyšovací právo (městyčeštvo). Ke konci chaotické změny - změna statutu nejbližší rady - kontrola činnosti senátu... stále někdo musel někoho kontrolovat, ani tento stihomam nezabránil jeho smrti - 1725. Dále doba dědictví Petra I., řada podnětů, ale zmatky. Petr I. zřídil několik zřetelných institucí s kompetencemi (lidé - loajalita, schopnosti). Nejdůležitější Nejsvětější synod, Senát a Kolegia (základy ministerstev).
	Geografické expedice na Sibiř (car si před smrtí přál zjistit , zda je Asie spojena s Amerikou, dal instrukci Vitusu Beringovi). Rusko stále feudální, nevolnické.
Období palácových převratů, doba mezi Petrem I. a Kateřinou II.
	Nepříliš významní carové, 1725-1762 rozhoduje o moci garda a ten, kdo ji má na své straně.
Kateřina I. (1725-1727)
	*1688 v Livonsku jako Marta Skawronská, zajata, negramotná, inteligentní, stala se druhou manželkou Petra Velikého. Roku 1725 nastoupila vládu jako Kateřina I., státní záležitosti ji příliš nezajímaly (nerozuměla jim, „matičku carevnu“ držela u moci garda; ona sama nalévala vojákům vodku). Založena Petrohradská akademie věd (1725, rozhodl už Petr I.). U moci Nejvyšší tajná rada (Verchovnyj tajnyj sovět) – verchovnici, šest velmožů, schvalovali ukazy.
	Pád regenta Menšikova. Skutečným regentem říše byl „nejsvětější kníže“ Alexandr Menšikov (1673-1729) – téměř negramotný, přirozeně inteligentní; samovládce (jako car), byl předsedou Nejvyšší rady. Menšikov (obrovský majetek, 100.000 nevolníků), po carevnině smrti vzal Petrova jedenáctiletého vnuka cara Petra II. „na vychování“ a chopil se tak absolutní vlády, generalissimus (car si měl vzít jeho dceru). Ztratil však všechny spojence (staré mocné rody, nové vládní špičky), opozice odvezla mladého cara z Petrohradu. Menšikov poslán na Sibiř (i s rodinou, konfiskace).
Petr II. (1727-1730)
	- mladý, bezmocný, v rukou velmožů (přesídlil z Petrohradu do Moskvy), „k moci“ díky Menšikovovu nepříteli knížeti Golicynovi, mocenský vzestup staré rodové aristokracie. Nejvyšší tajná rada, Golicyn předsedou Nejvyšší tajné rady, Petrův regent, 1730 čtrnáctiletý umírá (neštovice) – dynastie Romanovců vymřela po meči! – ženská linie, nejsou to ale čistě Romanovci (jako v rak. Habsburkové). K moci se dostává osmičlenná Tajná rada (čtyři knížata Dolgorucí, knížata M. Golicyn a D. Golycin ad.), budoucí panovník měl v důležitých otázkách žádat Tajnou radu o dovolení.
Anna Kuronská (1730-1740)
	Tajná rada (verchovníci) přiřkla trůn dceři Ivana Alexejeviče, staršího bratra Petra I., Anně Kuronské – přísahala na manifest Kondice Anny Kuronské – bez souhlasu Nejvyšší rady nevyhlásí válku, neuzavře mír, nezvýší daně, neudělí vyšší hodnosti (šlechtici), nezbaví majetku či života a šlechti, nebude zbytečně utrácet peníze ze státní pokladny bez projednání a doporučení Tajné rady. Ve prospěch Tajné rady se zřekla práva darovat statky, jmenovat dvorní hodnostáře, disponovat armádou a gardou. Tajná rada měla dost široké pravomoci, jakási ústava omezující samoděržavná práva panovnice (podobné švédské ústavě); ale Anna Kuronská poté, co byla korunována prohlásila, že kondice byla vynucena, na je bohem vyvolená, zrušila ji, vytvořila nový manifest (měla podporu opozice – vojenská a civilní nobilita), samoděržavná carevna. 1730 zrušila Nejvyšší tajnou radu (popravy, Sibiř).
	Bironovština. Navenek nejvyšší vládní institucí znovu petrovský Senát – 30-36 členů, jen výkonné administrativní funkce. Skutečnou vládní moc měl soukromý kabinet carevny – ministři (velmi se obohacovali), resorty. Rozhodující osobností v Kabinetu byl carevnin kuronský důvěrník hrabě Ernest Biron (od 1737 vévoda kuronský), německá strana na carském dvoře; policejní aparát (Sibiř, popravy…). Velké výdaje carevny.
	Volba polského krále. 1733 umírá August II. (saský kurfiřt, polský král), sejm prosazoval „francouzského“ Stanislava Leszczyńského, pro Rusko nepřijatelný, po volbě Rusové v Praze, vzdorokrálem saský kurfiřt Fridrich August III. – Leszczyński se Rusům v Gdaňsku vzdal.
	Počátky boje o přístup k Černému moři. Polský zásah sblížil Rusko s Vídní, pomoc habsburské monarchii ve válce s Francií. Hlavním cílem společný zásah proti Turecku. 1735-39 válka s Tureckem, úspěch i neúspěch (anulován Prut 1711, Azov); úpadek Porty.
Ivan VI. (1740-1741)
	- tříměsíční syn carevniny neteře, prohlášen Annou Kuronskou na smrtelné posteli za cara, vládl Biron. Za 3 týdny jej svrhla garda, regentkou carova matka, kněžna brunšvická. O rok později gardové pluky svrhly matku i se synem, dosazena dcera Petra I. Alžběta. Ivan zbytek života strávil ve vězení jako státní „bezejmenný“ vězeň (zavražděn svou stráží r. 1764).
Alžběta I. Petrovna (1741-1762)
	- dcera Petra I., „tichá“ carevna, vzdělaná, nerozhodná; rozmarná, kuchaři dala hodnost generála. 1755 v Moskvě založena univerzita V době se sedmileté války (1756-63) bojovala po boku Marie Terezie a Francie); poměrně úspěšné boje s Fridrichem. Pád kancléře Bestuževa (Apraksinova aféra) – příprava nástupnictví pro Kateřinu; ta se nakonec s carevnou sblížila. Následník trůnu Petr byl Fridrichovým informátorem. Rusové však 1760 obsazují Berlín, Prusku pomohlo chatrné zdraví carevny – ta v prosinci 1861 umírá; jí vymřeli Romanovci po přeslici.
Petr III. (1762)
	Petr III. je synem sestry Alžběty I. Anny a Fridricha Šlesvicko-Holštýnsko-Gotorbského. Hned po nástupu na trůn Petr informuje o svém nástupu Berlín, obdivuje Fridricha, separátní mír. Vládne však jen krátce.
	Michail Lomonosov – „otec ruské vědy“, profesor v Petrohradě, polyhistor.
Kateřina II. Veliká (1762-1796)
Literatura: Švankmajer, Milan: Kateřina II.
	Kateřina II. = původně princezna Sofie Zerbstská (z Holštýnska); její matka z Ruska vypovězena, pracovala pro pruského Fridricha II. 1744 přijala pravoslaví a jméno Kateřina Alexejevna; vzápětí ohlášeno její zasnoubení s následníkem trůnu (Petr III.) a udělena hodnost ruské velkokněžny. 1745 svatba, Petr infantilní, tělesně i duševně slabý, Kateřina temperamentní. 1754 potomek – Pavel I.; manželé se zcela odcizují. Kateřina k Rusku přilnula. Udržovala pravidelnou korespondenci s největšími filozofy své doby – Voltairem, Diderotem atd.
	Kateřina uctila mrtvou carevnu, Petr obdivem k Prusku spáchal politickou sebevraždu. Manifest „o svobodě šlechty“ – ne vojenská, ale morální služba carovi. Petr chtěl nesmyslně táhnout na Dánsko.
	V létě 1762 svrhla Kateřina s gardou (gardový důstojník Alexej Orlov ji probudil) svého manžela Petra III., „dámská revoluce“ (sedmý a poslední ruský státní převrat 18. století) – převrat byl spíše slavností, Petr abdikoval, zatčen, odvezen do pevnosti Ropša (tam zemřel, asi ho nechala zavraždit). Jejím milencem gardový důstojník, strůjce převratu, generální adjutant Grigorij Orlov (bratr Alexeje), „pán domu“ (celkem 21 gen. adjutantů, jen 2 zasahovali do politiky). Ve 33. letech se stala „nejjasnější a nejmocnější princezna a dáma“ Kateřina II. samovládnou carevnou všech Rusů.
	Byla pokračovatelkou v reformní činnosti cara Petra I. Velikého. Pokračovala ve vnitřní reorganizaci státu. Konflikt s církví, zábor majetku (dle vzoru svého manžela). Finance – i papírové, zvýšení daní, obrovské dluhy vytvořila.
	Carevna ovládala ruskou zahraniční politiku, Prusko označila v manifestu 1762 za největšího nepřítele (Vídeň nadšená, chtěla zpět Slezsko), nic se však nedělo.
	Polská šlechtická republika v krizi (liberum veto). Po smrti Augusta III. (1764) na polský trůn ruský kanditát, litevský hrabě Stanislav Poniatowski = August IV. – loutka v rukou carevny (tajná láska). Toto byl první úspěch nové zahr. politiky.
	1767 tzv. Velká instrukce (Bolšoj nakaz) – teoretický pokus o legalizaci základních občanských a lidských práv v rámci samoděržaví. Prvky osvícenství (světový ohlas), opis západních idejí (Montesquieu). Přesto stále feudální zákonodárství.
	Kateřina uvolnila šlechtu – kvůli ekonomickému faktoru, šlechta (poměščici), svobodnější šlechta snáze a lépe bude organizovat ekonomiku, zvýšení schopnosti odvádět daně (zvýšení daní). Osvícenské představy. (Speranskij - podobné, nevolnictví X šlechta - hospodářství, potřeba peněz do válek).
	Konec ukrajinské autonomie. Ukrajina připojena 1654 (Perejaslavská rada), postupné zbavování autonomie, poslední ukrajinský hetman Razumovskij, místo tohoto úřadu od 1764 maloruské kolegium – 4 Rusové a 4 Ukrajinci, jmenováni vládou; předseda měl pravomoci generálního gubernátora. Postupná rusifikace = řešení národnostní otázky. 1780/81 zrušeno i maloruské kolegium, tři gubernie. Ukrajinská otázka neřešena.
	Rusko-turecká válka 1768-1774. Turecku se nelíbily ruské zásahy v Polsku, vyhlásilo Rusku válku. Rusko zase snilo o ovládnutí Černého moře. Šlo o průjezd úžinami, ruské vítězství (A. Orlov, Rumjancev), Rusko si zajistilo po úspěšných bojích svobodný průjezd úžinami do Středozemního moře. 1770 bylo zničeno turecké loďstvo (ani ruské nic moc). V Küčük-Kainardži podepsali roku 1774 Turci mírovou smlouvu, Porta musela postoupit Azov, Kerč, Jenikale a Kinburn.
	Trojí dělení Polska (Rusko, Prusko, Rakousko). Turecko poraženo i diplomaticky, ztratilo spojence: Rakousko (Josef II.) uzavřelo 1771 dohodu s Ruskem o prvním dělení Polska (1772). Poniatowski neměl už šanci nic zachránit. Druhé dělení Polska 1793, třetí dělení Polska 1794.
	V době jejího panování došlo v letech 1773-1775 k velkému protifeudálnímu povstání, které vedl donský kozák vydávající se za zemřelého cara Petra III. Jemeljan Pugačov („mužický car“). Dobyl mnohá opevněná města v uralské oblasti. Povstání bylo poraženo mladým generálem A. Suvorovem a Pugačov byl roku 1775 v Moskvě popraven. Příčinou povstání bylo další znevolňování ruského lidu.
	Generální adjutant kníže Grigorij Potěmkin – reformy, 50 gubernií, dále újezdy, nárůst byrokracie, centralizace. Reforma armády. Kolonizace. Turecko se roku 1783 vzdalo panství nad Krymem a Kubání. Potěmkin knížetem tauridským (Taurida = Krym + okolí /později/), získal Krym pro Rusko.
	Kateřina usilovala hlavně o územní impérium. Vybudovala Sevastopol, vytvořila protektorát nad Gruzií.
	1787-1792 válka s Tureckem; chtěla dobýt Konstantinopol, ale to se jí nepodařilo.
	Podpora vědy – Lomonosov. Kateřina šíleně moc psala – literární časopis.
	5. listopadu 1796 zemřela, nastupuje její syn Pavel I. (1796-1801), zavražděn, po něm jeho syn Alexandr I. (matkou Sofie Virtemberská, ženou Luisa Marie Bádenská).
Osmanská øíše (Turecko)
V 1. polovině 15. stol. expanze ustala kvůli vnitřním bojům (o trůn), sociální napětí (občanská válka). Mehmed (Muhammad) II. Dobyvatel – 29. 5. 1453 vjel na bílém koni do Konstantinopole (Cařihradu) ŕ Istanbul se stal hlavním městem Osmanské říše, tato metropole neměla v Evropě srovnání. Pád Konstantinopole byl pro Evropu „strašnou událostí“, nositel řeckořímské kulturně-ideové tradice. Turci definitivně ovládli Balkán (kromě Řecka): Bosna, Valašsko, Černá Hora, Albánie, Moldavsko. Boje s Matyášem Korvínem.
Dobyvatelé:
Bájezíd II. (1481-1512)
Salím I. Jávúz (1512-1520) /Selim I. Přísný, Krutý, Hrozný/. Osmanský sultán Salím I. který hned po nástupu na trůn roku 1512 (svrhl otce a zavraždil bratry) začal uskutečňovat rozsáhlé expanzivní plány, zvítězil nad Peršany, podrobil si Anatólii a dobyl Ázerbajdžán, Sýrii a pak i Egypt, tedy země, s kterými Osmani tradičně bojovali o nadvládu v islámském světě. Když r. 1517 Salím získal zpět Mekku a Medinu, svatá města islámu, prohlásil se kalifem, nástupcem proroka Mohameda.
Vítìzné dobyvaèné války zdvojnásobily osmanskou øíši, která s výjimkou Iráku znovu ovládala krajiny nìkdejšího islámského kalifátu. Dobyté oblasti pøinášely do sultánovy pokladnice nemalé pøíjmy, díky kterým se osmanská øíše stala v 16. stol. jedním z nejbohatších a nejmocnìjších státù tehdejšího svìta. Dobytí svatých míst postavilo osmanského sultána do role nejvýznamnìjšího panovníka islámského svìta. Pøièlenìním Persie a Egypta se Osmani dostali do kontaktu s duchovními, umìleckými a administrativními centry vysoce vyvinuté islámské civilizace. Z Persie napøíklad spolu s obrovskou koøistí dovezli i umìlecké øemeslníky, mj. výrobce barevné keramiky.
Süleyman II. Kanuni (1520-1566) [silej-] /Soliman Zákonodárce; Nádherný, Vznešený/ (*1495). Vrchol Osmanské říše (Evropa, Asie, Afrika – Sýrie, Egypt), spousta národů a náboženství. Za jeho vlády dosáhla osmanská říše největší rozlohy: Balkán – 1521 dobyl Bělehrad (pašalik), 1523 porazil johanity dobytím Rhodu, 1526 bitva u Moháče, zřízení satelitního sedmihradského knížectví (tj. připojení většiny Uher), 1529 obléhání Vídně, ve 30. letech dobyty Irák, Tripolsko, Alžírsko, boje s Persií o Zakavkazsko. 1541 dobyl sídelní město Budín. Vydal občanský zákoník, zavedl nové administrativní, peněžní, pozemkové a jiné zákony (Kanun-name); podporoval stavitelství (výstavba v Konstantinopoli).
Konec 16. století – první prvky krize, zbožně-peněžní ekonomika, ohrožení sipáhijského systému, sipáhijové chtěli dědičnou půdu; konec zájmů o vojnu. Obchod a řemesla – pokrok (Arméni, Židé, Řekové). Absence velkých osobností na trůně, alkoholici, erotomani; Salím II. Opilec. V harémech intrikánky (období favoritek, 16./17. století, Arménky, čerkeské ženy). Strnulost islámské ideologie, omezení samovlády sultánů. Seriat = náboženské právo, nad ním dohlíželi muftiové (nejvyšší vykladač)…; zcivilnění janičářů, Turci přestávali být hrozbou.
Velkovezírové z rodu Köprülü se snažili čelit rozkladu říše obnovením výbojů:
1645-69 úspěšné boje s Benátkami o Krétu.
1656-58 rusko-švédská válka, Turci podporovali Švédy.
1658-62 boje v Sedmihradech, 1663 útok na Slovensko, 1664 vašvárský mír – zisk dobytých území.
1672 válka s Polskem, zisk Podolí.
1677-8 boje s Ruskem na Ukrajině (Turci + Tataři), 1681 hranicí Dněpr.
Turecko k upevnìní týla uzavíralo se Západem nové kapitulace – nevýhodné obchodní smlouvy pro Turky (1668 Holanïané, 1671 Benátky, 1673 Francie, 1675 Anglie); obchodníci privilegovaní (øídili se zákony své zemì).
Vídeň 1683. Turci využili odboje I. Thökölyho v Uhrách, pod vedením Kara Mustafy roku 1683 porazili habsburské vojsko a oblehli Vídeň. Z těžkého postavení zachránil město překvapivý úder polského krále Jana III. Sobieského (poslední velký polský král), který tajně přivedl dobře vyzbrojené a organizované vojsko na pomoc Habsburkům, a 12. září porazili spojenci Turky na hlavu. Bitva mezníkem, projevila se slabost osmanské říše, ústup ze střední Evropy. Kara Mustafa na sultánův rozkaz v Bělehradu zardoušen.
1686 ztráta Budína, 1687 poraženi u Moháče, 1688 dobyt Stoličný Bělehrad, části Srbska, Bosny a Valašska. Benátčané v Řecku. 1688/9 ruské útoky na Krym. 1699 mír v Karlovaci – úpadek Turecka.
Palácový puč, nastolen Ahmed III. (1703-1730) – v součinnosti se švédským králem Karlem XII a s tajnou podporou Anglie a Francie vypovědělo Turecko r. 1710 válku Rusku, 1711 Rusové vrátili Azov. 1716-18 získali Habsburkové Srbsko s Bělehradem a část Valašska (mír požarevacký 1718). Z Ruskem si rozdělili Persii (Ázerbajdžán, Kurdistán).
Parky, tulipány; rozšiřování sítě škol, knihovny, knihtisk, fr. důstojníci v armádě.
Lidové povstání, k moci Mahmúd I. (1730-1754) – zradil, potlačil povstání, penězi získal janičáře. 1735, podněcován Francií, vypověděl válku Rusku, připojilo se Rakousko, ale bylo poraženo. Francie využila slabosti Turecka, nové kapitulace, cenné obchodní a politické výsady.
1768-74 rusko-turecká válka, těžká porážka Turecka, 1774 kučuk-kajnardžský mír: krymský chanát oddělen od Turecka, Kerč a další pevnosti odevzdány Rusku, jež získalo i výhodné kapitulace.
1787 nová válka s Ruskem a s Rakouskem. 1790 Suvorov u Dunaje, Rakousko však muselo 1791 podepsat mír ve Svištově.
Úpadek postupný, povstání podrobených národù.
Chyběla osobnost na trůně; nedostatek mužů v osmanské dynastii – např. Mehmed IV. dal uškrtit 18 svých bratrů; později věznění v Istanbulu.

