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Alexandr I. (1801-25) - * 21. 12. 1877
- syn Pavla Petroviče a Marie Fjodorovny
- výchova – s bratrem Konstantinem – babičkou Kateřinou
- dostalo se dobrého vzdělání ve vojenství – ubytován vedle 
  admirality – aby si na střelbu přivykl – A I pak ohluchl na 
  jedno ucho!!!
- F.C. LAHARPE – vychovatel A I.

Mikuláš II. – matka – fúrie – bál se před ní kouřit!!!

Ruské elity – nutnost znát nejmodernější myšlenky – viz VFR aj.
masy -  dbát na ruské tradice – co je venku = to je špatné!!!

1793 – A I. + Alžběta Alexejevna (dc. Bádenského markraběte – Luisa Marie Alžběta Augusta Bádenská) – neměli syna – nástupcem se jevil bratr KONSTANTIN! – dojednáno při vstupu A I. na trůn 24.3.1801 – A I. nastupoval s vědomím toho, že po něm nastoupí jeho bratr!!! = jedna z příčin DĚKABRISTICKÉHO POVSTÁNÍ!!!

A I. – zosobňuje završení vývoje Ruska v 18. století a zároveň i osobnost 19. století, kdy na mezinárodní scéně přechází z členství v různých koalicích jakoby do organické součásti evropského mocenského systému! = 1803 – partnerství s VB atd.

9/1801 – korunovace v Moskvě v Uspenském chrámu
A I. = příklon k odkazu svého předchůdce – Pavel I.
„kamarila“ = snaha z Ruska udělat moderní evropskou monarchii formou reformního hnutí vycházející již od (Pavla I.) – nikoli REVOLUCÍ!!! – lidu dát jistou míru svobody, což zabrání té revoluci!, podpora reformních snah vycházela z kruhu carových přátel – výrazně proti šlechta!!!

- Nelze se však domnívat, že při nástupu A I. došlo ke zrušení nevolnictví..
- omilostnil všechny, co byli předešlou vládou diskriminováni ( široká amnestie)
- 6/1801 - *Sbor či komise pro svod ruských zákonů – člen – Alexandr Radiščev
A I. brzy po svém nástupu však potvrdil dosavadní práva šlechtě i městům!!! Avšak uvědomoval si nutnost ZMĚN = 

PROBLÉMY
nikdo neví, co platí a co neplatí = špatný právní systém
potřeba vymezit PRÁVA A POVINNOSTI obyvatel říše (od těch privilegovaných po ty nejníže situované vrstvy včetně i samotných institucí, jež na dodržování mají dohlížet)
vymezit vlastní pojem „monarchie“ a PRAVIDLA jejího chodu – a uvědomit si, v jakém stavu se Rusko nachází
VYBUDOVAT CHOD STÁTU – a pak pracovat na jednotlivých problémech – hospodářské + sociální, právní aj.



2003-10-01

Rusko v 19. století prochází BOUŘLIVÝM VÝVOJEM!
A I. (1801-25) = rozporuplná osobnost, vliv babičky Kateřiny a otce Pavla I.

A I. ustavuje * 11. 4. 1801 NEVEŘEJNÝ VÝBOR – tvořen nejbližšími rádci, přáteli, vrstevníky..
Členové: 
a) Adam Čartorijskij – polský kníže
b) Viktor Kočubej – Ukrajinec
c) Nikolaj Novosilcov – Rus
d) Pavel Stroganov – Rus
e) hrabě Pallen – autor „smrti“ Pavla I. – pro A I. příliš radikální – usiloval o konstituci (omezení pravomocí panovníka) = PROPUŠTĚN!!!

O čem jednali? – právní normy – darovací listiny šlechtě, městům (1785 Kateřina II. – A. I. se k ní vrací) + výbor řešil diplomatické a hospodářské vztahy a dumal nad možnými alternativami budoucích carových postojů k určitým problémům, lidem či věcem.

ŠLECHTA představuje TVŮRČÍ SLOŽKU – chce dospět ke zrušení nevolnictví ČASEM – kdy tato „ZMĚNA“ získá „pochopení“ u širších vrstev – pěkně postupovat DLE PLÁNU – šlechta zdůrazňuje potřebu ZAMÝŠLET SE DLOUHODOBĚ = A I. aby směl provést tuhle neodkladnou změnu hospodářství ZRUŠENÍM NEVOLNICTVÍ = POTŘEBUJE MÍT NA SVÉ STRANĚ ŠLECHTU = proto nucen PRÁVĚ ŠLECHTĚ POTVRDIT PRÁVA A PRIVILEGIA!!

A II. – 1861-63 – revolty kvůli manifestu o zrušení nevolnictví



NEVEŘEJNÝ VÝBOR
=  představoval základ pro stálou CARSKOU RADU
	Rusko potřebuje přesnější právní regule – řád – dosud jen chaos (zákony v ústní tradici, jinak – právní džungle, bez časové posloupnosti – právo civilní i veřejné, i práva institucí)
	Petr I. – zrušil bojarskou dumu – tím položil základ
	Pavel I. – pokus o přesný systém – instituce – vládnoucí + výkonné

Nyní Alexandr I. měl představu jak NV proměnit v carskou radu = úvahy ??? a) poradní orgán? b) zákonodárný orgán? = NV se nestal žádnou z plánovaných institucí, po 2 letech ZRUŠEN = Rusko opět absolutistickou monarchii!!


A I. tendence k administrativnímu liberalismu – sklon k „jakémusi“ liberalismu, aniž by byl realizován v praxi (natož nějaká svoboda jednotlivce)

Léto 1801 – A I. manifest:
potvrzoval práva šlechtě a městům
práva národů Ruska – Voroncov
A I. jej několikrát předělával = důvod nezveřejnit jej a nikdy taky nebyl = A I. se bál těch všech práv, měl pocit, že zašel moc daleko = zahodil jej, byl příliš radikální, právní moci nabyla jiná verze manifestu, na jehož základě směli občané nešlechtického původu právo koupit půdu – jenže za co???, navíc půdu BEZ NEVOLNÍKŮ!!! (kdo ji bude obdělávat???) = zrušení nevolnictví 1861 A II. se v důsledku bude týkat méně lidí než by se čekalo na rozlehlé Rusko!!!

A I – 1802-03 se cítí stále více samoděržavým panovníkem – umocněno názory – M. Speranskij – car vrcholná osoba = A I. si musí podržet rozhodovací pravomoci, NV – jeho funkce klesá = 
Přínos Neveřejného výboru
NV = „debatní klub“
NV = zásluhy = 1802 změna kolegií (* Petr I.) na resortní ministerstva (8) – vojenské, válečného námořnictva, zahraničí, vnitra, obchodu, financí, justice, národní osvěty (už u Uvarova) = současně vznik *souboru ministrů – odpovědni carovi (předsednictví – čestná funkce) + senátní reforma = NEJVYŠŠÍ VLÁDNOUCÍ SLOŽKOU IMPÉRIA = nad senátem už jen moc cara, senát není poradní orgán, je však jmenován nikoli volen

Ministři odpovědni 1. oddělení senátu – jemu předkládat svodku s návrhy – senát poupraví a pak předkládá carovi daný návrh = jistý americký historik poukazuje na „absurditu“ – že mnoho senátorů bylo často i ministry – takže nezřídka byli odpovědni sami sobě… = ministerský despotismus posvěcený carskou mocí…
CAR vs. SENÁT – 1803 – OMEZENÍ PRAVOMOCÍ SENÁTU 

VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVA
1803 – A I. nařízení – ukaz O nové organizaci vzdělání – RUS rozdělena do 6 školských okruhů se 4 typy škol
a) venkovské (městské)
b) újezdní (okresní)
c) guberniální („odborná učiliště“)
d) univerzitní

V čele okruhu – správce (popečitel) – měl jisté pravomoce
Situace – nedostatek vzdělaných učitelů, na venkovských školách učili popi – dle tradice, spíše praktické učení pro potřeby života na venkově

1802 - * univerzita Derut = 2. ruská univerzita v Estonsku dnešním, 1804 * Charkov, Kazaň, v Petrohradě * Pedagogický institut = „Co kantor, to žák!!!“ = zaměření spíše na technické vědy
A I. snaha všem typům škol dát jednotné osnovy, staral se o nejchudší - * 1805 Nadace obhospodařující dary = vysoká korupce úředníků, kteří pracují s penězi = byli špatně placeni
* 1805 LÉKAŘSKÝ FILANTROPICKÝ INSTITUT – měl zajišťovat bezplatnou zdravotnickou pomoc pro chudé

státní pokladna = z vybraných daní dotovala zahr. aktivity
carská pokladna = hospodařila s větším balíkem peněz

nevolníci
a) státní		b) carští		c) šlechtičtí

Rusko na počátku 19. století:
35 milionů obyvatel
16 mil. Km2

1. univerzita = podnět Petra I. (po jeho +) Moskva 1755 - Lomonosov

referáty: poznámky
obrok – naturální a peněžní daň
šlechta měla své vlastní soudy
Rusko nebudilo dojem jednotného celku, každé město si žilo vlastním životem bez provázaného obchodu – vrstvy obyvatel – uzavřené – „kastování“ = diferencované na menší celky

									





									2003-10-08
ZAHRANIČNÍ POLITIKA ALEXANDRA I.

Do r. 1793 ve F – vojenská obrana VFR – všichni měli povinnost, = pak expanzivní politika (F nevěděla co dělat s mobilizovanými vojáky!!!)
A. Suvorov za Pavla I. (40 000 mužů) x F (Napoleon) 1799 – koalice proti Napoleonu trvalo do 10/1799 – pak rozpad
Pavel I. připravil tažení kozáků do Indie, vzdal se titulu VELMISTR MALTÉZSKÉHO ŘÁDU, s VB obnovil hospodářské kontakty – ruské dřevo na britské lodě + železo, měď, zemědělské produkty – výměnou za TEXTIL, ČAJ, KÁVU

Pavel I. (1796-1801) 
Zrušil ozbrojenou neutralitu – započal jednání s F = 11.10.1801 = A I. + Napoleon = smlouva o míru, přátelství a dobrých vztazích – A I. mu zaručil, že se nebude vměšovat do vztahů Napoleona s VB, Pruskem, Rakouskem, naopak Napoleon přislíbil A I. francouzskou podporu proti Turkům + mocenské a územní aspirace v Polsku a na Balkánu)
Vlivní ruští činitelé: 
RUMJANCEV – kancléř
N.PANIN – ministr zahraničí
VORONCOV – vyslanec ve VB

časté rozpory mezi sebou = vedou A I. ke změně na postu ministra zahraničí – KOČUBEJ (člen NV) – do 1803 – nutnost sblížit se VB (viz hospodářství) x Francie = Kočubej ODVOLÁN = nástupce = ČARTORIJSKIJ = 2. člen NV, Rusko se objevuje opět v koalici proti F = zásluha W. PITA ml. – usilovně přesvědčoval A I., že jen Rusko je povoláno a schopno spasit Evropu před Napoleonovou Francií

5/1803 – VB vyhlašuje válku F, F obsazuje Hannoversko + příprava invaze do VB = Pitt hledá spojence – obrací se na A I. (VB – dobré námořnictvo, ale špatné pozemní vojsko, VB vkládá hodně peněz do protifrancouzských bojů = pomoc Rusku (platí žold ruským vojákům) – viz 1.SV (VB – financuje ruské hospodářství + do 1917 zásobuje materiálně a finančně několik desítek tisíc ruských vojáků na západní frontě)
W. Pitt ml. byl v situaci, že by Rusku slíbil cokoli, případná invaze Napoleona na VB by znamenala katastrofu pro VB, VB se angažuje i státoprávně s kodifikací práva na těchto území – Gruzie, Besarábie, Aljaška, Persie)

11.4.1805 – PETROHRAD – smlouva = základ 3. protifrancouzské koalice (Rakousko, Švédsko, Neapol, Prusko) – Rusové i Rakušané slíbili armádu o síle 300 000 mužů – dělení té rakouské:
1. sbor – 142 000 – arcivévoda Karel – Lombardsko
2. sbor –  50 000 – arcivévoda Jan – jih
3. sbor -  90 000 – K. Macken - Bavorsko
František I – předvídal, že hlavní boje se opět odehrají v ITL

Napoleon soustředil armádu do střední Evropy – u ULMU  Macken kapituloval = na pomoc mu MICHAIL ILARONOVIČ GOLENIŠČEV – KUTUZOV – nic platné, za  2 dny Napoleon kapituluje U TRAFALGARU!!

12/1805 – PREŠPURSKÝ MÍR 
pro Rakousko ztráta území v ITL – Rusko se mírových jednání nezúčastnilo – A I. příměří s Napoleonem = „NEBUDOU SI ŠKODIT“

- pak se vedou dlouhá několikaměsíční jednání, jež vyústí ve vznik  4. x F koalice – podepsána koalice až 10/1806 – na jaře – VB, Rusko, Švédsko, na podzim Prusko + Sasko
14.10.1806 – JENA + AUERSTÄDT poraženi Prusové a Sasové Napoleonem = 28.10.1806 Napoleon v Berlíně
7.-8.2.1807 další porážka Prusů a Rusů u JÍLOVÉ – nebyl to ale takový debakl jako u Jeny
Tyto porážky vedou Prusko k bastensteinké smlouvě 26.4.1807 – v níž si od Ruska nechávají stvrdit platnost pruského státu!!! (Napoleon tehdy dlel v Prusku) = 11/1806 N vyhlásil KONTITENTÁLNÍ BLODÁKU

Konec 1806 – Rusko-turecká válka

14.6.1807 – 3. PORÁŽKA RUSŮ a Prusů u Frýdlantu = jednání o míru navíc Rusům se nedaří ani ve válce s Turky = turecká fronta je pro Rusy DŮLEŽITĚJŠÍ!!!)

od 25.6.1807 v Prusku v Tilži jednání o míru na řece na lodi
	ruské uznání varšavského knížectví a nových státních celků

uznání Napoleonovy nadvlády nad „jeho“ ZE
Napoleon slíbil, že zprostředkuje mír s Turky)
Posune ruské hranice na západ (východní Prusko)
Garantoval podporu Alexandrovi I. ve snaze o získání Finska na úkor Švédska 

= 27.6.1807 – TILŽSKÝ MÍR 
Prusko zmenšeno
A I. zbaven vlivu ve střední Evropě, ale získal na severu Finsko, na jihu Balkán
v Rusku  mír přijat s ROZPAKY KVŮLI OPAKOVANÝM PORÁŽKÁM OD NAPOLEONA

2/1808 Napoleon podává A I. návrh na rozdělení Osmanské říše i s plánem jak se vydat přes Bospor až do Indie – základ jednání na úrovni ministrů zahraničí – porada 3/1808
Rusko – podunajská knížectví (Valašsko+Moldavsko) + Bulharsko
F – Ilyrské provincie
Nedošlo však ani k poradě samotných panovník = krach!!!

Podzim 1808 – ERFURT – kongres evropských panovníků = Napoleonova demonstrace moci = uznání závislosti Evropy na Napoleonově Francii

10/1808 – rusko-francouzská spojenecká smlouva – A I. + N obnovují dřívější spojenectví, viz zkrachovalá jednání 

RUSOVÉ PO TILŽI – PO BOKU FRANCIE = HROZBA 5 KONFLIKTŮ
s VB – kvůli blokádě
se Švédskem o Finsko – od 1709 připojeno k Rusku, Finsko velkovévodství až do 1918, pak republikou
s Rakouskem
s Tureckem
s Persií – o Gruzii a Kavkaz

1809 se Rusko zmocnilo na Dunaji tureckých pevností

od 1810 – zhoršení rusko-francouzských vztahů = spěje se k válečnému konfliktu – Rusko porušilo Tilžský mír s VB nuceno udržovat hospodářské styky i přes vyhlášenou KONTINENTÁLNÍ BLOKÁDU Napoleonem – protože devalvoval rubl na ¼ své hodnoty tím zákazem vývozu – A I. pokračoval ve vývozu dřeva do VB – Napoleon se nezdráhal po varování A I., použít i sílu! 

Evropa pod vlivem Napoleona – A I. se cítil ukřivděn, když si Marie Louisa vzala Napoleona namísto jeho!! Rusové jí chtěli pro svého cara!! Bylo veřejným tajemstvím, že se sestra A I. Anna provdá za Napoleona, a Marii Louisu se vdá za cara A I. = vše zmařil K.L.V. METTERNICH

1811 MEMORANDUM – Napoleon varoval A I., aby se striktně držel Tilžského míru, jinak hrozil použitím SÍLY!!!

JARO 1812
Ruská armáda – 230 000 mužů – generálové – Berkley de Tolly, Bagration + A. Tormasov
12.5.1812 – Napoleon je v Drážďanech – 22.6. provolání, že potáhne do Ruska = současně počátek tažení do Ruska – překročení řeky NĚMEN
A I. sídlil ve Vilně – ujmul se vrchního velení – to mu bylo záhy rozmluveno = Bagration a Tolly se stávají vrchními veliteli = špatná koordinovanost + názory na vedení taktiky a příprav boje :
Bagration – vést boje co nejdříve a co nejdále od Moskvy
Tolly – taktika ústupu – vyčerpat Napoleonovu armádu z hlediska zásobování – taktika „SPÁLENÉ ZEMĚ“ 
Záměr – získat čas pro diplomatické jednání

18.7.1812 – Stockholm – Švédsko + VB x F
Během 18. a 19. století obava carů i všech Rusů z toho, že proti jejich IMPÉRIU povstane jiný MOCNÝ STÁT = fóbie, strach
- ruské impérium – nelze jej chápat jako o nehybné neměnící se velmoci, ale jako celek, v němž jsou reformy průchodné jedině skrze PANOVNÍKA-CARA!

A I. = Napoleon = měli stejné expanzivní ambice!!
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28.6.1812 – Napoleon ve Vilniusu
16.7.1812 – Napoleon ve Vitebsku
polovina srpna 1812 – tvrdé srážky u Smolenska (spálen Rusy) a Balotiny – N 185 000 mužů vs. 115 000 Tolly – celkem +35000

Napoleonova vojska roztažena do šíře, s taktikou spálené země = N vlastně ničí sám sebe před blížící se zimou (strategie Tollyho) – v Rusku nevole proti počínání Tollyho – proti zejména Arakčejev – ten A I. jmenován novým ministrem války
- ruská armáda = nejednotná (dosud 3 celky) – Tolly odvolán z postu vrchního velitele = M.I. KUTUZOV (*1745) – „neseděl carovi“)
- počátek 9/1812 – 80 km od Moskvy – ves BORODINO – Kutuzov – místo srazu ruských armád = 7.9.1812 (24.8) – STŘET S NAPOLEONEM = BITVA U BORODINA – za 1 den 40 000 mrtvých = bitva bez rozhodnutí = OBA SE POVAŽOVALI VÍTĚZE, LEČ RUSOVÉ USTUPUJÍ…
- ve vsi FILI – válečná rada – Kutuzov – volí ústup jihovýchodně k Rjazani + vyklizení Moskvy, aby se nestala jako Smolensk oporou N 
a) zásobování – Napoleon přímo spoléhal na zázemí velkých ruských měst
b) ČASOVÝ PRVEK – Napoleon plánoval přezimování v Moskvě
c) těžké klimatické podmínky

12.9.1812 se N vydává k Moskvě (bez obklíčení) – Moskva je vyklizena, nikoli liduprázdná, zatímco N vstupoval do Kremlu, ruská vojska mu unikají, požár Moskvy byl proveden nejspíš na Kutuzovův rozkaz – ze dřeva i chodníky (podobně jako Smolensk)

Kutuzov pojímá střet za VLASTENECKOU VÁLKU proti Napoleonovi – opouští Moskvu, N ustupuje jakoby zpět k Borovinu, K zase přes Starokalužskou cestu k TARUTINU, 18.10. přechází K do protiútoku u Malojaroslavce – N zjišťuje, že není schopen Rusy porazit – N ústup ke Smolensku – šli spálenou zemí navíc napadáni partyzány a jimi prováděnými záškodnickými akcemi – šlo o malé jednotky partyzánů – Napoleon porážen u VJAZMY,KRASNÉHO, STUDJANKY NAD BEREZINOU = destrukce N vojsk!!

1.12. – Němen překročen N vojsky, na konci 1812 na území Ruska už jen zbytky N armády
25.12. – A I. opět vrchním velitelem armády – glorifikace velkolepého vítězství ve vlastenecké válce!!! – Manifest A I. – nepřítel definitivně vyhnán ze země = ODMĚŇOVÁNÍ DŮSTOJNÍKŮ (i Tolly) = umocnění ruského nacionalismu – kořen – Rusko větší, lepší, dokonalejší a vždy se ubrání!

Ruské vítězství posiluje odhodlání ostatních národů proti Francii (Španělů, Prusů), Rusko v čele koalice proti Francii
30.12.1812 – Prusko-ruská smlouva – Taurogenská konvence – Pruské oddíly vyňaty ze svazku Napoleonových armád a vyhlásily neutralitu – Prusko vede „samostatnou“ politiku – Přidávají se na ruskou stranu – konec 2/1813 – Kališ, Vratislav – rusko-pruské smlouvy – spojenectví

Berlín tehdy ještě v rukou N, Prusko vyhlašuje N válku = 19.3.1813 = rozpuštěn RÝNSKÝ SPOLEK
4/1813 – RUSOVÉ přes Odru a Labe a obsazují Drážďany a Lipsko
5/1813 – Lützen, Budyšín – Pruská vojska poražena od N = aktivace dalších zemí – * velké protinapolenské koalice – VB, Švédsko v červnu, pak Prusko, Rusko, Rakousko – utvořena v 6/1813 (Švédové do toho šli proto, že chtěli Norsko a VB jim jej garantovala)
od 12.8.1813 – otevřené boje koalice proti N
na konci 8/1813 – mají Rusové v plánu provést atentát na K.L.V. Metternicha – označují jej za NEPŘÍTELE – zůstalo jen u úvah…
8/1813 – Rakušané (maršál Schwarzenberg) – od N poražen – ústup do Čech k Teplicím, u Chlumce – pomoc Rusů + Prusů (podpora VB) = * jednotné armády = úspěchy ve Slezsku 
16.-18.10.1813 – BITVA U LIPSKA „BITVA NÁRODŮ“ – N prohrává…
A I. to pojal tak, jako možnost se nakvartýrovat do Evropy = jednání A I. s Metternichem

2/1814 – výzva koalice k Napoleonovi – do 14 dnů vrátit hranice Francie k roku 1792!!!
3/1814 – dohoda koalice v Chamaun (Šomón) – vést válku do krajnosti – Castleright (VB) + Metternich (Rakousko) + Neselrode (Rusko) Hardenberg (Prusko) – odmítnuty Napoleonovy územní ponechávky a striktně žádáno návrat k fr. hranicím k roku 1792 + Španělsko, ITL, Německo, Švýcarsko – obdržet nezávislost + vzájemná vojenská pomoc partnerů – každý v pohotovostní mobilizaci 150 000 vojáků, VB 5 miliónů liber šterlinků = chápáno jako demonstrace válečného spojenectví – jako MÍROVÉ = šance pro N uzavřít mír s koalicí nikoli separátní míry s jednotlivými státy (do té doby vždy jen bilaterální smlouvy) – NYNÍ DOHODA JEN S CELKEM!!!

31.3.1814 – A I. táhl do Paříže – touha po rozhodující roli v evropské politice – vůči takovému počínání cara v Evropě NEDŮVĚRA, A I. sehrál roli protektore – kontrol uvnitř F

6.4.1814 – N abdikoval, Ludvík XVIII. Povolán na trůn fr. senátem, trpěl dnou…

11.4.1814 – FONTAINEBLEAUSKÁ SMLOUVA – carem navržená, podepsal Metternich = stvrzeny zisky vítězů a N abdikace, hrabě Šuvalov doprovázel Napoleona na Elbu
23.4.1814 – mír s Ludvíkem XVIII.  – podepisuje příměří
30.5.1814 -1. pařížský mír – konec období válek
20.11.1815 – 2. pařížský mír – stvrzení konkrétních věcí ve vztahu k Francii – hranice F k 1.1.1792 a všechny mírové a mezinárodní smlouvy po tomto datu Francie s ostatními zeměmi prohlášeny za NEPLATNÉ!!!, mocnosti odškodněny až tímto 2. mírem, VB – Antily, Malta, Španělsko – San Domino

1818 – A I. na vrcholu mezinárodního vlivu – postupem času SLÁBL zesilujícím vlivem a postavení VB a F = na to později A I. ŽÁRLÍ!!! – A I. byl posedlý představou ŽE PRÁVĚ RUSKÝ CAR MUSÍ URČOVAT MEZINÁRODNÍ POLITIKU!!!!
V Rusku existovali „2 ministři zahraničí najednou“
KAREL VASILJEVIČ NESSELRODE (1780-1862)
Do roku 1856 – ALEXANDR MICHAILOVIČ GORČAKOV
ALEXANDR ARAKČEJEV – generál, znalý i vnitřní politiky – dle A I., schopný organizátor domácích poměrů – schopný vymyslet nový daňový systém
KUTUZOV (*1745) – z vojenské rodiny, otec vojenský inženýr, matka brzo po porodu umírá – vychováván babičkou, taktika falešného ústupu = následný drtivý útok!

NAPOLEON BONAPARTE
	1801 – doživotně konzulem

1804 – Code civil + titul císaře
opora ve Francii – o ROLNÍKY!!!

LITERATURA
FRANZ HERRE – METTERNICH, BISMARCK (1991), MARIE LOUISA
JIŘÍ KOVAŘÍK – 1812 – Napoleonovo ruské tažení
VLADIMÍR TRUCHANOVSKIJ – OSUD ADMIRÁLA NELSONA
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Alexandr I. (1801-25)
1803 – UKAZ (MANIFEST) O SVOBODNÝCH ROLNÍCÍCH = 3. samostatný stav, bohužel už dalšího pokračování se rolníci nedočkali… protože - po roce 1803 („hejskovství“) příklon ke ŠLECHTĚ!!
     -  car rozhodl o zrušení Neveřejného výboru
1861 – zrušení nevolnictví – výsledek dlouhodobých snah…





M.M.SPERANSKIJ (*1772 - +1839)
- zasloužil o úpravu vztahů nevolníků k majitelům půdy – 
- manifest o svobodných rolnících 1803 – jeho práce!
- usiloval o zlepšení státního hospodářství a o upevnění ruského politického systému do podoby přesného modelu = „skutečná monarchie – Istinaja monarchia“ = přesně a pevně vymezeny pravomoci institucí, přidávají se k němu N. Panin, Bezborodko – Rusko nemá jasné a fungující politické instituce = nutnost přesné hierarchie a politické odpovědnosti! = žádný odklon od SAMODĚRŽAVÍ, ba naopak MĚLO BÝT POSÍLENO!!!
- pověřen sestavením sbírek (dříve i dosud) platných zákonů = SVOD ZÁKONŮ 1832!!!
- aktivní i v Neveřejném výboru – podíl na transformaci kolegií na ministerstva 1802
- 1803 – příprava na změny v soudnictví, dosud výkonná stojí před zákonodárnou, mají přeci tvořit CELEK, dle Speranského by výkonná moc měla být odpovědna zákonodárné!!!
- usiloval o změnu struktury místní správy (nelze vše centralizovat – byl pro ZASTUPITELSKÝ SYSTÉM podléhající centrálním orgánům
- *1810 – vznik POLICEJNÍHO MINISTERSTVA – sloučením ministerstva válečnictví a námořnictva

POLITICKÝ SYSTÉM
CAR
STÁTNÍ DUMA – zákonodárný sbor
STÁTNÍ RADA – carem jmenována
SENÁT – spojnice dumy a rady
VÝBOR MINISTRŮ – na politické úrovni senátu – 15 členů
SOUDNÍ SENÁT – řešil soudní záležitosti

ALEXEJ ARAKČEJEV (1769-1834)
Slovy klasika Puškina: „Kočující despota!“
	odborník na vojenství i policejní záležitosti = nejvýznamnější osobnost impéria (za carem…)

oddělil střelectvo od pěchoty
	ČLOVĚK KONCEPČNÍ – svěřen mu dohled nad Petrohradem

z Ruska vyhnáni všichni jezuité
tvrdá cenzura tisku
ze škol vyloučeni kantoři s osvícenskými názory 
myšlenka vojenských osad – současně rolníci a vojáci

DĚKABRISTICKÉ POVSTÁNÍ 1825
povstání elit ruského národa – důstojníci
pochopili rozdíly mezi Západem (Evropou) a Východem (situací v Rusku)
usilovali změnit cosi nejen v hospodářské rovině, ale i té politické (REPUBLIKA ČI KONSTITUČNÍ MONARCHIE)
proti CARISMU – I KRUHY VYŠŠÍ A STŘEDNÍ
	nelze POVSTÁNÍ NAZÝVAT REVOLUCÍ (účel – změna režimu vlády) ani PUČEM (účel – odstranění panovníka, změna nositele vlády z někoho na někoho jiného) = SNAHA PROVÉST REVOLTU, ALE NÉ ŽÁDNOU REVOLUCI, KTERÁ BY SVRHLA CELÉ SAMODĚRŽAVÍ, oni – děkabristé JEJ CHTĚJÍ JEN MĚNIT!!!

LITERATURA: 
JAROSLAV ŠEDIVÝ – DĚKABRISTÉ – ANATOMIE NEZDAŘENÉHO PŘEVRATU
- důraz na tradiční ruské myšlení

*kruhů či „spolků“ – SVAZ SPÁSY (vliv zednářství)
                   - ŘÁD RUSKÝCH RYTÍŘŮ - *1816 v Petohradě = svědčí o zájmu důstojníků o politické dění

ještě dříve – 1815 – družstvo semjanovského pluku – výraz nespokojenosti s carem A I.!

1818 – reorganizace těchto dvou spolků + * tajné organizace = SVAZ PRO BLAHO – budován na územním principu, v čele hlavní rada, program: Zelená kniha, okolo 200 členů

jiné spolky: 
Zelená lampa
Svobodná společnost přátel ruské společnosti

Co mají všechny spolky společné?
láska k člověku
vzdělávání mas a zlepšení mravů
právní stát
prosperující hospodářství
žádné revoluční myšlenky = jen příprava na dlouhodobé změny – předkládání návrhů = radikální myšlenky nepřinesou okamžitý a hlavně trvalé výsledky

1821 – V Moskvě porada zástupců SVAZU PRO BLAHO, ta pobočka v Petrohradě ZRUŠENA = *nástupnické organizace = a) Severní spolek – PAVEL PESTĚL + b) jižní spolek – NIKITA MORAVJOV

Děkabristické povstání
Car Mikuláš I. se prvně schoval, když viděl nečetné důstojníky – rozhodl se pro odpor – nejdříve projevem… později násilím…

Po potlačení - * Vyšetřovací komise = 72 úředníků – člen M.M. Speranskij– 1826 – souhrnná zpráva – 11 kategorií provinění – vykonavatel rozsudků – Soud nejvyšší pro tresty národních zločinců – žádné výslechy – jen soudní prohlášení..

Šibenice – PESTĚL, RILEJEV, APOSTOL, RUMIN, KACHOVSKIJ, 
Nucené doživotní práce – většina
Vězení – více jak 3000 osob – v pevnosti v Petrohradě a na Sibiři (na 500 důstojníků)
Ulička (100 mužů)  - železný prut = SMRT!!!
SUMMARY – 5 +, 80 nucené práce, 19 vyhnanství, 4 nucené práce v pevnosti, 15 degradací na vojíny, 21 zabito během vyšetřování, 

Kat byl ze Švédska a byl to TAKOVÝ BOURÁK, ŽE „x“ POPRAV MUSEL OPAKOVAT!!! – Co to bylo proboha za OSTŘÍ, jakým máchal kolem sebe?

Pro M I. byly DĚKABRISTÉ horší než JAKOBÍNI pro Bourbonky

M I. pak nařídil veřejné očistné modlitby… a až pak se nechal korunovat carem…
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MODERNÍ NACIONALISMUS
= DOKTRÍNA, která vyjadřuje přání příbuzného nebo etnického celku, jenž se formuje (etabluje) do ekonomického a kulturního bloku, která si chce vlastními silami řídit politické, kulturní a ekonomické procesy
= přání – aby si národ SÁM VLÁDL
= KOŘENY = OSVÍCENSTVÍ + LIBERALISMUS
= hodnotvorný není STÁT ale NÁROD!, stát se vytváří až druhotně
= schizofrenní charakter = netolerantní k ostatním nacionalismům
= má vybudovat představu o soběstačnosti 
= termín = NÁROD – od 13. století = lid, rod, rasa, politicky se nevztahoval k tradicím, územně chápán až od 18., st. 19.st.
= MN = 1789 – veřejně publikován ve F protijakobínský mnich BARUEL = reakce na vytvářející se umělou doktrínu = měla posílit výjimečnost Francie – odlišnost Francie!

1. M I. –  oficiální pojetí národnosti: dle UVAROVA
a) panující dynastie + samoděržaví
b) tradice svaté staré Rusi
c) ruský vypjatý nacionalismus

2. Raznočinský nacionalismus
- střední vrstvy + nešlechtická inteligence 
- primární – LID = NÁROD
- CAR „MÁ“ SLOUŽIT LIDU

3. NÁRODNÍ VĚDOMÍ ŠIROKÝCH MAS
- PATRIOTISMUS – vázanost k celku, vize Svaté Rusi – dohlíží na ni CAR = abstraktně
- lidé NEOPOUŠTĚLI hranice svých vesnic

4. CAROVO VNÍMÁNÍ
- víra a schopnost (vyšší) ochránit lidi před nebezpečím
- vědomí, že Rusku STÁLE NĚKDO HROZÍ (viz TATAŘI)
- vize velké, silné, mocné i vojensky impéria 
- dynastický patriotismus – víra v cara, pravoslavnou církev

Ruský moderní nacionalismus
- samoděržaví 
- antisemitský – 1856 – proveden soupis židovských rodin, 1857 = nucené přesídlování!!! = po krymské válce = židé = příčina ROZVRÁCENOSTI RUSKÉ ŘÍŠE – po krymské válce = silná represe a přesídlování neruských národů – od centra do pohraničí, následuje kategorizace Židů – 1861 omezení židů do ZŠ,SŠ – numeru clausus 0,5%, židé se do Ruska dostávají výrazně v 18. století!!, Němců v rámci ruského impéria = 0,5 mil – v Polsku, 160 000 v Pobaltí, 240 000 v oblastech hraničících s Pobaltím, 340 000 – Krym, Besarábie, Černé moře = celkem 1,7 mil!!

nebrán ohled na různá nacionální hnutí – viz Ukrajina = ukrajinština přeci NEEXISTUJE!!! = BEZ samosprávy do konce 19. století!!!

Mikuláš I. (1825-55) *1796 – 3. syn velkoknížete a cara Pavla
Vychovatelé: Jane Lionová – skotská chůva, Lansdorf – pobaltský Němec, jak on tak všichni carové 19. století = důraz na vzdělání – znalost řady světových jazyků (francouzština, angličtina aj.) + sešněrováni do ruských tradic!!
Jeho bratr Konstantin se oženil, vynucenou dohodou s A I se tak VZDÁVÁ NÁROKŮ NA TRŮN

Mikuláš názor na vzdělání – „…vzdělání je užitečné JEN PRO SLUŽBU PRO STÁT!“ = VZDĚLANÝ ČLOVĚK JE POVAŽOVANÝ ZA PODEZŘELÉHO = nutnost kontroly
- Petrohradská univerzita = doupě „neřestí“ + finančně náročné = zrušil stolici filozofie… ale povolil studijní cesty do zahraničí

- styl politiky neměnil = NIC NEZMĚNIL, VŠE DLE ZAJETÝCH KOLEJÍ!
- * na počátku M I. vlády = * POLITICKÁ POLICIE (*reakce na děkabristické povstání)
1. oddělení – výbor ministrů = v čele KOČUBEJ, 1834 – Novosilcov = dohled nad státními institucemi
2. kodifikace zákonů
3. soukromá tajná kancelář = do 1848 Benkendorf, pak OROLOV
4. osvěta, výchova, vzdělání = dohled, kontrola = Sergej UVAROV
5. úkol – zefektivnit státní hospodářství – diskuse, zda ano či ne nevolnictví

Tajná policie
– carové tuto formu kontroly využívali už od 16. století, každý vždy obnovoval dříve již zrušenou tajnou policii a utvářel ji k obrazu svému - *1695 Petr I. – Preobraženecký prikaz – nástroj pro ochranu státních zájmů a jeho samotného + udržovat veřejný pořádek v Moskvě, 1697 „PP“ mělo právo soudit záležitosti politického charakteru = řízen carem výhradně
2/1718 * Tajná kancelář – řešila politicky motivované přestupky – sídlo v Petropavlovské pevnosti – bylo tam rovnou i vězení
1726-1730 – Tajná kancelář často přejmenovávána  - mnoho oddělení:
1. běžné kriminální delikty
2. dozor nad sektami
3. falšování peněz a dokumentů (bankovky v Rusku od 18.století)
4. dohled nad podezřelými osobami
5. dohled nad místy, kde byli politicky neloajální lidé – Sibiř
6. dohled nad cizinci
7. zprávy nad vším, co se děje v zemi
8. policejní statistika
9. divadelní censura

země „prošpikována“ ŠPICLI a AGENTY – sledování + donášení = považováno za PATRIOTISMUS, LOAJÁLNOST K VLASTI A CAROVI!!!

KARLOVY VARY – Petr I. jako jeden z prvních z významných ruských státníků jezdíval do lázeňského města

17.12.1825 - *Výbor vyšetřování povstání – M.M. Speranskij = člen hrdelního soudu
- děkabristé = trauma po celou dobu vlády M I. = obával se jakéhokoli shromáždění lidu
- 1826 – nový cenzurní ukaz – žádná politická vyjádření o monarchii!, avšak existence kritiky ruské říše v básních, jinotajích

MIKULÁŠ I. A HOSPODÁŘSTVÍ
	sociální diferenciace – města vs. vesnice – velká bída

růst nespokojenosti – nedostatky odstraňovat postupně
Benkendorf – „Nevolnictví?“ „Sud prachu pod vedením států!“
1804-1858 – zvýšení počtu továren – 2400 na 14000!
1854 – 700 km tratí železnice, po krymské válce VÍCE!
	Převládá však POMALÝ VÝVOJ (sice rozvoj) ALE v poměru k Evropě = STAGNACE A POMALEJŠÍ TEMPO (ve výrobě litiny, textilních vřeten aj. komodit)


Po 7/1830 – M I. konec styků s Francií (strach z opakování VFR)
11/1830 – polská KONGRESOVKA – ve Varšavě protiruské povstání
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*v 19. století vznikají STUDENTSKÉ SPOLKY = a z nich 1. opoziční hlasy vůči režimu po děkabristech
*Literární společnost pokoje č. 11 – GERCEN, OGARIJEV, BĚLENSKIJ – myšlenky  SVOBODY JEDNOTLIVCE – nutnost boje s různými formami nátlaku  = LIBERALISMUS + OSVÍCENSKÉ MYŠLENKY + kritika stávajících poměrů v Rusku = periodika = VĚSTNÍK EVROPY, MOSKEVSKÝ VĚSTNÍK (Pogodin, Ševědov) = časopisy i s prozápadními idejemi, v Rusku se nesmělo veřejně mluvit o politickém dění, jen literární články)

20. léta 19. Století
Slavjanofilové – důraz jen na Rusko a tradice, nutné však REFORMOVAT!!!
Zapadnici – rozhled i za hranice ruského impéria – hrozí stagnace – patří sem demokraté, liberálové, revolucionáři)

SERGEJ SEMNOVIČ UVAROV (1786-1855)
1833-49 – ministr osvěty, velice vzdělaný
důraz na: 1. PRAVOSLAVÍ, 2. SAMODĚRŽAVÍ (jako národní a historické dědictví = snaha jej ZLEGALIZOVAT jako „přirozený demokratický režim“, 3. NÁRODNOST (vlastenectví)
Mikuláš I. dělal vše tak, jak si UVAROV představoval
- Uvarov = stavební kámen politiky M I. – ale žádný přisluhovač, ani „béčko“, hrál první housle…
- neplete se do politických intrik, kterým nerozumí = hledí si svého „písečku“ = národnost, tradice, vzdělávání, „propaganda“
- založil univerzitu v Kyjevě

PETR ČADÁJEV (*1794 v Moskvě - +1856)
- před pravoslavím dává přednost KATOLICTVÍ
- do 1836 žádná výrazná osobnost – 1836 = změna – viz vydávání  FILOSOFICKÝCH LISTŮ = 1. oficiální projev odporu proti poměrů na Rusi = on označen za DUSEVNĚ CHORÉHO ČLOVĚKA
1832 = 1. MANIFEST – jeho podpis se v něm objevuje až 1836

20. léta 19. století = spolek LJUBOMODROV = básně, eseje aj.

1823 – do této doby sahá existence mnoha tajných spolků
- Svobodomyslný spolek 
- Vladimír ODOJEVSKIJ, Alexandr Košelev, Dmitrij Venejitinov, Ivan KIRIJEVSKIJ =  Filozofické listy = literárně šířili své myšlenky = protipól vůči děkabristům = politicky šířili své ideje a názory! 
Jejich IDEOVÝ PROGRAM
LID! Otázka??? Co pro něj dělá stát? 
ROZVOJ RUSKÉ DUŠE – pozitivní, výchova, vzdělání, cestování
VÍRA V TO, co si lid vytvoří

SLAVJANOFILOVÉ – odvozují vše od praslovanské rodiny
- neucelený názorový proud
představitelé: Ivan Kirijevskij, Samarin, Čechovjakov, Chomňakov, bratři AKSAKOVOVÉ (IVAN – organizátor, KONSTANTIN – teoretik + myslitel)
- důraz na rozvoj PRAVOSLAVÍ – normalizovat vztah – stát vs. občan vs. víra
- panslavismus – zájem o Slovany či Slovanství jen v minulosti než v současnosti
- hájí a ospravedlňují ruskou kulturu
- nejvlivnější ve 30. a 40. letech 19. století, po 1856 ÚPADEK
- otázka ROLNICTVÍ – kritika M I. – byly pro zrušení nevolnictví
- se Slovanstvím nic moc společného, spíše vztah k „RUSTVÍ“ = ruské kultuře, národu, národnímu uvědomování ruských tradic = ÚSILÍ ZVÝRAZNIT RUSKÝ NÁROD, LID!
- představují skupinu kritiků-oponentů oficiálního myšlení
na 1. místě = LID A JEHO AKTIVITA – ruský člověk = důraz na lid – zahloubávání do minulosti – hledají kořeny ke spojení s ostatními slovanskými národy = NEMOŽNÉ JE NAJÍT A SPOJIT DO JEDNÉ JEDINÉ ŘÍŠE!!!!

N. Stankovič (1813-1840) – jeho studentský kroužek „vydržel“ nejdéle být aktivní – zejména v letech 1833-37, vlastně po celá 30. léta

M. POGODIN (1800-1875)
Ruský panslavismus – „nic moc“
Dějepisec, archeolog, žurnalista
„dějiny Ruska lze chápat jen jako dějiny národa a naopak.“
	podpora pravoslaví


PANSLAVISMUS (Všeslovanství)
Ján Herkul – slovenský básník – 1826 – prvně použil termín PS
Pak jiní – Kolár, v Rusku až v polovině 19. století

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


ZAPADNICI
poměrně jednotný celek s ucelenými konkrétními názory
širší spektrum lidí – INSPIROVAT SE ZÁPADEM – seznámení s politikou, filozofií, literaturou, prostě kulturou
poté co Uvarov zmírnil cenzuru = dovoz literatury a myšlenek ze Západu i s politickými názory, avšak Uvarov si hlídal vše, co by se jevilo jako ŠPATNÉ!
1845 – rozpor – GERCEN (RADIKÁL) vs. Granovskij (UMÍRNĚNÝ) – ostrá výměna názorů – neshody v politických názorech – GERCEN – nutné Rusko probudit po stránce politické – stále je UZAVŘENÉ – nabízí návod na změnu politické situace + úsilí usnadnit masám (mužikům) život – viz zrušení nevolnictví (1861 a trvá desítky let) – o tom diskuse se Slavjanofily, dále ochota jít do konfliktu s cenzurou, je nutné, aby se i nejen úzká sorta lidí dovídala o situaci a poměrech v Rusku, ale i široké masy! – emigrace 1847 – utopicko-socialistické myšlenky – hodně zapadniků nuceně v emigraci = RUSKO UZAVŘENO SMĚREM DOVNITŘ, NIKOLI ZVENČÍ, ZEVNITŘ NESMÍ PROJÍT NIC DO RUSKA!
= jinak česky řečeno – „klidně si emigruj, ale už se NEVRACEJ!

PO KRYMSKÉ VÁLCE SI I CAR UVĚDOMÍ A POCHOPÍ, ŽE PŘIŠEL ČAS NA ZMĚNY…

MIKULÁŠ I. A ZAHRANIČNÍ POLITIKA
Po 1825 – aktivace sil proti TURECKU, vztahy řízeny dle Bukurešťské smlouvy z roku 1812
- Rusko trvalý zájem o Balkán
- 1830 – revoluční neklid – Francie, Švýcarsko, Belgie, Polsko – 11/1830-1831 – Polsko v ruském záboru Kongresovka – postupné ničení polského elementu započatého v 1773, 1793, 1795 = tento veškerý NEKLID  = strach M I. = vojenská mobilizace = zákaz dovozu jakýchkoli revolučních myšlenek! – později ve 30. letech uvolnění – S. Uvarov

Výboje na severní Kavkaz a do střední Asie
Hlavně ve 2. polovině 19. století, počínají však ve 30. letech 
Proč Kavkaz?: 
- brána do Asie – obchodní stezka 
- střet mocenských vlivů různých zemí – Turecka, Persie
- oblasti – Gruzie, Arménie, Ázerbajdžán

gen. Petrovski – výzkumné akce s vojenským cílem na Kavkazu – byli vyhnáni – ruské jednotky neprošli do středu asijské oblasti 

!!!! Rusové i na Kavkazu NEVNUCOVALI SVOU KULTURU

ROK 1848
- uzavřené ruské hranice = ochrana před evropskou revolucí = klid v Rusku ač měl M I. aktivované a mobilizované vojsko – jen čekal, kdo jej požádá o intervenci – a když dlouho nic, tak sám M I. valí k Františku Josefovi I. (on váhá, zda ruské vojsko pustit  do Rakousko) – F.J.I. potřeboval jen peníze – půjčku = * dohody o půjčce, jenže dochází k revoluci v Uhrách = F.J.I. – oficiální žádost o vojenskou pomoc – M I. vydává 26.4. 1849 manifest o intervenci – 6.6.1849 ruská vojska do Uher vstoupila s veliteli – Paskevič + Liders – nebyli placeni, záměrně zpomalovali postup svých vojsk, navíc nedostatečně vybaveni + řádění CHOLERY = smrt tisíců vojáků 

KRYMSKÁ VÁLKA 1853-56
Příčina – 1.turecký sultán svěřil ochranu svatých míst v Jeruzalémě katolíkům a odmítl (z podnětu a podpory F a VB) ruský protest
        - 2. expanzivní cíle
(ještě 1853 VB a Rusko projednávali prospěšnost společné akce proti Turecku)!!!
- načež car Mikuláš I. v roce 1853 vtrhl do podunajských knížectvích v duchu „čistého a posvátného zájmu víry“ – ochrany pravoslavných a svatých míst v Jeruzalémě.
-9/1853 admirál NACHIMOV poráží turecké loďstvo, 
-3/1854 – VB a F vyhlašují Rusku VÁLKU – postoj Rakouska – neutrální (spíš diplomaticky podporovalo VB a F) – role arbitra
-po 11 měsících 27.8.1855 – padl SEVASTOPOL
- Rusové – mírová smlouva – 18.3.1856 v Paříži (M I zemřel 2/1855) – jednání A II. – přání otce, aby pokračoval ve válce s Tureckem
Výsledky – Rusko – vzdát se ústí Dunaje, jižní Besarábie a Karsu, + na Černém moři zákaz válečného loďstva
	autonomie – Valašska, Moldavsko v rámci turecké říše = PONÍŽENÍ + VYŘAZENÍ ZE SVĚTOVÉ POLITIKY

POSTOJ ČEČENCŮ 
na turecké straně – bojovali velice aktivně na kavkazské frontě
cíl – vytvořit autonomii – lépe samostatný stát, v rámci turecké říše
na pařížských mírových jednání Čečenci požadují vlastní ČEČENSKÝ STÁT – evropské mocnosti odmítli s nimi jednat, prý se jedná o čistě interní záležitost Ruska
	represe Ruska = v 70. letech 19. století = NÁSILNÉ DEPORTACE ČEČENCŮ DO TURECKA A do odlehlých oblastí


ALEXANDR II. (*1818, vládl od 1855 - +1881)
Učitel – M. Speranskij – pevný řád a organizace, tradiční zákony, 1837 – konec studií, 7měsíční pouť po Rusku – procestoval 30 gubernií + Sibiř (setkání s Gercenem aj. reformátory či revolucionáři = pak zahraniční cesta – poznávací a diplomatické – setkání s tajnými radami + špióny
1841 jej otec M I. jmenoval členem státní rady, záhy do Rady ministrů, člen finančního výboru, členem Kavkazského výboru, členem tajných výborů pro zlepšení postavení rolníků = 15 let práce vedle otce = poznání impéria zevnitř (z nižších stupňů)

*1861 MANIFEST O ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ
- obsahuje jen pár řádků (občina stejně funguje do 1905)
- příprava dlouhodobá – až několik let = HEKTICKÉ ROZHODNUTÍ
- 1. výbor vznikl již 1841 – Kiselev –  výbor měl být dohled nad postupným přechodem k nájemnímu držení půdy – nad postupným zrušením nevolnictví,zrušen, nejdříve za 20 let, rolníci se měli postupně VYKUPOVAT – úrok 6 % po dobu 49,5 roku – platit státu = lhůta pro vykoupení se z nevolnictví, ale výbor ZRUŠEN = žádná připravenost společnosti – NELZE JEN ŠKRTNOUT POJEM „nevolnictví“ – nepřipraveni na nájemní kapitalistický systém 
10.10. 1860 – KONEC VŠEM DISKUSÍM O PODOBĚ MANIFESTU – 19.2.1861 = PODPIS MANIFESTU – reforma měla probíhat v etapách, v různých oblastech různým způsobem a různým tempem!!!

A II. stál na straně šlechty, ujišťoval ji, že chce, aby si šlechta udržela svá práva a privilegia, jež si v historii vydobyla, při korunovační trůnní řeči dává najevo přízeň k elitám, nebude narušovat jejich práva a privilegia = SPÍŠE JE ROZVÍJET, 1856 ujišťuje šlechtice a statkáře = že jsou OPOROU RUSKÉ ŘÍŠE!!!

POČÁTEK VLÁDY ALEXANDRA II.
	amnestie politických vězňů

obnoveny studijní cesty do ciziny
zmírnil cenzuru
zlepšil poměry na VŠ

VŠICHNI ČEKALI ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ SITUACE – KAŽDÝ VŠAK JINAK A HLAVNĚ POSTAVENÍ SVÉHO…

CO SI OD ALEXANDRA II. SLIBOVALI?
ROLNÍCI – ZDARMA PŮDU
ŠLECHTICI = ještě více privilegií a politické moci
města vs. vesnice – obrovské sociální rozdíly

A II. = obrat na šlechtu (už vůbec ne na opozici či na liberály)

1857 – A II. oslovil gubernátory, aby zhodnotili ekonomickou situaci svých území a případně navrhli změny + i v samosprávě

REFORMY – SPRÁVĚ-PRÁVNÍ
ŽÁDNÉ POSTUPNÉ KROKY – ALE A II. MĚL PŘEDSTAVU O CELKU REFOREM = „balíček reforem“
	Nevolnictví sice tížilo nejdéle nikoli nejvíce!! – nejvíce VOJENSKÁ NESCHOPNOST!!!, paradoxně reforma – resp. zrušení nevolnictví bylo započato reformou VOJENSKOU
	1857 – reorganizace generálního štábu a celé vojenské šložky


RUSKÝ NIHILISMUS
50. A 60. LÉTA 19. STOLETÍ
- individualismus + boj proti zavedenému pořádku a řádům
- představitel – M. BAKUNIN

LORIS MELIKOV
konec vlády A II. (1855-81) = složité období impéria
reformy = cíl – zastavit nihilistické a anarchistické nepokoje (v Saratově, v Petrohradě)
	konstituce LORISE MELIKOVA = stvrzení „Istinaja monarchia“ = přesné regule, jak by měl fungovat ruský státní aparát, instituce – práva a povinnosti, diferenciace státní moci – a) výkonná, b) zákonodárná, c) soudní, jednotlivcům nedávat do rukou moc SVOBODY = dokument ne příliš liberální
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