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RUSKÉ IMPÉRIUM 18. STOLETÍ
(přednášky doc. Vlčka)
podzim 2002


Petr I. Veliký (30.5. 1672 – 12. dítě, z 5 synů přežili 3)
- neměl být panovníkem, na ruský trůn posazen 1682 – zemřel car Fjodor, Petrovi bylo 10 let – syn Alexeje Michaloviče
- Fjodor měl sourozence i Ivana (z 1.m) – duševně zaostalý, ale měl velkou podporu, kterou se chtěl vyšvihnout na trůn
- 1682 – první konflikty, za Petrem stála druhá manželka Alexeje – Natálie Naryškina, důležitou roli měly jednotlivé rody, v r. 1613 – k moci Romanovci, po Michailu Fjodorovičovi – 1645 Alexej Michailovič Romanov – měl vychovatele – Borise Ivanovič Morozov – výrazná osobnost, podařilo se mu Alexeje ovládnout (skutečný vládce – Morozov) – mnoho podobné se západem, proti Morozovi vystoupila skupina – Miloslavští – odstranili ho – Miloslav spřízněn s Marií (m. Alexeje Michailoviče)
1682 – prostřední vysoké politiky, úkol ovládat ruské impérium – Rusko – konglomerát zemí

pol. 17. st. Rusko bojovalo o svoje hranice – největší konkurent – POLSKO – nároky na východ (ovládalo část Ukrajiny, Běloruska), 2. pol. 17.st. završení bojů ve prospěch Ruska
1667 – Antušovské příměří – uklidnění poměrů

ŠVÉDSKO – po 30leté válce patří k nejvýznamnějším zemím, rusko-švédské konflikty

TURECKO – snaha proniknout do Ruska, Evropy x Rusko – snaha proniknout do Turecka, rusko-turecké hranice v 17. st. hájila skupina kozáků, v 17. st. si Rusko činilo nároky na Sibiř 

Centrum Ruska – Moskva – pravoslavná (řada kostelů, obestoupena lesy, těžko se cestovalo), Rusko bylo uzavřeno do sebe, nevidělo za hranice „vesnice“, málo lidí cestovalo: elita – poselstva, náhražka diplomacie
Ruská vesnice – každá svůj vlastní uzavřený život – všechno si sama vypěstovala a vyrobila – vnitřní obchod – občina – uzavřený celek, který musel být soběstačný – svůj duchovní, politický život, 

Rusko pravoslavné, kněží – popi = rovina oficiální, ve vzdálenějších oblastech – skupina laických kněží, rozpory mezi staroruskou pravoslavnou církví x církví, která má moderní názory, sekty a laikové – přesvědčeni, že zachrání Rusko
V 17. stol. – různé interpretace pravoslaví, co nebylo dovoleno v centru, to bylo dovoleno na okraji
Sibiř – žije svým životem, nekompaktní skupina, vesnice, které spolu nekomunikují – nerostné bohatství = velký zájem
V 17. st. – výchova k tradici – k pravoslaví – nejdůležitější osoba – patriarcha rodu – co řekne, to je svaté – platilo až do r. 1917 – právo bylo v pozadí, snaha vytvořit právo psané v 17. stol. – 1. ruský suděbník (zákoník) – pol. 16. st. – později v pol. 17.st. – Apanazin Ordin-Nasečkin – diplomat, podílel se na stycích s Polskem a Švédskem
Rusko v 17/18.st. (r. 1682) – 16 mil. km2 (Osmanská říše – 30 mil. km2, Anglie a Francie – výrazně menší)
35 mil. obyvatel  (Osmanská říše – 35 mil, F – 27, Anglie 16mil)

ruská komunita – velko-, malo-, bělorusové – více než 90 % z 35 mil. na venkově, málo měst, 95 % obyv. v zemědělství, drtivá většina obyvatel – v 18. st. znevolňována – nejrychleji probíhal tento proces za Petra I. Velikého
40 % - připoutáno ke statkům car. Rodiny
60 % - ke statkům šlechtickým
proces nevolnictví = dlouhodobý proces, poddaní odváděli vrchnosti daně (daň z duše, z kouře – domovní daně – ruské domy připomínající komín) = pravidelné
naturální daně – odváděny za komunitu
peněžní daň = obrok

v průběhu 19. st. – zavádění roboty – stanovení počtu dnů na půdě – mužské a ženské dny – 9 dnů v týdnu (v Rusku se počítal týden na 10 dní) – mnoho církevní svátků – nepracovalo se, za robotu – se kolektivně určilo, kolik občina musí odvést daní – při nesplnění – nejvíce potrestán představitel občiny 
robota – marščina	
občina – lidé, kteří měli pronajatou půdu – dostali jen část toho, co vyprodukovali, díly nebyly dědičné – přerozdělovaly se, kdo obdělává půdu – nemohl s ní volně disponovat – občina – správcem majetku – vrchnosti zodpovědné, že členové plní povinnosti, hlava občiny – starosta – volili stařešinové občiny, úkol – dodržování způsobu života a ručil za něj
Občina byla založena na principu zvykového práva a společného ručení – občina byla zodpovědná za trestné činy na jejím území – 1. byl potrestán starosta (když nechytli viníka) = ruská občina – typický znak ruského hospodářství,
vrchnost=šlechta

Od 15.st. – se dělila na 2 skupiny
1. urozená, tradiční, rodová – své práva a majetky dědičně – votčiníci = po otci
2. služebná – za službu carovi dostávala půdu = poměstí – poměstici
každý rod – záznamy o předchůdcích – funkce, hodnost, stupeň – razrjadné knihy – knihy šlechty, knihy zpracovány car. Kanceláří = razrjadný příkaz – na starosti evidenci osob, obsazování míst
mieslničestvo – místo, které šlechta zaujímala u carského dvora = výsada, která vadila šlechtě služebné – tendence ho zmenšit a zrušit
1682 – car Fjodor zrušil mieslničestvo – spálení knih x votčiníci – spory do 18. st.

Ruská vláda – v 18.st. – samoděržaví, na poč. století – Rusko – velmoc, panovník – neomezený, předtím – od Ivana IV. – samoděržaví – 1547 – titul car vší Rusi , před 1547 – titul jedinoděržavý panovník -  (většinou kníže) = první mezi ostatními, o politických, ekonom. věcech nerozhodoval sám, ale s knížecí družinou, do r. 1547 mnoho knížectví
Knížecí družina – potomci vojenské družiny – její zásluhou se panovník dostal k moci – bojaři (bojarské děti), privilegium – scházet se v bojar. dumě – odlišné pravomoci v různých knížectvích, Ivan IV. omezil práva bojarů, mezi ně přijal rody  služebné šlechty = celoruská duma (i z nemoskevských oblastí), přebudoval instituce – vietše – vytvořil celoruský sněm – právo vstupovat urozená i služebná šlechta – nadřazen nad bojarskou dumu
16. a 17. st. význam dumy klesá – velký význam při výběru panovníků, v 17. st. Romanovci – význam sněmu a dumy omezovali – obraceli se na konkrétní rádce – systém favoritů, Petr I. zemský sněm nesvolal, bojarskou dumu přebudoval na „blizaieu dumu“ (?) = jen věrní a později senátní kolegia = přechod k samoděržaví = absolutismus (systém favoritů)

Petr Veliký
Za mládí – Rusko soupeřilo o Ukrajiny (s Polskem), s Turky a Tatary, se Švédy, za jeho vlády se situace nezměnila
Zahraniční politika – čelit nepřátelům + expanze, hodnotový žebříček – podle velikosti Ruska (čím větší, tím více je spokojenosti,
Vychován v aristokratické morálce – Sinon Polocký, Silvestr Medvěděv – učitelé – znalosti matem., geometr., = snaha vnést do Ruska prvky moderní Evropy
- hodně cestoval (i inkognito) – navázat vztahy, získat poznatky (Amsterdam)
nedůvěřoval lidem, na počátku za něj vládla matka Natálie, carem měl být bratr Ivan – fyzicky a duševně zaostalý = kroky k Petrově odstranění = Petrova nevlastní sestra Sofie a strýc Ivan Miloslavský – s pomocí střelců dosadili Ivana, Petra prohlásili za mladšího = regentka Sofie (25 let) = odpor Petrův – pomoc jeho matky Natálie

Počátek Petrovy spoluvlády – krvavé události – střelci popravili Ivana Naryškyna, Sofie odstranila vůdce střelců – Ivana Chomotova, Sofie vládla prostřednictvím osobností, kterým dávala sympatie: Vasilij Golcin – řídil Sofiinu zahraniční politiku – zasloužil se o upevnění ruského imperia (mír s Polskem, s Turky, dohoda s diplomaty rus. zemích – slobody = vymezení území s určitými privilegiemi
1694 – zemřela Petrova matka Natálie = Petr jediný ruský pán = konec snahy držet se ruských tradicí (Fjodor Romadanský, Ivan Turmen)
upřednostnuje pozici rodu: Naryškina, přebudována pozice vojska – ochranná funkce – vnější, vnitřní
základní vojska = potěšná vojska – v 80.letech jeho potěcha, aby se cítil jako velitel = zformovala se elitní jednotka, potěšná izba – instituce, která má na starosti potěšná vojska, potěšný příkaz – ministerstvo zodpovídající za p. vojska , rozšíření moci potěšných vojsk – carova ochrana, informace o činech namířených proti carovi. 

1689 Petr je ujal vlády za pomoci potěšných jednotek, ty byly dislokovány u Preobražiny (Preob. vojska) 
odstranění Sofie (příčina – úklady na Petra)
Petr věděl, že Rusko potřebuje další území – nemělo námořní přístav = zpomalení obchodu, v 90. letech chtěl přístav Azov, myslel že to bude jednoduché – 2 výpravy
1695 – musel se vrátit
1696 – získal ho – Turci byli zaměstnáni jinými nepřáteli

výpravy na západ
1697 – účel – poznávací cesta – konvoj 260 osob – Amsterdam, Haag, Londýn – najímal dělníky, vojáky, umělce – kopíroval umělecké sbírky = snaha získat odborníky a praktiky – hnán úsilím  o dobytí velikosti a slávy a moci ruské říše
primární – vojsko, zbraně, loďstvo – potřeba mít srovnatelné zbraně – srovnání ruské armády s tou západní

2. cesta – Vídeň – jednal o sporu s Turky – snaha vstoupit do Evropské koalice (nabídka pomoci ostatním – ruský car je hlavní, nechce přistoupit na návrhy jiných, srpen 1697	 - vzpoura v Moskvě, když se chystal na další výpravu vznikla nespokojenost s připravovanými reformami – vedli ji střelci – odsunul výpravu – potlačení povstání střelců – následky – krvavé pogromy proti střelcům a jejich spojencům – obava z Moskvy (úzké uličky) a Kremlu (nízké stropy) – později to mělo vliv na stavbu Petrohradu

zavedeny přísné opatření nad kozáky (potenciální nepřítel), vojska střelců – rozpuštěna, hlavní vliv potěšná vojska, rozmach armády – 200 tis., válečné loďstvo: 408 válečných lodí, 800 námořních škunerů – 26 tis. Námořníků (předtím loďstvo nemělo)

Švédsko – Pro Petra nejslabší nepřítel – v 17. st. prohrálo bitvy, činilo si nároky na Pobaltí (i Petr chtěl přístup k moři) v roce 1697 ve Švédsku na trůn Karel XII. – neuznal ho – není legitimní, že on (P) je legitimní (Petr se dohodl s Řečí pospolitou a Dány – Dány porazil, 1700 porazil Petr u NARVY, nepronásledoval jeho vojska a obrátil se proti Řeči pospolité (5 let) – část získal, Livonsko, Estonsko, Kuronsko – Petr je chtěl získat – 1704 – znovu získal Narvu 
Konec 1. desetiletí – Petr vystoupil proti Karlu XII., 1709 Karel XII. K Poltavě s částí jednotek = Rusové je porazili
8.7.1709 – bitva u Poltavy – Švédové poraženi – zatlačeni mezi méně významné státy (Petr získal Pobaltí) – 1712 připojil švédská území – Finsko (do 1917 součást Ruska) – Karel XII. K Turkům (spojenci) – byl tam do r. 1714 (později záminka pro Petra, aby napadl Turecko), Petr připojil Rigu, Tallin

1717 – 2. velká cesta na Západ – snazší diplomatická jednání
konec 2. desetiletí – 1. na jih proti Turkům
                      2. na Kavkaz
proti Turkům – 2-3 desetiletí – nebylo jednoznačné, v 1. fázi opět přišel o Azov – pak ho těžce získával, otázku Turků za svojí vlády nedořešil

VLÁDA PETRA VELIKÉHO
Na počátku vlády se pokusil o vojenské výboje – navázal na politiku Sofie (chtěla získat Krym)
Smlouva s Čínou – vymezili hranici na Dálném Východě, výboje proti Turecku
Petr I. se zajímal o přístup k Černému moři – vojenské, obranné a obchodní důvody – 1692 tažení proti Azovu – 1. úspěch proti Turkům – pomohl tím i evropským státům – koalice evr. Států – Karlovický mír s Turky – dohoda, zažehnání islámské nebezpečí – Rusko člen Svaté aliance – Turecko s Ruskem podepsalo jen dvouleté příměří – evropským státům vadily ruské výboje

Balkánské boje – Petr nedosáhl jednoznačného příslibu Azova – jen 2leté příměří = změna taktiky – na Balkán vysílal vyslance pravoslavné církve = provokování Turků, 
Od 17. stol. Rusko největší slovanský stát, který je ochoten pomoci ostatním Slovanům – Juraj Chružanic – přišel z jihoslovan. prostředí – práce: Politika – Rusko a jižní Slované = velká rodina, Ivan Vendulič – Dubrovník – básník – žádal, aby Petr přišel osvobodit Jihoslovany
1688 na Petra I. se obrátil Arsen III. Zenojevič (patriarcha) – prosba o pomoc – na oplátku své služby – Petrův slib, že pomůže – přijímal Jihoslovany jako poradce (v diplomacii) – emisaři se svými krajinami = snaha Ruska proniknout do jihoslovanského prostředí

1. des. 18.st. – boje se Švédskem – po vyřešení se obrátil k turecké otázce, 1710 – srbský posel – prosil o pomoc, Petr začal připravovat vojsko, vyslal Milaradoviče a Lukašoviče = vyslanci do Srbska a ČH, poč. 1711 – slib války s Turky rozšířil na Moldávii – dohoda o vypuknutí vzpoury balkánských křestanů proti Turkům, pravosl. křest. + ČH – dohoda, že uznají Rusko za protektora, konec února 1711 – vyhlásil v Uspenském chrámu nové tažení proti Turkům z Valašska, Moldavska + ČH – slib, že povstane proti Turkům – k balk. Slovanům – plukovník (Milaradovič), že Rusko postupuje = posel vítězství, pl. řekl Petrovi zprávu o falešné podpoře Slovanům, plukovník ujišťoval Slovany, že jim pomůže, 7/1711 – Petr byl obklíčen tureckou přesilou = podepsal s Turky mírovou smlouvy: vzdal se Azova a práva podporovat Balkánské Slovany

Petr začal využívat přání Balkánských Slovanů vymanit se z turecké nadvlády – musí jim vládnout jedině on – vyznává pravou víru, západní mocnosti se obávaly, že Rusko si připojí Balkán, Petr vytvořil podmínky, aby se v Rusku uchovalo náboženství (i část ruské inteligence – slavjanofilové)
Současná historiografie říká, že Petr byl egoistický – vybudování Petrohradu stálo tisíce životů, ale pozvedl Rusko 
(1572 zrušena opričnina)

V Rusku obdivují Petra i dnes – vybudování sochy v Moskvě, Petrova snaha zrušit bojarskou dumu – strach z atentátu – omezení jejího významu – náhrada – 1711 – vznik senátu – v carově nepřítomnosti – nejvyšší státní moc – 9 činitelů (carem jmen.) – bez ohledu na předchozí privilegia – dosavadní rodové privilegia byla nahrazena právy ostatních vrstev společnosti – vybraným jedincům

Petr trpěl pocitem, že i tato nová instituce = nebezpečí pro něj 1711 omezoval privilegia senátu, které jim udělil (hlavně vládu v jeho nepřítomnosti) – instituce bez práv, úkoly, které jim Petr dal, v době své nepřítomnosti udělil privilegia jen 1 osobě ze senátu, Petr věděl, že Rusko potřebuje změnu systému – začal hledat cestu, kterou by nahradil někým část svých funkcí

1717 – zrušení dosavadních carských prikazů – úkol, který dostávali bojaři, aby splnili carský úkol – prikaz vojenský, z prikazů – dlouhodobý úkol = instituce plnící povinnosti, předobrazy ministerstev – kompetence nebyly zřetelně vymezeny, 1717 zrušil i priveligia určitých osob – náhrada jinými osobami – kolegia – vznik - vzor – Švédsko – 1717 – 9 kolégií – vymezení kompetencí v politické rovině, původně úzce provázány senátem
Od 1722 – členy senátu se stávají jiné osoby – na 1. místě předseda instituce – postátnění ruskou pravoslavnou církví, od 1589 patriarcha – Petr jí zrušil a zavedl instituce nejsvětější synod – kolektivní orgán – rozhodující o chodu ruské pravoslavné církve, předseda – vždy světský činitel – volený panovníkem – nejvýznamnější osoba senátu – oberprokurátor (?) – nejvyšší dohlížitel – církevních činitelů – menšina 

Petrovy reformy – změny ve správní organizaci
Ruský stát se dělil na 150 újezdů, 1717 rozhodl se rozdělit Rusko do třístupnového systému – gubernie, provincie, distrikty, nerozhodovala ruská tradice, základní správní systém – 8 velkých měst (Moskva, Sankt Petěsburg, Kyjev, Kazan, Azov, Smolensk, Arandělsk, Sibiř) – v čele gubernátoři – předsedají oblasti – byli vybráni z místní šlechty
Provincie – 50 – různě velké, početné, v čele vojvodové
Distrikty – několik set – v čele zemští komisaři
Důvod k rozdělení – ekonomie – potřeba stálých příjmů – dolja – podíl, počet dvorů (5536), ekonomické pozadí vlády – negativní dopad na sociální vrstvy – tíže daní, pozitivně se projevila v ekonom. chodu státu – všichni byli zavázáni k službě státu (carovi) – různé formy – státní, vojenská, ekonomická služba – povinnost služby – hierarchická.

Petr omezoval politická privilegia, organizace zemědělství základní opora ruského státu – snaha pozvednout prestiž – Petr nepožadoval a nechtěl, aby se šlechta nepodílela na politické činnosti, 

Zemědělská práce – 1714 – zákon, který zakazoval dělení půdy, dědicem se měl stát výhradně nejstarší syn – navázal na reformy svého předchůdce:
	místo useknutí prstu, ruky – vyhnanství – Sibiř

1721 – nařízení, aby lidé při pohledu na cara nemuseli padat na kolena, smekat v zimě čepici
1704 – zákaz zabíjení nemanželských dětí, postižených dětí, 
1706 – útulek pro děti
zakázal zahrabávat nevěrné ženy do země zaživa v r. 1721 – senátem se prohlásil – imperátor otec vlasti

Petr I. Veliký – soustředil moc do svých rukou, reformy – cíl – politický absolutismus – krása ruského světa – 16.1. 1703 – základ na Baltu – 1712  - hl. město do 1714 – Sankt Petěrburg = Petrohrad = Leningrad, od r. 1918 – Moskva (i předtím také vystupovala jako hlavní město)
Petrohrad – okno do Evropy
1709 – založil nedaleko od Petrohradu – Petrodvorec – rezidence (fontány) 
28. 1. 1725 PETR I. UMÍRÁ	
Rusko ztrácí velkou osobnost, bylo řízeno hierarchickým způsobem, Petr I. – nezpochybnitelný, neomylný – neurčili otázku nástupnictví, nástupci nesoustředit moc do svých rukou – opírali se o různé kruhy (hl. šlechta – tvůrčí síla)= situace, která trvala do r. 1763 = epocha palácových převratů (Kateřina I. – až nástup Kateřiny II.)

nestabilita ruského politického života + role šlechty, která využívala všechno k uspokojení svých zájmů, zápas šlechty o moc přerostl do korupce aj., Petr I. – snaha zajistit impérium v případě smrti – snaha upevnit Kuronsko, Meklenbursko -  snatky i dceru Annu Petrovnu – komplikování situace

ALEXEJ (nar.1690) Petr I. nechal syna za velezradu popravit, matka kněžna Jevgenie – rozvedli se, oženil se 1712 – Marta Skavronská = Kateřina I., prohlásil ji za carevnu, 1724 jí korunoval
1718 – se syn Alexej vzdal trůnu + konflikt 1721 – popraven
Petr + Pavel = děti z 2. m – zemřeli, zbýval nezletilý vnuk Petr Alexejevič – v době nezletilosti měla nastoupit babička Jevgenie – tomu nebyl Petr nakloněn

1722 – Petr škrtl tradiční nástupnictví, panovník bude rozhodovat o nástupci – zemřel dřív než ho našel, fakticky měl platit poslední zákon = komplikovaná situace, role šlechty – osobnosti, které chtěli naplnit Petrovu vůli, starší regule – trůn mohla zdědit nejstarší dcera:
Anna Petrovna – 1724 – zasnoubena s Hoštýn. vévodou – zřekla se trůnu.
2. nejstarší – Alžběta – podpora šlechty, o trůn se hlásil Petrův vnuk a jeho 2. manželka Kateřina, rozhodující – kdo byl silnější – spor + 2 skupiny rodů – aristokratů
skupina knížete Golcina – prosazování Petrova vnuka (nar.1715)
skupina knížete Menšikova – prosazování Jekatěriny – prostřednictvím Marty Skavronské se dostala do přízně Petrovy + údajná ústní vůle Petrova, o přání, aby nastoupila Jekatěrina – ona Menšikova a Golcina nazývala šplhouni

MENŠIKOV (nar. 1672) otec – dvorní štolba – oblíbil si ho Lefort (Petrův učitel), 1692 – vojenský sluha Petra – v Azovu se osvědčil jako výborný velitel – cesty do západní Evropy – po smrti Leforta nastoupil Menšikov jako důvěrník, 1703 – úspěch nad Švédy, 1716 – Petr na vojenském dobrodružství, Menšikov dlel v Rusku, nebyl příliš vzdělaný – výborný organizátor, Menšikov se řídil osobním prospěchem, korumpoval státní pokladnu, 1711 Petr zřídil zvláštní vyšetřovací komisi na Menšikova – zasedala do r. 1725 = žádný zvláštní závěr, po r. 1711 – Petr považoval Menšika za nejnadanějšího spolupracovníka, Menšikovi byla nakloněna carevna Kateřina, 
Rod Dlougorukij – Jakob Fjodorovič Dlouhorukij – zasloužil si přízen Petra v bojích s Turky, Menšikov jej před carem a Jekatěrinou očernil
Menšikov x Dlouhorukij (resp. jejich příbuzní – Golcinové)
Menšikov dokázal ve svých rukách shromáždit kapitál – bohatství – post nejbohatšího velmože Ruska – rezidence x konkurence Petrohradu

Petr I. na smrtelné loži – blízko Menšikov = provolána Kateřina I. za carevnu, Menšikov dostál vůli Petrovi, oproti snahám Golcina a Dlouhorukij, 

Kateřina I. (1725-1727) – za nevyjasněných okolností umírá, zdánlivé obnovení absolutistické moci – méně autoritativní
Hlavní vliv: kníže Menšikov – důležitý pro diplomatická jednání, připravoval hlavní úkoly = mocný – jeho absolutismus – podobný styl vlády jako Petr I. 

Vznik tajné rady – rozhodující řídící orgán – v čele de facto 
Menšikov – jmenoval všechny jeho členy – on sám jmenován předsedou, rada pouze poradní orgán carevny – ve skutečnosti – pro Menšikovská, veškeré problémy nejprve projednala tajná rada až pak carevna, bez souhlasu Menšikova nebyl vydán jediný carský manifest, nebyl svolán ani senát ani synod – pouze tajná rada, Menšikov – obdoba středověkého vladaře (M – vlastní vojsko, mince, dvůr, který se vyrovnal carskému) = 1. z favoritů carevny – Menšikovi vděčila za trůn

Za vlády Kateřiny I. – založena Akademie věd 12/1725 (ohlásil to již Petr I. v r. 1724 – pak zemřel)
Kateřina I. ráda hostila důstojníky vojenské gardy – díky nim se dostala k moci, vedla nepořádný život: tlouštka, nespavost, vedla bohémský život

6. 5. 1727 – Kateřina I. umírá – nedošlo ke sporům – kompromis, Kateřina určila nástupce – dcera Alžběta
Menšikov věděl, že to vyvolá nespokojenost (Golginové + Dlougorukij) – člen tajné rady – Andrej Ostern – k moci vnuk Petr – vzal si tetu Alžbětu – M souhlasil – nezrealizováno
7. 5. – M vyhlásil, že moc přebírá Petr II. – vojenská garda zajistila nástup, M chtěl se ujmout vlády jako poručník (regent) Petra II., M chtěl se pojistit – zasnoubit Petra se svou dcerou Marií, prohlásil se za největšího velitele vojska: generalisimana (převzal Stalin)= upevňování absolutistické moci, regent Petra II., reorganizoval tajnou radu: její členové – jemu oddaní ( Petr Tolstoj, Gabriel Solochin = představitelé nové služebné šlechty – nikoli nejvýznamnější, zástupci rodové šlechty – v radě jen 1, a to Dimitrij Golcin – jmenován do rady a záměrně nebyl zván do ní – nelíbila se jeho stoupencům tajná rada – zvláštní orgán – řešily se záležitosti, neomezovala ani nenahrazovala panovnickou moc, hlavně vládla za nezletilého panovníka – Menšikov – proti němu hlasy nespokojenosti – stížnosti adresované Petrovi II.), M – nemohl vystupovat jako absolutistický panovník, ústupek = svolání senátu (obával se ho – hlavně moci Golcinů a Dlougorukých)= snaha omezit jeho (M) moc, vytvořena účelová koalice – snaha zbavit Menšikova vlivu, poč. 1728 v Moskvě – Petr II. korunován – car vší Rusi (všechny korunovace – v Moskvě – a s několikaměsíčním zpožděním = velké korunovační slavnosti)

Golcinovci využili, že byl M nemocný a nebyl s Petrem II., tak ho (M) zbavili všech pravomocí = pádný důvod, jak M se snaží o Petrův život = M zbaven všech funkcí – zatčen, poslán do vyhnanství na Sibiř, kde zemřel, Golcinovci odstranili i M spolupracovníky nebo je získali na svou stranu, Golcin si vymohl, aby Petr II. přenesl sídlo z Petrohradu do Moskvy

Rusko 18. st. – napomáhalo umění, vědě, literatuře, od 1726 – v Rusku – Akademie věd – otevřena zahraničí – přední významní historikové neruského prostředí, od 1728 – otevřena knihovna Akademie věd – vydávala odborné časopisy – měsíční přílohy – geografie, historie,
Období Petra Velikého – noviny – Sanktpetěrburské vědomosti – určené elitě – znalost čtení a psaní, + výzkumné a výzvědné cesty do zahraničí – snaha poznat okolí – 1728 – Bering – cesta od východního pobřeží na sever – objevil průliv mezi Asií a Severní Amerikou, v 19.st. velké spory s Usa o Kamčatku, Rusko prodává Kamčatku a Aljašku USA

Golcin – později okopíroval M – převzal instituci jako tajný orgán – nepřevzal jednotlivé osoby – z 8 členů – 5 úzce spojeni s Golcinem (dokonce pokrevně), M zasnoubil Petra II. se svou dcerou = Golcin to zrušil a zasnoubil ho s Alexandrou = příbuzná Dlougorukije), Golcin připravoval svatbu na 17.1.1730, 6. 1. Petr II. se nachladil + neštovice – ten den svatby Petr II. skonal,

za Petra II. pozitivní rysy – v řemeslné, začínající průmysl = doznívající znaky vlády Petra II. – rozvoj ruského řemesla , realizace části odkazu Petra I.
(Závěť Petra I. – hlavně v mocenské oblasti, snaha zvětšit ruské impérium, nejsou nalezeny prameny o závěti Petra I., dokument, který je označován za závět se našel v jiných archivech) = (byl to asi podvrh od Napoleona – snaha vštípit, že Rusko je závislé na expanzivní politice) – nesrovnalosti: Rusko by se mělo spojit s VB, nepíše se o Polsku)

Petr II. neustanovil nástupce – vymřela přímá linie ROMANOVCŮ – příčina nových sporů tradice – na trůn někdo z širší Romanovské rodiny – mnoho adeptů – ale nikdo nepřevyšoval ostatní, potřeba přímluvy šlechty = příležitost k upevnění vlastního postavení

Adepti: mladší dcera Petra Velikého – Alžběta
Syn starší dcery Anny, dcera Ivana V. Anna Ivanovna
Tradice: na ruský trůn musí nastoupit urozená osoba, v 1730 zvítězila dcera Ivana V. – podíleli se na tom Golcin – po několikaměsíčních sporech nastupuje Anna Ivanovna = Anna Kuronská – Golcin chtěl oslabit postavení panovníka ve svůj prospěch – podmínka: Anna musí vládnout společně s tajnou radou, bude se vdávat jen s jejím souhlasem, bez souhlasu tajné rady nemůže určit svého nástupce, panovnice nemůže vypovídat válku a vyhlašovat mír, nemůže poddané zatěžovat novými daněmi, neměla udělovat vyšší důstojnické hodnosti ani dvorské hodnosti, nemůže dělat dohled nad armádou = manifest o nastoupení na carský trůn, Golcin vnutil Anně podmínky – hlasy, že to není v souladu s ruskou tradicí, světská síla nemůže omezovat moc panovníka, Anna využila podmínek, aby se ujala moci, ale nepředpokládala, že se tím bude muset řídit – po nástupu na trůn 1730 v Kremlu se prohlásila za samoděržavou panovnici – odmítla omezování absolutistické rady = vyhnala Golcina a jeho stoupence na Sibiř = po 6 letech převezen do petrohradské pevnosti = zemřel = zrušena tajná rada bez náhrady (x nesouhlas ani Menšikovců)
Anna znalkyně minulosti, poučila se, že ruští šlechtici bojují o moc = nebyla spokojena s ruskou šlechtou
Anna (nar. 1693) – po smrti otce Ivana V. (1696) žila s matkou a sestrami v podmoskevském Izmailu
1708 – Petr I. rozkaz, aby se přestěhovala její rodina do Petrohradu, 1710 Anna se provdala za Kuronského vévodu, Fridricha Viléma, 2 měsíce po svatbě zemřel (snaha připojit Pobaltí, Petr I. nechtěl, aby se z Německa (Litavy) vrátila, Anna se cítila odczizená – péče o invalidy, nemocné
od 1718 jí pomáhal kuronský vévoda Ernst Beron  = sblížili se, 1730 – Anna – ruská panovnice – vrátila se k lidem, které ji pomohli – Ernsta zvolila za poradce, Anna vytvořila náhradní poradní orgán – předseda Ernst Beron – šlechtic, kuronské kolonisty, které pozval Petr I., Anna nedůvěřovala ruské šlechtě, dala přednost německým lidem -  ve vrcholové ruské politice byli hlavně osoby německého původu – nepozvala je Anna, ale už Petr I. = Rusové – podřízené postavení

Beron – chtěl ovlivnit osudy ruské říše – poučil se z M, Golcina, obdržel mimořádné pravomoci pro boj s nepřáteli, mnoho funkcí
Anna Ivanovna – vznik Beronovština – obdova M absolutismu, Beron – opíral se o neruskou šlechtu, pravomoce nezanedbatelné, opora o vojsko, snaha čelit opozici, (mezi ruskými šlechtickými rody), podobné metody, jako u M a G – více se opíral o byrokracii = postupně se Anna sblížila s ruskou šlechtou – Alexej Čarkažský, Andrej Ušakov aj. 

Beron založil svou moc na pevném režimu pro ruskou šlechtu – každý odpor nebezpečí – nahlodávání Beronovy moci, období vlády Anny – významné osobnosti německého původu = rozvoj, vědy a kultury (divadlo, balet)

1735 – odlit zvon z Kremlu, 1740 – vytesán ledovcový palác, Anna sama zastřelila přes 1000 zvířat – rozvoj řemesla a obchodu, vyvážet část zemědělské produkce – budovány na Urale, Sibiř – metalurgické závody
1740 – v množství vyrobené litiny na 1. místě, šíření nevolnictví
1736 – úkaz, všichni pracující mění v nevolníky = povinní službě ruské šlechty státu – vymezeno počtem let – 25 let produktivního věku – vláda Anny – přísná, krutá
v čele zahraniční politiky Anny – Andrej Ostermann – hledal konsenzus, nedráždil zahraničí – zapojil Rusko do zahraniční politiky, orientace na Rakousko, angažoval se ve smlouvě Rakouska a Ruska proti polskému nebezpečí v r. 1726

2 vážné konflikty
účast ve válce o polské nástupnictví, r 1733 vstup Ruska, krátce po smrti polského krále Augusta II. Saského – většina polského šlechty – podpora Stanislava Lesczinského x Rusko a Rakousko, podporovali jako kandidáta syna Augusta II. = neúspěšná jednání – Ruská a rak. vojska na polském území – Lesczinský do Gdanska – čeká pomoc Francie – dřív se do Gdansku dostali Rusové v čele (Mülich)– Gdansk padl, Lesczynski do Francie – Rusko a Rakousko opanovali Polsko – syn Augusta II = Králem jako August III. 
válka s Tureckem 1735-1739 – svatá válka, svaté místo pro Rusko – Cařihrad, Turci – boj proti nevěřícím za upevnění a rozšíření náboženské víry
Mülich (+ Vlasci) měl zpracovat strategický plán – byl rozdělen do 4 let – postupně měl získat severní Černomoří – I. fáze,
II. fáze – Krym, III. – Podunajská knížectví, Moldavsko, Valašsko, IV.- oblíčení Konstantinopole (obdobný postup použit i později v tzv. Krymské válce)
1736 – Vlasci dobyl Azov – vstoupil na Krym – setkání s krym. Tatary – revanš za Zlatou Hordu (dědictví) – plenění, navíc Mülich dostal od Anny příkaz k plenění důkladnému, v Krymských horách tisíce Tatarů = přesídlování

1737 – plán na dobytí Konstantinopole – nebyl úspěšný – Rusové příliš roztáhli bojovou frontu = nedostatek sil + nemoci v ruských jednotkách (ztráty v bojích nižší než ztráty z nemocí), Rakouské ustoupení od Bělehradu = Turci mohli přemístit své síly = mír 1739 = Bělehradský mír = zakončuje Rusko-rakousko x turecké boje = jediný zisk Azov

Rusko ve 40. a 50. letech 18.stol.
Anna Kuronská – konec 30. let 18.st. – věděla, že nemá nástupce – uplatnila zákon Petra I. – poč. 40. let určila Ivana Antonoviče – 10/1740 – smrt Anny – nástupce Ivan VI. – 9 měsíců – stanoven regent – určený Annou – Ernst Beron – neomezená moc ve vnitropolitických záležitostech, Beron – směl podepisovat smlouvy, velitel armády, loďstva, rozhodoval o financích, v r. 1740 formování silné opozice x Beronovi, opozice – pokus se ho zbavit = považován za největší prohřešek, seskupila se ruská šlechta (rodová, služebná) x proti Beronovi – 9. 11. 1740 – Beron (Mülichem) odvezen na Sibiř = narušen testament = novou regentkou – matka Ivana VI – kněžna Anna Leopoldovna – nahradila Berona, pokus upevnit svoji pozici (Mülich + Ostermann) očekávali, že se stanou spoluvládci = palácový převrat = Anna Leopoldovna nestála o trůn = 1741 – panovnicí Alžběta Petrovna – vládla 20 let, zdědila po svém otci stihomam, často střídala lidi, které ji obklopovali, po 4 letech – rozdělení rodiny Ivana VI. – ve schusseburském vězení – nedostal se z vězení ani po smrti Alžběty – za Kateřiny II se ho pokusil osvobodit kdosi (?) – neúspěch, zastřelen Ivan VI.
2. dcera Petra I. z 1. manželství – v době nástupu 32 let (nar. 1709), 1732 se tajně provdala za Alexandra Razumovského pak s Beztuzevem, Rumin a s Ivanem Suvalovem – další favorité – Alexander Šuvalov – komoří, Petr Šuvalov – správa financí, u alžbětinské dvora – mnoho zmohly ženy, Šuvalov se oženil s ošklivou dvorní dámou – nemohla jí konkurovat – věřila jejím řečem

nástup Alžběty: široká amnestie, danové nedoplatky – šlechty, 1742 v Moskvě korunována, v civilním právu od roku korunovace do 1818 zrušen trest smrti – tvrdě postupovala proti i náznakům odporu (vzor Petr I. – preobrazenský příkaz), sama rozšířila tento příkaz – tajná policie – sledovala jiné názory – činnost tohoto oddělení se zpolitizovala – plnila úkoly ruské tajné policie – horlivá činnost, Alžběta poslal 80 tis. Lidí na Sibiř 
Alžběta svědomitě se starala o svou zemi, v l. 1744-47 – revize obyvatel ruské říše = 2. revize (1. 1719-1724 za Petra I.) – každý vlastník musel nahlásit počet duší, počet 9,2 mil, žili hlavně na vesnicích (ve městech ze 100 obyv. – 4 Rusové) = rozvoj řemesel a obchodu, od 1750 – rozvoj těžby nerostných surovin – 100 % vývoz, + rozvoj metalurg. průmyslu – Ural, sukna, rozvoj bavlnářství, 
starost o zlepšení cestovních podmínek – mezi Moskvou a Petrohradem – postavila asi 20 stanovišt pro svojí potřebu, 

Alžběta byla i legislativně činná – doposud drtivá většina zákonů – šířena ústní tradicí, v r. 1754 na návrh Petra Šuvalova – komise pro svod ruských zákonů – diskutovala o úpravě zákonů, materiál o poddanské službě = kodifikace služby všech osob ruského impéria – materiál předložen carevně až r. 1761 – Alžběta tehdy již vážně nemocná – materiál zapadl = až Kateřina II. je předložila jako své dílo = zmírňování povinností ruské šlechty (podíl Šuvalova) Ruská šlechta se politicky angažovala jako stav + další kroky ke zvýhodnění šlechty = r. 1753 zrušení vnitřní cla mezi jednotlivými panstvími, vytvořila vnější cla = státní pokladna získala 1,5 mld rublů, 1754 – vznik šlechtické úvěrové banky = statkáři měli laciný úvěr = zbaveni závislosti na lichvářích = doba kopírování osvícenství – v Rusku mělo nárok na osvícenství jen úzká elita (nad vším státní dozor a policie), francouzština na carském dvoře – módní záležitost
Ivan Šuvalov – vydavatel 300 výtisků fr. časopis – Chameleon, měl mimořádně pozitivní vztah k vědě a umění, kurátor moskevské univerzity, člen madridské univerzity, korespondence s Voltairem, objevil Lomonosova, zasadil se o založení gymnázia, shromaždoval umělecká díla – o Ermitáži – budována od 1765 za Kateřiny II. + sbírka soch a obrazů
Alžbětinská doba – „věk písní“, vznik oper, umělecký rozvoj
1766 – Petrohrad – Kateřin palác aj.

Vnější politika Alžběty
1740 – konflikt o rakouské nástupnictví – Alžběta souhlasila s pragmatickou sankcí, Rusko spojenec Rakouska, ale nezapojuje se do boje x Prusku (Marie Terezie zklamaná), Švédsko znovu se pokusilo získat ztracená území, 1741-43 – válečný konflikt mezi Ruskem a Švédskem – poslední švédský pokus navrátit území – neúspěch Švédů – ztratilo území – 1743 – azovský mír – Rusko získal Karélii (východní Karélii získal Petr I. 1721 = Ruska získalo podstatnou část Finska, Rusko 1809 definitivně získává Finsko, Rusko politicky napodobuje politiku jiných států – Od Petra I. – 18. stol – 19./20.st. – expanzivní politika = chránit Rusko – expanzí – v čele ruské zahraniční politiky – hrabě Alexej Petrovič Bestužev talinský – mocná ruská šlechta = nástupce Ostermanna – r. 1742 = odsouzen za velezradu k smrti = zmírnění trestu = vyhnanství, Bestužev = ministr = kancléř = nejvýznamnější osoba – spojenectví s Rakouskem x Turecko, Francie, Prusko, razantně prosazoval své vize = obviněn z velezrady, r. 1758 – kvůli zahraničním jednáním – 1758-62 vězněn, r. 1762 amnestován za Kateřiny II. = jmenován polním maršálem, hlavní rysy zahraniční politiky, spojenci – Rakousko – diplomatická jednání (Bestužev) = spojenectví vyvrcholilo r. 1746 vzájemná pomoc v případě napadení Pruskem, společný boj – 1756 – sedmiletá válka (Prusko + VB x Rakousko, Rusko – později i F) 1759 – zvítězil kníže Saltichov nad Friedrichem II. (bitva u Norsdorfu) – Ruská vojska vstup do Berlína – okupovali ho půl roku, Rusko váhalo ke komu se připojit. 


r. 1761 po smrti Alžběty = ruská zahraničí politika – zlom – v sedmileté válce (Prusko přežilo díky smrti Alžběty – na trůn Petr III. (synovec Alžběty) – konec války, Rusko se stáhlo z bojů, Petr III. obdivovatel Pruska, baron Teang – pohřben v Brně – v rakouském velení – později v ruských vojscích

Rusko po smrti Alžběty ( 25.12. 1761)
26. 12. se ujal vlády Petr III. (nar. 1728) syn Karla Fridricha (Šlesvicko-Holštýnský kníže), matka Anna Petrovna 
1741 – Alžběta při nástupu na trůn označila Petra III. za nástupce = snažila se uplatnit testament (byla bezdětná), snažila se, aby Petr III učinil vše pro nástupnictví = převezen do Petrohradu – velkokníže = následník trůnu, musel se přihlásit k pravoslaví, oženit se (nezájem o ženy, ale o vojáčky), r. 1744 mu Alžběta vybrala ženu, volba – pečlivé hledání, Alžběta měla kladné vztahy k německému knížeti Anhaltsko-Zebskému – diplomatické služby ve prospěch Pruska – dcera – znala diplomatické záležitosti, 1744 – vybrala anhaltsko-zebskou princeznu Žofii, Frederiku Augustu – 1745 do Petrohradu – jméno Kateřina Alexejevna, 
Petr III. cvičil s vojskem naslepo (Petr nechal Kateřinu stát dlouho s dřevěnou puškou) Petr III. – nebyl schopen tolerovat zvyky ruské – Prusko pro něj vzorem, do Ruska vnášel netradiční prvky – odmítal ruské pravoslavné zvyky = muselo se to tajit, mohl si činit nároky na švédský trůn x Kateřina II. = opak Petra III. měl rád dvorní dámu – Alžbětu Voronsovorou = vyhrožoval Kateřině, že se s ní rozvede a vezme si dvorskou dámu, Alžběta brzy poznala negativní vlastnosti Petra III. – nepřipraven ke státním činnostem – závět nezměnila – špatný zdravotní stav + neměla jiného nástupce 
Petr III. nástup 1761

V 2/1762 podepsal 3 úkazy 
18.2. 1762 – manifest o svobodě šlechty – završil proces osvobození šlechty ke služebnickým povinnostem vůči státu (panov.), zákon, který projednával širší poradní sbor (onen manifest) x úkaz (zákon který panovník vydává sám) – svobodná dispozice s majetkem – panovník nemohl odebrat šlechtě majetek, pokud nekoná svou službu (vojenskou, civilní), zákaz šlechticům výjezdu za hranice – platilo do r. 1762 – nyní osobní šlechtické svobody – došlo-li k válce – šlechta se musela vrátit do Ruska, šlechtici se vrátili do venkovských sídel, starali se o rozvoj – ekonomická efektivita = povznesení sídel, architektury, rozvoj umění, vlivy ze zahraničí = za manifest navrhl senát Petrovi III. postavit pomník z ryzího zlata do té doby se nestavěly pomníky – ani nemohly (1. pomník až Kateřina II. postavila Petrovi I.)
19. 2. 1762 – úkaz o sekularizaci církevní půdy = završení procesu podřízení ruské pravoslavné církve státnímu dohledu = veškerá církevní půda pod státní dozor 
úkaz o politickém systému – zrušil Alžbětinu tajnou kancelář – plnila úlohu tajné policie, uvedl do praxe (kromě těch 3) to, co připravili jeho předchůdci

Zahraniční politika Petra III.
Vzor: Prusko – Friedrich II. – zprávu o nástupu na ruský trůn rozeslal Friedrichovi II. ještě téhož dne – o 3 dny později propustil pruské zajatce, 2/1762 – poselstvo do Pruska – Petr III. se vzdal nároků na Prusko = špatné důsledky ke spojenci (Rakousku) = stalo se Ruským nepřítelem, Rakousko pak jednalo s Ruskem velice odměřeně – nedůvěřovalo mu, poč. 6/1762 – Rusko-pruská smlouva o vojenské spolupráci, podpoře v otázce dánsko-holštýnské, v týž měsíc ruský vyslanec otevřel s Dánskem válečný konflikt – válka sice nevypukla, ale hrozné komplikace, v Rusku nespokojenost s počínáním Petra III: on usiloval o nahrazení ruského pravoslaví PROTESTANTISMEM! = 

formování spiknutí – v noci 27.-28.6. 1762 = do Petrohradu – Alexej Orlov – příprava spiknutí s Razumovským a Paninem = izmajlovský pluk – rozhodl se svrhnout Petra III, v 9 h Kateřina do chrámu (preobraž., semjan. pluk) = Kateřina II. provolána za samoděržavou panovnici = Petr III. podepsal abdikaci = zatčen = pod ochranou gardy do městečka Muša = ZAVRAŽDĚN (pro veřejnost: důvod NEMOC)

Kateřina II. Veliká (1729-1796)
Z knížectví Anhaltsko-Zebského, otec – v diplomatických službách pruského krále, matka se angažovalo v Rusku, Kateřina II. snoubenka Petra III. – do Petrohradu – seznámení se zvyklostmi = začala se učit rusky (věnovala se tradicím), po celý život komplexy z cizího prostředí – zájem o Francii, ruská akademie vydala Kateřininy spisy – vliv Diderota, Voltaira, 2 etapy života
	iluze – v ruské společnosti lze leccos změnit, snaha sblížit se ze západní Evropou

Kateřina si získala autoritu a moc

Rusko – politické a ekonomické úspěchy – nástup Kateřiny II. – amnestie – v civilním a vojenském sektoru – povýšeni ti, kteří se vyznamenali v sedmileté válce, vznik instituce, která měla přezkoumávat rozsudky, země hospodářsky rozdrobena = Kateřina uvažovala o změně věcí + dokončení a praktická realizace

Otázka poddaných – odstranění služebné šlechty – znásobnění požadavků na nevolníky, velké daně, vzrostly požadavky šlechty
Rusko – převládá zemědělství, Kateřina II. – snaha podřídit vše jasným pravidlům – předsevzetí, že se bude věnovat postavení rolníků – kodifikace práv a povinností = dosud zhoršování postavení nevolníků, daň z duše vzrostla 4x = na konci vlády odvod daní tvořil 8 mil. rublů = vzrůstající odpor vůči šlechtě a jí vůči ruské vládě. Kateřina II. totiž chtěla pro nevolníky lepší postavení a něco s tím dělat – systém celoříšských diskusí. 1766 – Kateřina – manifest – svolává delegáty z celé Rusi, aby se podíleli na soupisu zákonů ruského impéria = komise pro soupis zákonů – 1. jednání 1767, komise 560 členů, zastupují vládní orgány, šlechtu, města a rolníky, zastoupeni nebyli nevolníci sami. Před zahájením – delegáti předložili vize – pronesli připomínky na 1. zasedání: 1500 žádostí o rolnické otázce (navrhovali zrušení i prohlouben nevolnictví) Kateřina II. – velká instrukce – 

Zpověď mého zdravého rozumu – Kateřina se stylizuje do role obětního vykladače: co si Rusko přeje, úvod – konstatuje, - nové zákony musí odpovídat historickým zvláštnostem, ruský lid = evropská komunita, která si přeje samoděržavou vládu – představený chce činit vše pro blaho lidu, stát se musí starat o vzrůst obyvatel, bránění úmrtnosti, rozvoj obchodu, kultury, vzdělání. Rozvoj myšlenky Petra I. Velikého – expanzivní politika „nejlepší obrana je útok“. Komise jednala o Kateřinině instrukci asi 1 rok – plénu předsedal maršál: Alexander Jakenskij, každý navrhl zápis = předkládány carevně, 1768 – konec jednání = příprava války s Turky = šlechta do svých sídel naverbovala jednotky = válka s Turky

1760 – právo Kateřiny II. posílat rolníky (nad 45 let) na Sibiř
1765 – už tam mohla posílat, koho chtěla
1767 – úkaz – rolníci si nesměli stěžovat na své pány
1775 – zákaz propouštět nevolníky
darovací listina šlechtě – prodat rolníky (i s půdou = větší hodnota)= zvýraznění postavení šlechty (Petr III – šlechta nesměla být tělesně trestána)
- důraz na velikost a slávu Ruska = posílení hospodářské roviny + ekonomiky, cíl: aby se nevolníci nevzbouřili (od 1762-72 – vojsko 40x vystoupilo proti rolnickým bouřím) – přibývalo povstání = represivní akce na vzpoury – morová vzpoura 1771 – v Moskvě umíralo 900 osob denně – manufaktury přerušily činnost – z nemoci obvinováni lékaři, záchrana – ikona bohorodičky z v čínské čtvrti (měla léčit nemoci) = každý ji políbil = nemoci – přišel na to moskevský metropolita – odstranění bohorodičky = vzpoura mas = vojsko potlačilo povstání = popravení 4 vůdců, Kateřina II. poslala do Moskvy Orlova – úkol = organizovat lékařskou péči, sít nemocnic – dezinfekce – pozitivní rys vlády, šíření povstání (místní = povstání tisíců) – nemohlo ohrozit Moskvu

1773-1775 – největší povstání – JEMELJANA PUGAČEVA – zachvátilo území srovnatelné se střední Evropou, 4 gubernie – Tambovská, Sibiřská, Nizněgorodská, Eremburská)
10/1773 – 3tisícová armáda obsadila Erembursko – vedené J. Pugačevem – vojsko je neporazilo a část vojska se k nim přidala = přidali se i jiní lidé (bud padlí do rukou Pugačeva nebo Kateřiny II. – neměli na výběr – jinak smrt, Pugačev se začal prohlašovat za Petra III. – vydával listiny – zrušil nevolnictví, svoboda pro jeho stoupence – Kateřina II. organizovala nové jednotky – velitel gen. Bibikov – zkušený, cíl – pronásledovat Pugačeva a hledat jádro povstání. Pugačev od 1774 – taktika mizení – domorodci obětní beránci – pol. 1774 – Bibikov porazil část vojska Pugačeva, konec 1774 Bibikov získal Erenburg, J. Pugačev hlava  (každý 10. občan lasem oběšen – půda, kde byl Pugačev – zasolena – nesmělo se tam vstoupit – vzor v Římě (Karlovci byl vydán povstalci = 10.1. 1775 PUGAČEV POPRAVEN – useknuta)

1775-1796 – Kateřina svolala komisi
reformy od 1775
1. administrativa – správa – podstata – nařízení o provinciích ruské říše – rozvinutí systému provincií zřízen Petrem Velikým – systém horizontální x Kateřina II. – pyramida – centrální vláda – provincie (nejprve 25, později 50) podléhali ústřední správě = gubernie se dělili na újezdy – újezdy na volsti = volsti na dvory = podle počtu obyvatel:
gubernie – 300-400 tisíc obyvatel
újezdy – 10-30 tisíc obyvatel
volsti – 1-2 tisíc obyvatel
dvory – nerozhodoval počet obyvatel – ekonomicky jednotný pro vybírání daní 
= systém pokračoval až po celé 19.st.

v čele gubernie – vrchní gubernátor – jmenován carem z vysloužilých vojenských činitelů – měl v dané oblasti nejvyšší administrativní a soudní pravomoci
v čele újezdu – hejtmani (gorodiči) – „starosta“ – měli svoji správu – osoby šlechtického původu, od 1785 se do správy újezdu angažuje většina šlechticů – újezdní shromáždění – právo vstupu šlechticů – žádné zvláštní pravomoci – diskutovat – mohli volit členy do guberniálních shromáždění – měla plnit poradní pomoc orgánů gubernií – 2 komory – administrativní záležitosti x soudní
Jakákoliv samospráva nesměla až do 20. století zasahovat a vyjadřovat se ke státním záležitostem!!!
Guberniální shromáždění – kancelář – vedly se guberniální rodové knihy – zapisovali se lidé podle urozenosti (kdo nebyl zapsán – nebyl šlechticem), města více se projevují – součástí gubernie – postupně z některých měst = samostatné celky = vedené městy

1782 Kateřina II. zavedla policejní dozor – komisařství – každé město se rozdělilo podle počtu dvorů rozdělila na části a čtvrtě – v čele policejní náčelník – kontrola zboží, obyvatel, vysídlování nepovolaných, boj proti hazardu, veřejnosti, chování v kostelech a na veřejných místech, tradic (oblečení) = reakce na sektářství = cíl správní reformy – správní centralizace a unifikace = vytvoření unitárního státu bez jakýchkoliv práv, součástí správní reformy měla se stát reforma soudnictví – stavovské rozdělení soudů – každý stav své práva a povinnosti, problém – málo kvalifikovaných osob (lépe až v 19.st.)
Alexander Bezborodko (úředník Kateřiny II.) Michail Speranskij (Alexandr I.) v každé gubernii se zakládali instituce – na starosti školství a sociální otázky (nemocnice)
Kateřina II. usilovala o přeměně Ruska v právní stát – široká paleta zákonů – rozdělení podle stavovské příslušnosti + vymezení zákonů, darovací listina – 1785 – snaha vymezit zákony  pro určitý stav (pro šlechtu, pro měšťany) – předepsáno, že šlechtic musí být zapsán v příslušných knihách = konec změn (pro šlechtu), jež trvaly od Petra I. (jejich právního vymezení)
Titul měšťan – dědičný, městská etika: kupectvo rozděleno do 3 skupin, zákon z 1785 – kupec může být ten, který vykáže za rok víc než 500 rublů + práva nemusel do vojska, nemusel platit daň z duše + zakládání profesních cechů, měšťané základ městské dumy, Bezborodko – připravoval listinu pro rolníky – pouze v konceptu, Kateřina se obávala narušení nevolnictví, odporu šlechty, po neúspěchu se nevzdala myšlenky soupisu zákonů – v úzkém kruhu – nedošlo se ke konkrétním závěrům – až v 19. stol.

Pozitivní rysy vlády
1769 – kupecká banka (další banka 1786)
rozvoj manufaktur a průmyslu, kultury, umění a školství (základní, hlavní x střední = instituce pro elitu – šlechtická lycea, školy pro šlechtičny)
= prohloubení rozporu mezi venkovem a elitou
Donátoři – průmyslník – Dirydov (Moskevské univerzitě dal 1 mil rublů), Karazin – 400 tisíc, Bezborodko

Hýření prostředky – zahraniční politika, výdaje koruny, Kateřina II. přítelkyně Habsburků, ale vyjednávala i s Pruskem
Polská otázka – Ukrajina a Bělorusko – Kateřina II. se domnívala, že jsou to ruská území a Poláci je drží. Řeč pospolitá se dostávala z výslunní – zaostalá
Kateřina II. – ochotně přivítala zisk polského území, r. 1773 zemřel polský král August – kandidát – Poniatowský
	dělení Polska – K II získává Ukr., Běl., - expanze na západ

– 3. dělení – Prusko, Rak., Rusko – rozdělen zbytek, Kateřina II. získala polovinu Polska – posun hranic k Varšavě = expanzivní tendence na jih, spor s osman. říší – nejvýznamnější úspěchy za Kateřiny II.
1768 – Rusko vyprovokovalo spornou válku, převaha = 6/1770 – Vítězství u Černého moře, 1774 – uzavřen ičikajntský mír = Rusko získalo dohodou jakousi vizi o převaze na Balkáně, jsou oprávněni pomáhat slovanskému obyvatelstvu. Rusové dobydou Konstantinopol, + úžiny – Bospor a Dardanely

18. století – položeny základy novodobého Ruska
v čele státu – vojenské a šlechtické kliky,
časté palácové převraty

Pavel I. (1796-1801)
Věnovala se mu malá pozornost, vládl totiž mezi 2 významnými osobnostmi (Kateřina II. – Alexander I., za nichž se Rusko zviditelnilo)

zvláštní osobnost – alkohol, vyžíval se ve směšných maličkostech
téměř věrná kopie svého otce (Petra III.) včetně obdivu k prušáctví a kasárenskému drilu – zanícení pro vojenskou kázeň – každý večer spát ve 20h, museli všichni obyvatelé Petrohradu také povinně zhasnout


3 hlavní okolnosti
	VFR – velká změna monarchických systémů – obava, podřizoval (VFR) rozkazy, navazoval s Francií kontakty

v Rusku – nemůže vyrůst revoluční prostředí x otevření Evropy, příchod cizinců x Pugačov – velká hrozba = narušení vize, že ruský panovník koná vše pro lid – ten se mu má odvděčovat
palácové převraty – Pavel si vytvořil 2 vize
	Pugačevovo povstání umožnilo liberalismus Kateřiny II – blahoskonnost, osvícenské myšlenky x Pavel I. se proti stavěl
Nebezpečí palácových převratů plyne z mnoha šlechtických svobod, boj = centralizace vládní moci
Pavel I. vytvářel instituce jako své pomocné orgány – předsedal jim, bez něj nemohli jednat, tajnou radu přeměnil v několikačlennou radu – oddané osoby, místní orgány – Pavel I. odvolal představitele šlechty, dosadil úředníky – pokud by se úředníci o něco pokusili = pomoc policie a armády = konstituovala se

1797 – přeměna Kateřininy tajné expedice ve vlivnější a početnější instituci (při nástupu Alexandra I. – amnestie 12 tisíc osob = důstojníci, generálové aj.) Pavel I. nevěřil ruské šlechtě – nechtěl z ní učinit oporu trůnu = výslovný zákaz, aby se výrazným způsobem podílela na politické moci – omezil právní a hospodářské aktivity a uvalil daňová nařízení x rozpor – získat si popularitu šlechty – rozdal na 600 000 státních rolníků!
šlechta odváděla zvláštní daň, jestliže si vybírala zástupce do guberniálního zasedání, pokud nebyl šlechtic ve vojenské nebo civilní službě neměl nárok na volební právo, výslužba – represivní akt, zbaveni výsad, Pavel I. však věděl, že šlechtu potřebuje, nezasahovat do nevolnického systému x prominul šlechtě nevolnické nedoplatky daní z hlavy (7 mil. rublů), stanovil horní hranice roboty na 3 dny v týdnu (manifest o 3denní robotě) = nedělal to kvůli nevolníkům, ale aby ukázal šlechtě svoji moc. (Rusko 42mil. obyvatel – největší stát)
x odpor šlechty, Pavel I. chtěl odstranit dluhy (dluhy 200 mil rublů, pokoušel ulevit od nedoplatků a omezením roboty, aby nevolníci něco sami vyprodukovali, to, co se za den na robotě muselo zvládnout = natahoval se den, napracovávaly se svátky
prominutí daní pro šlechtické nevolníky = kompenzoval to daněmi pro státní nevolníky do státní pokladny (v r. 1798 získal 6 mil. rublů), státní dluh Kateřiny II. 200 mil. rublů, kryla 150 mil. papírovými bankovkami + zahraniční úvěry (lichva)
Pavel I. opatření proti lichvě + snaha čelit inflaci tím, že snížil počet oběživa, na počátku vlády nechal spálit 5 mil asinanů, hodně odměňoval oblíbence

Poštval si proti sobě církev – snaha získat peníze = sekularizace církevního majetku – formálně represivní akce – ostříhat vlasy, oholit vousy, svléci černé hábity a obléknout kabáty a kalhoty (nápodoba Petra I.)
Petr I. nařízení, že synové ženatých kněží měli vojenskou povinnost, odstraněný ikon z kostelů (kromě Krista) – odpor veřejnosti, 1796 rozšíření nevolnictví na dosud svobodné donské Kozáky = mohutná nevolnická povstání
Problém Pavlovy vlády – rozpornost

Zákaz vyjadřovat se o nevolnictví v tisku x na počátku vlády – podněcování ke stížnostem na nevolnictví, 1799 nařídil přijímat dopisy – nevolníci si mohli stěžovat na nelidské zacházení – vize o pomoci cara  (x vzpírat se šlechtě, ukázat jí svou carskou moc)– posílal agitátory, aby naléhali na lid, aby si na šlechtu stěžovali x do opozice postavily – církev, šlechta, následník – Alexandr I. – vize istinaja monarchie – skutečná monarchie x rozporuplnost kroků Pavla I., zaručeně samoděržaví panovníkovo nemůže vládnout tak despoticky, cíl – vyhlášení ústava – vymezení práv a povinnosti institucí (panovník zachová si rozhodující moc) ale směl brát zřetel na názory institucí

Vojenství – reforma 1797 
Změna uniformy – byla těžší a méně pohodlná, ale velký význam – zavedl kožešinové vesty (později se vyplatili r. 1812) – 30 mil rublů – Pavel věděl, kde je vzít – snížil počet mužů ve zbrani – nesnížil skutečný, ale jen administrativní počet, na počátku vlády – revize – zjistil černé duše, na které platil, nařídil důslednou kontrolu, na konci vlády Kateřiny II. armáda: 500 tis. vojáků – za Pavla I. – 335 tis. Vojáků – vojáci dostávali včas peníze – vnesl trochu řádu do vojenského života + omezení trestů a svévole velitele

Zahraniční politika
Pavel I. – odmítl na počátku pomoci Rakousku proti Napoleonovi – potom se zapojil, Napoleon vedl boje s Rakouskem a Brity ve Středozemí – to Pavla nezajímalo – ale zajímalo ho, když Napoleon chtěl obsadit Maltu,
1798 – vyslal do Středomoří černomořskou eskadru (admirál Ušakov) = úspěšné boje s Francouzi, obsadili Neapol, souběžně posílá do Itálie pozemní armádu (A. Suvorov) – ten společně s rakouským vojskem vytlačili roku 1799 francouzské síly ze severní Itálie, Napoleon zatím na dobrodružství v Egyptě, podzim 1799 Rusové přes Alpy, spojily se sborem, který dlel ve Švýcarsku, Suvorov čekal rozkaz jít na Paříž, leč přišel rozkaz vrátit se zpátky. Pak konflikty s Rakouskem, to odmítalo účast Ruska na dělení dobyté italské kořisti, přivedli Pavla I. ke zrušení spojenectví s Vídní, návrat 1799-1800 přes Čechy = těchto sporů a toho, že Anglie obsadila Maltu (Pavel I. – titulární velmistr řádu) využil I. francouzký konzul (Napoleon), ujistil cara, že pomůže řádu k obnovení jeho práv. (Rusko své mocenské zájmy vyměnilo za titul velmistra katolického řádu pro svého pravoslavného cara, V Evropě se vše rychle rozneslo
Pavel I. byl rozhodnut také dobýt Indii (nestihl to, zemřel)
	projekt severního svazu (nebyl zcela nový – vznik konec 60.let 18.stol., vypracoval N. Panin – podstata diplomatické smlouvy – spojení zemí severní Evropy proti Turecku – obnoven, za Pavla namířen proti Turecku, Rakousku, do spolku měli vstoupit mimo Švédsko, Dánsko i Prusko a VB a Rusko – nebyl realizován – důvod: Malta – 1800 obsazena VB – Pavel I. odvolal ruského vyslance z VB a začal jednat s Napoleonem, Napoleon uznal Pavla I. za hlavu maltézského řádu = vzkaz evropským dvorům, že se nebude účastnit bojů – politika neutrality = záminka – cíl – oslabit britskou politiku na moři i v Asii, VB zájem o jižní Asii,


Pavel I. r. 1800 tažení donských kozáků do Judey – účast 20 tis. mužů – na jaře 1801 do Judey

11.3. 1801 – Pavel I. umírá – Alexandr I. to zrušil 
Pavel I. jednal s Rakouskem a Pruskem o Polsku – za Kateřiny Polsko rozděleno – 3 dělení – mezi Rusko, Prusko, Rakousko, smlouva z 1795 – osobně abdikoval hl. představitel Polska – Poniatowski – z hlediska mezinárodního práva – potřeba podepsat dodatek – Rak, Rusko, Prusko až v 1797 – podepsána nová smlouva o rozdělení Polska – zrušila termín Řeč pospolitá – a panovnickým zemím přiznávána regentská práva – po podpisu smlouvy – Pavel I. na dlouhodobé inspekční cestě po Rusku – návštěvu zahájil v Litvě, pak přes Sibiř = dopisy o spokojenosti nad rozlehlostí, ale ne nad chodem impéria
Období Pavla I. – pokračování boje proti Kavkazu, 13.1. 1801 – manifest – připojení Gruzie k Rusku
Ruské impérium nepředstavuje pevnou jednotku = konglomerát národů a národností – odlišný hospodářský a sociální vývoj
Pavel I. si rozhněval šlechtu, která jej odstranila (v noci 11.-12.3. 1801 (asi se souhlasem Alexandra I.) = záležitost státního zájmu = poslední palácový převrat …
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