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MIKULÁŠ II. A JEHO PŘÍTEL RASPUTIN 
-
KRIZE A PÁD RUSKÉHO IMPÉRIA


PODZIM 2004

Doc. Radomír Vlček

										2004-09-29
	kontrast M II. vs. Rasputin (zavražděn 1916)
	RASPUTIN – typická osobnost s vlastnostmi, typickými i pro celek Ruska samotného – v osobnosti Rasputina se spojují všechny rysy soudobého Ruska
	Po smrti Rasputina – a) jeho glorifikace
	b) VINÍKEM pádu IMPÉRIA

OPOZICE – 3 roviny po celé 19. století
1. REVOLUČNÍ RADIKÁLNÍ DEMOKRATÉ = NEJZNÁMĚJŠÍ – Gercen a spol
2. RAZNOČINCI (rázný čin) – především 30. léta 19.století – i vrstva intelektuálů (nejen již šlechta = vzdělaná i v cizině = z ní později LIBERÁLNÍ OPOZICE (poč. 20.stol) = apel na liberalizaci ruského života a poměrů = PROČ?
RUSKO NEMŮŽE POKRAČOVAT DÁL V KONZERVATIVNÍM (TRADIČNÍM) REŽIMU = HROZBA ROZKLADU A ROZPADU…

JINAK REVOLUCE = LIBERÁLOVÉ se bojí revoluce ale oproti „revolucionářům“ nechtějí změnit hlavu státu (zachovat cara) – ani v 1917 si nepřejí odstoupení M II. – až později podávají návrh na jeho abdikaci.
3. KONZERVATIVNÍ OPOZICE – upozorňují na změny jen v „rámci možností“ – návrat k tradicím 16. a 17. století a na nich stavět
- opozice se rekrutuje ze všech směrů…
1861 – zrušení NEVOLNICTVÍ – proces trvající 40 let
1864 – vytvoření „jakýchsi“ ZEMSTEV
1870 – vznik DŮM
1905 – do toho roku existují OBČINY – až předseda vlády STOLYPIN je ruší 

Ad 1.)
Pohled z ruské emigrace („Rusko mimo Rusko“)= termín, jež vznikl po 1918-20, kořeny však sahají hlouběji do minulosti
VŘR = bolševický převrat proveden potají v tichosti
ÚR = již masová záležitost, tisíce lidí v Petrohradě, Moskvě
Petrohrad – rychle se rozvinul do 2 milionové město = samí dělníci – pro ně však málo bytů = špatná sociální situace, továrny však rychle nerostly – mnoho lidí práci nedostalo = rychle se spolčovali = touha po liberalizaci

Emigrace – nikdo nebyl bezmajetný, měli možnost vzdělání + tvrdý postup proti radikálním myšlenkám, důležitá zvláště v letech 1907-1914, odmlčela se po událostech 1905-07
- seznamuje ZE se situací v Rusku (totéž i v letech 1918-20)
- 1862 – tajný spolek  ZEMLJA A VOLJA (Půda a svoboda)
na konci 19. st. – 90 % lidí se podílí na zemědělské produkci
	vydávání proklamací – 5/1862 – prohlášení MLADÉ RUSKO = hrozí se krvavou revolucí, nepřemění-li se Rusko = požadavky = rovnoprávnost, spravedlivé daně, odstranění klášterů = opsané ze Západu – chybí JAK? = postupy bez organizace a bez jasných konkrétních činů a kroků
	LIBERÁLOVÉ – rovněž bez valného efektu – jen o sobě dávají vědět, nic víc = prohlášení VELKORUS – cíl, budovat velké impérium


60. léta 19.st. – DOBA BOUŘLIVÁ = šíření anarchismu a terorismu – DMITRIJ KARAKOZOV – student – 17.4.1866 = 1. neúspěšný atentát na A II. = šok pro cara, PAŘÍŽ 1867 = Výstava techniky = 2. atentát = polský emigrant x v MOSKVĚ – Výstava slovanských národů (etnografická)
DŮSLEDKY ATENTÁTŮ – car není „neprůstřelný+nedotknutelný) = 
= A II. Zemřel až asi při 15. atentátu, i samotnému carovi dochází fakt, že si připadá i sám jako smrtelník, né až tak nedotknutelný
od 1866 – vydávání reskriptů – ruský lid má být chráněn před škodlivými vlivy – nařízení – Reskript o ochraně ruského lidu před škodlivými vlivy.

KERENSKIJ – SOCIALISTA
LENIN – ODPŮRCE RASISMU
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									2004-10-13
Proces s Věrou Zasuličovou – atentát na policejního velitele Fjodora Trempova – politický proces – navíc rovněž angažovaná v pokusech o atentát na A II.

Anarchistické organizace – SERGEJ NEČAJEV = * SPOLEČNOST NÁRODNÍHO SOUDU – uveřejnil revoluční katechismus = program ANARCHISMU – JAK ZÚČTOVAT S TÍM STARÝM REŽIMEM – CÍL = ÚPLNÉ OSVOBOZENÍ PRACUJÍCÍHO LIDU (LENIN – své myšlenky utváří pohledem do minulosti + čerpá poučení – pak je zkonkretizuje a prosadí je vůči masám – nejdřív u bolševiků a pak i dále míří i lidem a masám
Forma osvobození = všeničící REVOLUCÍ – Vše rozbít a pobít
V programu z 1869 = dokonce teze o VYHLAZENÍ CARSKÉ RODINY A VŠEHO, CO S CAREM SOUVISÍ…

Činnost NEČAJEVCŮ - A II. nechali naživu proto, aby svým přístupem a svými kroky dál iritoval masy a veřejnost, aby tak podněcoval lid k bouřím = pak „revoluci“
+ snaha Nečajevců ještě více zhoršit životní podmínky a tím ještě umocnit náladu mas k revoluci = chtějí, aby se Rusku vedlo hůře, samotný Nečajev povýšil revoluční požadavky až k ad absurdum… = „…mravní je vše, co slouží vítězství revoluce“

70. léta 19.století
- nový prvek v radikální opozici – zaměření na rolníky a hospodářskou situaci
- v polovině 70. let * NARODNICKÉ HNUTÍ – aktivně chodí mezi lidi, vysvětlují jim své myšlenky – které mají burcovat a provokovat lid = propagace + apel na vzdělanost = „narodnici“ byli pečlivě  sledováni a pronásledováni tajnou policií = procesy s agitátory v pol. 70. let = na 1600 zatkla policie agitátorů = MONSTRPROCESY – „50“ 193“ =  svědčí to o síle a mase NARODNICKÉHO HNUTÍ = posun svou rozměrností k masovému hnutí revolučního charakteru..
SITUACE V RUSKU
- převládá systém tradice (nikoli NECHUŤ COKOLI MĚNIT) 
„NARODNICKÉ HNUTÍ“ ještě umírněné – změna  1877 = * nová ZEMLJA A VOLJA – osvěta + revoluční propaganda – řeší agrární otázku – primární sociální otázka, ta dělnická otázka ponechána stranou = Rusko je agrární zemí, dělnická vrstva se začíná teprve konstituovat – viz průmysl v Petrohradě

V Rusku šlo vždy o PŮDU A SVOBODU – úsilí o to, dát půdu těm, co na ní pracují x reformy 60. let = vzít ji tedy násilím – na Západě k tomu dochází „sociálními revolucemi“ – na Východě v Rusku tomu má dojít (dle NARODNIKŮ) POSTUPNÝM VÝVOJEM = jakési DOBROVOLNÉ PŘEDÁNÍ PŮDY – bez zbraní = „BLBOST“ = rozpory uvnitř NARODNIKŮ – dělení po r. 1877:


	UMÍRNĚNÍ = „Čorny pieredel“ - osvěta
	RADIKÁLNÍ  - terorismus vůči představitelům režimu
= NARODNAJA VOLJA

= 2 samostatné organizace
4/1879 = atentát NV – A II. o fous unikl smrti – posléze se rozhodl o změnu postoje prostřednictvím – MICHAIL LORIS MELIKOV = policejní generál – výborný voják – zásluhy za potlačování nepokojů v Astrachani – potíral sociální rebelie – v důsledky toho se stává předsedou komise se silnými i soudními pravomocemi – později se stává ministrem vnitra

způsob, jak bojoval proti anarchistickým akcím
	aktivizoval všechny ozbrojené složky režimu proti všem radikálním opozičním akcím
	liberálům snaha v lecčems vyjít I VSTŘÍC – formou ústupků

zvýšil intenzitu a efektivitu soudních procesů i výši trestů (1879-80 – pověšeno 21 lidí + 1 zastřelen)

1880 – velký výbuch u Zimního paláce = 10 mrtvých finských strážců,

1879-81 – 7 atentátů na A II.

Barunin 1868 – podíl na vydání v Rusku Marxova KAPITÁLU (=1. ruské vydání) = plíživé šíření marxismu + snahy zničit nejen cara ale celé IMPÉRIUM 

x LORIS MELIKOV = doktrína – O neporušitelnosti občanských práv a svobod obyvatelstva = „modernizace“ reskriptu O ochraně ruského lidu před škodlivými vlivy z 60. let = povoluje „jakýsi“ LIBERALISMUS + jasně proklamuje, že ZNIČÍ vše, co RADIKÁLNÍ A TERORISTICKÉ!!!
LORIS MELIKOV chtěl učinit nějaké ZMĚNY + ÚSTUPKY = systém řízení venkova - *1864 zemstva – nebyl zastáncem dosazování lidí z vrchu – chtěl, aby zemstva byla postavena na VOLENÉM ZASTUPITELSKÉM SYSTÉMU = byl znalý místní komunální problematiky + měl schopnosti vykonávat hospodářskou politiku + odbourat úřednický systém = usiloval o politický a hospodářský rozvoj vesnice

REKONSTRUKCE 3. ODDĚLENÍ CARSKÉ KANCELÁŘE TAJNÉ POLICIE = transformoval jej do ministerstva vnitra (MV) = stává se speciálním departmanem policie (avšak několikanásobně zvyšuje početní stav) - * síť po celém ruském impériu (i v jednotlivých obcích  – celé impérium prodchnuto a kontrováno „špicli“

V čele prokuratury – VJAČESLAV KONSTATIT PLEVE
zmírnil cenzuru
	připustil – akceptoval názor umírněné opozice
povolil diskusi o rolnické otázce v tisku
	+ úsilí o řešení rolnické otázky – 1861 výkupy (pomalé..)
RADIKÁLNÍ OPOZICE V 60. A 70. LETECH 19. STOLETÍ
štěpí se řady organizací – viz dělení NARODNIKŮ 1877
	jsou to profesionální revolucionáři – oddaní revolučním myšlenkám
	dle historika Kochanova = ruské radikální hnutí příliš KRUTÉ = odstranit jedince namísto SYSTÉMU, navíc podloženo VIZIONÁŘSTVÍM a vírou bezmezně věřit těm, co slibovali lepší život. Ruský člověk žil více minulostí, než-li přítomností a budoucností
	ruský radikalismus se rovná BOLESTI RUSKÉ DUŠE a ruská společnost se ocitá v jakémsi MYSTICISMU = ŘÍZENA PROZŘETELNOSTÍ CARA (a když né car – pak LENIN – pak STALIN) = drží celek ruského impéria pohromadě = v Rusku pamuje vize silného vládce

1881 – úspěšný atentát na A II. – shodou okolností v den, kdy A II. parafoval Melikův návrh „ÚSTAVY“ (práva a povinnosti) = soubor nařízení „zákonů“ – upravující obč. „práva a svobody“
a) v čele monarcha – car = právo veta a rozhodující slovo při jakémkoli rozhodování
b) široká liberalizace pro střední vrstvy – poměrně… = nakonec celý návrh padl v ZAPOMNĚNÍ – v tomto „návrhu“ má své kořeny „Ústava“ z 1906

REFORMY
1861 – UKAZ O NEVOLNICTVÍ – Ukaz o nejmilostivějším darování nevolníkům práv svobodného stavu a o tom jak budou zaopatřeni
(carští, státní = 9,5 mil), panští, údělní nevolníci)

VNITŘNÍ SITUACE V RUSKU 60. LET
reformy vyvolány Krymskou válkou
výchova k patriotismu (vlastenectví) vůči impériu
	Rusko již za M I. (1825-55) se diskutovala o otázce nevolnictví – proč ke změnám nedocházelo nebo jen pomalu? Zrušit nevolnictví a dál? Anarchie! – Nikdo totiž nepřipravil nevolníky na změnu charakteru práce = nevěděli by co dělat = jiný – nájemní systém = jiný daňový systém = důsledky = a) anarchie + b) ožebračí ty, co ještě mají půdu – tedy šlechtu!!!
	Reforma nevolnictví vlastně byla zahájena reformou VOJENSKOU (dosud nevedla železnice na Krym) = Rusko porážkou v Krymské válce jakoby přestává expandovat směrem do Evropy – spíše se zaměřuje na ASII
              
ZAHRANIČNÍ POLITIKA
TRAUMA = z vnějšího nebezpečí!!! Po celé 19. století 
ÚKOL CARA – OCHRÁNIT LID A CELÉ IMPÉRIUM – úspěšnost vs. Neúspěšnost – se soudí podle územní expanze..)
Pařížský mír 1856 – nediktoval ruský car = A II. se svým způsobem zavázal k reformám
	1881-1894 = ALEXANDR III. = období žádného většího válečného konfliktu natož války!!!!

RUSKÝ PANSLAVISMUS (VŠESLOVANSTVÍ)
Postaven na myšlence touhy slovanských národů sblížit se po stránce jak KULTURNÍ = jazyk a literatura, tak i POLITICKÉ, v níž by RUSKÝ CAR HRÁL ŘÍDÍCÍ ELEMENT – proti ostatní národy, zejména Češi a Poláci..
- má silné a hluboké kořeny – CÍL – šířit ideologii impéria – kulturu, tradice za hranice, posilovat ideologicky i mocensky postavení Ruska, ruský panslavismus se spojil částečně se svou mocenskou ideologií, PS do Krymské války NECHTĚNÝ, pak NUTNÝ..
PS i během 2.SV – Stalin 1942-3 – pošilhává o idejích slovanské vzájemnosti, po konci 2.SV – padl PS – nahrazen proletářským internacionalismem – socialismem
90. léta 20. století – opět na bázi PS
1848-1998 – 150 let slovanské vzájemnosti
PS usilovalo o sblížení s národy – 1. kritérium – shodné náboženství
										2004-10-20
Při nástupu A III. (1881) byl postaven před problém, co se „Samoděržavím“
	udržet autokracii + jen hosp. změnami
	v duchu mystického pojetí specifiky ruské říše – tuto cestu razí pravoslavná církev aj. sekty = Rusko potřebuje zvláštní vývoj – „ruské myšlení se uzavírá do sebe“

židovský problém = zřetelný nepřítel – důvod, proč se Rusku nevede lépe!!! (A. Solženicyn – Dvě stě let pospolu + B. Hamann – Hitlerova Vídeň)

3/1881 – PETROHRAD – konečně zdařilý atentát na A II. – výbuch bomby – Solovjov (člen Zemlji a Volji)– až výbuch 2. bomby smrtělně zranila cara

Posléze přijata řada ochranných opatření na ochranu státních představitelů.

Regent A III. – bratr Vladimír, sám A III prchl z Petrohradu = do Gatčiny = 30-40 km od Petrohradu – 12 tis. obyvatel + 4 kostely, tato „ves“ koupena dříve Kateřinou II. pro Pavla, vhodné místo pro klid cara A III., často tam pobývá – více pohodlí a klidu než v nebezpečném Petrohradě – postavena dokonce i železnice mezi Petrohradem a Gatčinou – kvůli úřednictvu a administrativě

ALEXANDER III (1845-1894) – druhorozený syn, 
- Otec – Alexander II. (Nikolajevič)
- Pečlivě vzděláván, podnikal i okružní cestu po Rusku i do zahraničí 
- jeho bratr Mikuláš byl zasnouben s dánskou princeznou Dagmar, ale jelikož bratr umírá 1865, tak si princeznu bere v 6/1865 sám A III. = přísaha – bude ctít tradice, princezna přechází na pravoslaví
- A III. prožíval zrovna  románek s tanečnicí MERŠTĚRSKÁ v době kdy měl „zdědit Mikulášovu snoubenku = v důsledku toho byla carská rodina dosti na veřejnosti propírána. 
A III. – jmenován okamžitě členem státní rady, velitelem několika vojenských jednotek, atamanem kozáckých vojsk
- učitel – Sergej Solovjov + Konstantin Pobědonoscev („Rusko Rusům“)
- pozitivní vztah k umění – 1892 – zpřístupněně veřejnosti Treťjakovská sbírka

A III. povolal L. Melikova – změny a modernizaci pouze směřovat na rovinu hospodářskou, politická rovina – vše ponechat jako za vlády A I. (1801-25)

RYSY VLÁDY A III.
	restaurace patriarchálnosti – při nástupu veřejný projev před elitami – trůnní řeč – „…pro Rusko jakýkoli KONSTITUCIONALISMUS = NEBEZPEČNÝ!“ (M II. při trůnním projevu 1894 se přihlásí ke všem ideám svého otce A III.  (avšak 10/1905 manifestem nuceně slibuje vznik „ústavy“ = viz 1906

A III – ŠOVINISMUS (NADŘAZOVÁNÍ) + NACIONALISMUS = 1 JAZYK = 1 NÁROD
	Pobědonoscev – „Rusko Rusům“ + uzavření ruského „soustátí“ – nepřichází v úvahu jakékoli „odpadnutí“ části od celku!!
	DŮLEŽITÁ = PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV a svatý synod – carova „státní“ kontrola nad pravoslavnou církví
	Korunovace – MOSKVA – sjíždí se lidé z celého Ruska (při tom se rozdávají drobné statky) – představa – vidět novopečeného korunovaného cara = LEČÍ VŠECHNY NEDUHY!!! – kudy vedla trasa – tak v každém době – soupis osob do 30 dní před korunovací povinen odevzdat + ostřelovači

8/1881 * KOMISE – vedena MICHAL KACHANOV – úkol upravit návrhy Lorise Melikova – předělat je v ukazy, jež by upravily místní samosprávu – komise rozpuštěna v 1885
(1864 - * ZEMSTVA, 1870 * ve městech DUMY)
* 1889 – INSTITUT ZEMSKÝCH NÁČELNÍKŮ  - dohlíží nad zemstvy – aby se nestaraly o politiky = takový policejní dohled

OBDOBÍ 80. A 90. LET 19. STOLETÍ
pochybuje se nad efektivitou reforem A II, a vývoj směřuje k návratu k tradičnímu Rusku
Nikolaj Bunge – 1891 – ministr financí – nutnost vyrovnat státní rozpočet – dluh ve státní pokladně 1,5 mld. rublů
	1882 * Rolnická a zemědělská banka – měla od státu převzít úvěry za splácení výkupů půdy
	1887 – zrušena DAŇ Z DUŠE (od dob Petra 
Velikého)= KOMPENZACE – zvýšil spotřební daň  u tabáku, lihu a cukru, vzrostla daň z převodu majetku, průmyslových výrobků, zvyšuje clo, pronájem či privatizace železnic = DO 5 LET ZASTAVEN DEFICIT STÁTNÍHO ROZPOČTU – efekt vyrovnání se neprojevil v takové rovině, že by Rusko bylo soběstačné, obchod se zahraničím – hlavně OBILÍ (vyváženo ¼ produkce – ¾ nestačily na obživu = rozpor!!! – Bunge = daří se mu Rusko posunout disproporčně – rozvoj bankovnictví, průmyslu, ale neschopno konkurovat v zemědělství

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Formální hlava – car,
Přestoupení – možné, odpadlíci – zločin – potrestán i ten, kdo mu v tom přesvědčení odpadnout od pravoslaví pomáhal!!!
Misie – a) interní – metody nátlaku – fyzické tresty
        b) vnější – obracet pohany + buddhisty
patriarcha FILARET – 1826-67 – autor dogmat pravoslaví
	rozvoj církve, kazatelská horlivost, kult svatých, ovlivňování mas


17.10.1905 – manifest – Pobědonoscev jím odvolán
kategorie – MESIÁŠSTVÍ -  platí i na přelomu 19.a 20. století = očekávání spasitele z prostého lidu, která bude vynikat zvláštními schopnostmi

KONSTANTIN PETROVIČ POBĚDONOSCEV (1827-1907)
právník, učitel carských dětí
1865 – člen poradního sboru na ministerstvu spravedlnosti
	1880 – nejvyšší prokurátor Svatého synodu, jmen. A II (do 1905) – Svatý synod * 1721 – měl bojovat proti kacířství, duchovní výchova lidu, - v čele – prokurátor – carův důvěrník,
	hlavní poradce A III, M II
	„RUSKO RUSŮM“ – rusifikace = přistoupením oblastí k pravoslaví = podporoval antisemitismus
obhájce samoděržaví proti demokracii, zastánce konzervatismu 
	vliv na školství jako prokurátor 
	ideolog ruského státu, odmítl návrh Melikova
	od 1901 rozchod s M II., manifestem z 1905 odvolán

LORIS MELIKOV (1825-1888)
uvolnil tisk, svobodu zemstvům, propustil na 6000 „odpůrců“
liberální ústupky (metoda cukru a biče)
	návrh „ÚSTAVY“ 1/1881 – 1. krok ke konstituční monarchii = ani stopy po ústavnosti = návrat k 1. polovině vlády A II., návrh měl 2 části – a) správně-hospodářské b) finanční, zakotvena účast společnosti na státní správě, = PŘIJAT 3 H PO ATENTÁTŮ NA A II.

RUSKÝ MARXISMUS
Proč v Rusku marxismus? Objevil se v době, kdy radikální opozice žádný jiný konkrétní návod, marxismus nabízel konkrétní způsob, jak se propracovat k něčemu, co umožní příchod onoho mesiáše

1903 – Lenin – rozštěpení sociální strany – menševici vs. bolševici
 

										2004-10-25

Ruský vývoj – směřuje k reformám i kontraproduktivním – viz A III. = úsilí navrátit Rusko do patriarchální podoby, ale na druhou stranu i snaha o hospodářský rozvoj

DMITRIJ TOLSTOJ (zemřel 1889)
	v 60. a 70. letech ministr kultury a osvěty, v 80. letech se vrací do významných postů – 1884 = prezidentem AV – přetvořil ji do nacionalistického hávu  = obrana impéria + důraz na vše ruské
	měl silný vliv na ruské školství – zasahoval do tvorby učebnic, primární je výuka v duchu tradičního národního vědomí
	názor na politický systém = nutné přesně vymezit pravomoci zemstev a dům  - větší míra SAMOSPRÁVY = 1889 vznik Institutu zemských náčelníků – dohled na samosprávnými celky (dumy + zemstva) – vymezil jejich pravomoci – nedožil se – to dokončil WANOVSKI (spíš se ale věnoval vojenskému a politickému systému)
	provázanost bezpečnostních složek – armády + policie (faktické „sloučení“) – z armády vyčlenil ZVLÁŠTNÍ JEDNOTKY pro zajištění KLIDU VE MĚSTECH (jako Petrohrad či Moskva) – avšak podléhaly velení policie nikoli armády
	zvýraznil postavení gubernátorů – Wanovski – zdokonalil systém – zdůraznil postavení gubernátorů a generálních gubernátorů – ti jmenováni carem = carovi odpovědní za gubernium – 1889 – gubernátor rozhodující instancí, cokoli zemstva projednají, musí projít přes gubernátora – ve městech podobný systém (od 1892) – omezení městské dumy = podřízení starostů


VOJENSKÁ REFORMA
Od 1858 trvala neustále až do 1.SV
posun a snaha o podobu západních armád = 80. léta přátelské vztahy s Německem = 1887 vojenská zajišťovací smlouva = působení německých odborníků u ruské armády, jak výcvik tak i v průmyslu (technologie)
zlepšení podmínek v armádě – zásluha Wanovského – škrtání mrtvých duší = pozvolná odstraňování disbalance mezi úředním a reálným počtem vojáků + změna a zkvalitnění výzbroje – 1891 zaveden nový typ střelné zbraně – puška podle návrhu gen. Mosina – typ MOSIN (užívána i během 1.SV a 2.SV) + reformy – úprava oděvů
	armáda = koníček A III. + M II. (dříve M I. 1825-55) = až deviace a záliba v přehlídkách + demonstracích vlastní síly 

HOSPODÁŘSTVÍ
80 % LIDÍ – žije na venkově x 20 % ve městech (80. + 90. léta = rozvoj měst – nárůst od 70. let o 17 %, Pipes píše o 3 % v pol. 19. stol)
poměr světové produkce těchto komodit
20 % pšenice
60 % rýže
30 % ječmen 
25 % oves
= tímto vývozem zemědělských plodin (1/4 produkce) = obratem dovoz surovin = Rusko potravinově NESOBĚSTAČNÉ!!!

PRŮMYSL – ROZVOJ OBJEMU VÝROBY
železo – z 27 na 70 mil tun 
ocel – z 19 na 60 mil tun
uhlí – z 200 na 460 mil tun
nafta – z 21 na 337 mil tun

ŽELEZNICE
1881 – délka 21 000 verst (1 versta – cca přes 1 km) (1894 – 34 000 verst)
1891 – zahájena stavba TRANSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLY
1882-91 – vznik na 400 akciových společností

TOVÁRNY
1881 – ¾ milionu dělníků = 1893 – 1,4 mil
	rozvoj továrních právních norem
	celkem dost lidí kolem A III. – PODNIKATELÉ OCHOTNÍ JÍT DO REFOREM – OD 70. LET SNAHA DOHNAT ZÁPAD!!!! = inspirace Západem = IMPULS – úsilí o největší a nejmocnější impérium = spojuje MOCENSKÉ A POLITICKÉ ASPEKTY!!!

lidé ze ZE nadšení do Ruska = boom INVESTIC (viz železnice)
největší porodnost
Rusko zaostává v gramotnosti, v lékařské péči i počtu škol

ROZPOR mezi rozvojem PRŮMYSLU x „rozvojem“ zemědělství = to totiž zůstalo na stejné bázi…

ZAHRANIČNÍ POLITIKA
- Rusko se za A III. zařadilo mezi světové velmoci (politicky i ekonomicky) – bráno jako politický partner nikoli jako sok
- v pol. 80. let – ztráta vlivu v Bulharsku
- expanze do střední Asie – až na Pamír (poč. 90. let)
- vztahy s VB – problém – ruská expanze do střední Asie, že připojují středoasijské země, VB snaha udržet vliv v AFGHÁNISTÁNU = obava, že Rusové budou usilovat o vliv v právě této zemi = NĚKOLIKRÁT HROZBA VÁLKY!!! = OPAKOVĚ DOMLOUVÁNY DEMARKAČNÍ LINIE
- VZTAHY S NĚMECKEM – do 1887 dobré vztahy = ZLOM = celní války od 1889 = omezují obchodní zájmy = náhrada  = FRANCIE PRO RUSY
- VZTAHY S FRANCIÍ – na bázi obchodních zájmů = 1893 – smlouva + řada hospodářských smluv = Francouzský kapitál vytlačuje ten ruský + 1892 podpis RUSKO-FRANCOUZSKÉ VOJENSKÉ KONVENCE zcela jasně a záměrně NAMÍŘENA PROTI NĚMECKU – pro případ války – F postaví 100 000 vojáků = dohromady = 2 mil..

RYSY VLÁDY ALEXANDRA III.
rozhodl o zmenšení doprovodu na polovinu – jen 250 lidí = car musel znát každého z carské suitě (doprovodu)
	přísně věřící A III. = jen on je vyvolen Bohem k vládě, Bůh mu vnukává jen dobré myšlenky, je odpovědný pouze bohu
	přesvědčen o jednotě ruského národa
	přesný a přísný denní režim – 7:00 budíček, studená voda, uvařil si kávu, snídal s manželkou, děti – měli jednoduché vojenské postele, ovesná kaše, společný oběd, dospělí – 2 sklenky aperitivu vodky, předkrm – kaviár, 17:00 čaj, 20:00 večeře trvající asi 1 hodinu
	urostlý muž, při cestě vlakem z M-P vykolejení několika vozů – panovníkův vůz značně poškozen – podržel strop, aby rodina mohla vlak opustit, vnitřní zranění, zemřel na Jaltě 1894 = smrt nečekaná, následník se ještě ani nestačil OŽENIT – MIKULÁŠ (II.) = 26 LET – vztah s tanečnicí Matyldou Křesickou, začal uvažovat o hessensko-darmatském křížectví – ALICE – Alix, 1884 = první setkání  (jí 12 let, 16 jemu), 1890 – Alice v doprovodu otce na panství v Moskvě u příbuzných, Alici odmítnut pobyt v Petrohradě, Mikuláš měl zákaz se s ní setkat, A III. hledal spíše někoho z panského rodu – dámu z francouzského královského rodu – LOVISSE ORLEÁNSKÁ = vazby na F = handrkování + dohadování = 189
4 – vyjednávání – Eduard Waleský vstoupil do jednání ohledně Alicinina sňatku, zásnuby v Koburgu = SVATBA PO A III. SMRTI (PO 1894)

MIKULÁŠ II. (1894-1917)
	nastupuje ve zvláštní době na trůn + hospodářský boom + problémy = 1892 HLADOMOR – každá třetí úroda malá, základní plodina – žito, PROBLÉM = NEEXISTENCE TRHU, MĚSTSKÉHO TRHU

PŮDA = majetek vesnice – jaře rozdělena, snaha, aby rolníci vlastnili půdu = hladomor = následek dvouleté neúrody = 2 komise k likvidaci následků – v čele jedné M II. = po HLADOMORU přichází CHOLERA, cholerové bouře, HLADOMOR 1891-2 = 6 milionů obětí – vypuklo na Ukrajině (odsud nejvíce šlo plodin na vývoz)

SERGEJ WITTE (1849 – 1915)
otec Holanďan, do služeb guberniální správy v Oděse – železnice
	poč. 80. let – 1883 – kniha – radil, jak zvednout příjmy ze železnice, měl zřídit ministerstvo financí železniční
	představen carovi, ten jen si zapamatoval
	ministr spojů, financí = zavedení státního monopolu na obchod s alkoholem, směnitelnost rublu za zlato, zakládal technické školy
	láká investory z N, VB, Belgie = chtěl prosadit, aby zahr. investoři mohli kupovat nemovitosti
	1902 – konference – W. – nedotažení reforem z r. 1861, začíná zasahovat do politiky
1903 zbaven postu ministra financí
	příprava manifestu 17. 10. 1905 – střet s konzervativci, předseda vlády za konstituci brzo odvolán, do ústraní, 1914 varoval před vstupem Rusko do 1. SV. 
	úzká spolupráce se západoevropskými bankéři
	WITTE = hlavně EKONOM, pak až POLITIK,= 1. skutečný ministerský předseda – ten zodpovědný za kabinet
Jeho zásluhou podepsán mír s Japonskem!!!!
Proti vstupu Rusko do války s Japonskem, varoval i před 1.SV – stejně jako Rasputin!!!
Existují jeho vzpomínky, zevrubně popisuje Rusko
Rusko má štěstí na EKONOMY – WITTE, STOLYPIN,  zdůrazňování ruského průmyslu – hlavně těžkého – mělo vytvořit zdroje domácího kapitálu – pak to investovat do zemědělství
Zmírnil dopady hladomoru, úsilí postavit zemědělství na úroveň, aby Rusko bylo soběstačné
Pokračuje strmý růst některých průmyslových odvětví, na úkor zemědělských..

KORUNOVACE MIKULÁŠE II. 5/1894
po smrti cara se zpravidla držel roční smutek, na 1 den přerušen kvůli sňatku M II. s Alicí
v Moskvě – program připravovala komise – SERGEJ ALEXANDROVIČ
	14.5.1894 KORUNOVACE – podle byzantských vzorů, z rukou metropolity koruny  (Z doby Konstantina II.) + věrnostní přísaha, liturgický obřad, hostina pro 7000 osob, lidová slavnost, zdarma jídlo, hrníčky, rozdávány peníze
	tragédie = dřevěná konstrukce se zhroutila = 1300 mrtvých + řada zraněných, vyšetřovací komise  - Sergej Alexandrovič = zbaven funde, ale dostal jinou (!!!!)
když M II. + Alice do Moskvy 1896 – náboženský zvyk, nejdřív na okraj Moskvy,když přijeli, žádní kněží je nepřivítal = zvěst, že M. vláda nepřinese nic dobrého = špatná volba místa pro lidovou slavnost

SBORNÍK VĚCHY
pokus o komplexní kritiku ruské inteligence,
7 článků, autoři za bolševické revoluce – v emigraci
	NIKOLAJ BERNAJEV – důraz na mystičnost
	Otázky – Kam Rusko směřovat??

2004-11-10
OPOZICE LIBERÁLNÍ
vesměs jednotlivci, soustřeďující se pouze a jen na určitý problém, nikoli na programové záležitosti = 90. léta 19.st. změna = 1894 v Petrohradě se formuje STRANA LIDOVÉHO PRÁVA – 1.  ojedinělý pokus – tajnou policií ODHALENA – vyhnanství – Sibiř (do 1905 v Rusku nesměly politické strany legálně existovat!!!!) – tato strana s vlastní političkou činností, jak jí známe dnes, neměla nic moc společného – NEJASNÝ PROGRAM, JEN ZÁRODEČNÉ BUŇKY
požadavky: občanské práva a svobody – svoboda tisku, shromažďovací aj.
opět 1901 = koncentrace liberální opozice do zahraničí, po dohodě ve STUTTGARTU – ruský liberální časopis „Osvobození“  = časopis  1901 kolportován do Ruska – rovněž požadavky občanských svobod = SCHAFFHAUSEN (SWISS) – vznik SVAZ OSVOBOZENÍ  1903 = 1. RUSKÁ LIBERÁLNÍ STRANA – členi ruští emigranti
od pol. 90. let – vznikají diskusní spolky = BESEDY v Rusku = buňky organizující setkání podobně smýšlejících – 1901 – vznik Ústředí Besed v Moskvě = síť nepříliš široká a velká


1905 – formování 2 stran 
	radikální strana – KONSTITUČNÍ DEMOKRATÉ – KADETI (MILJUKOV)
umírnění – Okťabristé – Svaz 17.10.– manifest 30.10.1905 – velkoburžoazie a statkáři - BUČKOV

- obě strany vystupovaly sice tak, pod čím dnes chápeme strany jako takové, ALE VESMĚS NEVÝRAZNÁ POLITICKÁ ČINNOST = ŽÁDNÁ AGITACE!!! = anarchie POKRAČUJE = rozdělení na radikální křídlo
= SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ – 19./20.st. v 1898 v Minsku sjezd = VZNIK STRANY, skutečná politická moc – NE, dohání, chce do pozice vedoucí strany, nedaří se jí to
frakce – 1903 – z ruské sociálně-demokratické strany
BOLŠEVICI – VYTVOŘIT NOVÝ STAT – FORMOU REVOLUCE
MENŠEVICI – provést změny, ale postupně (konzervativně)
- nepředstavují žádné masové strany
Od 1903 – více se prosazuje LENIN
1905-1907 – REVOLUCE – živelná akce – B i M se probudili, že se něco děje = žádná příprava, aktivní pouze soc. dem., liberálové se je snaží neúspěšně napodobovat, že mají taky jakýsi „program“ – aktivní pouze jednotlivci či menší skupiny, žádná masová akce!!!

od počátku 20. století – další boj o lid  - úsilí získat lidi na svou stranu (hlavně ve městech – zde voličský potencionál – přesun obyvatel z venkova do měst za prací – v průmyslu)

konec 19. století 
etapa rozrůzňování politických zájmů – různé proudy, hnutí = 224 hnutí – tvořeny většinou středními vrstvami, jen několik celoruských – formování i několika konzervativních a nacionalistických uskupení!!! – v Moskvě – Shromáždění ruského lidu, Ruská monarchistická strana, Svaz ruských lidí
řada skupin tvrdě nacionální (důsledek předchozího vývoje) = SNAHA ZNIČIT VŠE, CO MÍŘÍ PROTI RUSKU!!!
Proč je ruské hnutí tak kruté? Bochanov – Ruská ochota bezmezně věřit těm, kteří slibovali lepší život, vizionářům – ruský člověk žije ne přítomností, ale jen minulostí a budoucností, Ruský radikalismus vyjadřoval bolest lidské duše, vzdalující se náboženským vizím, potřeba je nahradit = čím? Vizí SILNÉHO RUSKÉHO VLÁDCE, ABY PEVNĚ DRŽEL CELEK RUSKÉHO IMPÉRIA!!!

ALEXANDER II. zahynul 1881 při atentátu, tento atentát zbrzdil liberalizační vize a byl spáchán v den, kdy car PARAFOVAL návrh ruské ústavy – práva a povinnosti = spíš soubor zákonů upravující ruský život – v důsledku – car = monarcha s právem veta, pro střední vrstvy – široká liberalizace života, AVŠAK TENTO NÁVRH UPADL V ZAPOMNĚNÍ, Ústava 1906 měla kořeny v tomto návrhu

1894 – M II. 
– z dobových pramenů a vzpomínek PATRNÝ ZVLÁŠTNÍ STYL VLÁDY = NIC NEROZHODUJE (= NENÍ ZRALÝ A PŘIPRAVEN VLÁDNOUT) NESCHOPNÝ PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST (oproti svému otci A III.)  - vše nechává tak nějak plynout v systému velkoruské orientace
(dle Pobědonosceva) = M II. si nepřeje žádné změny  - vše v duchu pravoslaví a tradic staré Svaté Rusi
- vrátit se k reformám A II.  – snaha vyrovnat se ZE v hospodářské oblasti = pamflet carovi M II. – odpověď NE = Rusko žije v duchu pravoslaví a tradic – žádné změny!!!
1894 – Strana lidového práva – liberálové – vyjadřují nespokojenost – viz PAMFLET – přesvědčování, že je potřeba se navrátit ke stylu politiky A II. (reformy  60. let, aby je proklamoval) – vyrovnat se ZE
17.2. 1895 – M II. před zástupci ruských stavů audienční projev a v něm striktně
a) lpění na tradicích
b) bez ústupků liberálům či nějakým vizím

tvrdě se CAR OHRADIL VŮČI LIBERÁLŮM!!!
Reakce liberálů – VYTVÁŘÍ STRANU, BUŇKY – připravují shromáždění svých zástupců = SHROMÁŽDĚNÍ ZEMSTEVNÍCH SJEZDŮ -  diskuse o politických problémech současného Ruska, výměna poznatků ze školství a zdravotnictví

1896 – NIŽNIJ NOVGOROD – 1. SJEZD („záštita“ CELORUSKÁ VÝSTAVA)
= EFEKT ŽÁDNÝ, M II. to nepodcenil, účastníci byli pod permanentním dozorem a sledováním, představitelé jednotlivých zemstev usilovali o zvrácení sjezdu v politický happening či meeting – ale NEBYLI SCHOPNI SE DOMLUVIT!!!

Pro M II bylo důležité, aby se opoziční názory neprezentovaly v Moskvě či Petrohradě, dohled nad liberály, ti posíláni do Tveru, kde se vytváří LIBEÁRLNÍ JÁDRO – TOTO CENTRUM PAK ORGANIZUJE LIBERÁLNÍ AKCE NA POČÁTKU 20. STOLETÍ!! = PAVEL MILJUKOV, PETR STRUVE, MICHAIL KOVALSKI – všichni byli „přesunuti do Tveru, předtím působili v Moskvě, Petrohradu, v důsledku svých politických názorů zde pak nesměli pobývat.
- sjezd se nepovedl, náhradní řešení – místní diskuse = z nich kořeny BESED = buňky organizující setkání podobně smýšlejících,

Ve TVERU vzniká  1. UCELENÝ POLITICKÝ PROGRAM LIBERÁLŮ (vliv čas. OSVOBOZENÍ) = MILJUKOV, PETRUNKOVIČ, STRUVE  - vyzývali k ekonomickým a politickým změnám – které přimění (dobrým slovem) cara k občanským právům a svobodám (rovnost všech před zákonem + základní politická práva, amnestie politických vězňů, zákaz vězení bez rozhodnutí soudu, odstranění náboženské a národnostní diskriminace, vyhlásit svobodu slova, tisku, vyznání, spolčovací, shromáždění + svolání lidového celostátního zastupitelstva aj.);
= Jak požadavků dosáhnout? EVOLUČNÍM POSTUPEM (LIBERÁLOVÉ volili formu – DISKUSÍ, PŘESVĚDČOVÁNÍ) – pokud by byly tyto výzvy NEÚSPĚŠNÉ – teprve pak až se uchýlit k radikálnějším formám NÁTLAKU!!!

Problém, jakou má mít v Rusku zastupitelský systém podobu = určitě s návazností na tradice – pro M II. vzor VB parlament, avšak nemá konkrétní představu, jak má vypadat ten ruský
1903 – SCHLAFFHAUSEN (SWISS) – sjezd ruských konstitucionalistů – ustanovili – založili stranu SVAZ OSVOBOZENÍ – jakési volné uskupení – úkoly – přimět vládu a každého ministra, jež je odpovědný carovi, aby vyhlásili ústavu a vyhlásili svolání celoruský zastupitelského orgán
Ústava měla zahrnovat občanská práva, Svaz – volné uskupení, členem se mohl stát jednotlivec či uskupení sympatizující s liberály a demokratickými zásadami
- ruské liberální hnutí už ale nebylo jednotné – viz 90. léta, - ráznější  - požadují ústavu, zastupitelské orgány co nejdříve, když né přesvědčováním, tak prudší nátlak
umírněnější – změny ano, ale s ohledem na tradice = tak získat lidi
= profilace 2 frakcí uvnitř LIBERÁLNÍHO HNUTÍ
TVERSKÁ = ráznější a radikálnější
UMÍRNĚNÍ = spolehájí na ZEMSTVA = ZEMSTEVNÍ KONSTITUCIONALISTÉ – jádro v Rusku + další akce + řada odborných sjezdů – snaha sem propašovat jejich názory – 1903 – Moskva – sjezd zemstevních konstitucionalistů – pololegální akce – pečlivě sledována
2/1904 – další sjezd – popřeli spolupráci se SVAZEM OSVOBOZENÍ – že ilegální akce škodí (krátce předtím – právě ilegální sjezd Svazu osvobození

PETROHRAD
- sjezd ilegálního Svazu osvobození – 50 delegátů, zvolen 10 člennýústřední výbor, + výkonná rada, návrh, aby 19.2. (výročí zrušení nevolnictví – 1861) – zemstevní shromáždění, které mají být pro ekonomické reformy, 

8.2. 1904 – vypuknutí Rusko-Japonské války
9.2. 1904 – schází se výbor, že v době války je nutné jednota, že tedy se 19.2. shromáždění
Svaz – přesněji formuloval své představy – 2komorový zastupitelský orgán (Horní – 2 zástupci  z každého zemstva a z každé městské dumy + 1 zástupce z ruské univerzity a měst bez dumy na dobu 3 let
Dolní – také volená – 1 zástupce na 500 obyvatel na 5 let
Voleni nemohli – odsouzení, mladší 25 let, neplatiči daně a ti co neplnili pracovní povinnosti (nemajetní)
MIKULÁŠ II.*(18.5. 1868) = NIKOLAJ – 1894 sňatek Alexejevna Fjodorovna

Car a jeho pravomoci zachovány, má jmenovat ministry, ale výnosy měl potvrzovat předseda vlády

NÁRŮST ANARCHISMU NA POČÁTKU 20. STOLETÍ („Eser bez bomby nebyl eserem“) = důsledky hladomoru = radikalizace společnosti
Ministr vnitra na počátku 20. století – PLEVE (1903 - zavražděn atentátem – bombový na veřejnosti - Sazanov)
- teroristi považováni za bojovníky za svobodu
1904-1905 – RUSKO-JAPONSKÁ VÁLKA – měla zamlžit domácí problémy!
Rusko usilovalo o kontrolu nad Mandžuskem, které Rusko ekonomicky využívalo, JPN – ofenzivní x Rusko – demoralizované, vyčkávací taktika, boj o Port Arthur (Tichomoří), na který JPN jako první zaútočilo – po 2,5 měsících Rusko kapitulovalo, 2.1.1905 – kapitulaci za Rusko přijímá generál KUROPATKIN (deportace na Sibiř)
- bitva u MUKDENU, + zkáza flotily u Cušimy
= mír v PORTSMOUTHU – Rusko nuceno podstoupit SACHALIN!!!
L.N.TOLSTOJ (1828)
tvořit začal od 1852, díla – Vojna a mír, Kozáci, Anna Karenina, Sevastopolské povídky
30.10. 1905 – MANIFEST – pro cara dilema 
podepsat
zvolit diktaturu

M II. nebyl KONCEPČNÍ PANOVNÍK  - všem rád sliboval cokoli!!

1905-07 RUSKÁ REVOLUCE
příčiny: 
	hladomor a těžká sociální situace obyvatel

1904-05 – Rusko-japonská válka
	atentát na Pleveho
	carský ukaz – v něm slib reforem = pro veřejnost zklamáním

2004-12-01
POČÁTEK 20. STOLETÍ
Rusko zůstává nadále silně ROZPORUPLNOU ZEMÍ, i přes hospodářskou krizi si vydobyla velmocenské postavení
	Jisté pokroky v hospodářství v mnoha ruských oblastech – růst těžby nerostných surovin (Severní Kavkaz)
	Rusko = zemí, jež nelze jednoduše bagatelizovat i přes četná hosp. i sociální negativa 
Objem průmyslové výroby v mld – 1900 – 0,861, před 1.SV – 1,3 mld. rublů – průmysl – rozvoj o 100 %, avšak zemědělství je na tom pořád stejně – špatně!!
	Růst počtu obyvatel mezi léty 1885 až 1914 – o 13 %!!!
	1905 – doutnající revoluce, konec 90. let = studentské akce = projevy nespokojenosti = dáno chodem na VŠ (kázeňské tresty za přestupky) – od 1895 v Petrohradě studentské stávky a bouře + přidávají se další VŠ města + intelektuálové + šlechta = výraz nespokojenosti = otázka národnostní = Ruské – vše rozhoduje – nespokojenost ŠIROKÁ – hledají se VINÍCI + existence SVODŮ,jež upozorňují na katastrofální stav ruského impéria ve všech oblastech života. = následná REVOLUCE – výsledkem nejen anarchistických akcí, ale i důsledkem těchto podnětů a situace

otázka národnostní
	profilace národního vědomí
	vše drženo v mezích impéria – vše ruské – ruské lavírování


Za viníky – jednou označeni sami Rusové, podruhé „Nerusové“ (Židé aj.) + neřešení problémů – po 1907 intenzívní přesídlování s národními celky – PETR STOLYPIN – úsilí zabránit vzniku homogenních celků = záměr vytvořit příslušníka ruského impéria – STALIN na to navazuje – viz Židé, Povolžští Tataři aj.
existují a udržují svou činnost jisté konzervativní kruhy a skupiny = lpí na ruských tradicích a principech – disponují tzv. „černými jednotkami“ (Čornyje sotni)= polovojenské jednotky – zdůrazňují oboustrannou odpovědnost – třeba vztah – šlechtic = rolník
	1903 – zastřelen PLEVE = ultrakonzervativní – ministr vnitra – nástupce?  = tlak společnosti na ZMĚNY – M II. zvolil variantu jako v 70 letech A II – viz povolání L. Melikova A II.  = reformní změny, po zesílení akcí radikálů v 70. letech – měl je potlačit)
nástupce – kníže SVATOPOLK MIRSKIJ 1904 = 12.12.1904 = vyhlášení  SVOBODY VYZNÁNÍ = nespokojenost samozřejmě uvnitř pravoslavné církve = odluka/oddělení od státu (Petr Veliký zrušil patriarchát, zavedl 1721 Svatý synod – jímž car dohlížel na pravoslavnou církev skrze dosazení svého člověka!!! – tento požadavek vznesen 1905, aby byla zase pravoslavná církev spravována PATRIARCHOU - nyní vznik nové církevní hierarchie v čele s patriarchou = Pobědonoscev – odmítl, deklarace cara = „… že je nevhodná doba
	chce zúčtovat s nejradikálnějšími anarchisty = kompromis se šlechtou = změny si zavést, ale ruské tradice provést liberalní změnou
- Grygorij Jefimovič RASPUTIN přichází scénu až 1905

1/1905 – KRVAVÁ NEDĚLE
VINÍK = kníže SVATOPOLK MIRSKIJ – bez koncepce!! (že dal naději revolucionářům) = demise (Jak nezvyklé na ruské poměry!!) – zahraniční tisk se v tom doslova „rochnil“
nástupce = v úřadu ministra vnitra = BULYGIN – úkol = ZKLIDNIT RUSKO = „Víc kecal než dělal“ = viz = SLÍBIL, ŽE RUSKO DOSTANE ZASTUPITELSKÝ SYSTÉM, KTERÝ BUDE DOKONCE I ZVOLEN, NEZMÍNIL ALE JAK? = spoléhal na „samovolné“ uklidnění situace = revoluce ale nabírá na intenzitě – hrozba generální stávky
8/1905 – MANIFEST (BULYGINA) – vyhlašuje SVOLÁNÍ CELORUSKÉHO PARLAMENTU + SVOBODNÉ VOLBY DO NĚJ + UDĚLUJE OBČANSKÉ SVOBODY LIDEM!
1O/1905 
car řeší DILEMA –
a) obavy o to, aby revoluce nepřerostla Rusku přes hranice = tlak zahraničí na uklidnění situace (strach o ochranu investic)
b) zda volit reformní cestu – parlamentarismus vs. diktatura 
30.10.1905 – ŘÍJNOVÝ MANIFEST – VYDÁN CAREM M II.
- volí variantu ZMĚN, koncipoval ho Witte – stal se ministerským předsedou, ministry navrhuje premiér
- ustanovuje vznik STÁTNÍ DUMY na základě VOLEB a zakotvuje základní občanské svobody – z toho vyplývající i existence LEGÁLNÍCH POLITICKÝCH STRAN
- car ZŮSTÁVÁ V POZICI SAMOVLÁDCE!!! + ANI ZMÍŇKA o ústavě
„ÚSTAVA“ 1906
- SAMODĚRŽAVÍ – car i nadále rozhodující postavou
- zákonodárná moc – DUMA + STÁTNÍ RADA (1/2 volena + ½ dosazena carem) = dělí se s ní s CAREM
- výkonná moc = v rukou cara (pohlídal si kontrolu nad zahraniční politikou + námořnictvo – oblast civilní i vojenská)+ vnitro aj. silové resorty -) = CAR SE NEHODLAL O MOC DĚLIT, AŤ už jakýmkoli způsobem!!!!
- čerpal ze Svodu zákonů, jež koncipoval – SPERANSKIJ – SVOD DO 1832
- vymezuje pravomoci a úkoly jednotlivých státních orgánů a legislativ
= potvrzení říjnového manifestu!!!
- paragraf identický s rakouskou ústavou =  možnost vyhlášení zákona bez dumy v případě problémů a krizové situace!!!
= CAR POVINEN DUMU KAŽDOROČNĚ SVOLÁVAT, FUNKČNÍ OBDOBÍ 5 LET!
DUMA
- do 1917 = 4 dumy
	1. duma – národní naděje – měla právo schvalovat zákony

Horní komora – Státní rada – filtr, který nepustil to, co by se carovi nemuselo líbit 
	Witte prosadil kuriální volební systém
	3/1906 – volby do dumy = vítěz KADETI
	2. duma – radikálnější + 6/1907 = rozpuštěna
	3. duma – 1907-1912 – vyhráli Okťabristé = konzervativnější
	4. duma – 1912-1917 – zcela ignorována carem

REVOLUCE 1905-07 + 1. DUMA
1-8/1905 – 1. ETAPA = spontánní nekoordinované akce
8/1905 – 4/1906 (svolání dumy – přijeli exoti) – období příprav parlamentního systému
4/1906 – 6/1907 – fáze odlivu revoluce, návrat privilegovaných = vyloučení socialistů

Rusko i přes změny běželo v duchu svých tradic 

JAN SLAVÍK (1885-1978)
jeden z nejvýznamnějších českých rusistů
	historik meziválečného období, rozporuplná osobnost + publicista – uveřejňoval vždy vše, co se hned v Rusku událo
	navázal na T.G.M. v úvahách o Rusku
	český pohled na Rusko a) glorifikace vs. bagatelizace
dílo: Základy carismu, Smysl ruských dějin, Lenin (1934), Leninová vláda (1935) – vidí v něm fanatického, diktátorského despotu + deníkové záznamy z 2.SV či k 1968 v ČSSR


R. PIPES – RUSKO ZA STARÉHO REŽIMU = V každém století pomalu rolnické bouře 

70. léta 17. století = ŠTĚPÁN RAZINA
18. STOLETÍ1773-75 – JEMELJAN PUGAČEV
19. STOLETÍ - 1825 – povstání elit – DĚKABRISTÉ + celé 19. století spjato nerozlučně s – RADIKALISMEM, ANARCHISMEM = z řad STUDENTSTVA
20. STOLETÍ = 1905-07, 1917-1920

ORLANDO FIGES – LIDSKÁ TRAGÉDIA – 1891-1924 – SMRT LENINA)
zaměřený více sociologicky + pasívní naladění společnosti + opomíjí ruskou inteligenci (jen kníže LVOV, chybí radikál KERENSKIJ)
	dělení – 4 části =  a) období 300 let od nástupu Romanovců – 1613 = 1913 b) 1891-1917 c) 2-3 a 10-11 1917 d) občanská válka
PŘÍSTUP AUTORA – NEKONVENČNHÍ = ŠOKOVAT VEŘEJNOST!!!! = hledá spodní proudy, proč Rusko dospělo od kultury (zlatý, stříbrný věk) k úpadku + pokus zobrazit KAŽDODENNOST, ŠOKOVAT SPOLEČNOST!

6.7.1917 – bolševici (radikálové) usilují o UZMUTÍ MOCI – M II. rozhodnut opozici potlačit silou (analogie s léty 1905-07)
x LIBERÁLNÍ MODEL = považují jako schůdnou variantu – ÚSTUPKY
18.5. – 20.6. 1899 – MÍROVÁ KONFERENCE V HAAGU
- 26 zemí, bez Vatikánu a Bulharska = jinak celá Evropa včetně Mikuláše II. = nepřinesla  ŽÁDNÉ ROZHODUJÍCÍ VÝSLEDKY
15.7 – 16.10. 1907 – 2. KONFERENCE V HAAGU
- pokus Ruska oddálit HROZBU jakéhokoli konfliktu = PŘIBLIŽOVÁNÍ S FRANCIÍ (F = podíl na přípravě ruského vojenství – fr. inženýři) = ani při začátku 1. SV – není reforma ukončena  - ukončení plánováno až na rok 1917
	deníky M II („Milý Nicky… Milý Vili..“ – vztah k Německu má podobu 2 rovin – a) zbrojí proti sobě + b) proklamují přátelství

LIBERÁLNÍ MODEL 3/1917 se v prozatímní vládě ujímají moci 
- mezi Liberály – nejvýraznější inteligence + drobná inteligence + statkáři + aristokracie)
- uvnitř L – štěpení – frakce – RADIKÁLNÍ vs. UMÍRNĚNÍ
- poč. 20. St – rozvrstvení 
a) STRANA KONSTITUČNÍCH DEMOKRATŮ (KADETI) – mnoho výborných ekonomů – viz BUNGE
b) OKŤABRISTÉ
c) PROGRESISTÉ – fungovala v l. 1912-17 (Konovalov Rjabušinskij)
LIBERÁLOVÉ si až do r. 1917 nepřipouštěli změnu samoděržaví a v jeho čele postavu cara, neměli skutečný politický program – jen mlhavou představu, jistojistě věděli, že chtějí ZACHOVAT CARISMUS, soustředili se jen výhradně na hospodářskou problematiku – v ní hledali podstatu SVOBODY občanské a hlavně MAJETKOVÉ – ekonom BUNGE!
M II. – syn Alexej (??? Velice nemocný), Mikulášův bratr Michal nechtěl převzít úřad po bratrovi (tlak ze zahraničí) – KOPÍROVÁNÍ STYLU VB
STRUVE – ve Stuttgartu – zakládá časopis OSVOBOZENÍ
1898 – VZNIK SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE
frakce budoucích BOLŠEVIKŮ se utvořila již v emigraci 1912 (LENIN – NECHTĚL MASOVOU STRANU)
1903 – frakce Soc. dem.
a) MENŠEVICI = masová část soc. dem. Západního typu
b) BOLŠEVICI = přísně organizované společenství reformátů
sjezdy – 1907 – Londýn, 1912 v Praze = ROZKOL!! = VZNIK BOLŠEVICKÉ STRANY – tvrdě vystupovali proti režimu, byli pronásledováni
MILJUKOV (21.1.1859 – 1943)
- přítel T.G.M. – viz vzájemná korespondence
PERT ARKÁJEVIČ STOLYPIN (1862 - ???)
- s carem se příliš „nemusel“, ten jej vzal do úřadu předsedy vlády na tlak lidí kolem sebe
- násilí objevující se kolem osoby cara zmírnil a další nepokoje
KONCEPCE:
WITTE – orientace na těžký průmysl – z něho získaný kapitál – pak investovat do zemědělství

STOLYPIN – poučil se = soustředí se na ZEMĚDĚLSTVÍ – úsilí omezit vývoz (1/4 produkce) – nahradit jako vývozní artikl suroviny (Sibiř v 80. a 90. letech 19. st. – boom těžby) – chtěl zlepšit postavení v zemědělství
REFORMA – KULACI – tvůrce idey skupiny zemědělců, která je propojena s produkcí i s prodejem, jsou daňově zvýhodněni, aby se tak vytvořila skupina, která bude mít zájem na té půdě
        - ruší občinu – 1905
        - pro reformy potřebuje „mír“ – jak sám tvrdil aspoň 20 
          let
        - usiluje o zavedení kulturního prvku mezi širší vrstvy
        - STOLYPIN manévry ROZSÍDLOVÁNÍ A PŘESÍDLOVÁNÍ obyvatel 
          (později i Stalin) – obdělávali neobdělávatelnou půdu)
        - rázné kroky proti anarchismu

V důsledku své REFORMNÍ HORLIVOSTI – pravidelně STOLYPIN od 1908 KÁRÁN carem – spácháno spousty atentátů na STOLYPINA (ANALOGIE S REFORMAMI A II.) – ÚSPĚŠNÝ AŽ TEN Z ROKU 1911
Nástupce – IVAN GORENKIJ – 75 let!!!!
Stolypin ostře vystupoval proti G.J. RASPUTINOVI
- spekulace – vražda S – souvisí 
„starčešstvo“ – model moudrých starců, klášterní prostředí, z něho i G.J. Rasputin – na poč. 20. století bylo „IN“ mít svého „STARCE“!!!
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV – pojímala v sobě spousty různých názorů – tudíž i mnoho SEKT – a) CHLISTY (Chlist – Bič) + b) SKOPCE se pojí k G.J. Rasputinovi = tyto a jím podobné sekty měli úspěch mezi chudými, protože hlásali, že každý muž se může stát KRISTEM, každá žena BOHORODIČKOU!!!
										2000-12-15

Chlisti + Skopce 
	Sekty, jež se pojí k RASPUTINOVI 

Byli úspěšné mezi chudými – každý muž se mohl stát Kristem, každá žena – Bohorodičkou
	Hříchem se zbavovali hříchu, Skopci se odtrhli od Chlistů
	Asketické praktiky + kastrace mužů
	Sekty v Rusku tolerovány
??? Kde je hranice mezi sektářstvím a vymítáním ďábla???

Rusko – přelom 19./20.století
očekává příchod spasitele – „starcové“ v Petrohradě hledají podstatu spasení – onen spasitel nám ukáže cestu, starcové využívají k tomuto „mysticismu“ všech možných forem
	přetrvává mínění – ruský člověk a celá společnost bude SPASENA ZVNĚJŠKU!!!

GRYGORIJ JEFIMOVIČ RASPUTIN (*POKROWSTOJE 60.l. 19.St.)
z bohaté rodiny, samotář, zloděj koní, prostopášník
	ke skupině poutníků do kláštera – pak zpět – život světce + ovlivněn Makarijem
od chlistů = sebetrýznění + páchání hříchů = předpoklad pro odpuštění
	návrat do Petrohradu, oženil se a má děti
	objevují se u něj léčitelské schopnosti + předvídání budoucnosti = *okruh příznivců = duchovní autoritou v obci = sport s popem = pro uklidnění poměrů se vydává po klášterech – i do Řecka na Athos
žádné formální vzdělání – když už tak autodidakt
	1903 – návrat do Petrohradu – podporovali ho přátelé carské rodiny = i on přispěl k zájmu vyšší společnosti o mysticismus = Rasputin zván na večírky – „MUŽ BOŽÍ“! = hodně obdivovatelek – ANNA VYRUBOVOVÁ
	1905 – představen carské rodině, od 1906 – návštěvy v paláci = důvěra rodiny umocněná jeho léčitelskými schopnostmi (léčil syna M II. Alexeje – hemofilie – nemoc korunovaných hlav – špatná srážlivost krve) = nabourává mýtus o nedotknutelnosti vládců
	a) vztah k carevně – R = „MUŽ BOŽÍ“, který jí byl seslán, carevna z titulu své funkce jej OCHRAŇOVALA
b) vztah k carovi – R podporoval cara v jeho vizi Ruska jako samoděržaví – podporoval jeho styl vlády
	za 1.SV jeho vliv vrcholí = snaha vzdálit ho od dvora = aféra s dopisy vyzněla do ztracena, předpověděl Stolypinovu smrt (1911), během 1.SV. car na frontě = vládla carevna s „Rasputinem“(??) 
	kolem osoby Rasputina – skupina finančníků


SMRT RASPUTINA
„skupina 4 mužů“ – Dmitrij PAVLOVIČ – úkol zbavit se těla – shozen z Petrského mostu v Petrohradě, Vladimír PURIŠKEVIČ, SUCHOTIN, + Stanislav LAZOVIRTH – Polák – odborník na jedy… FELIX JUSUPOV – vplížil se do přízně Rasputina – předstíral, že je nemocný, tak ať je R vyléčí – tím se sblížili¨
místo atentátu – 16.12.1916 – PETROHRAD – možné verze
	a) cyankáli – jed buď ve víně či v zákuscích – po požití jed na Rasputina vůbec neúčinkoval – porada
	b) zastřelit! – Jusupov střílí R údajně do prsou x mínění, že 1. kulkou byl zasažen ze zadu???? – Jusupov pak klackem v šoku z toho, že Rasputin se ještě drží na nohou, jej častuje několika ránami klackem
	c) z Petrského mostu shozen do řeky se zavážím, jež jej mělo udržet na dně, ale na hladinu vyplula jeho botka 19.12.
	17.12. sháňka po Rasputinovi u Vyrubovové (každý den v 10h mu volala – starala se mu o skupinu 50 žen, s nimiž Rasputin obcoval a prováděl různé orgie..) – carevna rozjíždí pátrací akci – 19.12. objevena botka i tělo, dcera R jej identifikovala – Kosorotov prováděl pitvu – 1. kulka proťala srdeční komoru, 2. krční tepnu.
SUMMARY
	ani na jed, ani střelba, ale UTOPIL SE!

NIKDO nebyl OBVINĚN, ODSOUZEN…

JUSUPOV – představitel ruské elity = stará ruská rodová šlechta = vzdáleně spřízněna s carskou rodinou

Jusupov i Puriškevič – zanechali po sobě vzpomínky

LITERATURA
IVAN IZAKOVIČ – RASPUTIN A CAREVNA
- rozbor verzí možného úmrtí – Jed? Zastřelen? Umlácen klackem? Utopen?  = Vidí Rasputina jako DÉMONA – kterého nebylo možno odstranit = VINÍK ROZPADU IMPÉRIA = démonizace Rasputina
výtky k Rasputinovi – poměr k chlastům, opilství, milostné aféry, politické záležitosti
VLADIMÍR MITROFANOVIČ PURIŠKEVIČ – JAK JSEM ZABIL RASPUTINA
MATRENA RASPUTINOVA (+1977) – VZPOMÍNKY

!!!!
Rasputin sám konkrétně politiku NEOVLIVŇOVAL – vždy jen ZPROSTŘEDKOVANĚ na dotaz – jen radil, stvrzoval, odmítal…- viděl sice do politiky, ale skutečným politikem NEBYL!! – ŽIL povzneseným životem, jakoby měl nadhled nade vším, co se v Rusku dělo
!!!!
Rasputin byl proti 1.SV = PŘEDVÍDAL ROZPAD RUSKA
CAR = špička mocenského ledovce – o mnohém rozhodovali již jiné kruhy

Revoluce 2/1917
= CHAOS V RUSKU = vyvrcholení netolerance lidu (i šlechty a masového lidu) = NÁVRAT MÝTU RASPUTINA
K.VÉBER – Historický obzor
- Rasputin vedl život mnoha tváří – doma v rodině svatoušek
- carskou politiku ovlivňoval skrze carevnu – za rady přijímal obnosy stále vyšší
- měl svou kancelář – ostatní politici tímto jednáním Rasputina odstrčeni na vedlejší kolej
- výhradně holdoval červenému vínu a ženám!!!


1908 – explodoval tumbuský meteorit = v Rusku zděšení = doklad o tom, že se blíží velká katastrofa = 6.10.1908 – anexe Bosny a Hercegoviny RAKOUSKEM-UHERSKEM = odpor Ruska

= varování pro Stolypina!!! x Rasputin = proti militaristickým řešením sporů + proti vstupu Ruska do 1.SV = ZKÁZA RUSKA = RASPUTIN = SPRÁVNÝ VIZIONÁŘ)
	
Rusko
	plánovalo se dostat za 6 týdnů do Berlína a celou 1.SV. na maximálně půl roku!!!

12.8.1914 – útok Němců do východního Pruska
	14.8.1914 – carský manifest polskému národu = apel na společný boj proti nepříteli!!!

1913
pompézní oslavy 300. výročí nástupu ROMANOVCŮ na carský ruský trůn!!! = udržení tradiční vize
	Rusko zažívá největší územní rozvoj na poč. 20. století + velice vzkvétá i jeho hospodářství = mnoho zahraničních delegací = ŽÁDNÁ IZOLACE = RUSKO JAKO PARTNER EVROPY

Lidi z N i R-U se dostávají do Ruska

1915 – Rusku se přestává v 1.SV dařit – v Petrohradě se rozjíždí špionománie = HLEDÁNÍ VINÍKA:
A) CAREVNA – pocházela z německého prostředí + nikdy se nesžila s ruským prostředím + neuměla pořádně rusky + uzavírala se do sebe a kruhu svých blízkých = pořádala večírky – okruh hostů velice úzký + nesžila se s patriarchálními tradicemi carského Ruska
b) RASPUTIN
1915 se vrchního velení ujímá samotný car Mikuláš II. = velitelský stan – MOGILEVO = nikoli v Petrohradě (zástupce Alexandra – carevna = vládce – ovlivňuje M II., kdo bude mi nistrem – carevnu zase ovlivňují duchovní = RASPUTIN = *1914 – 1. atentát, další atentát na Rasputina 6/1914
RASPUTIN – kolem sebe „klub dam“ – 50členný – spravovaný Vyrubovovou = OKULTNÍ VEČÍRKY

V době vypuknutí 1.SV. Rasputin zraněn atentátem – bodnutí nožem – v lázních na Sibiři = nemohl se pohybovat = uzdravuje se a vrací do Petrohradu
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