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Abstrakt
Cílem bakalářské práce je analýza reforem především ve vnitřní politice Kateřiny II. v Rusku a
Marie Terezie v českých zemích. Účelem této studie je provést z hlediska požadavků moderní
historické vědy a s využitím již publikovaných a nových historiografických pramenů komplexní
analýzu politických aktivit Kateřiny II. a Marie Terezie, vztahujících se k řešení důležitých
problémů domácí politiky, a zjistit účast císařoven na přípravě a uskutečnění reforem a také
porovnat jejich reformy mezi sebou.
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Abstract
The aim of the bachelor thesis is to analyze the reforms especially in the internal policy of
Catherine II in Russia and Maria Theresa in the Czech Lands. The purpose of this study is to
carry out a comprehensive analysis of Catherine II's and Maria Theresa’s political activities in
the light of the requirements of modern historical science and with the use of already published
historiographic sources, related to addressing important domestic policy issues, and finding out
the Empress's involvement in preparing and implementing reforms, as well as comparing their
reforms with each other.
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1. Úvod
Téma ženské vlády zůstávalo již dlouhou dobu na okraji vědeckého zájmu historiků.
Prameny používané vědci diktují skeptický postoj k "ženskému tématu" - téměř neodrážejí
každodenní život a život součastných žen. V moderní historické vědě dochází k odklonu od
narativní historie, objevují se nové směry výzkumu. Jedním z nejmladších a intenzivně se
rozvíjejících oborů historické vědy je genderová historie.
V patriarchálních zemích, jako byly Rusko a Rakousko, bylo těžké představit si vládu
ženy. Zkušenost 18. století v Rusku je unikátním příkladem, protože více než 70 let vykonávaly
nejvyšší moc ve státě ženy. Kateřina II. nebyla první ruskou carevnou a i přesto, že neměla
nárok na ruský trůn, její vláda trvala 34 let, a s nástupem Pavla I. se stala Kateřina II. poslední
vládnoucí ženou na ruském trůně. Císařovna MarieTerezie byla jedinou ženou na habsburském
trůně. Prokázala, že žena na trůně může být ne méně respektována než muž. Marie Terezie se
uchopila moci ve věku 23 let. Upevnila své postavení na habsburském trůně a vládla 40 let. Za
dobu své vlády stihla provést celou řadu změn ve státě, což výrazně omezilo zaostalost země a
přivedlo stát na cestu k modernizaci. Reformní činnost Marie Terezie umožnila Rakousku zůstat
mezi vyspělými mocnostmi Evropy a činnost Kateřiny II. byla zaměřena na vytvoření státu
evropského typu.
Naše bakalářská práce se zabývá obdobím vlády Kateřiny II. a Marie Terezie z toho
důvodu, že obě panovnice žily a vládly ve stejně době, prováděly reformy, jejichž záměr měl
osvícenský charakter, v Rusku i Rakousku probíhaly shodné procesy například povstání. Práce je
zaměřena na srovnání vlády dvou panovnic z historiografického pohledu. V naší praci jsme se
pokousili nastínit nejpodstatnější reformy Kateřiny II. a Marie Terezie, které se vztahují k
osvícenským reformám, a jsou to reforma Senátu v Rusku a správní reforma v habsburských
zemích, příprava Velkého nakazu carevnou Kateřinou, finanční a daňová reforma císařovny
Marie Terezie, sekularizace církevního majetku v Rusku a reformy Marie Terezie zaměřené na
omezení církevního vlivu. Práce také zkoumá a porovnává reformy nižšího školství v Rusku a v
českých zemích. Dalé studie ukazuje i na nepokoje způsobené vládou panovnic (Pugačovovo
povstání v Rusku a selské povstání v českých zemích). Jako příklad vněšní politiky bylo použito
zkoumání rusko-rakouské aliance, která se uskutečnila na sklonu vlády Kateřiny II. a na počátku
samostatné vlády syna Marie Terezie Josefa II.
Zkoumání ženké vlády a osvícenských reforem má v současné době aktuální charakter.
To dokládá časté studium tohoto tématu. Význam této práce je na jedné straně způsoben silným
6

zájmem historků o srovnání reforem a vlády Kateřiny II. a Marie Terezie, na druhé straně toto
téma není dostatečně rozvinuto. Aktualita práce spočívá v tom, že reformy, prováděné Marií
Terezií a Kateřinou II. v období osvícenského absolutismu, jsou nedostatečně zkoumány, názory
historiků na panovnickou činnost císařoven se hodně liší a závěry vědců se v mnoha ohledech
neshodují. V dnešní době neustále roste zájem o osvícenské reformy a historii jejich vývoje.
V rámci zájmu historiků o ženskou vládu je nutné zmínit konferenci, která se uskutečnila
v květnu roku 2017 v Mohuči. Během ní se diskutovalo o roli žen jako panovnic, zejména o
vládách Marie Terezie a Kateřiny II. Z této konference vyjde v roce 2019 monografie, sestavená
Bettinou Braunovou, Janem Kusberem a Matthiasem Schnettgerem pod nazvem „Weibliche
Herrschaft im 18. Jahrhundert: Maria Theresia und Katharina die Große“. Zájem o osobnost
Marie Terezie byl vyvolán i jubilejním rokem 2017 (300 let od narození Marie Terezie). Během
tohoto roku byla vydána řada historických výzkumů, edic a monorgafií. Například J.
Weitlanerová „Marie Terezie, život císařovny slovem i obrazem“, B. Stollberg-Rilinger „Maria
Theresia: Die Kaiserin in ihrer Zeit“, E. Badinter „Maria Theresia: Die Macht der Frau“, E. Iby,
M. Mutschlechner, W. Telesko und K. Vocelka „Maria Theresia : 1717-1780 : Strategin - Mutter
– Reformerin“, v českém prostředí byla vydana publikace Institutu Václava Klause „Marie
Terezie 300 let od narození“ a další.
Cílem bakalářské práce je analýza reforem především ve vnitřní politice Kateřiny II. v
Rusku a Marie Terezie v českých zemích. Účelem této studie je provést z hlediska požadavků
moderní historické vědy a s využitím již publikovaných a nových historiografických pramenů
komplexní analýzu politických aktivit Kateřiny II. a Marie Terezie, vztahujících se k řešení
důležitých problémů domácí politiky, a zjistit účast císařoven na přípravě a uskutečnění reforem
a také porovnat jejich reformy mezi sebou.
Pro zpracování této bakalářské práce jsme použili především českou a ruskou odbornou
literaturu a další historické prameny. Pro rané období života Kateřiny II. jsme měli k dispozici
„Zapiski imperatrici Ekateriny Vtoroj“ vydané v roce 1907 Suvoriným. „Zapiski Ekateriny“ byly
sepsány osobně Kateřinou během 70.- 80. let 18.století. Vydání Suvorina je překladem těchto
„Zapisek“ z francouzského jazyka. Dalším pramenem je text Boľšogo nakaza „Nakaz imperatrici
Ekateriny II, dannyj komissii o sočinenii projekta novogo uloženija“, který vyšel v redakci
historika N.D. Čečulina v roce 1907. N.D.Čečulin uvádí text Nakazu v ruském a francouzském
jazyce. Dílo také obsahuje analýzu textu Nakazu a jeho porovnání s díly osvícenských myslitelů.
Pro zkoumání provinční reformy Kateřiny II. jsme použili publikace textu Nakazu z příručky pro
studenty vysokých škol Materialy po istorii SSSR vydané v roce 1989 v Moskve v redakci A.D.
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Gorského. K popsání zločinů a krvavých události pugačovova povstání jsme použili vzpomínky
Dmitrja Borisoviča Mertvago, který byl současníkem tohoto povstání. Mertvago podrobně
popisuje situaci, která byla ve městě Alatyr. Významným zdrojem pramenů o vládě Kateřiny II.
byl internetový zdroj, který shromáždil dokumenty spojené se jménem císařovny Kateřiny II.
Tam jsme našli důležitý text sentence vztahující se k období pugačovova povstání, kde jsou
uvedeny informace ohledně trestů a propouštění během povstání.
Vyprávění o Kateřině II. a jejích reformách jsme čerpali z následujících děl. „Očerki iz
russkoj istorii XVIII veka“ (1882) ruského pedagoga a spisovatele Vasilija Ivanoviča
Vodovozova. Jeho práce „Očerki iz russkoj istorii XVIII veka“ obsahuje informace o období od
vlády Alexeje Michajloviče až do konce panování Kateřiny II. a počátku vlády Pavla I. Větší část
knihy se zabývá Kateřinou II. Vodovozov popisuje život carevny, vývoj „Boľšovo nakaza“,
činnost favorita carevny hraběte Potěmkina, polské záležitosti a situaci v Rusku v období
povstání E. Pugačova. Největší důraz klade autor na charakteristiku panovníků a charakteru
ruské společnosti 18. století. Dalším zdrojem je „Istorija Rossijskaja s drevnějšich vremjon“ díly
25-26 (1851-1879) historika Sergeja Michajloviča Solovjova. Práce začíná v 5. století a končí
koncem 18. století. Část o dopetrovském Rusku má kronikový charakter, část o 18. století byla
vytvořena na základě archivních dokumentů. "Istorija Rossii" obsahuje velmi podrobné popisy
všech procesů v zemi. Období od poloviny 18. století považuje autor za nové období v dějinách
Ruska. Solovjev se vyhýbá pozitivnímu či negativnímu hodnocení historických osobností či
panovníků. „Russkaja istorija“ Ključevskogo (1841-1911) je významným dílem pro vládu
Kateřiny II. "Kurs ruskoj istorii" je složen z 5 částí. Klyučevskij rozdělil ruské dějiny na čtyři
období. První období trvá přibližně od 8. do 13. století, druhé období je 13.- 15. století, třetí
období pokračuje od poloviny 15. století až do 20. let 17. století, poslední, čtvrté období, trvá
podle něj až do poloviny 19. století. Ze současné odborné literatury jsme použili práci O. V.
Bolšakovové „Istorija Rossii v gendernom izmenenii“, N. I. Pavlenko „Ekaterina Velikaja“, O.
Eliseeva „Ekaterina Velikaja“ a další. Mezi českými historiky zabývajícimi se obdobím vlády
Kateřiny II. jsou uvedeny v naší práci F. Stellner „Car je mrtev, ať žije carevna. Převraty na
ruském dvoře“ a „Rusko a střední Evropa“ díl I. a II.; M. Švankmajer „Kateřina II.“
Pro vládu Marie Terezie jsem výbrala dílo „Dějiny Čech a Moravy nové doby“ svazky VVI, vydané v letech 1897-1898, které byly sepsány českým novinářem, kulturním historikem a
spisovatelem Josefem Svátkem. V. a VI. díly se jmenují "Dějiny panování císařovny Marie
Terezie" a věnují se Marii Terezii. První kniha začíná charakteristikou Marie Terezie a jejího
dětství. Značná část je věnovaná Pragmatické sankcí, kterou vydal 19. dubna 1713 císař Karel
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VI. Začátek jejího panování a první problémy popisuje druhá kapitola díla. Druhý díl zahrnuje
údálosti během přípravy k selskému povstání roku 1775, selskou bouři a následující reformy
Marie Terezie. Větší část knih se zabývá dějinami válek: válkou o rakouské dědictví, slezskými
válkami. Přesto, že tématem naší práce jsou reformy osvícenských panovníků zejména reformy
vnitřní politiky, pro práci jsou užitečné i kapitoly věnované reformám tohoto období.
Nasledujícím dílem, týkajícím se reforem školství v českých zemích, je kniha Jana Šafránka
„Školy české, obraz jejich vývoje a osudů“, díl I. z roku 1913. Díl I. zahrnuje informace o vývoji
školství v českých zemích od roku 862 – 1848. Z pozdějších děl jsme použili podstatná díla
historiků V.-L. Tapie „Marie Terezie a Evropa. Od baroka k osvícenství“ a F. Herre „Marie
Terezie. Velká žena na habsburském trůně“.
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2. 18. století – doba osvícenství
2.1.

Osvícenství

Doba osvícenství zaujímá výjimečné místo v dějinách kultury. Chronologický rámec
této doby definoval německý vědec W. Windelband jako století mezi Slavnou revolucí v
Anglii (1689) a Velkou francouzskou revolucí (1789). Bylo reakcí na barokní religiozitu,
která byla nahrazena racionalismem a humanismem a ty položily základy pro osvícený
světový pohled: odmítání náboženského světového pohledu a uchýlení se k rozumu jako
jedinému kritériu pro poznání člověka a společnosti. Je to myšlenkový proud, jehož základem
je kult rozumu a racionality. Vycházel z myšlenky, že smyslové poznání je branou k
veškerému zkoumání, a snažil se stavět veškeré vědění nad osobní zkušenosti, empirii. 1
Základními rysy osvícenského zkoumání jsou empirismus, racionalismus, humanismus.
Osvícenství bylo ovlivněno antikou, humanismem, renesancí a také vědou. Toto myšlení
ovlivnilo spoustu významných historických událostí, například Velkou francouzskou revoluci,
boj amerických kolonií za nezávislost a jiné.
V 18. století byly postaveny na přední místa pojmy jako vzdělanost, rozum, přirozené
právo, občanská společnost a jiné. Hlavním požadavkem pro osvícence byl růst vzdělanosti.
Probíhalo uplatňování myšlenky práva na osobní svobodu člověka, podle osvícenců si všichni
lidé mají být rovni před zákonem, osvícenský proud také požadoval od panovníků provádění
reforem v duchu osvícenství. Osvícenství jako myšlenkový proud zasáhlo především
vzdělanou elitu, buržoazii a aristokracii. V Rakousku a Rusku ovlivnilo panovnický systém
a také dalo vznik typu vlády označovanému jako osvícenský absolutismus.
Osvícenství odmítalo středověké a raně novověké myšlenkové záměry, založené na
představách církevních autorit nebo metafyzických zkoumáních. Základem osvícenského
zkoumání je proces verifikace směřující ke zkoumání pramenů písemných či hmotných.
Osvícenské myšlení vytvořilo nové principy, které položily základy některým dnešním
konceptům občanské svobody a společenské rovnosti. Pojem osvícenství je odvozen z
biblického „osvícení Duchem svatým“ s tím rozdílem, že Ducha svatého pocházejícího shora
měl nahradit lidský rozum. 2 Autonomie se dostávala do opozice vůči autoritě mimolidského
původu. V tomto smyslu vyjadřuje pojem osvícenství zásadní převrat v kultuře, civilizaci,
vzdělání a výchově, vědě a zejména filozofii. Důsledkem osvícenství je duchovní revoluce.
1
2

R. Vondra, České země v letec 1705-1792. Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků, Praha, 2010, str. 205
R. Vondra, České země v letec 1705-1792. Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků, Praha, 2010, str. 209
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Během 18. století se začalo osvícenství šířit z Anglie přes Spojené nizozemské
provincie do celé Evropy. Osvícenství se v jednotlivých zemích rozšířilo v různých obdobích,
někde dříve, jinde později, ale již od počátku 18. století lze pozorovat tendence, které jeho
nástup a rozmach umožnily.

2.2.

Osvícenství v Rusku

Hnutí osvícenství, romantismu, liberalismu, demokratismu, revolučního socialismu
zasahovala nejen do literárněhistorické produkce západní Evropy, ale přinášela nové způsoby
myšlení i národům druhé strany Evropy. 3 V Rusku období osvícenství zaujímá hlavně 18.
století, kdy vláda aktivně podporovala rozvoj umění a věd. V tomto období se objevily první
ruské univerzity, knihovny, divadla, veřejná muzea a relativně nezávislý tisk. Nejčastěji je
ruské osvícenství spojováno se jménem Kateřiny II., která stejně jako ostatní osvícení
monarchové, hrála klíčovou roli v podpoře umění, vědy a vzdělání. Zatímco v Rusku, stejně
jako v ostatních evropských zemích, došlo v tomto období k významným změnám, podstatný
rozdíl mezi západoevropskými státy a Ruskem spočívá v tom, že v Rusku nedošlo k posunu
veřejného mínění směrem k rozvoji liberálních idejí, ale naopak ideje osvícenství narazily na
odpor. Nicméně, Pugačovovo povstání a Francouzská revoluce vedly k iluzi budoucích
politických změn v Rusku a měly významný dopad na intelektuální vývoj ruské společnosti.
O místě Ruska ve světě v této době aktivně diskutovali Denis Ivanovič Fonvizin, Michail
Ščerbatov, Andrej Bolotov, Ivan Boltin, Alexandr Radiščev a Nikolaj Novikov. 4
Osvícenství se v Rusku jako ideový proud etablovalo v rámci kulturního transferu u
části šlechty a mezi učenci. 5 Osvícenství přicházelo do Ruska přes střední Evropu. Významný
rozdíl mezi západní Evropou a Ruskem spočíval v tom, že v Rusku neexistovaly početné a
politicky se emancipující nestátní intelektuální elity, především vzdělané a bohaté
měšťanstvo. Spojenectví osvícenství se státem převzalo Rusko z Německa.
Období osvícenství se v Rusku vyznačuje především obecným procesem
sekularizace ruské kultury. Pozornost myslitelů 18. století přitahovala problematika definice,
struktury filozofického poznání a vymezení předmětu morální filozofie z toho důvodu, že
etické myšlení je osvobozeno od vlivu teologie a vztahuje se více a více ke studiu člověka.

3
4
5

J. Macůrek, Dějepisectví evropského východu, Praha 1946, str. 214
O. V., Sidorenko, Istoriografija IX. – XX. vv. Otečestvennoj istorii, Dalˇnevostočnyj universitet, Vladivostok, 2004, str. 72-74
F. Stellner, Rusko a střední Evropa v 18. století. Vliv střední Evropy na proměnu ruské společnosti, díl II., Praha 2012, str. 109
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Spolu s tím roste zájem o člověka jako podstatě přirozené a historické. Filozofie ruského
osvícení byla obecně zaměřena na konceptuální strukturování znalostí. 6
Ruské osvícenství mělo dva směry: liberální, jež počítal s reformami uskutečněnými
shora, a revoluční - jako odraz anti-feudální ideologie. 7 Antifeudální orientace, antipoddanství
jsou důležitými, ale v žádném případě nejsou jedinými znameními jakéhokoli osvícenství.
Protipoddanství bylo vyjádřeno nejen formou kritiky starých a šíření nových sociálněekonomických řádů. Podobně jako jinde i ruské osvícenství probíhalo ve více než v jedné
oblasti socio-politického, socio-ekonomického, filozofického myšlení, a také i v různých
oblastech vědy, literatury a umění. To je fenomén celé národní kultury. Všeobecný kulturní
charakter ruského osvícení se liší od předchozí feudálně-buržoazní tendence ruského myšlení
ve druhé polovině 18. až v první třetině 19. století, stejně jako od koexistování osvícenství s
buržoazně-liberálními myšlenkovými proudy.
Reformy Petra Velikého daly rozvoji ruské společnosti zvláštní dynamiku.
Průmyslová výroba, věda a vzdělávání se začaly rozvíjet. Státní aparát se radikálně změnil.
Církev byla podřízena státu a tím ztratila svůj ideologický monopol. Během tohoto období
filozofie postupně získala nezávislost výzkumu a byla osvobozena od teologie spoléhající se
na deistické myšlenky (Bůh vytváří svět, ale nezasahuje do jeho vývoje). V 18. století
pokládali mnozí současníci i historici petrovské reformy za osvícenské. Ale již francouzští
osvícenci oprávněně nevnímali Petra Velikého jako osvícenského panovníka, vytýkali mu, že
přebíral ideje z ciziny, místo aby je získával z domácích zdrojů. 8
Stejně jako ve střední Evropě, ruské osvícenství bylo silně ovlivněno osvícenstvím z
Francie. Nejsilnější vliv byl během vlády Kateřiny II., která je obvykle považována za vzor
osvíceného panovníka. Je všeobecně známo, že císařovna udržovala přátelskou korespondenci
s Voltairem a Diderotem. Vědci správně tušili, že komunikace ruských vládnoucích kruhů,
včetně Kateřiny II. s významnými francouzskými osvícenci objektivně prosazovala šíření
osvícenské ideologie v Rusku. 9

6
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G. V. Grinenko, Istorija filosofii, Юрайт, Moskva, 2004, str., 399
S. L. Peštič, Russkaja istoriografija XVIII veka, část I., Petrohrad, 1965, str. 7
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Ve druhé polovině 18. století vzniká v Rusku „separátní veřejnost vzdělanců“ jako
diskusní společenství. Toto společenství se skládalo z úředníků, učenců a publicistů ve státní
službě, kteří se scházeli ve šlechtických salonech, zednářských lóžích, prvních klubech a
učených společnostech kolem moskevské univerzity. 10
Významnou roli v prosazení osvícenství hráli zednáři. Zednářství se objevilo v
Rusku v polovině 18. století. Zpočátku většinu členů ruských lóží tvořili cizinci – důstojníci a
obchodníci, ale brzy začal růst počet ruských příslušníků. Ruští zednáři překládali a šířili
západo- i středoevropská díla. Při aktivaci překladatelské práce, hrálo velkou roli "Sobranije,
starajuščeesja o perevodě inostrannych knig" (Shromáždění, které se se snaží o překlady
zahraničních knih). Bylo založeno v hlavním městě Ruska v roce 1768 a trvalo až do roku
1783. Během 15 let své činnosti vydalo shromáždění 112 knih (173 svazků). 11 N. I. Novikov a
J. G. Schwarz patřili mezi nejvýznamnější zednáře Ruska, kteří založili v roce 1781
soukromou společnost tzv. „Družeskoje učenoe obsčestvo“ (Přátelskou učenou společnost) za
účelem šíření osvícenství v Rusku a ovlivnění kulturního vývoje. Zednáři založili několik
škol, překladatelský seminář a první ruský pedagogický seminář pro výchovu kvalitních
učitelů. 12

2.3.

Osvícenství v českých zemích

Osvícenství začalo pronikat do českých zemí ze zahraničí ještě na konci 17. století.
Tento proces úzce souvisel s ekonomickými, vojenskými, politickými, náboženskými a
kulturními styky Rakouska s jinými evropskými státy. 13
V českých zemích nebylo šířeno osvícenství shora, jak tomu bylo v Rusku. Naopak
stát zakazoval vydávání a dovoz knih ze zahraničí. Cenzurní orgány hlídaly obsah děl
rozšiřovaných v zemi, aby nepropustily knihy, které se snažily podrývat autoritu katolické
církve. I osobní vztah Marie Terezie k osvícenské literatuře nenapomáhal uplatnění
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osvícenských myšlenek v zemi. Cenzurní komise vypracovala katalog zakázaných knih, mezi
nimi byly knihy Voltaira, Holbacha a Rousseaua. Počátkem padesátých let začal jezuitský řad
ztrácet svou autoritu a spolu s tím došlo i k zmírnění cenzury v habsburské monarchii. V tuto
dobu se začaly v Rakousku šířit díla osvícenských myslitelů (Voltaire, Rousseau, Montesquie,
Crébillon, Fielding, Diderot a jiné). Nástup na trůn císaře Josefa II. otevřel cestu pro šíření díl
zahraničních osvícených autorů.
Osvícenské myšlenky měly v českých zemích různé směry. Prvním směrem byla
koncepce rakouského osvícenství, rozpracovaná Gerhardem van Swietenem, P. Rieggerem, K.
Martinim a J. Sonnenfelsem. Myšlení rakouských osvícenců bylo ovlivněno Montesquieu, J.J.
Rousseau a pracemi dalších francouzských, anglických a německých osvícenců. Na české
osvícenství měly největší vliv myšlenky Sonnenfelse. Jako protiklad sonnenfelsovského
směru v českých zemích bylo nadšení pro německou literaturu. V polovině 18. století vznikl v
Čechách ještě jeden směr tzv. národně obrozenecký. Ten vychází z myšlenek J. B. Pitera, G.
Dobnera, A. Voigta, F.M. Pelcla, I. Borna a jiných. Národně obrozenecký myšlenkový směr
dosáhl největšího rozkvětu na konci 18. století a sehrál důležitou roli v následujícím
vědeckém a kulturním vývoji českých zemí.
První osvícenské společnosti vznikaly jako soukromé a neoficiální. Vznikaly
vědecké společnosti při univerzitách v Praze a v Brně, například ve čtyřicátých letech 18.
století se kolem J. Scrinci a J. Steplinga objevily vědecké kroužky experimentální a teoretické
fyziky. 14 V 60. a 70. letech se český společenský život soustředil ve šlechtických salónech. K
nejdůležitějším salónům patřily salóny F. A. Nostice, K. E. Fürstenberka a Jana Neuberga.
Počátkem 70. let vznikly v Praze dva osvícenské kroužky: seibtiánů (společnost „zdejších
učenců“) a borniánů („Učená společnost). Dalšími středisky shromáždění inteligence byly
redakce pražských časopisů (například Neue Literatur a Prager Gelehrte Nachrichten) a
knihovny (čtenářský klub Wolfganga Cerleho, čítárna při šlechtickém kasinu, čtenářský
kabinet při normální škole). Čtenářské kluby vznikaly v 80. letech i na venkově. Nejvíce
spolků se nacházelo v Praze, protože na Moravě byl stále velký vliv katolické církve. Na
Moravě zůstávala přirozeným intelektuálním centrem olomoucká univerzita. V době nástupu
tereziánských reforem roku 1774 vznikla v Olomouci Societas eruditorum incognitorum in
terris Austriacis (Společnost neznámých učitelů v Rakousku). V roce 1780 vznikla na Moravě
Soukromá společnost pro výzkum moravské flóry, fauny a mineralogie, pak roku 1799
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Společnost přátel přírody a vlastivědy. V 70. letech 18. století i na Moravě zesílil vliv
osvícenství. Jedním z propagátorů osvícenských myšlenek na Moravě byl J. V. Monse.
Osvícenská společnost se skládala ze státních a církevních úředníků, především
z dvorských úředníků, univerzitních učitelů a farářů. Ti tvořili takovou intelektuální elitu.
V osvícenských společnostech nebyly zmíněny ženy, stejně jako zástupci venkovského
obyvatelstva a nižších městských vrstev a také řemeslníci. Hlavním nositelem osvícenství byl
formující se měšťanský stav. Osvícenskou kulturu lze charakterizovat jako kulturu výrazně
mužskou. I když všichni osvícenci podporovali myšlenku elementárního školního vzdělání
pro ženy a podporovali i další ženské vzdělávání, chovali se k ženám stále skepticky. 15

2.4.

Absolutní monarchie a osvícený absolutismus

Absolutní monarchie je monarchickou formou vlády, v níž monarcha (král, císař) v
jeho nejvyšší autoritě není vázán ústavou, jednomyslně vykonává legislativní, výkonnou a
soudní moc, docela často je velitelem armády. Panovnická autorita je podle oficiální doktríny
božského původu a v některých státech je monarcha v čele nejen světské, ale i duchovní moci.
Charakteristické znaky absolutní monarchie jsou: centralizace veškeré moci; přesná
hierarchická struktura veřejné správy; dědičná povaha převodu moci; moc monarchy nemůže
být omezena.
V Evropě se absolutismus objevil ve 14. až 16. století. Vznik absolutismu byl v
Evropě způsoben změnou společenských vztahů. Státní zájem velel panovníkovi postavit se
nade všechny společenské třídy i vrstvy a jevit se jim jako nestranný rozhodčí. 16
Osvícenský absolutismus je formou vlády, která se objevila v 18. století pod vlivem
osvícenství. Absolutní monarcha prosazoval politické a společenské reformy, tzv. „revoluce
shora“. Osvícenští vládcové byli ovlivněni ideály a filozofií osvícenství. Politika osvíceného
absolutismu se projevovala ve zrušení či transformaci nejvíce zastaralých feudálních institucí
(zrušení některých třídních privilegií, podřízenost církve státu, reformy soudnictví a školství,
řešení rolnické otázky, zavádění cenzury apod.). Důležitým rysem politiky osvíceného
absolutismu byla snaha monarchů zmírnit ostré sociální rozpory ve svých zemích a zlepšení
15

16

Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století) díl III., Agro 2006, Str. 255

P. Bělina Dějiny zemí Koruny české II., Praha 1992, Str. 12

15

státní správy. Tento způsob vlády se nejvíce projevoval v rakouské monarchii za vlády Marie
Terezie a jejího syna Josefa II., v carském Rusku za vlády Kateřiny II., v Prusku za vlády
Fridricha II. Dále se také projevil ve Španělsku, Portugalsku a Dánsku.
Nejhlubší monarchický koncept osvíceného absolutismu prosadil pruský král
Fridrich II. Veliký, který zanechal třicetisvazkový soubor děl. Ovlivněný myšlenkami
osvícenství vydal Fridrich II. soubor zákonů, tzv. „Fridrichův zákoník“, který zavedl
rovnoprávný soud v Prusku, zavedl náboženskou toleranci, zrušil mučení. Ale celá sociální
struktura Pruska s převahou šlechty nad jinými vrstvami zůstala nezměněna.
Rakousko nebylo tak centralizované jako Prusko. Žily zde odlišné a etnicky různé
národy, které úzce spolupracovaly na jednom území, a dokonce ve dvou královstvích
(Uhersko, Země koruny české): Němci, Maďaři, Češi a další. Prvky feudální fragmentace
trvaly po dlouhou dobu a o jejich překonání usilovali rakouští panovníci 18. století, především
Marie Terezie a Josef II. Pokud pruská centralizace státní moci byla vykonávána cestou
„militarizovaného absolutismu“, v Rakousku měla podobu osvícenského absolutismu.
Centrální orgány sestávaly z krále (císaře), tajných a vojenských rad. Marie Terezie svými
reformami položila základ pro osvícenský absolutismus, ale důsledněji se držel politiky
osvícenského absolutismu její syn Josef II., který se po smrti svého otce Františka Štěpána
Lotrinského stal německým císařem a po smrti své matky Marie Terezie zdědil rakouské
panství. Za své desetileté vlády (1780–1790) provedl řadu reforem, nejdůležitější bylo
osvobození rolníků z nevolnictví a vydání tolerančního patentu. Hodně přispěl v otázkách
centralizace říše. Z toho důvodu se snažil prosadit němčinu jako jediný a jednotící jazyk. 17
Od počátku 18. století, v době transformace, již pravoslavně-náboženské hledisko
ztratilo své původní dominantní postavení v oblasti světské kultury. Ruské myšlení se začalo
uvolňovat od starých tradic a hledat nové zásady práva a politiky. Ruská doktrína absolutismu
si samozřejmě užívala "božského práva", ale ochotně se uchýlila k právu "přirozenému" a pro
obnovu své politiky se zabývala především koncepcí o "státním zájmu". 18 Doba panování
císařovny Kateřiny II. se nazývá osvíceným absolutismem. Kateřina II. se snažila vybudovat
„legitimní“ autokratickou monarchii a přísně definovat práva a povinnosti všech
17
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společenských vrstev. Snažila se prosadit koncept osvíceného absolutismu v Rusku. Ale její
politika byla zaměřena především na posílení moci šlechty, ačkoli některé reformy přispěly
k rozvoji kapitalismu v Rusku.

17

3. Ženy v evropské společnosti 18. století
Postavení žen v průběhu 18. století nebylo rovnocenné s postavením mužů. Studium
úlohy žen v dějinách velmi komplikuje nedostatek pramenů, protože jejich autoři se především
věnují mužům. Nejvíce informací máme o ženách z nejvyšších vrstev obyvatelstva –
příslušnicích panovnických rodů, vyšší šlechty, později i měšťankách.
Většinou byla žena vnímána negativně. Tento negativní obraz žen byl založen na jejich
slabší fyzické konstituci a také Bible se negativně stavěla k ženám. Základem tohoto pohledu byl
Evin prvotní hřích. Žena byla v představách církve chápána jako Eva, která je spojena s prvotním
hříchem a tím pádem je spojená s ďáblem. Ale proti ní stojí jiná žena – Marie, matka Boží, která
byla zobrazovaná jako symbol početí, mateřství, mateřského utrpení. V českých zemích se
nejvíce prosadil mariánský kult ve 14. století. Žena-matka užívala větší společenské úcty. Ruské
ženy upřednostňovaly kult Matky Boží, protože se identifikovaly s její rolí zástupkyní.
Důležitou roli v tvorbě specifické „ženské“ svatosti hrála taková funkce pravoslavné teologie,
jako uznání významu blahých děl. Zásadní místo pro charakterizaci ruských ženských světců
obsazovalo zapojení se do „služby“: službě své rodině a lidem, nebo pokud jde o příslušnici
královské rodiny - státu. Milosrdenství, křesťanská láska, péče o nemocné - to jsou podstatné
rysy, které tvoří stereotyp ženské svatosti v Rusku. Pravoslavná církev aktivně prosazovala ve
středověku politiku začleňování žen do náboženských záležitostí. 19
Patriarchální systém byl založen na představě o přísném podřízení ženy mužovi,
protože podle podstaty je slabá fyzicky a mravně. Muži měli spravovat ženy pro své vlastní
blaho a pro blaho společnosti, ženy měly poslouchat muže, řídit se jejich radami a sloužit rodině.
Nicméně, stejně jako ve většině patriarchálních společností, moc mužů nebyla absolutní. Ženy s
vysokým společenským postavením mohly přikazovat mužům z nižší vrstvy, starší ženy
mladším, síla tchyně nad švagrovou byla skutečně neomezená a vdovy byly často nezávislé.
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Při popisu patriarchální struktury společnosti petrovského Ruska dospěli západní
historici k závěru, že taková struktura dávala ženám i některé výhody, jako je dobře zajištěná
ochrana a navíc i omezenou příležitost mít poměrně aktivní roli ve společnosti. 20
Aby se zjistilo, proč bylo takové chování k ženám v Rusku v 18. století, je potřeba si
uvědomit, co představuje spis „Domostroj“ a do jaké míry byl ruskou společnosti vnímán.
„Domostroj“ je pramen sepsaný v 16. století, který obsahuje doporučení a poučení pro každého
křesťana – muže, ženy, děti, sluhy i služky. Podle řady významných ruských historiků: Solovjeva
S.M., Nekrasova I.S., Orlova A.S., Kolesova A.S. pochází dílo „Domostroj“ z 15. století z
období Novgorodské republiky a poprvé se objevilo ve Velikém Novgorodě. 21 Za autora je
považován protopop Silvestr, protože vydání ze 17. století pod jeho redakcí bylo více známé. Ale
podle názoru historiků je text „Domostroje“ syntézou práce několika autorů. Fakticky
„Domostroj“ představuje systematickou sbírku současných morálních a etických norem chování
a moralizujících textů.
Pro obyvatele Ruska 16. a také i 18. století byl každý nový rok podobný předchozímu.
Kalendářní dny byly vázány na zemědělský cyklus setí, pěstování, sklizeň. To je nejdůležitější
aspekt života, který určuje vše ostatní: na sklizni závisí zda rodina přežije. Ve středověku a
raném novověku neexistují prakticky žádné relativní pravdy, existují pouze axiomy, které je třeba
přijmout bez jakéhokoli důkazu: hierarchie ve společnosti je přirozená, poslouchat ty, kteří jsou
ve vrstvě nadřazení, nezbytní atd. Toto myšlení je iracionální, je postaveno na víře a v tomto
případě člověk nepotřebuje důkaz. Také je třeba pochopit, že v té době je vnímání vztahů ve státě
i v rodině téměř stejné. Kvůli tomu v textu „Domostroje“ dokonce vznikají nejednoznačnosti:
gosudarem (carem) je nazván car a majitel domu či otec rodiny, tadý jde o to, že oba byli
hospodáří. Ukázalo se, že není náhodou, že vůdcem státu, bylo zvykem vidět otce-živitele a
obránce.
Pro středověkého obyvatele Ruska bylo charakteristické jít s davem, podřídit se
stávajícímu průběhu věcí než být tvůrcem svého osudu. Člověk netvoří světový řád, ale naopak –
světový řád diktuje způsob života člověka. Takový „poslušný“ postoj k osudu se mění po
Petrových reformách, kdy je Rusko občas násilně zasaženo evropskými hodnotami. Nicméně
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Boľšakova, Istorija Rossii v gendernom izmerenii: sovremennaja zarubežnaja istoriografija, Moskva 2010, str. 16
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Čumakova, Čelovek i ego mir v „Domostroe“. Obraz čeloveka v kuľture Drevnej Rusi, Petrohrad, 2001, str. 132-146
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pouze elita ruské společnosti akceptovala inovace. Střední a nižší vrstvy stále žijí v bývalém
hodnotovém systému, ve způsobu „Domostroje“. 22
Nakolik „Domostroj“ odráží realitu, je asi nejtěžší otázkou. Pramen vykresluje obraz
ideálního vztahu člověka s rodinou, se státem, s církví a domem. Ve skutečnosti je to jen příklad
toho, co by mohlo být a k čemu se mělo směřovat. Poučení „Domostroje“ nám ukazují, že ruská
společnost byla silně závislá na pravoslavném náboženství a tradičním postoji. Tato situace se
začala měnit za vlády Petra Velikého, ale transformace nezasáhla široké vrstvy společnosti. S
toho vyplývá, že postavení ruských žen se ještě dlouho nemění.
Žena měla svou přirozenou doménu – vnitřek obydlí. Žena mohla hrát významnou roli i
v obchodnickém prostředí, jak dosvědčuje příklad z Curychu ze 17. století: „Záležitosti
domácnosti byly zcela přenechány svědomité péči ženy. Patřilo sem udržování čistoty, šetrnost i
zajišťování různých oslav, dohled nad tím, aby se každá věc vykonala řádně a v pravý čas...
Vyznat se a obratně si počínat v každé domácí práci, od kuchyňského díla až po umělecké
výtvory s jehlou a nití, bylo jejím potěšením stejně jako cvičení v hudbě pro radost sobě i svému
muži. Nejvyšší ctižádostí ženy byla vážnost jejího muže, dobré vychování a pověst dětí, dále, aby
mohla svému muži být nápomocná v obchodu, zastupovat ho v jeho nepřítomnosti a vést si v
mnoha věcech stejně dobře jako on. Starosti o výchovu dětí sdílela s mužem, ale řídila se
stejnými plány a postupy jako on.“ 23
Jedním z důležitých směrů v genderové historii tradičního období je studium
majetkových vztahů. Tak vědci zdokumentovali vznik omezení ženských pozemkových práv
koncem 16. století. Po schválení lokálního systému (pomestnoj systemy) 24 však byly jejich
závěry protichůdné. V polovině 17. století stát opět rozšířil vlastnická práva žen, přidal věno a
podíl vdovy do lokálního systému a tento trend pokračoval i později, kdy se dotkl i obchodnické
vrstvy. 25
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V.V. Kolesova, Domostroj, poučenija i nastavlenija vsjakomu christianinu, Institut russkoj cevilizacii Rodnaja strana, 2014, str.5-8
Ulrich Im Hof, Evropa a osvícenství, Str.207
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Lokální systém je řádem držení půdy v ruském státě v 15. a 17. století. Právní základy lokálního systému v Rusku
byly zakotveny v Suděbniku (ruský spis zákonu) z roku 1497. Jde o držení půdy, dané panovníkem ve vlastnictví (pro
dobu služby nebo celoživotní použiti) služebníkovi jako odměna za vojenskou nebo státní službu.
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Z mnoha dokumentů vyplývá, že žena měla obrovský vliv na domácí práce. 18. století
bylo klíčovým obdobím, během kterého se odehrála změna postavení žen nejen ve společnosti,
tak i v rodině. Nejdůležitější roli zde hrály reformy cara Petra I., přitom nejen veřejné vyhlášky,
které vyžadovaly, aby se šlechtici oblékali a chovali v souladu s evropskými normami, ale také
zákon z roku 1716 o majetku ve sňatku a představy o vzdělání žen. Je třeba poznamenat, že
nařízení o uspořádaní shromáždění (assamblei) 26 vytvořilo nové veřejné prostory, ve kterých
ženy hrály důležitou společenskou roli. Předepsané normy rytířského chování a zdvořilosti v
nejvyšších vrstvách společnosti znamenaly radikální změnu kódů gendru a sexuality, to byl první
příklad invaze nejvyšší moci v determinovanost vnímání, reprezentace a sociální nezávislosti
žen. Petrovovy transformace byly považovány za obrat v genderové historii Ruska. Petr Veliký
vytvořil celou generaci "nových lidí", kteří měli přeměnit Rusko na evropskou velmoc.
Jak víme, za vlády Petra I. byl vydán manuál pro mladé lidi „Junosti čestnoe zerkalo“, ve
kterém je část věnovaná dívkám - „Devičeskoj česti i dobrodeteli venec“. Tam se hodně píše o
tom, jak se má chovat slušná dívka, ustanovují se hranice přípustnosti. Z dvaceti nejdůležitějších
ctností „ušlechtilé dámy“ téměř polovina se vztahuje k náboženství, což významně koriguje
představy o sekulárním charakteru doby Petra I. Dále jsou zde zahrnuty takové vlastnosti, jako je
oddanost, nevinnost, ctnost, skromnost, mlčenlivost a snad jen pracovitost a hospodárnost se
překrývají s Petrovými hodnotami „protestantské etiky“. Obraz „nepoctivých“ dívek, které se
smějí, mluví s mladými lidmi, pijí víno a zpívají „drsné“ písně, nutí autora přemýšlet o tom, že
na počátku 18. století se ruské ženy potýkaly s protichůdnými požadavky a byly nuceny vytvořit
si „dvojí identitu“. „Dvě tváře“ demonstrovaly i ženy ruských šlechticů: v zahraničí se chovaly
jako světácké dámy a doma, a to zejména v Moskvě, vypadaly jako „zbožné jeptišky“ a
vyhýbaly se veškerým kontaktům s cizinci. Proto není nutné přehánět zvláštní podřízenost ruské
ženy „uvězněné“ v domácnosti „Domostrojem“. Ruská žena přijala svobody, které jí byly
poskytnuty Petrem I., s takovým nadšením, že téměř okamžitě muselo být voláno po skromnosti.
Mimo jiné „Zerkalo“ bylo určeno především pro šlechtickou vrstvu.
Evropské ženy byly stejně podřízené mužům – nejprve otci, po sňatku manželovi.
Jedinou relativně svobodnou a samostatnou ženou byla vdova, ale jen pokud disponovala
26

Shromáždění (z franc. assemblée “shromáždění”) je prototyp šlechtického plesu, oslava. Bylo uspořádáno Petrem
Velikým v prosinci 1718. Myšlenka shromáždění byla převzata Petrem I. jako forma trávení volného času v Evropě.
Toto shromáždění bylo uspořádáno ve všech ročních obdobích. Program shromáždění zahrnoval hostinu, tanec, hry
a konverzaci. Etiketa chování při shromáždění byla založena Petrovým dekretem. Podle nařízení byla návštěva
assambleji povinná nejen pro šlechtice, ale i pro jejich manželky.
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majetkem. Existují případy vdov, kdy se ženy stávaly držitelkami majetku po smrti svého
manžela. Tyto ženy měly po svém ovdovění několik možností a záviselo především na nich, jak
se rozhodly. Mohly zůstat vdovami, další možností byl další sňatek, který ženy většinou
uzavíraly tehdy, pokud chtěly nadále na usedlosti hospodařit, jen výjimečně se vdávaly ženy na
výměnku. Šance vdov uzavřít sňatek ovlivňovaly především dva faktory: jejich věk a majetek. 27
Někteří historici předpokládají, že bohatství dělalo z žen atraktivní nevěsty, a tak jim zvyšovalo
šanci na nový sňatek. Také se objevuje přesvědčení, že ženy s dostatečným majetkem neměly
sňatek zapotřebí, že bohaté ženy spíše preferovaly samostatné hospodaření. Naproti tomu se
občas objevují i nelehké osudy vdov, jejichž vdovské věno bylo příliš malé nebo jim bylo v
rámci následných sporů s jinými členy rodiny upřeno. Takové ženě nezbývalo nic jiného než se
vdát znovu, aby ji zabezpečil její nový manžel; postavení této vdovy se tedy prakticky nelišilo od
postavení, kterého se jí dostávalo ještě jako dceři.
V českých zemích bylo do konce 18. století obvyklé, že hospodaření ženy na poddanské
usedlosti bylo pociťováno jako provizorní a spíše nežádoucí stav. 28 Do konce 18. století byla v
Čechách obvyklá situace, že hospodář zemřel dříve, než jeho dědic dospěl. Pokud po smrti
hospodáře byla před dětmi dědičkou vdova, bylo zde velké nebezpečí, že se po jejím dalším
sňatku její statek dostane do „cizích rukou“. Vzhledem k tomu, že 18. století bylo dobou, v níž
hospodáři ve zvýšené míře dbali na zachování rodové kontinuity, je pravděpodobné, že tato
eventualita pro ně nebyla příliš žádoucí. Na roli ženy jako prozatímní hospodyně je nejlépe vidět
proměna majetkoprávního postavení žen. Pokud byla ženě svěřena správa nemovitosti, došlo k
tomu právě především z potřeby dosadit na usedlost prozatímního hospodáře. Nejzřetelnější je
tato skutečnost patrná v letech 1691–1740, kdy žena držící usedlost byla ze 70% prozatímní
hospodyně. 29
Nerovnost mezi muži a ženami byla obrovská i v šlechtickém prostředí . Manželka
obvykle dostávala status svého manžela, ale sňatkem se šlechtičnou nešlechtic nedostával
šlechtický titul. Šlechtična měla jediný hlavní úkol – rodit děti. Vzhledem k tomu, že byla
vysoká úmrtnost při porodech, šlechtic hned po smrti manželky hledal novou „partii“. Mnozí z
nich tak zažili několik manželství. U žen naopak další svazky nebyly běžné . Vdova ze šlechtické
vrstvy měla v souladu s dobovou morálkou až do své smrti chodit v černém šatu a vdovském
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závoji. 30 Pokud však ovdověla šlechtična opravdu hodně mladá, pak přece jen tu byla naděje, že
by se mohla vdát podruhé. Nejpřísnější mravy v tomto ohledu panovaly ve dvorském prostředí.
České ženy 18. století byly znevýhodněny i v následujících případech, například, ve
vnímání nevěry nebo ztráty panenství před svatbou. Zatímco u muže se mimomanželské vztahy
běžně tolerovaly, u šlechtičen nevěra, alespoň oficiálně přiznaná, přinesla zneuctění a poskvrnění
rodu. Příkladem byl francouzský dvůr v 17. a 18. století. Tam se objevovaly metresy (milenky
panovníka), které měly zcela otevřený vztah. Metresa se stala v podstatě majetkem krále a směla
sloužit pouze jemu, za to získávala velký vliv na domácí i zahraniční politiku. Za Ludvíka XIV. v
tomto směru vynikla paní de Montespan, za Ludvíka XV. markýza de Pompadour a hraběnka du
Barry. 31 U vídeňského dvora taková volnost v mravech jako ve Francii nebyla. Je ovšem známo,
že František Štěpán Lotrinský neoficiálně měl občas mimomanželské vztahy.

3.1. Vládnoucí ženy
V historii takové patriarchální země, jako je Rusko, byla ženská vláda často ovlivněna
podezřením a nedůvěrou, a dokonce byla zpochybňovaná i zástupci genderového přístupu
k historii. V 18. století se objevuje výrazný paradox: v zemi dominuje uspořádání podle
takzvaného „Domostroje“ pocházejícího ze 16. století, ruská společnost jasně zachází se ženami
jako s bytostmi druhé kategorie, ale u moci byly po téměř 68 let ženy, a to ještě k tomu ty z té
nejspodnější, bezmocné „kasty“: vdovy (Kateřina I., Anna Ivanovna, Kateřina II.) a neprovdaná
(Alžběta Petrovna). V minulosti se příslušnice této „kasty“ musely buď vdát, nebo odejít do
kláštera. Nicméně, již s odkazem na řadu ženských panovnic 18. století, nejsou hodnocení tak
pozitivní. Autoři poznamenávají, že vládnoucí ženy ve skutečnosti musely převzít mužské
břemeno a chovat se podle toho. 18. století bylo klíčovým v dějinách vztahů mezi ženami a mocí
v Rusku. Představa o ženách jako o podřízených bytostech nepochybně přetrvala z období
předcházejícího Petrově vládě i do 18. století, a to navzdory dramatickým změnám, ke kterým
došlo v ruské společnosti v důsledku Petrových reforem. Obvyklým postojem pro toto období
bylo tvrzení o neschopnosti ženy zapojit se do záležitostí vyžadujících duševní a volní úsilí,
zejména v řízení státu.
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Na první pohled vypadá role ženy-císařovny jako náhodná a ony samy si připadají jako
oběti neúspěšné reformy, kterou provedl Petr I., který přikázal přenést dědictví bez ohledu na
příbuznost a pohlaví. Základem dědictví moci byla politická jednomyslnost v otázce
pokračování ruské evropoizace. Ale absence testamentu, malý počet členů carské rodiny, rychlá
smrt přímého dědice a nedostatek mužských potomků stále více prosazovaly požadavky na
změnu linie následnictví ruského trůnu, v důsledku čeho byly přivedeny k moci ženy.
Šlechta je považovala za vhodný objekt manipulace, neboť někdy se v politice špatně
orientovaly. A ženy, které přišly k moci v patriarchální zemi, často interpretovaly svou roli z
hlediska dominantní kultury. Sama Kateřina II. o sobě psala, že je žena s mužským myšlením.
Avšak tak dlouhá přítomnost žen na ruském trůně nemohla být a nebyla náhodná. Byl to
přirozený výsledek obrovských reforem Petra I. v oblasti vlády.
V panovnické rodině Romanovců zůstávalo více žen než mužů. Na obecném pozadí
historie 18. století v Rusku byly pouze císařovny navzdory všem svým slabostem, rozporům,
nekonzistenci a závislostem na favoritech schopny vládnout na rozdíl od mužských potomků,
kteří se dost často chovali jako chlapci, když se jim podařilo uchopit moc aspoň na krátkou dobu.
Ukázalo se, že pro ženy bylo mnohem jednodušší než pro muže překonat nové, obecně poněkud
nejasné situace. Ženy, nejen císařovna Anna Ivanovna (1730–1740), ale také i Alžběta Petrovna
(1741–1761), byly mnohem více bohabojné než mužští carové, sledovaly dodržování obřadů
pravoslavné církve. Zvláštní genderová kultura císařoven byla základem jejich politiky, včetně
jejich „mužské“ odhodlanosti. Odhodlané činy žen na ruském trůnu především způsobily kritiku,
například projev Anny Ivanovny, která souhlasila s omezením své moci, ale pak zastavila
platnost „kondicií“ a postavila místo ruské oligarchie německou. I ty nejlepší z „houževnatých“
projektů Kateřiny II., jako je pokus o rozdělení moci a vytvoření městských vlád, se ukázaly
jako neživotaschopné a sloužily pouze jako model pro budoucí reformy. 32
V prostředí blízkém ke dvoru bylo vládnutí ženy považováno za dočasné nebo nucené.
Pod tlakem antifeministického veřejného mínění uskutečnily vládnoucí císařovny nějaké veřejné
akce, kterými prokázaly svůj pevný záměr předat moc mužskému dědici, jakmile to bude možné.
Nejzřetelněji se tento trend projevil, když Anna Ivanovna přinutila zemi v roce 1731 složit
přísahu věrnosti nenarozenému dítěti mužského pohlaví z budoucího manželství své ještě
nezletilé neteře Anny Leopoldovny a stále neznámého cizího prince. Řízením osudu se 9 let po
této přísaze narodil chlapec Ivan Antonovič. Problém dědičnosti byl pro následující vládkyně
32
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palčivý. Císařovna Alžběta, která se dostala k moci v důsledku spiknutí stejně jako její matka
Kateřina I., hrála na „reinkarnační kartu“ svého otce Petra Velikého a se snažila přesvědčit gardu
a pak i společnost o tom, že jejím příchodem se v ní symbolické tělo Petra jistě znovuzrozuje.
Ale ve stejné době se snaží přesvědčit i obyvatele, kteří nevěřili v reinkarnaci. Proto už na
začátku panování označila za svého nástupce synovce Karla Petra Ulricha HolštýnskoGottorpského (Petra III. Fedoroviče) a zavřela jej do „zlaté klece“, aby jej jako dědice měla pod
přísnou kontrolou. Dynastická situace byla velmi nepříjemná i pro Kateřinu II. Až do dne úmrtí
císařovny Alžběty se podle předpokladů Bestuževa-Ryumina, Panina, Šuvalova a dalších
ambiciózní velkokněžna neprojevovala jako samostatná plnomocná vládkyně, ale jako regentka
za nezletilého Pavla Petroviče. Když se stala carevnou v důsledku převratu, společnost
předpokládala dobu její vlády jen do doby, než dědic trůnu dosáhne věku 18 let. Toto očekávání
proniklo do činnosti učitele Pavla Nikity Panina a Pavel se připravoval ke vstupu na trůn. Ale na
počátku 70. let se moc Kateřiny II. posílila tak, že byla schopná neutralizovat úsilí Nikity Panina
zaměřené na prosazení Pavla na ruský trůn.
Je důležité poznamenat, že nad vládnoucími ženami neustále visel Damoklův meč
v podobě sňatku, mimo něhož jejich samotná existence působila ostudně. 33 Snoubenci se pro
korunované vdovy a děvčata neustále objevovali. Ve velmi obtížné situaci byla po příchodu k
moci císařovna Kateřina II. Na jedné straně toužil Grigorij Orlov se s ní oženit, což společnost v
zásadě odsoudila. Na druhé straně se samotná společnost obávala problému formální osamělosti
carevny. Mezi šlechtou se diskutovalo o řešení všech problémů „ideálním způsobem“: bylo nutné
vdát Kateřinu za „Ivanušku“, bývalého cara Ivana Antonoviče, uvězněného ve Schlüsselburgu.
Ve veřejném svědomí šlechty byly negativní aspekty vlády žen zmírněny mnoha
okolnostmi. Za prvé, všeobecně uznávanou tezí tehdejší společností, tedy humanismem žen jako
vládců. Toto přesvědčení bylo patrné za panování Alžběty, která za dvacet let vlády nepodepsala
žádný trest smrti, a to zejména za vlády Kateřiny II., jejíž humanismus a osvícení dalo
samoděržaví, podle výrazu A. B. Kamenského, „lidskou tvář“. 34 Za druhé, s vládou ženy byly
vyšší vrstvy společnosti smířeny s tím, že ve své podstatě dvorský život a dvůr jako takový byly
symbolickým prostorem ženy, jako původně dům a domácí záležitosti byly těsně spojené
s ženským elementem. Tato oblast se stavěla do opozice proti válkám, skutečné činnosti mužů.
U dvora však byly od osoby panovníka (ať je to muž nebo žena) potřebné další vlastnosti, které
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původně byly připisovány ženám – schopnost vyhovovat, líbit se, lichotit a vést neustálý boj
o nadvládu s pomocí intrik, pokrytectví a schopnosti lhát.
Opačné bylo vnímání žen na trůnu u poddaných. Je známo, že deviantní chování, které
stanoví předpisy, často jen odráží zamítnuté, ale skutečné chování ve společnosti. Hromadné
materiály „sysknych vedomství“ detektivních oddělení dovolují dospět k závěru, že žena na
trůně byla v tehdejším prostředí vnímána jako nesmysl. To bylo nejjasněji vyjádřeno v
uznávaném zločinu, útok na čest panovníka, ale docela často i při přípitku: „Zdravstvujte,
vsemilostivějšaja gosudaryňja imperatrica, chotja ona i baba!“. Petrovské reformy ve sféře
životního stylu zásadně nezměnily tradiční přístup společnosti (v mužské a ženské) k ženě jako k
méněcenné, nekompetentní bytosti. Za prvé se Petrovy reformy nedotkly širokých vrstev
obyvatelstva, kde se vytvářely názory na ženu. Podle společenského mínění byla žena slabá jak
duševně a tělem, tak i rozumem. Jedním z nejčastějších prohlášení ve vztahu k císařovnám, kvůli
kterým lidé často skončili v mučírně, bylo obyčejné, až dosud užívané ruské přísloví: „Žena má
dlouhé vlasy, ale její rozum je krátký.“ Přirozeně pak, jako nyní, toto přísloví bylo často
vyslovováno muži, o jejichž duševních schopnostech by se mohlo silně pochybovat. V 18. století
se používala jiná analogie toho přísloví: „Běda tomu domu, který manželka vlastní.“ Pokud
někdo řekl toto přísloví, mohl se dostat do vyhnanství na Sibiř.
Skutečnost, že příslušnost ženy k nejvyšší moci, především vdovy nebo dívky, velmi
přispívala ke zničení představ obyvatelstva o posvátnosti samoděržaví a k rychlému omezení
rituální svatosti panovníka. Posvátnost autokracie silně narušil i Petr Veliký, jehož reformy a
náročné, pokud jde o tradice, chování Petra vedlo k tomu, že lidé začali pochybovat o pravosti
carový osoby. Příběh Pugačeva je nejvýraznějším příkladem: v myslích obyvatelstva
přišel Pugačov v podobě „pravého cara Petra III.“, který zázračně unikl smrti rukou své
manželky.
Ale přesto, doba „ženské vlády“ v 18. století zvláště přispívala ke zničení mýtu o svatosti
nejvyšší moci v Rusku. Ceněná a ve středověku přísně střežená myšlenka o samovládci
jako místodržiteli Boha na zemi, jako posvátné osobě, jako pozemském bohu, přišla do zjevného
a nápadného rozporu s realitou. Probíhalo bolestné rozštěpení ve vnímání symbolického
a fyzického těla panovníka.
Zde se dotýkáme jiného důležitého aspektu při posuzování vlády ženy. Hovoříme o tom,
že veřejnost 18. století vnímá sexuální aktivitu mimo manželství jako neslušnou, obscénní
a „smilstvo“ vnímá jako trestný čin. Skutečnost, že ruské císařovny 18. století nebyly vdané,
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byla jedním z nejrozšířenějších a živě diskutovaných problémů tehdejší společnosti. Mezi ně
patří dřívější a aktuální „marnotratná“ historie vládnoucí císařovny, osobní složení milenců, tajné
styky císařovny a osud jejích nemanželských dětí a konečně i různé výskyty výklenků v paláci,
citované s pestrými detaily.
Některé epizody naznačují, že nadbytečná svoboda ženského chování (včetně sexuálního)
byla formálně odsuzovaná ušlechtilými dámami, ale když ve druhé polovině 18. století
nastoupilo osvícenství, tolerance a hédonismus, oslabily do značné míry pouta omezení této
svobody. Nemít jako světská dáma obdivovatele či milovníka se stalo nemódní. Koncept
manželství se také změnil. Četné milostné příběhy Kateřiny II., která vládla 34 roků obklopená
milenci, začala společnost tolerovat, milostná dobrodružství ji zajímala více než dříve
romantické vztahy Anny Ivanovny nebo Alžběty Petrovny. Ale tato tolerance neovlivnila celkové
veřejné mínění, že žena u moci je nežádaným, škodlivým jevem, že škodlivě působí na
společnost, odráží „nadvládu vášně“ na rozdíl od právního státu nebo tradice. Současně
rozvinutou představu o neschopnosti žen zapojit se do státní správy nebo se vůbec zabývat
veřejnými záležitostmi (mimochodem, tento názor byl velmi aktivně podporován ženami)
nezměnil ani zážitek z vlády Kateřiny II., jejíž vládní schopností obvykle nebyly
zpochybňovány. Výsledkem se stala legislativa císaře Pavla I. z roku 1797, která navždy
uzavřela cestu ženám k trůnu. Tímto činem toto zvláštní období žen u moci v Rusku navždy
skončilo.
V Evropě byla politická moc založena na otcovské a patriarchální tj. pozici, stvrzené
politickým a teologickým propojením pojmů „otec rodiny“, „otec státu“ a „Bůh otec“. 35 Světská
a církevní vrchnost byla chápána jako patriarchální. Centralizovaný stát byl založen především
na moci muže v rodině a ve státě. Ve svých Dvou pojednáních o vládě (Two Treatises of
Government, 1689) John Locke přemýšlel o moci otcovské a moci ženské. Politická moc podle
něho vychází z dobrovolného spojení a ze souhlasu poddaných, zatímco rodinné vztahy jsou
předhistorické a přirozené, nejsou tedy součástí občanské společnosti. 36 Z toho vyplývá, že otec
nemá politickou moc nad svými dětmi, pouze povinnost je vychovat. Locke tvrdil, že manželské
společenství je občanskou smlouvou, že ženy mají také právo na vlastnictví. Matky a otcové
mají ve vztahu k dětem stejné postavení, jejich autorita představuje „rodičovskou moc“.
Podřízenost ženy tedy není politická, ale je „manželské“ povahy, a proto je přirozená. Jedná se
„pouze o podřízenost, jakou je každá žena povinována svému muži.“
35
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Ženy vládly jako samostatné královny po boku svých mužů, jako regentky nebo jako
metresy v nemanželském svazku. Císařovna Marie Terezie s 16 dětmi demonstrovala svou
panovnickou schopnost tím, že vystupovala jako ideální manželka a matka. Habsburky stálo
uznání nástupnického práva pro ženy (vyjádřené v Pragmatické sankci z roku 1713) ostatními
evropskými panovníky značné úsilí. Marie Terezie nikdy nepotlačovala svou přirozenou
ženskost, naopak ji dokázala využívat. K tomu například přispívalo početné potomstvo. 37
Narozdíl od toho, že Marie Terezie byla samostatnou císařovnou, nikdy neodporovala názoru, že
státní vláda se má nacházet v rukou mužského potomka habsburského rodu. O tom svědčí i
nařízení svým dcerám, že musí být podřízené svým manželům.
Marie Terezie byla oslavována v Rakousku jako mimořádná panovnická osobnost.
Navzdory svému konzervativnímu postoji se rychle pustila do osvícených reforem státu, což
dosáhlo ještě většího rozvoje za vlády Josefa II. V českých zemích byla císařovna vnímaná jako
česká královna nebo v některých pramenech jako matka všech svých poddaných. Ale v českých
zemích se vyskytoval i opačný názor. Marie Terezie byla tady vnímána jako "macecha Čech",
což vycházelo z jejího nedostatečného respektování českých stavů na rozdíl od vřelejších vztahů
s Maďarskem. 38 Marie Terezie, která se držela tradicí,dokázala použit cizí, především pruské
vzory tam, kde to bylo potřebné. Položila základy kvalitního školství a výkonné byrokracie,
přebudovala konglomerát historických zemí a národů v centralizovaný stát s moderní armádou a
racionální správou. 39 Tato racionalizace správy byla spojena s germanizaci, což z pohledu
vývoje českého nacionalismu a v souvislosti s protireformací bylo vnímáno jako nadvláda.
Obrozenci popisuji období vlády Marie Terezie za vrchol "doby temna", které trvá od roku
1620. 40 Také v českém a moravském prostředí bylo jméno Marie Terezie spojeno s větou „Marie
Terezie ztratila Slezsko“. To bylo spojeno především s tím, že byla ženou na habsburském trůně,
a že nedokázala být ochráncem svého státu, což se očekávalo od panovníka.
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Názory na panovnickou činnost Marie Terezie jsou rozdílné. To spočívá v tom, že hodně
děl bylo napsáno z pohledu emancipačních snah českého národa. Proto tereziánská epocha
zanechala v pracích historiků výrazně nejednoznačný pohled. Problémem je poměrně malý počet
českých monografií věnovaných Marii Terezií. Většina historických prací, zahrnujících 18.
století, se zaměřuje na sledování dlouhodobějších historických úseků, a vláda Marie Terezie byla
jen jejich součástí, příkladem je dílo "Velké dějiny zemí Koruny české" X. svazek, 2001. 41
Negativní vnímaní činnosti Marie Terezie vyplývá i z kritiky jejích reforem, které rušily nebo
omezovaly české stavy. V době Marie Terezie se stavovský stát velmi výrazně transformoval,
což omezilo vliv stavů. Historik J. Kalousek dospěl k názoru, že stavy jako elita a reprezentant
státu dohrávaly svoji historickou úlohu. Stavy zastupovaly stará privilegia a bránily se zavádění
nových pořádků. Například v 70. letech 18. století v době, kdy na venkově panovalo značné
napětí spojené s přípravami robotních reforem, stavy začaly rozšiřovat falešnou informaci o
existenci tzv. Zlatého patentu, který podepsala Marie Terezie, a který měl zbavit nevolníky
veškeré roboty. A to přivedlo k povstání, které se odehrálo v roce 1775. Výsledkem bouře se
stalo vydání nového robotního patentu, kterým Marie Terezie snížila robotní povinnosti
poddaných, čímž se dostala do opozice vůči českým stavům. 42 Druhé kritické vnímání panovnice
bylo spojeno se zavedením němčiny jako úředního jazyka. Byl to záměr o sjednocení,
centralizaci a racionalizaci říše. Ale v českých dějinách byl tento projev vnímán jako likvidační
krok v oblasti českého jazyka a českého národa. 43 Mimo jiné má období panování Marie Terezie
zvláštní důležité místo v dějinách vývoje českého království.
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4. Kateřina II.
4.1.

Životopis

Sofie Frederika Augusta princezna Anhaltsko-Zerbstská, známá jako Kateřina
Alexejevna, přijela do Ruska roku 1744 spolu se svou matkou Johannou Alžbětou HolštýnskoGottorpskou jako nevěsta pro dědice ruského trůnu Petra III. Sofie byla vybrána ruskou carevnou
Alžbětou Petrovnou jako manželka následníka trůnu záměrně. Její matka pocházela z rodu
Holštýnsko-Gottorpského a její otec Kristián August byl příslušníkem Anhaltsko-Zerbstské
dynastie. Budoucí manželé byli příbuznými po linii matky Kateřiny. Proč volba císařovny
Alžběty Petrovny případla na dceru neznámého Anhaltsko-Zerbstského knížete Kristiána
Augusta, který působil u pruského krále nejdřív ve funkci velitele pluku, a pak byl velitelem
Štětína a následně guvernérem. To bylo podporováno několika okolnostmi. Jednou z příčin byla
sympatie císařovny k holštýnské dynastii. Sama Alžběta se měla stát manželkou Karla Augusta
Šlesvicko-Holštýnsko-Gottorfského 44, ale ten neočekávaně zemřel na neštovice. Druhý důvod
měl vážnější charakter: Alžběta Petrovna měla před sebou velký výběr nevěst pro svého synovce,
který se připravoval na to stát se dědicem ruského trůnu, ale její volba padla na obskurní
princeznu z důvodů poměrně přesně a přesvědčivě popsaných saským rezidentem Petzoldem,
který pozorně sledoval události na dvoře v Petrohradě, když napsal: „Je nejlepší zvolit nevěstou
velkoknížete tu nevěstu, která by byla protestantského vyznání, pocházela by z významného
šlechtického, ale malého rodu, aby ani její vztahy, ani družina princezny nevzbudily mimořádnou
pozornost nebo závist místních lidí.“ 45 Na základě toho Alžběta rozhodovala tak, že by se taková
princezna mohla stát poslušnou manželkou, bez zájmu o politiku a intriky. Významnou roli
dokonce sehrál i přitažlivý zevnějšek princezny.
Mezi osoby, které se snažily prosadit Kateřinu v Petrohradě, patřil pruský král Fridrich II.
Po připojení Slezska potřeboval pruský král přátelství se Švédskem a Ruskem. Tomuto přátelství
měl pomoci sňatek dědiců těchto dvou mocností. Alžběta opravdu chtěla oženit svého synovce
s pruskou princeznou, ale Fridrich nechtěl provdat svou sestru za ruského barbara a zamýšlel
provdat ji za švédského dědice Adolfa-Fridricha Holštýnského, a tak plánoval posílit své
diplomatické zástupce ve Stockholmu. Pro ruského dědice nechal dceru svého věrného polního
maršála, bývalého guvernéra Štětína. Fridrich II. píše ve svých zápisech, že sňatek Petra
a Kateřiny je jeho zásluhou a jeho nápadem. To manželství považoval za důležité pro zájmy
44
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Pruska a v Kateřině viděl osobnost, která bude nejvhodnější pro jejich podporu ze strany
Petrohradu. 46
Až do třinácti let, kdy se Sofie Frederika Augusta s matkou objevily v Rusku, mají o ní
historici docela málo informací. Knížecí rod byl tak malý, že se o rodičích stejně jako i o dceři
nezachoval žádný zdroj. Rodiče nemohli dát své dceři Sofii dostatečné vzdělání, které bylo
příslušné knížecímu rodu. To se dá vysvětlit nedostatkem finančních prostředků rodiny na
zkušené učitele a vychovatelky, kromě budoucí císařovny rodina měla ještě čtyři děti, které
vyrůstaly a vyžadovaly pozornost. 47 Její hlavní učitelkou byla madam Kardel. Učitelé především
učili Kateřinu německému jazyku, tanci a hudbě. 48 Jak je možné vidět, její znalosti získané
v dětství byly velmi skromné. Kateřinu připravovali na manželství s nějakým knížetem, kterých
byl v tu dobu v tehdejším Německu velký počet.
Dne 10. ledna 1744 se princezna v doprovodu své matky Johanny-Alžběty vydala na
tajnou cestu do Ruska, její matka byla uvedena v cestovních dokladech jako hraběnka Reinbek. 49
Po více než dvou týdnech dorazily na území ruské říše. Od té doby začal nový život princezny.
Dne 9. února přijely Kateřina s matkou do Moskvy a ve stejný den byla princezna představena
velkoknížeti Petrovi Fjodorovičovi. Později Kateřina II. vzpomínala: „Během prvních deseti dnů
byl mnou Petr velmi zaujat.“ 50 Ale vzájemné sympatie netrvaly dlouho. Při bližším seznámení se
ukázalo, že povahy budoucích manželů jsou naprosto neslučitelné.
Po svém příjezdu do Ruska začala budoucí carevna pilně studovat ruský jazyk, pravoslaví
a ruské tradice. Mezi její učitele patřili Simon Todorsky (učitel pravoslaví), Vasilij Adadurov
(učitel ruského jazyka), autor první ruské gramatiky, Lange (učitel tance).
Brzy po příjezdu do Ruska 28. června konvertovala k pravoslaví a přijala jméno Kateřina
Alexejevna podle matky císařovny Alžběty. Kateřina velmi podrobně popsala přípravu k obřadu
křtu ve svých zápiskách: "Pskovský biskup připravil pro mě mojí řeč; on přeložil mojí řeč z
německého jazyka do ruského; já se učila nazpaměť ruský text jako papoušek... Během třech
dnů, předcházejících 28. červnu, jsem měla držet půst..." 51 O tom, kdo bude kmotra Kateřiny,
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podle zápisu budoucí carevny až do uskutečnění křtu nebylo známo: "Nikdo nevěděl, kdo bude
mojí kmotrou; císařovna nemohla jí být, protože byla kmotrou velkoknížete, a podle pravidel
pravoslavné církve nemohla vykonávat tuto pozici, protože není možné být kmotrem oběma
lidem, kteří budou uzavírat sňatek." 52
V srpnu se uskutečnil sňatek s Petrem; Kateřině v tu dobu bylo 16 let a jejímu manželovi
17 let.
Život Kateřiny na dvoře Alžběty nebyl lehký. Císařovna kontrolovala každý krok
velkokněžny. Složité postavení Kateřiny ji donutilo být opatrnou, všímavou, skromnou,
přívětivou, pokornou císařovně a také se neplést do státních záležitostí a dvorských intrik. Svým
chováním nutila lidi myslet si o ní to lepší, než si myslela ona sama o nich. Podle této taktiky
postupovala, když se snažila získat dobré vztahy s dvorskou společností. Kateřina se chtěla líbit
lidem, se kterými musela společně žít, přijímala jejich chování, manýry a mravy, aby upevnila
své postavení.
Vztahy s manželem byly špatné, kvůli čemuž se naděje Kateřiny na šťastný rodinný život
zhroutily. Tím pádem velkokněžna začala přemýšlet o císařské koruně. Z pocitu samoty se
Kateřina začala zabývat čtením knih, především děl francouzských osvícenců, zajímala se i o
díla týkající se historie Pruska a Ruska.
Celých devět let se Kateřině nedařilo splnit svoji hlavní úlohu – porodit následníka, což
bylo velkým problémem pro Alžbětu, protože ta si přála, aby následník zplodil potomka, kterého
sama carevna neměla. Kateřina později musela splnit svou mateřskou povinnost. Dne 20. září
roku 1754 porodila syna Pavla a jeho výchovu převzala Alžběta.

4.2.

Krátká vláda Petra III.

5. ledna 1762 zemřela carevna Alžběta a na trůn nastoupil Petr III., který za svou krátkou
dobu vlády stihl provést řadu reforem. Za prvé zrušil tajnou kancelář (Tajnuju Kanceľjariju) i s
jejími tvrdými metodami pátrání a mučení. Zločiny proti vládě měly být řešeny soudem bez
použití mučení, nebo jen ve výjimečných případech. Také bylo vydáno nařízení „O volnosti
dvorjanskoj“ (O svobodě šlechty). Představitelům šlechtické vrstvy byla dána svoboda týkající
se vojenské služby a jejich cest do zahraničí. Tím pádem šlechtická třída poprvé získala možnost
samostatné volby své budoucnosti. Už v době vlády Alžběty se šlechta stala privilegovanou
třídou, dostala práva na vlastnění majetku, taková práva jiné společenské třídy neměly. Petr III.
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osvobodil šlechtu od povinné vojenské služby, což bylo privilegium, které ostatní občané neměli.
Tak se šlechta stala ještě před příchodem Kateřiny II. na trůn privilegovanou skupinou.
Petr zakázal pronásledování rozkolníků (starověrců) a spolu s tím přikázal založit úřad,
který měl zabezpečit jejich bezpečnost. Císař osvobodil nevolné rolníky, kteří patřili církvi
a klášterům. Chtěl z nich vybudovat vrstvu státních poddaných, kteří by platili daně státu. To
postavilo duchovenstvo proti němu. Spolu s duchovenstvem se proti císaři postavili i pomesčici
(statkáři), kteří se obávali, že Petr zruší nevolnictví, ale císař to neměl v plánu.
Hlavní opoziční složkou se stala garda. Petr přikázal rozpustit lejb kompaniju a ruskou
gardu, které způsobily předcházející vládní převraty. Na jejich místa byly povolány Holštýnské
gardy. Také nařídil reformu ruské armády podle pruského vzoru, protože kritizoval ruskou gardu
za její špatnou disciplínu. Ukončení války proti Prusku (v té době Rusko válčilo v sedmileté
válce na straně Rakouska) a vrácení všech Ruskem dobytých území ve východním Prusku
Fridrichovi II., kterého Petr III. obdivoval, vyvolalo obrovský nesouhlas s politikou Petra III.
Petr III. také plánoval válku proti Dánsku, se kterým bylo za vlády Alžběty Rusko v přátelském
vztahu.
Bez ohledu na uskutečnění docela důležitých reforem byla politika Petra III. nerozhodná,
pomalá, dělal neuvážené akce a to ho zničilo. Činnost Petra vyvolala národní rozhořčení,
obyvatelstvo žádalo změnu na trůně. Petr to nebral příliš vážně, což pomohlo rozvoji spiknutí
připravovaném carským dvorem a gardou.

4.3. Převrat
Kateřina sledovala, co se odehrávalo, a shromáždila kolem sebe skupinu zájemců o
svržení Petra. Mezi ně patřili hrabě N. Panin, diplomat za vlády Alžběty a vychovatel následníka
Pavla, kněžna Dašková (díky svému manželovi měla vztahy ke gardě), arcibiskup novgorodský
D. Sečin (kvůli svému postavení se nemohl otevřeně zúčastnit spiknutí), hrabě K. Razumovskij,
hejtman a prezident akademie věd, důstojníci gardy Passek a Bredichin, Lasunskij, bratři
Roslavlevovi, Potěmkin a bratři Grigorij a Alexej Orlovovi. Dva týdny před spiknutím měla
Kateřina na své straně 40 důstojníků a do 10 tisíc vojáků gardy 53
Také byly mezi spiklenci osobnosti, které zaujímaly vyšší funkce ve státě, tajně
podporovaly Kateřinu a sdílely s ní důležité informace (general-prokurátor Glebov, ředitel
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policie Korf a jiní.). Petr III. dostával zprávy o tom, že se plánuje spiknutí, ale nevěnoval tomu
svou pozornost.
Bezprostředním počátkem státního převratu bylo zajetí dústojníka gardy Passka. Stál v
čele jednoho ze čtyř útvarů, do kterých byli účastníci spiknutí rozděleni. Na konci června 1762
se mezi vojáky rozšířila zvěst, že císařovna je zajata. Dne 27. června se na Passeka obrátil jeden
z vojáků a začal se ho ptát na zajetí císařovny, na což dostal odpověď, že císařovna je v bezpečí.
Pak došlo na majora, který se rozhodl uvěznit Passeka. Ráno 28. června 1762, dokud byl Petr III.
v Oranienbaumu, Kateřina v doprovodu Alexeje a Gregorije Orlovových a přijela z Peterhofu do
Petrohradu, kde ji přísahaly na věrnost jednotky gardy. V Kazaňském chrámu byla Kateřina
prohlášena imperátorkou a to v přítomnosti svého syna, careviče Pavla, doprovázeného Paninem.
U Kazaňského chrámu se Kateřina setkala s D. Sečeným, tam se sešly i pluky. Sečený prohlásil
Kateřinu samoděržavnou císařovnou, byla přijata přísaha duchovenstva.
V Zimním paláci přijala císařovna přísahu věrnosti hodnostářů. 54 Dne 29. června se Petr
III. zřekl císařského trůnu, toho dne byl seslán do Ropši. Tamější palác byl obklopen gardou,
hlavním pozorovatelem byl Alexej Orlov. Od samého příjezdu se císař cítil špatně.
6. července dostala Kateřina dopis od Orlova o smrti jejího manžela Petra III. 55, Smrt Petra
Fedoroviče konečně uvolnila Kateřině cestu k moci.

4.4. Byla vláda Kateřiny II. legitimní?
Po příchodu do Ruska budoucí císařovna předstírala identifikaci s ruskými obyčeji,
kulturou i zvyklostmi. Učila se ruský jazyk, navštěvovala mše, dodržovala půsty a obyčeje a nic
nekritizovala. 56 Kateřina dobře ovládala francouzštinu a němčinu, ruštinu neuměla perfektně a
mluvila s německým akcentem, texty zákonů a nařízení si nechávala opravovat. Kateřina dávala
přednost knihám francouzských myslitelů. Carevna navazovala osobní styky s představiteli
osvícenecké filozofie, Voltairem, Diderotem, ďAlambertem. Francouzští osvícenci po dlouhou
dobu doufali, že s pomocí Kateřiny II. dosáhnou šíření vědy v Rusku, spoléhali se, že carevna
bude provádět sociální reformy v duchu osvícenství. Jestliže v první polovině 18. století
vzdělaná ruská společnost napodobovala francouzské spisovatele, v době Kateřiny II. je
přitahovali především francouzští filozofové. Francouzská kultura tehdy pronikala stále víc do
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ruských vzdělanějších kruhů. Spisy francouzských encyklopedistů byly překládány do ruštiny.
Knihy francouzských spisovatelů tvořily ve druhé polovině 18. století velkou většinu četby v
Rusku. 57 Prosadit se mezi šlechtou Kateřině v mnohém pomohlo její rozsáhlé vzdělání.
Abychom mohli posoudit legitimnost vlády Kateřiny II. je nutné upozornit na tři typy
legitimní vlády, které navrhl M. Weber:
1. legální je založená na podřízení zákonné moci oprávněnému stanovenému objektivnímu řádu;
2. tradiční je založená na společné víře ve svatost tradice a v legitimnost autority;
3. charismatická vláda je založená na podřízení charismatickému vůdci na základě osobní víry. 58
Hlavní příčinou, proč vláda Kateřiny II. nebyla legitimní, bylo to, že císařovna nepatřila k
rodu Romanovců a nebyla jejich potomkem. Uchopení trůnu Kateřinou nebylo založeno na
zákonné legitimitě. Kateřina II. byla žena a zatím vdova císaře Petra III., kterému se nepodařilo
se nechat korunovat. Kateřina II. nedisponovala ani tradiční legitimitou, protože se nemohla
prosadit jako pokračovatelka díl svého manžela, kterého sama zbavila moci. Podle V.O.
Ključevského: „Kateřina uskutečnila dvojí uchopení moci: zbavila vlády svého manžela a dále i
svého syna, přirozeného dědice svého otce“. 59 Z tohoto důvodu Ključevskij považuje za nutné,
aby císařovna vylepšila dojem po převratu a tím ospravedlnila svou vládu.
Manifest „O nástupu na trůn carevny Kateřiny II.” z 9. července 1762 specifikuje tři
důvody jejího nástupu na trůn: ohrožení pravoslavné církve, uzavření mírové smlouvy s
nepřítelem - Fridrichem II., což působilo jako kroky oslabující Rusko, a vůle lidu. Tento manifest
uváděl dokonce i text abdikačního prohlášení Petra III., v němž se hovořilo o jeho nezpůsobilosti
spravovat rozsáhlou říši. Kateřina II. usilovala o manželovou diskreditaci, důsledně vytvářela
obraz „bezcitného a neschopného vládce“ a „slaboduchého, chladného dítěte v těle muže.“ 60
Pro lidové masy musela být legitimnost vlády Kateřiny II. potvrzena korunovací, která by
názorně demonstrovala věrnost poddaných nové carevně.
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Nicméně, rozhodujícím faktorem bylo to, že Kateřina si dobře uvědomovala národní
charakter psychologie ruské šlechty a armády. E. V. Anisimov upozorňuje na to, že německá
princezna se snažila co nejrychleji zdomácnět, aby byla pro všechny Ruskou, a toho konečně
dosáhla. Pro ruskou šlechtu se stala "matuškou caricej" pravou obránkyní jejich zájmů. 61 Slovo
matuška se často objevovalo v takových spojeních jako "matuška Rus" a "matuška země".
Matuška Rus vyjadřuje myšlenku mateřské podstaty ruského státu. Symboly car-otec a matuška
Rus byly používány až počátkem 19. století, neboť za vlády Kateřiny II., slovo „matuška“ pevně
zakořenilo samotnou panovnicí. Je možné zmínit i to, že při minimální právní legitimitě,
rozhodující úlohu při nástupu na trůn, a co je nejdůležitější, během dlouhých let panování
Kateřiny II. hrála charismatická legitimita.
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5. Marie Terezie
5.1. Životopis
Arcivévodkyně Marie Terezie Walburga Amálie Kristina se narodila 13. května 1717
v císařské rodině jako nejstarší dcera císaře Karla VI. a císařovny Alžběty Kristiny, rozené
princezny brunšvicko-wolfenbüttelské. Císařský pár si ještě nadále přál mužského následníka
trůnu. I když pragmatická sankce byla tehdy v platnosti již 5 let, v arcivévodském domě nikdo
nepovažoval za nutné vychovávat Marii Terezii jako dědičnou princeznu, protože se stále ještě
čekalo na dědičného prince. Jak bylo na vídeňském dvoře zvykem, bylo vyučování svěřeno
jezuitům (P. Michal Pachter a P. Frant. Vogel), kteří kladli hlavní důraz na zběhlost
v náboženství. 62
Kromě hlavního předmětu náboženství se učila dějinám, němčině, francouzštině a latině,
a taky kreslení, tanci a hudbě. Prof. Spannagel ji učil dějinám, matematice ji učil prof.
Marinoni, cizím jazykům Jan Chievre, v latině ji pak vycvičil Jan Dominik Schirmer, tak Marie
Terezie později mohla hovořit tímto jazykem na uherském sněmu jakožto tehdejším jazykem
úředním. V jazyce českém nedostalo se však Marii Terezii vyučování, z tohoto důvodu za
návštěv svých v Praze odpovídala na česká oslovení zemských hodnostářů buď latinsky, nebo
německy, korunovační přísahu skládala v latinské řeči. 63
Marie Terezie velmi dobře ovládala latinu, v dokonalosti francouzštinu, hůře španělštinu
a italštinu. Německy mluvila pouze s vídeňským dialektem, i když dále podporovala němčinu
jako dvorský a úřední jazyk. Císařský dvůr za doby Marie Terezie mluvil vskutku francouzsky.
Jako šestiletá princezna provázela svého císařského otce do Prahy na jeho korunovaci
českým králem. Přesto však nebyla zasvěcena až do smrti svého otce do státních záležitostí . Jak
psala sama Marie Terezie, v době kdy vstoupila na trůn, bylo pro ni těžké působit jako panovnice
bez určité přípravy.
Když přišel čas Marii Terezii provdat, byla učiněna volba ve prospěch vévody Františka
Štěpána Lotrinského, v němž císař Karel VI. viděl svého syna, kterého neměl. Císař jej
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jmenoval místodržitelem v Uhrách, udělil mu vysoké vojenské hodnosti a dne 12. února 1736 se
ve Vídni uskutečnil sňatek arcivévodkyně Marii Terezie s vévodou Lotrinským. 64
Ještě před sňatkem musel vévoda František Štěpán Lotrinský slíbit, že si nebude nikdy
činit nároky na nástupnictví v rakouských zemích. Zároveň vydala Marie Terezie prohlášení, že
se pro svou osobu i pro své potomky vzdá nástupnictví, bude-li císař ještě synem obdařen.
Rovněž by musela odstoupit, kdyby neměla mužských potomků, nebo kdyby je měla její sestra
arcivévodkyně Marie Anna, při čemž se mělo ve všem zachovat právo prvorozenství .

5.2. Pragmatická sankce
V habsburské dynastii po roce 1700 vymírali muží, a noví nepřicházeli. Přes půl století
(1685–1741) se ani ve španělské, ani v rakouské větvi rodu nenarodil chlapec, který by přežil
raný věk. Poslední Habsburk ve Španělsku Karel II. byl duševně i fyzicky nemocen a neplodný.
Tři poslední rakouští Habsburkové, Leopold I. a jeho synové Josef I. a Karel VI., zplodili
dohromady 23 potomků, vesměs dcer, jakmile se však objevil chlapec, nepřežil víc než pár dnů.
Císař Karel VI. zůstal tedy bez dědice a musel hledat způsob, který by legitimizoval nezvyklé
nástupnictví. Obtížným prosazením tzv. Pragmatické sankce nakonec dokázal předat trůn
nejstarší z dcer, Marii Terezii.
Dne 19. dubna 1713 vydal Karel VI. Pragmatickou sankci jako domácí zákon pro domácí
dům. Pragmatická sankce stanovila nedělitelnost a nerozlučitelnost habsburských držav a v
případě vymření rodu Habsburků po meči oprávnila nástupnictví ženské linie. Podle římského
práva se pragmatickou sankcí rozuměly královské edikty, nařízení, jež se týkaly otázek
mimořádného významu a měly povahu základního, nezrušitelného zákona. 65 Ve smlouvě o
nástupnictví (pactum mutuae successionis) byl článek popisující případ, kdy by Karel VI.
zemřel bez mužského dědice, avšak zůstaly by po něm dcery. V takovém případě by se dědicem
stal jeho bratr Josef I. Dcery Karla by své nástupnické nároky mohly uplatnit v případě absence
potomků Josefa I. Následující článek smlouvy popisoval druhou možnost. Pokud by
římskoněmecký král a císař Josef I. zemřel bez dědice a zůstaly po něm dcery. Jeho dědicem by
se tedy stal jeho bratr, Karel VI. V případě Karlovy smrti po něm měli nastupovat nejprve jeho
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vlastní synové, po nich pak vlastní dcery. Dcery zemřelého panovníka (v tomto případě Karla
VI.) měly vždy přednostní nástupnická práva před jeho neteřemi (dcerami Josefa I.) 66
Císař učinil veškeré úsilí, aby byla Pragmatická sankce potvrzena. V té době každý
zemský sněm střežil svou autonomii a nebylo možné přesvědčit zemské stavy, aby se postavily
za Pragmatickou sankci a garantovaly ji příslušným usnesením. Uherské stavy aktivně odmítaly
přijetí Pragmatické sankce z toho důvodu, že Pragmatická sankce ohrožovala jejich právo na
volbu vlastního uherského krále, této možnosti se nechtěly zbavit . Roku 1722 však přijal
uherský sněm Pragmatickou sankci jako svůj vlastní základní zemský zákon. Podmínkou
souhlasu bylo nové potvrzení starých šlechtických privilegií. Opačná situace se vyskytla
v Chorvatsku, kde už roku 1712 bylo potvrzeno uznávání stejného panovníka jako v Rakousku a
ve Štýrsku, podmínkou bylo, že obě země poskytnou Chorvatsku pomoc v případě tureckého
ohrožení. V říjnu roku 1720 vyslovil souhlas s Pragmatickou sankcí český sněm. Stejně jako
v Českém království rozhodly roku 1720 také zemské sněmy v Horních i Dolních Rakousích,
Korutanech, Štýrsku, Kraňsku a Tyrolsku. Roku 1723 souhlasilo Rakouské Nizozemí. Téhož
roku byla platnost potvrzena také v Sedmihradsku, a roku 1725 i v Lombardii. 67 Protože se
podstatné části rakouského domu spadali do římskoněmecké říše, souhlas s uzákoněním
Pragmatické sankce musela tedy dát i říše.
Velkým odpůrcem uznání Pragmatické sankce bylo Bavorsko. Kurfiřt Karel Albrecht si
dělal na rakouské země nárok s odkazem na smlouvu o dědění mezi Habsburky a Wittelsbachy
uzavřenou v roce 1546, která stanovovala v případě, že jedna z obou dynastií v mužské linii
vymře, vzájemné následnictví. Saský kurfiřt, polský král August III., také předkládal dědické
nároky.
Císař Karel VI. soustřeďoval svou politiku na potvrzení Pragmatické sankce. Postupem
času se Karlu VI. konečně podařilo dostat potvrzení Pragmatické sankce i od jiných evropských
mocností, ale musil za to zaplatit územními ztrátami. Neapolsko a Sicílii postoupil Španělsku,
Sardinie získala část Lombardie, Francie dostala Lotrinsko. V roce 1740 Pragmatická sankce
ztratila svou moc a arcivévodkyně Marie Terezie musela svůj nárok na habsburský trůn potvrdit.
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5.3. Potvrzení českého trůnu
Dne 20. října 1740 ve věku 23 let převzala Marie Terezie vládu po smrti svého otce .
Marie Terezie se stala panovnicí nad habsburskými zeměmi, rakouskou arcivévodkyní (rodem),
vévodkyní lotrinskou a velkovévodkyní toskánskou (sňatkem). Ostatní tituly včetně královny
české a uherské si musela nechat nejprve potvrdit.
Císařský titul Svaté říše římské německého národa zdědit nemohla, na to byly dvě
příčiny: za prvé od vyhlášení Zlaté buly byl císař volen sedmi kurfiřty a za druhé Sváta říše
římská byla katolické císařství, ve kterém byly ženy z vládnoucích funkcí vyloučené. Od roku
1745, kdy byl manžel Marie Terezie František Štěpán Lotrinský zvolen císařem Svaté říše
římské, Marie Terezie jako císařova manželka automaticky dostala císařský titul, protože
všechny manželky císařů Svaté říše římské přejímaly titul svého manžela.
Některé země neuznaly nástup Marie Terezie na trůn. Byly to nejen německé státy, ale
i evropské mocnosti. Problémy na začátku své vlády měla nejen s okolními zeměmi, ale i uvnitř
Rakouska, kde se uskutečnila vlna odporu proti „ženské vládě“, která se opírala o bavorskou
propagandu, která doporučovala Wittelsbacha jako vládce. 68 Území, nad kterým Marie Terezie
vládla, se skládalo z německých dědičných zemí (Korutany, Štýrsko, Vorarlbersko, Dolní a Horní
Rakousy a Kraňsko), zemí Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko) a zemí Koruny
svatoštěpánské (Uhry, Slovensko, Chorvatsko), dále z Toskánska, Florencie a Dalmácie.
20. října 1740 v den, kdy Marie Terezie přejímala vládu, upozorňoval benátský vyslanec
ve Vídni, Alessandro Zeno, na hlasy, podle nichž „se s důstojností státu neslučuje, aby mu vládla
žena“. Ale už o měsíc později, 19. listopadu 1740, podává zprávu o tom, že se veřejné mínění
změnilo. Vídeňané, kteří si z ženské vlády utahovali, dospěli k témuž názoru a začali si svou
mladou panovnici předcházet už jen proto, že byla koneckonců také Vídeňanka. 69
Koncem června 1741 dorazila Marie Terezie do Prešpurku a ihned začala jednání
s uherskými představiteli. Královna uherským stavům přislíbila, že potvrdí všechna privilegia
s výjímkou Zlaté buly Ondřeje II. z roku 1222, jež uherské šlechtě zaručovala právo branného
odporu vůči panovníkovi. Dále souhlasila dodržovat daňovou svobodu uherské šlechty a obnovit
článek II. zákona z roku 1723, jímž se uznávala Pragmatická sankce. Tento paragraf zaručoval,
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že v případě úplného vymření všech potomků Karla VI., Josefa I. i Leopolda I. si uherský národ
sám zvolí svého panovníka. Panovnice souhlasila s požadavkem, že Uhry nebude spravovat
stejným způsobem jako ostatní dědičné země, odmítla však ustavení zvláštní uherské rady, která
by mohla uškodit jejím hlavním politickým záměrům. Novým uherským palatinem byl zvolen
stoupenec dvorské strany Jan Pálffy. 70 Korunovační slavnost se odehrála 25. června 1741.
Českou královnou se stala v květnu 1743 po vyhnání Karla Albrechta, který s pomocí
bavorských a francouzských vojsk obsadil Prahu a byl přijat za českého krále. 71 Koncem dubna
se Marie Terezie vydala na cestu do Prahy, aby tam byla korunována českou královnou.
Cestovala v doprovodu svého manžela a syna. Její družinu tvořili vysocí rakouští a uherští zemští
hodnostáři a také velvyslanci cizích mocností. Slavnostní vjezd Marie Terezie do Prahy se
odehrál 29. dubna 1743.
V sobotu 11. května přijala Marie Terezie ve Vladislavském sále Pražského hradu hold
českých stavů. Vystupovala jako Landesmutter. „... promluvila Marie Teresie řečí německou v
tom smyslu, že četné strasti, jaké byly království České stihly, způsobily jí hluboký zármutek a
bolest, ale že doufá, kterak nyní bude s to, aby věnovala péči co největší tomuto svému
dědičnému kralovství netoliko k jeho zotavení a úlevě, nýbrž také k jeho zvelebení, a kterak
zároveň očekává, že též stavové k zachování a upevnění vlasti, jakož i k ochraně jejích práv a
nároků co nejvíce se vynasnaží, naproti čemuž ona stavům potvrzuje zděděné jejich svobody a
výsady.“ 72
12. května 1743 byla v katedrále sv. Víta korunována českou královnou, přijala českou
korunu z rukou olomouckého arcibiskupa. Josef Svátek v Dějinách panování císařovny Marie
Teresie podrobně popisuje korunovační proces: „Obřady tyto měl dle řádu onoho konati Pražský
arcibiskup hrabě Manderscheid, leč týž byl ode dvora i z Prahy vypovězen na svůj zámek v
Břežanech u Jílového, a za to povolán již dříve Olomoucký biskup hrabě Liechtenstein do Prahy,
aby královně korunu na hlavu vstavil.“ 73 Před Bohem, Neposkvrněnou Pannou a všemi svatými
se slavnostním slibem zavázala, že zůstane pevná v katolické víře, že českým stavům zachová
jejich stará práva a privilegia, potvrzená v letech 1627, 1642 a 1723, že nezcizí nic z území
českého království, ale naopak, že jej podle svých možností rozšíří a že učiní vše ku jeho
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prospěchu a vážnosti. 74 „Po přísaze následovalo mazání svatými oleji a pak oblékání rouch
korunovačních a vstavení koruny na hlavu, při čemž biskupovi hraběti Leichtensteinovi
biskupové Litoměřický a Kralohradský asistovali.“ 75
Je možné říct, že z jara roku 1743 se tedy postavení královny Marie Terezie upevnilo.

5.4. Císařovna - Matka
Panovnice se cítila být matkou svých zemí, a proto se začala chovat jako první služebnice
svého státu. Denně si připomínala, že nenáleží „sobě samé, ale veřejnosti“. Pod „veřejností“ si
představovala své poddané, o něž se měla starat jako matka o své děti.
Marie Terezie měla 16 dětí, ale při všech vladařských povinnostech byla příkladnou
matkou. 76 K výchově svých dětí dávala četná osobní doporučení a sama jim písemně
připravovala denní rozvrh, na jehož dodržováni museli dbát vychovatelé. 77 Vychovatelé a učitelé
jsou pravidelně dotazováni na chování svých svěřenců a pak přicházejí odměny a také tresty, tak
jako u prostých lidí. Pro všechny své děti vyhledala vhodné nevěsty a ženichy. Všechny sňatky
bez výjimky byly podřízeny habsburské rodové, rakouské státní a ideově katolické církevní
politice. Posílení trůnu a státu bylo jediným doporučením k předstoupení před oltář. 78
Motivy Marie Terezie byly odlišné od osvícenského či racionálního pojetí monarchie,
jaké reprezentoval například Fridrich II. Panovnice byla přesvědčena, že se vládkyní svých zemí
stala z milosti boží. Věřila tomu, že se pro svou vlastní spásu musí postarat o spásu svých
poddaných, především ovšem o jejich duchovní, a pak o jejich fyzické blaho. Byla přesvědčena,
že její vláda má vycházet z „mateřské laskavosti“, že se má chovat k poddaným jako ke svým
dětem. Panovnice se snažila ovládat své národy spíše mateřským napomínáním než rozkazy.
Podle ní byl stát organismus a proto její reformy spočívaly především v reorganizaci.
Státním záležitostem bylo v denním rozvrhu Marie Terezie věnováno mnoho hodin. Její
pracovní den začínal o půl osmé a do dvanácti hodin četla nebo si dávala předčítat akta v
úředních jazycích svých zemí, tj. německy, česky, italsky, latinsky (v Uhrách) a francouzsky (v
Nizozemí), naslouchala referátům kabinetních sekretářů a přijímala ministry. Odpoledne od čtyř
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a do šesti hodin psala nebo dávala audience. Podle pruského vyslance Podewilse: „Panovnice se
hodně zabývala svými státními záležitostmi a snažila se nabýt o nich přesných znalostí. Četla
nebo si dávala předčítat většinu zpráv svých vyslanců u cizích dvorů, zkoumala návrhy
písemností jakékoli důležitosti, než se napíší načisto, bavila se často se svými ministry a
účastnila se jednání o státních záležitostech, ať jsou významná nebo ne“. 79
Také si Marie Terezie nechala od dvorních dam referovat o tom, o čem se diskutuje ve
stavovských kruzích, od služebných si dávala vyprávět vídeňské klepy. Marie Terezie
rozhodovala o tom, co se má změnit, ale jak to provést přenechávala svým rádcům a správním
orgánům. Při audiencích pozorně poslouchala návštěvníky a vyptávala se jich. Francouzský
filozof osvícenství Voltaire vypozoroval, že „nikdy nikomu neodmítla audienci a nikdo
neodcházel, aniž byl uspokojen“. 80 Marie Terezie byla právoplatnou legitimní panovnicí a to na
základě Pragmatické sankce. Byla přímým následníkem habsburského trůnu, protože byla dcerou
posledního mužského potomka Karla VI.
Na rozdíl od jiných evropských panovnic 18. století (zejména Alžběty II. a Kateřiny II. v
Rusku), se Marie Terezie dostala k moci mírovou cestou. Císařovna mohla akcentovat legitimitu
svého postavení tím, že si své nároky nemusí pokoutně zajišťovat a tyto násilím prosazovat. 81
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6. Osvícené reformy Kateřiny II. a Marie Terezie
Předtím než budeme zkoumat reformy obou panovnic, je nutné si uvědomit, že obě
císařovny nedostaly náležité vzdělání a do svého nástupu na trůn neměly zkušenosti s vládními
záležitostmi. Při tom Marie Terezie a Kateřina II. slouží výstižným příkladem toho, že ženy
mohou také dosáhnout úspěchu v politice a mohou vládnout. Reformy panovnic probíhaly v
duchu osvícenství, ale praxe reforem a jejich důsledků byly rozlišné. Příčinou tomu byla různost
realit a společenských nástrojů v obou zemích. Kateřina II. a Marie Terezie přišly k moci v době,
kdy zde panovala korupce a nepořádek, což mělo špatný vliv na stav armád.
Rakouská armáda utrpěla porážky a kvůli tomu habsburská monarchie ztratila část
území Slezska. Porážky ve válkách o rakouské dědictví přiměly Marii Terezii, vychovanou v
duchu barokního katolicismu, aby provedla reformy, které uchovaly říši její velmocenskou
pozici. Do Vídně byly pozváni osvícensky smýšlející rádci. Ti provedli reformu státní správy,
která začala tvořit jednotný systém. Pro lepší výběr daní vznikl nový katastr. Marie Terezie
sjednocovala míry a váhy, rušila vnitřní cla. V habsburské monarchii byly školy a vzdělávací
úřady v rukou jezuitského řádu a proto mělo vzdělávání především religiózní charakter. Po
zrušení jezuitského řádu roku 1774 uzákonila císařovna školní docházku pro děti. Na reformy
Marie Terezie navazovaly reformy Josefa II., který se od roku 1765 stal spoluvladařem Marie
Terezie. Josefinské reformy byly více radikálními. Císař Josef II. roku 1781 zrušil nevolnictví,
vydal toleranční patent, jímž vedle katolického náboženství připouštěl svobodu vyznání
luteránského, kalvinismu a pravoslavného. Z pozic stoupence osvícenských zásad prosazoval
Josef II. centralistické řízení státu s němčinou jako jediným úředním a kulturním jazykem.
Reformy Josefa II. zbrzdil jeho bratr Leopold II., který po Josefově smrti roku 1790 nastoupil na
trůn.
I přes úspěšná tažení ještě za vlády Alžběty, byla ruská armáda po nástupu Kateřiny II. na
trůn v hrozném stavu. Vojáci nedostávali několik měsíců žold, slavná ruská flotila byla v
úpadku. Kateřina považovala samu sebe za osvícenou panovnici a velkou reformátorku. Tento
obraz ruské carevny byl rozšířen v západní Evropě. Ve skutečnosti většina jejích reforem zůstala
jen na papíře a nikdy se nerealizovala. Začátky její vlády měly ovšem osvícenský charakter.
Kateřina se snažila o nový zákoník pro Rusko. Byla svolána Zákonodárná komise, která ho měla
vypracovat, ale byla zase odvolána. Také Kateřina přemýšlela o zrušení nevolnictví, ale ruská
společnost ještě na to nebyla připravena. V zemí byl nedostatek vzdělanců. V Rusku byly školy
přístupné jen pro vyšší vrstvu, ve městech byl počet škol poměrně nízký. Za Kateřiny byly
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otevřeny nové školy, začala pracovat Akademie věd, byl otevřen Smolnyj Institut – první
vzdělávací instituce pro dívky. V polovině své vlády provedla císařovna správní reformy, které
určily územní strukturu státu až do roku 1917. Kateřina II. zemřela v roce 1796 a po její smrti
nastoupil na trůn Kateřinin syn Pavel. Jakmile se stal panovníkem, začal Pavel I. provádět
reformy. V první den své vlády změnil panovník zákon Petra I. o následnictví trůnu. Teď má
právo na následnictví jen prvorozený potomek mužského pohlaví. Od té doby nebylo na ruském
trůnu vládnoucích žen. Pavel I. vládl velmi krátkou dobu.V noci z 11. na 12. března 1801 byl
Pavel zavražděn. Na ruský trůn nastoupil nový car Alexandr I. Pavlovič.

6.1.

Reformy Kateřiny II.

Doba vlády Kateřiny II. je označovaná historiky jako zvláštní etapa ve vývoji říše,
protože provedla řadu reforem v sociálním a politickém životě Ruska. Tyto reformy byly
zaměřeny na modernizaci říše, což upevnilo státní vládu v zemi. Panovnice odpovídala duchu
období, novým evropským myšlenkám, které se objevily v 18. století v éře osvícenství. Pro
vládu carevny Kartřiny II. v letech 1762-1796 jsou charakteristické nejdůležitější procesy
v různých sférách společenského života.
V sociální sféře je důležitý proces rozšíření práv a privilegií šlechty. Příčinou pro rozvoj
tohoto procesu byla ta skutečnost, že šlechta měla ještě do příchodu Kateřiny na trůn velký vliv
na vládu v zemi. Šlechta obsazovala většinu úřadů a Kateřina musela vždycky počítat s ruskou
šlechtou. Růst privilegií šlechty spatřujeme ještě v roce 1762, kdy bylo vydáno potvrzení
manifestu Petra III. o svobodě šlechty (o volnosti šlechty), v nařízení z roku 1767 má právo
šlechta posílat nevolníky do vyhnanství na tvrdé práce, ve vypracování královského patentu pro
šlechtu (žalovannaja gramota dvorjanstvu) z roku 1785, který potvrdil všechna práva šlechty. To
vedlo ke zhoršení postavení nevolníků a růstu jejich nespokojenosti. Ve zmíněném období
propukly významné hospodářské procesy. Jedním z nich byl růst průmyslu, dále také aktivizace
obchodní činnosti zemědělců. Probíhá důležitý rozvoj celostátního trhu a roste zahraniční
obchod, především s Británií. Avšak vyskytují se i negativní jevy jako nedostatek kvalitních
silnic, policejní dohled nad obchodem nebo posílení nevolnictví. Тyto procesy způsobily
zpomalení rozvoje ruské ekonomiky a ještě větší zaostávání za západními zeměmi.
Z politického pohledu měla osobnost Kateřiny II. rozhodující význam, s jejím jménem
jsou spojeny nejdůležitější vnitropolitické reformy. Kateřina byla první vládkyně, která
prováděla politiku osvícenského absolutismu zaměřenou na upevnění absolutní monarchie ve
spojení s progresivními reformami, šířením vzdělání a kultury. Avšak ruská realita nutila
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Kateřinu manévrovat mezi zájmy privilegované vrstvy obyvatelstva a svými záměry. Kateřina
projevila svou připravenost ke změnám, v roce 1767 svolala Legislativní komisi (Uložennaja
komissija) pro vypracování nové sbírky zákonů. Nicméně panovnice pochopila, že její záměry
nejsou v souladu s přáním šlechticů, kteří vystupovali za zachování nevolnictví. To bylo hlavní
příčinou ukončení činnosti komise. I přes to se podařilo Kateřině některé osvícenské ideje
prosadit - například oddělení soudu od správy, v listině šlechtického stavu poukázala na to, že
bez soudního rozhodnutí nemůže být šlechtici zabavena čest, důstojnost, majetek. Kromě toho
pokračovala Kateřina v procesu podřizování církve státu a v roce 1764 byla provedena
sekularizace církevních pozemků. Nejvýznamnější z jejich reforem byla správní reforma –
vytvoření jednotného přístupu k řízení celé ruské říše.
V duchovní sféře se formulovalo ruské osvícenství a aktivně se rozvíjela společná mysl.
Velmi významnou roli hrála osobnost N. Novikova, který se ve svých časopisech vysmíval
třídním předsudkům, popisoval hrůzy nevolnictví a uplatňoval myšlenku lidské rovnosti. Druhou
významnou osobností druhé poloviny 18. století byl A. Radiščev. Propagoval ještě odvážnější
myšlenky o samoděržaví. V letech 1782-1786 byla provedena F. Jankovičem de Mariewo školní
reforma.

6.2.

Reforma Senátu 1763

Před reformou Senátu zpracoval N. I. Panin projekt o založení císařské rady, podle níž
by monarcha vládl zemi sdílením moci s několika úředníky. Nicméně, když na trůn ruské říše
dosedla Kateřina II., naplánovala provedení rozsáhlé reformy zákonů a administrativního aparátu
svým vlastním způsobem. Za prvé považovala za nezbytné soustředit zákonodárné funkce přímo
na svou osobu a své spolupracovníky. Proto byl návrh na vytvoření císařské rady, navržený
Paninem, odmítnut – společná vláda s několika vyššími hodnostáři jí nevyhovovala. Senát je
dosud nejvyšším orgánem státní vlády, který kombinuje legislativní, soudní a správní funkce.
26. prosince 1763 nařídila Kateřina II. Velikou reorganizaci Senátu. V důsledku těchto
reforem Senát ztratil legislativní iniciativu – veškerá moc nad legislativní činností byla
převedena na Kateřinu II. a její státní tajemníky. Hlavní funkce Senátu zůstaly soudní a dozorčí.
Senát byl rozdělen na 6 oddělení, z nichž každé bylo zodpovědné za svou část státního aparátu.
Vedoucími pěti oddělení byli hlavní prokurátoři (ober-prokurory), vedoucí Senátu a prvního
oddělení - generální prokurátor (general-prokuror), který osobně informoval císařovnu o situaci

46

. 82 Generálním prokurátorem v teto době byl Glebov. Pořádek projednávání případů předpokládal
nutnost jednohlasného schválení rozhodnutí v rámci oddělení. V případě, že rozhodnutí
způsobilo nesouhlas, bylo přijato na obecném shromáždění Senátu. Rozdělení odborů podle sfér
zodpovědnosti bylo následující:
-

První byl zodpovědný za kontrolu nad politickými a státními otázkami v hlavním městě

Petrohradě.
-

Druhý kontroloval soudní případy v hlavním městě.

-

Třetí vykonával dohled a kontrolu nad vzdělávací, lékařskou, výtvarnou, vědeckou a

dopravní činností.
-

Čtvrtý byl zodpovědný za námořní a vojenskou sféru.

-

Pátý zvažoval politické a státní záležitosti v Moskvě.

–

Šestý vykonával soudní funkce v Moskvě. 83
V důsledku reforem byla úloha Senátu ve státě omezena na identifikaci a odstranění

nedostatků legislativy a kontroly, včetně soudních, k jejímu provádění. V důsledku reformy začal
Senát pracovat efektivněji a kvalifikovaněji. Během posledního desetiletí svého života se
Kateřina II. opět vrátila k myšlence reorganizace Senátu, připravila rozsáhlý projekt, ale k jeho
uskutečnění už nedošlo. Reforma však posílila centrální autoritu a vytvořila předpoklady pro
transformaci Ruska na jednotný stát, což bylo realizováno Kateřinou II. v provinční reformě
(gubernskoj reformě).

6.3. Sekularizace církevních a klášterních zemí
Pro ruskou pravoslavnou církev se 18. století stalo stoletím ztráty autority. Ruští vládci se
snažili všemi možnými způsoby oddělit duchovenstvo od veřejných věcí a snížit množství
církevních pozemků. Sekularizace církve se stala jedním z bodů této politiky. Kateřina II. se
nelišila od svých předchůdců. Téměř okamžitě po svém nástupu na ruský trůn zrušila Nařízení o
církevní půdě zesnulého Petra III. o zabavení pozemků klášterů a chrámů. Před nástupem na trůn
slíbila, že nebude sahat na církevní majetek. Nicméně během tří týdnů po zrušení dekretu Petra
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III. carevna vytváří speciální komisi pro řešení problému církevních pozemků. Je také nutné
dodat i to, že sekularizační směřování Kateřiny II. nebylo tak výrazné jako v případě Petra I. a
Petra III. 84 Existují tedy tři hlavní důvody:
-

Potřeba zvýšit daňové příjmy do císařské pokladny.

-

Zvyšování efektivity využívání půdy.

-

Likvidace schopnosti církve existovat autonomně od státu.
Výsledkem práce komise byl manifest o sekularizaci, který byl podepsán 8. března 1764.

Sekularizace podle Kateřiny II. znamená, že téměř 9 milionů ha půdy patřící Synodu a klášterům
bude nyní k dispozici hospodářskému kolegiu. Rolníci, kteří obdělávají půdu na těchto
pozemcích (kolem 1 milionu duší; pouze muži), také přešli do rukou státu a pobírali plat 1,5
rublů. Třetina peněz byla použita na údržbu kostelů a klášterů, druhá část měla být určena pro
údržbu nemocnic a zbytek měl odejít do státní pokladny. 85 V době, kdy byl podepsán manifest,
bylo v říši 881 klášterů. Rozhodnutím komise mělo být zrušeno 496 z nich. Zbývající kláštery
byly rozděleny do třech tříd, podle nichž byl určen počet příslušníků a jejich peněžní obsah. 86
Tyto peníze často nestačily. Církevní reforma Kateřiny II. vedla k tomu, že mnohé kláštery
zchudly a byly opuštěné. Církev ztratila nejen majetky, ale i právo řídit panství a farnosti.
Reforma církve za Kateřiny II. narazila na odpor ze strany duchovenstva.
Nejvýznamnějším odpůrcem byl člen Synodu rostovský biskup Arsenij Macejevič, který se
odvážil vystoupit proti sekularizaci církevních pozemků ve prospěch státu. Opakovaně podával
protesty Synodu proti sekularizaci církevních pozemků. Synod odeslal carevně jedno z hlášení
Macejeviče s poznámkou, že svatý Synod v něm vidí urážku na cti carevny a že Arsenij má být
postaven před soud. Ale ve druhé polovině 18. století nemohl svatý Synod činit soud samostatně
bez usnesení carevny. Svatý Synod spoléhal na to, že císařovna nebude tvrdě trestat rostovského
biskupa a že vše skonči jen vyhlášením důtky, ale Kateřina II. se rozhodla jinak. Podle dopisů
Kateřiny svatému Synodu bylo rozhodnuto, že Arsenij bude odsouzen za svůj zločin a ještě navíc
Kateřina II. sdělila, že se osobně zapojí do soudního procesu. V důsledku toho byl Macejevič
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prohlášen za zločince a byl odsouzen k vězení v pevnosti Reval až do konce svých dnů. 87
Pravoslavní církevní hodnostáři, poučeni osudem rostovského biskupa, se tentokrát již nezmohli
na žádný odpor a pokorně přijali carské rozhodnutí o zabavení velké části církevní půdy, jímž
byly do panství koruny převedeny zhruba dva milióny nevolných rolníků. Státní pokladna sice
převzala některé povinnosti, které dosud plnily kláštery (např. péče o invalidy), a byly stanoveny
platy církevním hodnostářům. 88
Je třeba poznamenat, že v období osvícenství je posílení světské moci a úpadek církevní
diktatury pozorován nejen v Rusku. Tyto procesy se stávají celosvětovým trendem. Buržoazní
revoluce v Evropě také vedly ke konfiskaci majetků kostelů a uzavření mnišských řádů.
Souběžně s ruskou církevní reformou se sekularizace církevních zemí uskutečňuje také v Svaté
říši římské.

6.4. „Velká instrukce“
Manifestem ze dne 14. prosince 1766 Kateřina II. oznámila svolání poslaneckých
kandidátů do práce v zákonodárné komisi (Uložennoj komissii). Cílem bylo vytvořit nový
soubor zákonů, který měl nahradit „Uloženie“ (Sobornoje uloženie) z roku 1649. Navzdory
obrovskému počtu normativních právních aktů, vytvořených v předchozích letech, byla situace v
právní oblasti komplikovaná. Na území Ruské říše působily protikladné zákony a manifesty.
Mimo to, kromě Sobornogo uloženija, v Rusku neexistoval jediný soubor zákonů. Ještě za vlády
Alžběty Petrovny byl učiněn pokus o zřízení komise pro vypracování nového kodexu. Tuto
iniciativu však narušila rusko-turecká válka v letech 1768–1774. Kateřina II., která si uvědomila
potřebu zákonodárné činnosti, nejenže oznámila svolání komise, ale sepsala pro ni také „Nakaz“.
Tato instrukce obsahovala moderní, progresivní principy politiky a právního systému. Tímto
„Nakazem“ císařovna nasměrovala činnost poslanců a navíc deklarovaně zdůraznila, že se drží
myšlenek Diderota, Montesquieua, D'Alemberta a dalších osvícenců. 89 „Velkou instrukci“, která
vyšla v červenci 1767, lze považovat v podstatě za vrchol „osvícenské zákonománie“ Kateřiny
II. 90 Bylo to největší literární dílo carevny (přes 250 stran tisku).
Ruský historik N. D. Čečulin viděl důležitost dokumentu v tom, že Nakaz byl prvním
pokusem o použiti osvícenského myšlení jako základu pro legislativu ruského státu, je také
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zajímavým pramenem, z něchož přímo vychází císařovna. Dlouhou dobu bylo známo, že text
"Velké instrukce" byl inspirován díly Montesquieu a Beccaria, o čem psala sama carevna. Z toho
vyplývá zájem historiků o zkoumáni textu Nakaza a pojednání Montesquiue "De ľesprit des lois"
a Beccaria "Dei delitti e delle pene". "Nakaz" se skládá ze 22 kapitol 655 článků. Podle
vědeckých zkoumání textů bylo objeveno, že významná část textu (přibližně 350 článků) byla
převzata z pojednání Charlesa Montesquieua "O duchu zákonů" a Cesare Beccaria "O zločinech
a trestech". Inspirace se projevovala ve dvou směrech: zaprvé byly použity obecné představy
myslitelů o zákonech a státu, zadruhé se objevovalo doslovné používaní slov Montesquie, což je
zvláště viditelné ve francouzském překladu Nakaza. Většina přejímání z Montesquieu byla
použita Kateřinou s malými redakčními změnami. 91 Myšlenky z pojednání Beccaria byly
identifikovány v roce 1879 S. I. Zarudným, když publikoval ruský překlad knihy Beccaria "O
zločinech a trestech" a spolu s tím publikoval komentáře z textu Nakaza. Celkem je v dokumentu
108 článků inspirovaných Beccariem, především desátá kapitola "Velké instrukce" je v podstatě
krátkým překladem díla Beccaria. 92
„Velká instrukce“ upozorňuje na potřebu silné samoděržavné moci, „... protože žádný
jiný orgán v takovém prostoru, nemůže jednat, a bylo by to nejen škodlivé, ale právě zničující
pro občany“ 93, a předpokládá se rovnost občanů před zákonem. Jako záruka toho, že absolutní
monarchie se nezmění v tyranii, mohly sloužit orgány vlády stojící mezi lidem a státem, které
také měly jednat v souladu s právními předpisy. „Nakaz“ konkretizuje koncepce neomezené
moci panovníka: monarcha je zdrojem veškeré státní moci, jen monarcha má právo vydávat
zákony a interpretovat je. Pokud jde o výkonnou moc, tou je hierarchie státních orgánů vlády,
„Nakaz“ uložil povinnost vykonávat nařízení monarchy, činit soud „ve jménu panovníka podle
zákonů“. 94 „Bolšoj nakaz“ odmítl mučení, omezil použití trestu smrti a navrhl oddělení soudní
moci od výkonné moci. 95 Velká část "Bolšogo nakaza" je věnovaná postavení nevolných rolníků.
Kateřina vyslovila svůj záměr na uchování nařízení Petra I., podle kterého bylo možné převést
majetek pomeščika, který mučil své nevolníky, do rukou státu a tím podniknout "něco užitečného
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pro majetkové postavení nevolníků". 96 Také byl zřetelný záměr císařovny úplně zrušit
nevolnictví, ale i sama carevna se v této otázce obávala osvobození najednou velkého počtu
obyvatelstva.
Další problém, který formuloval "Nakaz", spočívá v klesání přírůstku rolnického
obyvatelstva. Carevna uvádí, že mezi rolníky se dožívá většího věku jen jedna čtvrtina
obyvatelstva, kvůli tomu se zvyšuje podíl neobdělané půdy. Kateřina vidí příčinu tohoto stavu ve
stanovení vysoké daně, kterou pomeščici vybírají od rolníků, a v obrovské chudobě nevolného
rolnictva. 97 Carevna podporovala vydávání „Velké instrukce“ v evropských zemích, zatímco v
Rusku „Bolšoj nakaz“ za její vlády směli číst jen nejvyšší státní úředníci. Během několika let
dosáhl zákonodárný projekt 23 vydání v různých evropských jazycích. 98 Spis Kateřiny II. se stal
skutečnou senzací v Evropě, ale v Rusku tomu tak nebylo.
Na 30. července (10. srpna) 1767 bylo do Moskvy svoláno shromáždění volených
delegátů ze všech oblastí říše. Cílem bylo rozhodnutí o novém zákoníku říše. Delegáti měli
přinést s sebou požadavky svých voličů. K jednání zákonodárné komise se sjelo celkem 559
delegátů (161 šlechticů, 207 měšťanů, 164 svobodných rolníků, 28 členů ústřední vlády). 99 90 %
obyvatelstva říše tvořilo nevolné rolnictvo, ale na shromáždění zastoupeno nebylo.
Nejvýznamnější otázkou nového zákoníku byla rolnická otázka a úprava nevolnictví. Na
shromáždění komise během pojednání o rolnících někteří zástupci kritizovali poddanství a
předložili návrhy na omezení nevolnictví, převod části pozemků do rukou rolníků, omezení
jejich povinností a dokonce na odebrání rolníků z nadvlády vrchnosti. To všechno způsobilo
ostré odmítnutí reformy ze strany poměščiků. V této situaci vláda asi pochopila, že zrušení
nevolnictví v Rusku si přeje jen nevolné rolnictvo.
Komise v podstatě měla legalizovat samoděržaví a vláda se měla dozvědět, jak psal
Ključevskij, „co si Rusko přeje“. Komise měla projednat nový zákoník, ale k tomu nedospěla. Z
tohoto důvodu carevna v roce 1768 komisi rozpustila.

96
97
98
99

V. Vodovozov, Očerki iz russkoj istorii XVIII veka, Petrohrad, 1882,str. 251
V. Vodovozov, Očerki iz russkoj istorii XVIII veka, Petrohrad, 1882,str. 252
Švankmajer, Kateřina II., Praha, 1970, str. 76
V. Vodovozov, Očerki iz russkoj istorii XVIII veka, Petrohrad, 1882, str. 258

51

6.5.

Reformy Marie Terezie

Počátek vlády Marie Terezie nebyl lehký. Země dlouhá léta strávila ve válkách. Když v
roce 1740 usedla na trůn, od prvního dne se ocitla tváří v tvář mnoha žadatelům o „rakouské
dědictví“. Válka o rakouské dědictví v letech 1740–1748 byla vážnou zkouškou pro Rakousko
a odhalila mnoho nedostatků státního systému. Jedním z hlavních důvodů realizace některých
reforem Marie Terezie byl nedostatek financí na vedení válek, a proto potřeba vedení válek, ve
kterých habsburská monarchie měla obrannou pozici, přispělo k tomu, že panovnice uskutečnila
řadu reforem ve státě. „Po uzavření míru Cášského nastala zemím Marie Terezie kýžená doba
pokoje, kdy se mohlo konečně zase o povznešení vnitřních poměru pracovati“. 100 Mezi jejími
nejdůležitějšími reformami byly finanční a daňová reforma, správní reformy, reformy soudnictví,
reformy armády, reformy školství, církevní reformy, poddanské reformy a jiné.

6.6. Finanční a daňová reforma
Jednou z nejdůležitějších reforem, kterou připravila Marie Terezie se svými poradci, byla
finanční a daňová reforma. Marie Terezie viděla příčinu válečných neúspěchů a územních ztrát
ve špatném stavu armády. Vojáci, kteří kvůli nedostatku financí nedostávali žold, neměli
motivaci dále bojovat. Ve finanční sféře byl panovník závislý na šlechtě. Hlavním cílem těchto
reforem bylo omezení vlivu stavů. Připravit reformu státních financí svěřila panovnice hraběti
Fridrichu Vilému Haugwitzovi. Jádrem Haugwitzovy reformy byl pokus o přerušení daňové
autonomie měst a uvolněné pravomoci přenést na stát. Tento proces posunu pravomocí je možné
označit za zestátňování. 101 Haugwitz musel vypracovat plán pro získání finančních prostředků,
které by umožnily udržování armády o síle 108 000 mužů, jejímž úkolem byla ochrana hranic
habsburské monarchie. Na udržování armády byl přípraven rozpočet ve výši 14 milionů zlatých
ročně, z toho mělo připadnout na Čechy 4,616.156 zl. 46 kr., na Moravu 1,538.788 zl. 55 kr. a na
Slezsko 245.000 zl. 102
Roku 1748 byl schválen decenální reces – nové schválení daní ve stanovené výši na deset
let dopředu. Proti tomu se postavili hrabě Harrach a hrabě Kinský, ale jejích odpor nebyl
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podpořen ani samými stavy. 103 A proto v Čechách a na Moravě se Haugwitzovi podařilo bez
velkých potíží prosadit decenální reces, ale v rakouských zemích musely být daně stanoveny na
kratší dobu. 104 Také státní pokladna převzala udržování armády, to zbavilo stavy vlivu na
armádu. Nejdůležitější aspekt Haugwitzova návrhu reformy daňového systému bylo zdanění
šlechtické a církevní půdy. Při zpracování reformy musel Haugwitz najít vhodný způsob
vyměření daní. K dispozici měl pouze berní rulu – soupis pozemků a poddaných, který existoval
ještě z roku 1654. V roce 1748 byl zpracován katastr – tereziánská berní rula. Zde byla sepsána
jen rustikální půda, ale pak byl katastr v roce 1757 rozšířen a zahrnoval také i dominikální půdu.
Haugwitzova reforma zjednodušila stanovení výše daní a zvýšila příjmy do státní
pokladny. Roku 1754 bylo provedeno první sčítání lidu v monarchii a 10. března 1770 byl vydán
patent na soupis poddaných, jejich dobytku a domů. Toto sčítání bylo provedeno v roce 1771. Na
začátku sedmileté války byl zaveden jednotný systém měr a vah a jednotné celní tarify pro země
monarchie.

6.7.

Správní reforma
Současně s daňovou reformou byla provedena reforma státní správy. Správní reformy

Marie Terezie měly centralizační charakter a jejich hlavním cílem bylo sjednocení habsburské
monarchie. Z těchto reforem však bylo vyloučeno Rakouské Nizozemí a také Uhry.
Při správních reformách usiloval osvícenský absolutistický stát o vybudování správního
systému, který by odstranil vliv stavů a nižších instancí, a zkvalitnil ho cestou byrokratizace. Do
reformy v letech 1748–1749 zastávali rozhodující pozice v zemských úřadech představitelé
předních šlechtických rodin. 105 Neúspěch státní moci viděla Marie Terezie v absenci jednotného
správního orgánu, který by spravoval zaležitosti pro východní a západní části monarchie. Každý
ministr a každý dvorní úřad působil jen ve prospěch jedné země. Největší škodu spatřovala
císařovna v tom, že záležitosti rakouských a českých zemí byly spravovány zvláštními dvorními
kancelářemi a že českou dvorní kancelář řídil vždy Čech a rakouskou Rakušan. Marie Terezie
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byla negativně naladěná především proti české dvorské kanceláři, protože byla přesvědčena, že
česká dvorská kancelář ochotněji plnila předpisy nejvyššího kancléře než císařovny. 106 V době
nástupu Marie Terezie na trůn byla nejvyšším státním orgánem tajná rada. Roku 1742 tajnou
radu nahradila domácí dvorská a státní kancelář v čele s kancléřem. V roce 1753 došlo k její
reorganizaci a svou působnost vykonávala až do roku 1848. 107 Tento úřad byl společný pro
východní a západní část monarchie. V roce 1760 byla vytvořena státní rada, která byla ústředním
orgánem pro země české a rakouské. Státní rada neměla přímou nařizovací pravomoc.
Pro všechny země Koruny české byla nejvyšším orgánem Česká dvorská kancelář, která
zároveň měla soudní kompetenci. V čele stál nejvyšší kancléř. Skrze ni procházely dvorské
příkazy do země a k ní se obracely nižší české úřady. České kanceláři byl podřízen nejvyšší úřad
v zemi, místodržitelství, sídlící v Praze. Jeho členy byli přední zemští hodnostáři v čele s
nejvyšším purkrabím. Rozhodující slovo měl zde sice dvůr, ale úředníci byli i reprezentanty
stavovské obce. Jejím vlastním reprezentativním orgánem byl zemský sněm, na němž šlechta
měla zcela dominující postavení. Územně se Čechy dělily na 12 krajů. V čele každého stáli dva
krajští hejtmané. 108
První kroky k provedení reformy byly zahájeny na konci ledna 1748. Vypracováním
návrhu reformy se zabývala tzv. hlavní deputace (Hauptdeputation). 109 Dne 1. května 1749 byla
zrušena Česká dvorská kancelář a současně byla omezena i činnost dvorské komory, která byla
zodpovědná za finanční záležitosti. Na místo těchto orgánů bylo vytvořeno Directorium in
publicis et cameralibus (Directorium pro veřejné a kamerální záležitosti, které plnilo roli
ředitelství či ministerstva pro správní a finanční politiku). V čele Directoriuma stál hrabě
Haugwitz. Současně bylo nově zřízeno Nejvyšší soudní místo (Oberste Justizstelle). Directorium
i Oberste Justizstelle byla společná pro české a rakouské země monarchie. Nejvyšší soudní úřad
sdružoval funkci kasačního soudu a úřadu pro řízení. 110 To byl nejvyšší centralizovaný správní
úřad, který se zabýval administrativními a finančními záležitostmi. Zrušení dvorských kanceláří
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značně podlomilo postavení jednotlivých zemí. 111 Tento akt považují mnozí historici za konec
ústavní existence českého státu a konečnou podřízenost českých zemí Rakousku. 112 Tento správní
celek nazývala panovnice německé dědičné země, nebo německy „Erb-Königreiche,
Fürstenthümber und Länder“.
Directorium in publicis et cameralibus zanikl v roce 1761 a byl nahrazen českou a
rakouskou dvorskou kanceláří, která se zabývala otázkami politické správy. Finanční správa byla
rozdělena mezi tři úřady: dvorská komora kontrolovala hospodaření, generální pokladna
přijímala a vydávala peníze, účetní komora vedla účetnictví a kontrolovala dvorskou komoru a
generální pokladnu. 113 V návaznosti na správní reformu zreformoval stát i krajskou správu.
Čechy se nově dělily na 16 krajů, Morava na 6, zbytek Slezska na 2. V čele každého kraje byl
krajský hejtman. Takže v 80. letech 18. století byly vytvořeny skutečné krajské úřady. Po
reformě byli krajští hejtmane vybírání tak, aby hejtman nepocházel z toho kraje, kde musel
vykonávat svou činnost. Také se začali objevovat i hejtmané nepocházející ze šlechtických rodů.
Krajské úřady měly široký spektrum působností, jejích činnost se vztahovala jak k politickým a
vojenským věcem, tak i k soudním záležitostem. 114
Druhým cílem správních reforem byl záměr státu na zvýšení byrokratizace. Po správní
reformě obsazovali státní úřady vyškolení úředníci, kteří dostávali pevný plat, byli pod dozorem
státu a byli mnohem kvalifikovanější ke své službě. Byrokratizace přinesla s sebou i změnu
třídního složení úřednictva. Od této doby mohli nejvyšší funkce ve státě obsazovat i občané
nešlechtického původu. V Čechách v souvislosti se členěním správního aparátu byli úředníci tří
skupin: státní, stavovští a venkovští městští a patrimoniální. V jednotlivých úřadech působili
úředníci různých kategorií, což se mimo jiné promítalo i v jejich mzdových poměrech. 115 Dalším
výsledkem centralizace se stalo upevnění němčiny jako úředního jazyka.

6.8.

Postoj Marie Terezie vůči katolické církví

Marie Terezie byla nábožnou katoličkou, a považovala se za potomka obhájců a obránců
katolicismu. To vycházelo z toho, že jako česká královna nosila svatováclavskou korunu a jako
uherská královna svatoštěpánskou korunu, věřila, že musí udržet jednotu habsburské monarchie
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a katolické církve. 116 Mimo jiné pro Marii Terezi měla větší význam státní moc než moc
papežská.
Papež Benedikt XIV. podle návrhu císařovny zrušil 24 svátečních dnů v roce. 117 A to bylo
za účelem zvýšení robotních dnů rolníku a tím i zvýšení daňě.
Správa církve byla podřízena moci státní. Ve Vídní bylo vydáno nařízení, že žádná
papežská bulla nesměla být prohlášena bez svolení panovnice . Také Marie Terezie zakazovala
nakupování světských statků duchovenstvem bez jejího povolení. Státní moc zasahovala i do
vnitřní správy církve, tak například dekretem z 31. ledna 1756 bylo zakázáno nosit do kostelů
rakve s mrtvými těly a při nich sloužit mši. 118
V posledních válečných letech přicházelo do Čech a Moravy s pruským protestantským
vojskem mnoho nekatolických emigrantů, a proto císařovna bojovala proti šíření tajného
protestantismu. Dne 15. prosince 1764 bylo nařízeno duchovním správcům a misionářům
bojovat proti kacířství. Když se Josef II. v roce 1765 stal spoluvládcem Marie Terezie, šířilo se
mezi lidmi mínění, že: „týž jest ve věcech náboženských jinakého přesvědčení než mateř jeho, a
že za příští vlády jeho dostane se potomkům českých husitů a Bratří úplné svobody.“ 119
Marie Terezie zřídila tzv. „mravnostní komisi“ k očištění mravů vídeňské společnosti a
měla také zamezit mimomanželským vztahům. Původně tato komise špehovala manžela Marie
Terezie Františka Štěpána Lotrinského, ale po jeho smrti rozšířila svou činnost. Mravnostní
komisaři měli obcházet v noci po vídeňských hospodách a lokálech a měli zavírat mladé ženy,
které se nacházely ve společnosti mužů. 120
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7. Reformy školství v Rusku a Habsburské monarchii
Doba Kateřiny Veliké se označuje jako „zlatý věk“ ruské říše, protože carevna pozvedla
kulturní a politickou kulturu Ruska na evropskou úroveň. Ve starší historické literatuře se
setkáme s obraznou tezí, že Petr I. stvořil tělo novodobého Ruska a Kateřina II. mu dodala
ducha. Toto tvrzení přežívá podnes v představě, že vláda Kateřiny II. byla epochou rozmachu
vědy a vzdělání v Rusku. 121 Od prvního dne nástupu na trůn císařovna jasně formulovala své
monarchické úkoly a začala je aktivně provádět. Rychle formulovala a prováděla reformy v
ruské říši, které postihly všechny sféry života, včetně vzdělávání. Díky císařovně byl v Rusku
zaveden systém základního vzdělávání, pro který byly zřizovány speciální školy, dívčí školy,
vzdělávací domy. Navíc Kateřina II. založila Ruskou akademii, která se stala jednou z předních
evropských vědeckých základen.
Základem pro vzdělávací reformy Kateřiny II. byly pruské a rakouské vzdělávací
systémy. Jedním z jejích zakladatelů byla Marie Terezie. Rakousko má jeden z nejstarších
systémů univerzálního vzdělávání v Evropě. Přestože tento systém za posledních 200 let prošel
řadou významných změn, jeho společné rysy zůstávají nezměněny. Mezi ně patří bezpodmínečná
nadvláda státu na všech úrovních vzdělávání, rozdělení střední školy na reálnou a gymnázium
a zaměření učebních osnov na použití materiálu v reálném každodenním životě. Čtyři desetiletí,
kdy tato vynikající žena stála v čele rakouského impéria, budou označována jako tereziánská
epocha.

7.1. Ruská reforma vzdělávání Kateřiny Veliké
Kateřina II. provedla reformu vzdělání inspirovanou myšlenkami osvícenství. Druhá
polovina 18. století byla významným obdobím ve vývoji ruské kultury. Kateřina viděla největší
problém ruského národa v nevzdělanosti prostého lidu a také šlechty. V 60. –70. letech se
uskutečnil pokus o vytvoření vzdělávacího systému země. Kvůli kolosální rozloze země,
pomalosti státního aparátu a předsudkům společnosti zaváděla císařovna nové zákony postupně.
Především byly představeny vzdělávací programy pro představitele šlechty a obyvatele měst.
Zvláštní pozornost byla věnována problému opuštěných a bezdomovců.
K hlavním cílům vzdělávací reformy Kateřiny II. patří:
• návaznost na myšlenky osvíceného absolutismu,
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• potřeba zlepšovat dovednosti občanů,
• řešení problému sirotků.
V roce 1763 byl Ivan Ivanovič Beckoi jmenován hlavním poradcem Kateřiny II. v oblasti
vzdělávání – tato postava se stala hlavní ve všech otázkách školních reforem epochy Kateřiny II.
Na základě nařízení Kateřiny II. vytvořil I. I. Beckoi pod vlivem J.A. Komenského, J. Lockeho a
J. J. Rousseaua „Generální ústav pro vzdělávání mladých lidí obojího pohlaví“. 122
V roce 1764 byly otevřeny školy při Akademii umění, byla otevřena obchodní škola
(1772). V roce 1764 začala stavba „Vzdělávacího domu pro děti bez domova.“ 123 Ve stejném roce
byla zřízena první vzdělávací instituce pro ženy – Smolný institut v Petrohradě s oddělením pro
měšťanské dívky (pro dívky nešlechtického původu, s výjimkou poddanských sedláků) a
šlechtičny. Smolný institut v Petrohradě (Smolnyj institut blagorodnych děvic) je první škola pro
dívky v Rusku. Tato vzdělávací instituce položila základy pro vzdělání žen v zemi. Škola byla
založena ve Smolném klášteru. Ve šlechtickém oddělení byly žákyně rozděleny do tří věkových
skupin a pro měšťanské dívky do dvou a v každé skupině zůstávaly 3 roky. 124 Přijímání do první
třídy probíhalo každé tři roky. Studijní program se skládal z ruského a cizích jazyků, aritmetiky,
geografie, historie, heraldiky, architektury, malířství, hudby a tance. Také dívky získávaly
znalosti v oblasti domácího hospodaření. 125 V roce 1766 vypracovala Kateřina II. společně s
Beckoiem dokument „Nový ústav pozemních kadetových sborů“, který byl vytvořen pod vlivem
myšlenek představitelů evropského osvícenství, jako byli Montaigne, Montesquieu a Rousseau, a
upravuje právo 10–12letého vzdělávání dětí přijatých ke studiu ve věku 5–6 let. Specifičnost
vzdělávacího procesu nabízeného Beckoiem spočívala v prakticky úplném oddělení studentů od
vlivu vnějšího prostředí (byly povoleny pouze vzácné návštěvy s příbuznými uvnitř vzdělávací
instituce).
V roce 1782 byla pro provádění větší školní reformy vytvořena „Komise o zřízení
veřejných škol“. Do Ruska byl povolán Fedor Jankovic de Mariewo – pedagog, který vyvinul
systém výuky pro slovanské obyvatelstvo Rakouska a Uherska. Jankovic de Mariewo otevřel
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Učitelský seminář (Učitelskaja seminarija) v Petrohradě, který byl určen k výuce učitelů. Jako
učitelé tam působili vědci z Akademie věd, studenty se stali studenti duchovních seminářů.
Seminář učitelů, který existoval v letech 1783-1803, byl první vzdělávací institucí v Rusku, kde
byli vyškoleni odborní učitelé. Na základě semináře učitelů Jankovic publikoval kolem 70
učebnic, 10 z nich napsal sám. 126
V Rusku bylo potřeba založit tři samostatné typy škol: hlavní, střední, malé. Základní
podmínky a plán byly zpracovány srbochorvatským pedagogem, Fedorem Jankovicem de
Mariewo. Podle tohoto rakouského vzoru byly vytvořeny hlavní, střední a malé školy. Studium
předpokládal 4 třídy nebo studijní roky. Výuka předmětu byla rozdělena následujícím způsobem:
1. studijní rok měl naučit čtení, psaní, počítání, základy ruské gramatiky a základní
katechismus;
2. ročník – katechismus, čtení knihy „O činnostech člověka a občana“ (O dolžnosťach
čeloveka i graždanina), aritmetika, kaligrafie a kreslení;
3. ročník – katechismus s ukázkami z Biblie, vysvětlení evangelia, ruská gramatika s
cvičenimí v pravopisu, krátké všeobecné dějiny, všeobecný a ruský zeměpis;
4. ročník – podrobný obecný zeměpis a dějepis, ruské dějiny, matematická geografie s
úkoly na glóbusu, ruská gramatika s cvičením psaní eseje, základy geometrie, mechaniky, fyziky
a občanské architektury. 127
Malé školy měly 2 třídy, střední školy – 3, a hlavní školy trvaly 4 třídy. Hlavní školy byly
otevřeny ve velkých městech a malé v kraji. Střední školy nebyly otevřeny. V roce 1786 bylo
vydáno nařízení o založení národních škol v každém městě, tyto měly dva úrovně – malý a
hlavní. Tyto školy byly určeny pro všechny vrstvy obyvatelstva a byly podřízeny státu. Celkem
do roku 1789 bylo otevřeno 170 škol. Podle zákona, který stanovil dva druhy škol (malé i
hlavní), existovaly také farní školy.
Kateřina II. plánovala zahájení projektu organizace venkovských škol a poskytování
minimálního vzdělání bez ohledu na třídu nebo pohlaví. Nicméně, rolnictvo zůstávalo nedotčeno
vzdělávací reformou. Císařovna se buď bála nespokojenosti šlechticů, nebo se domnívala, že
pokladna není schopna nést další zátěž.
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Jako hlavní výsledky reformy v oblasti vzdělávacího systému je možné zdůraznit:
• Byl to začátek vzniku všeobecných vzdělávacích institucí,
• Byl zaveden systém třídních přednášek,
• Byly zde první ženské vzdělávací instituce,
• Během celého období vlády Kateřiny II. vystudovalo různé typy škol přibližně 190 000
dětí.
Navzdory tak významnému přispění k podpoře kultury a znalostí nelze označit vzdělávací
politiku Kateřiny II. jako úspěšnou. I bez zbývajících rolníků (až 90 % obyvatel Ruské říše)
většina šlechticů využívala služeb jednotlivých učitelů pozvaných ze zahraničí nebo poslala své
děti do zahraničních vzdělávacích institucí. Velké množství farských škol existovalo výhradně na
papíře. Hlavní a malé školy byly pod přísnou kontrolou veřejných charitativních příkazů –
chronický nedostatek finančních prostředků ovlivňoval kvalitu metodologických materiálů a
materiální základny obecně, což snižovalo celkovou úroveň vzdělání jak pro studenty, tak pro
učitele.

7.2. Školní reformy za panování Marie Terezie
Marie Terezie nastoupila na trůn v poněkud obtížné situaci, kdy byla země napadena
cizími vojsky a začala válka. V důsledku vojenských akcí většina obyvatel ztratila možnost
postarat o sebe, mnoho dětí bylo osamoceno, rostla chudoba obyvatelstva země. Jedním z
nástrojů ke zlepšení situace ve všech zemích monarchie byla právě školská reforma.
Významným příkladem pro Rakousko se stala taková reforma v Prusku, a to navzdory tomu, že
Marie Terezie byla ve válce s touto zemí. Z Pruska převzala školskou reformu, a dokonce do
Rakouska pozvala i jednoho z významných učenců své doby, Johanna Ignaze Felbigera. Byl to
ten, kdo sestavil takzvaný Všeobecný školní řád, podle něhož se tato reforma uskutečnila.
Je třeba poznamenat, jaká byla úroveň vzdělávání v rakouském císařství na počátku
panování Marie Terezie. Gramotnost závisela na sociálním postavení osoby. Šlechticové byli
vzděláni, neboť hodně cestovali a uměli více než jeden jazyk. Už od 17. století začaly vznikat
školy ve městech, městečkách a vsích. Počet škol v průběhu 18. stále rostl. 128 Ačkoli nelze říci,
že vůbec nebyly žádné školy, gramotnost v nižších vrstvách byla nízká. Zavedení reforem
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přispělo k šíření vzdělání a všeobecné gramotnosti, tedy schopnost číst, psát a počítat. Během
prvních deseti let po zahájení reforem se proces vzdělávání týkal zhruba 70 % dětí.
Při zkoumání systému vzdělávání v rakouské říši je třeba uvést národnostní pestrost.
Kromě německy mluvících obyvatel žili v habsburské monarchii Maďaři, Srbové, Slováci, Češi,
Rusíni, Slovinci, Chorvaté. Kdybychom mluvili o přístupu obyvatelstva říše ke vzdělávacímu
systému, neexistovala žádná přímá závislost na národnosti. Důležitější roli zde hrálo to, ve které
části říše obyvatel žil. Ve vyspělých oblastech, jako bylo Rakousko, Česko, Morava, bylo
obyvatelstvo více gramotné než například v Maďarsku.
Církevní charakter školy považovala Marie Terezie za neaktuální, protože neplní potřebu
společnosti a státu, a nekontrolovaný vliv duchovenstva byl v rozporu s absolutistickými
reformami. „Školy jsou a zůstanou věcí státní“ bylo to zásadou Marie Terezie. 129
Marie Terezie zbavila jezuitský řád správy nad školstvím a proto byla roku 1760 zřízena
dvorská komise pro správu všeho školství. Pro každou zemi říše byla zřízena provinciální
studijní komise, která spravovala zemské školy a podávala návrhy a zprávy dvorské komisi ve
Vídni. 130 V Praze byli povoláni do provinciální školní komise Karel Clary-Aldrigen, Matyáš Jos.
Smitmer, Josef Duchek, Jan Ondřej Kaiser, Pögel. Vrchním inspektorem byl jmenován Ferdinand
Kindermann. 131
V roce 1773 byl papežem Klimentem XIV. zrušen jezuitský řád, kterému byly do té doby
podřízeny téměř všechny školy. Od té doby měli hlavní podíl na vzdělávání světští učitelé. Byl
položen základ veřejného vzdělávání a promyšlený systém škol na různých úrovních. Za prvé
byla vytvořena široká síť národních škol, bezplatných a veřejně přístupných. Za druhé, odborné
školy začaly pracovat na školení pracovníků různých oborů. V období mezi lety 1750 a 1770 se
otevřela celá řada speciálních škol, včetně báňské akademie, odborných škol, zemědělské školy,
obchodní akademie a několik škol zaměřených na přípravu učitelů. Představu o síti škol v
českých zemích poskytly školní fase z let 1772-1775. Počet všech škol v Čechách se pohyboval
kolem 1500 škol. 132
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Dne 6. prosince 1774 byl vyhlášen Všeobecný školní řád, který ustanovil všeobecnou
vyučovací povinnost pro děti obou pohlaví ve věku od 6 do 12 let. Děti musí se naučit číst, psát,
počítat a získat základní znalosti. 133 Školní docházka trvala celkem šest let.
Felbiger zavedl tři typy škol: triviální, hlavní a normální. Triviální školy měly být
zřizovány v menších městech a na vesnicích. Tady se učilo číst, psát a počítat. Tyto nauky byly
ještě doplněny náboženstvím a základy hospodaření. Na nejnižších triviálních školách se
vyučovalo v národních jazycích. Hlavní školy vznikaly ve větších městech, na těchto školách se
ještě vyučovaly základy latiny, dějepis, zeměpis, ale také byly orientovány na průmyslovou a
zemědělskou výrobu. Normální školy se objevily v zemských hlavních městech a měly vzdělávat
budoucí učitele. Také tam měly studovat děti, které pak chtěly pokračovat ve svém studiu na
gymnáziích. Na hlavních a normálních školách probíhala výuka v německém jazyce.
Školní docházka byla pro všechny děti povinná, ale to neznamenalo, že zákon byl zcela
realizován. Nebylo možné hned dosáhnout toho, aby všechny děti chodily po celý rok do školy.
V 18. století byly děti považovány za pracovní sílu, měly pást dobytek, pomáhat na polích a
vykonávat další práce. Přesto se dá zavedení povinné školní docházky pokládat za progresivní,
protože po roce 1775 bylo dosaženo toho, že většina dětí byla zapojena do základního vzdělávání
a obyvatelstvo začalo nahlížet na školu jako na prospěšné a potřebné zařízení. 134 Vrchnosti a obce
měly dohlížet, aby rodiče posílali své děti do škol a také odváděli platby. 135 Vláda se zaměřovala
i na posílení stavu učitelů. Údržba škol a řízení učitelů byly přiděleny orgánům státní správy ve
venkovských a městských komunitách. Průměrný učitelský plat byl stanoven ve výši 130-140 zl.,
přičemž mzda 130 zl. byla považovaná za plat zajištující slušný život. Ale je nutné se zmínit, že
výše platu byla stanovena v každé obci a v každém typu školy jinak. Byl rozdíl mezi platy
učitelů hlavních a triviálních škol. 136
Nyní se školy otevřely všude. Taková obec byla povinna postavit školní budovu nebo si
pronajmout místnost pro výuku. Školní síť nebyla ve všech krajích stejně hustá. I v rámci
jednoho kraje docházelo ke značným rozdílům. Tyto rozdíly byly způsobeny především
geografickými a hospodářskými podmínkami.
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Od samého začátku zákon stanovil rovnost žen a mužů – mezi chlapci a děvčaty nebyl
žádný rozdíl. Pouze lekce ručních prací se od sebe lišily – dívky získaly takové dovednosti jako
šití, a chlapci, zejména v obcích, znalosti v oblasti zemědělství, například v chovu včel, péče o
ovocné stromy. Reformy v oblasti vzdělávání zahrnovaly zavedení státních učebních osnov a
povinných učebnic pro školní vzdělávání.
Školní reforma Marie Terezie znamenala, že se vzdělávací sféra stala předmětem vysoké
státní politiky. Její hlavní obsah byl omezen na stažení škol z církevní jurisdikce a na vybudování
celkové moci státu v oblasti vzdělávání, sjednocení vzdělávacího programu v souladu s řadami
škol v celém státě, jednotnosti učebnic, využití pedagogické techniky Johanna Ignaze Felbigera.
V reformovaných školách byla zavedena výchovná metoda Felbigera. Felbiger určil
učiteli rozhodující roli ve škole. Jeho metodika zahrnovala učebně-třídní formu výuky, společné
lekce, praxi otázek a odpovědí, využití vizuálních pomůcek, zejména tabulek atd. Jednalo se o
progresivní pedagogický systém, i když poněkud formalizovaný.
České školství sehraje důležitou roli v procesu národního obrození. Poskytlo základní
vzdělání nové generaci a tím přispělo k rozvoji vědy a české kultury.

7.3. Srovnání reforem
Školní reformy hrály v Rusku a Rakousku významnou roli, ale reformy nezačaly
fungovat tak rychle. Obyvatelstvo nepochopilo jejich význam a jejich důležitost, a proto rodiče
neposílali své děti do škol. Také v tu dobu nebyly zřízeny úřady, které by docházku kontrolovaly.
V Rusku za vlády Kateřiny ještě nebyla ani přijata povinná školní docházka.
Vývoj vzdělávacího systému v ruské říši v druhé polovině 18. století byl ovlivněn
takzvaným osvíceným absolutismem Kateřiny II. V tomto období vznikly kadetské sbory,
vzdělávací domy, Smoľnyj institut a mnoho dalších vzdělávacích institucí. Kateřinina reforma
vzdělávání nebyla dovedena do konce. Nicméně hrála důležitou roli v dalším rozvoji ruského
školství. Takže v letech 1782–1800 se podařilo asi 200 tisícům dětí absolvovat některou ze škol,
7 % z nich bylo děvčat.
Maria Terezie, která sama nedostala řádné vzdělání, správně věřila, že nová doba a
modernizace státu vyžadují značné množství vzdělaných poddaných. Jednou z jejích klíčových
starostí v tomto ohledu byla reforma vzdělávání, od primárního až po vyšší. Základy systému
rakouského vzdělávání, které existovaly až do roku 1918, byly položeny pravě během její vlády.
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Když mluvíme o společných rysech ve vzdělávacích reformách obou zemí, stojí za
zmínku, že v Rusku, stejně jako v Rakousku, šíření vzdělávaní a vědy bylo povýšeno až na státní
úroveň. Kateřina II. současně projevila vážný zájem o školní systém habsburských zemí, který
vznikl v důsledku reforem Marie Terezie provedených v letech 1760–1770. Jedním z
rozhodujících faktorů, které nutily Kateřinu II. orientovat se v rakouském vzdělávacím systému,
bylo to, že Felbigerova reforma byla právě v těchto letech distribuována na území obývaném
ortodoxním obyvatelstvem srbské a rumunské národnosti - poddanými habsburské říše. V Rusku
se problém v oblasti vzdělávání také dostal na mezinárodní úroveň: od Polska až po Dálný
východ ruského státu žily velké počty různých národností. V Rusku, podle modelu Habsburků,
byly všechny veřejné a soukromé školy umístěny pod státní dozor, aby se zajistila „soudržnost“
na celém území státu.
Reformní činnost Marie Terezie v oblasti nižšího školství byla mnohem úspěšnější, ale
zároveň nevyřešila všechny sociální problémy. Na reformu Marie Terezie navázaly reformy
Josefa II. Císař prodloužil prosazení škol a uplatnění německého jazyka jako jazyka státního a
školního. V Rusku k dalším školským reformám dochází až za cara Alexandra I.
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8. Povstání v Rusku a Česku
Za vlády Kateřiny II. a Marie Terezie dochází v Rusku a Česku k rolnickým povstáním. V
Rusku se Pugačovovo povstání, nebo jinými slovy rolnická válka nebo pugačovščina, konalo v
letech 1773–1775 pod vedením Jemeljana Pugačova a představuje povstání Jaických kozáků,
které se později rozvinulo do rozsáhlé a zásadní války kozáků, rolníků a národů Uralu a regionu
Volhy s Kateřininou vládou. Pugačovské povstání je v kontextu historie považováno za jednu z
nejsilnějších občanských válek v historickém vývoji Ruska. V zemích Koruny české vypuklo
selské povstání v roce 1775, také zasáhlo skoro celé území a stalo se největším rolnickým
povstáním v Čechách a na Moravě v období 16. –18. století. Toto povstání bylo bojem českých
sedláků proti vrchnosti za účelem osvobodit se z robotní a nevolnické povinnosti. Obě povstání
vypukla za účelem změny postavení rolnictva, avšak v Rusku povstaleckou složku tvořili
především kozáci a neruské obyvatelstvo Ruska. V Čechách povstali rolníci vůči svým pánům.
Příčiny povstání je nutné hledat v tehdejších životních podmínkách a v sociální struktuře
venkovského obyvatelstva v Rusku a Čechách.

8.1. Předpoklady k povstání v Rusku
Nevolnictví v době vlády Kateřiny II. ani trochu nezesláblo. Moc pomeščiků nad
nevolným rolnictvem se stala téměř neomezenou. Neomezená moc pomeščiků se projevovala v
tom, že mohli posílat nevolníky na Sibiř v rámci osídlení Sibiře, posílali je do armády jako
rekruty, mohli je vyhostit na nucené práce. Vláda finančně podporovala tyto procesy. Pomeščici
mohli obchodovat s nevolníky, bylo možné je prodávat celou rodinou nebo jednotlivě. Ceny za
rolníka byly stanoveny od 30 do 100 rublů. Nejvíce nevolných rolníků bylo ve střední části
Ruska: v Kalužské, Smolenské, Moskevské, Kostromské a Nižehorodské oblastech bylo
nevolníky 60-80 % obyvatelstva; V Penzenské, Simbirské, Tambovské, Saratovské, Voroněžské
- 37-56 %; směrem na východ klesal počet nevolných rolníků, tak v Orenburgské oblasti jich
bylo kolem 14%, ale v Permské, Ufimské a Orenburgské byli ve velkém počtu nevolní rolníci
tzv. pripisnye, byla to rolnická třída, která se nacházela ve vlastnictví závodů a byla nucena tam
pracovat . 137 Práce nevolných rolníků byla finančně neohodnocena. Velká část pomeščiků trávila
větší část života v armádě či civilní službě. O svých statcích věděli zpravidla jen to, kolik
vynášejí a za kolik je možno je prodat. 138 „Právní postavení rolníků – jejich osobní a majetková
bezprávnost se projevovala ovšem na úrovni vlastních rolnických hospodářství. Žilo se
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prakticky od žní do žní. Vytváření větší majetkové rezervy a zásob obilí pro případ neúrody bylo
v těchto podmínkách prakticky nemožné. Ruský mužik 18. století je vinou naprostého
nedostatku jakékoliv výchovy líný a naprosto nenáročný. Potřebuje jen kus chleba a
náboženskou útěchu, jinak nic. Kvůli těmto nepatrným životním nárokům jistě nebude konat
žádnou práci, která by stála za řeč. Pouze pod tlakem nevolnictví, pod bičem dozorce pracuje
den co den v potu tváře, obohacuje svého pána a zakládá tak bohatství země. Samozřejmě je s
tímto stavem nespokojený a nejvíc tam, kde je nenáviděná práce nejtvrdší – v dolech a v
manufakturách. Tady z něj divoce vyrazí dlouho hromaděná nenávist vůči pánům, vůči útlaku,
násilí, práci, zaslepí ho vůči laskavému gestu, ohluší před hlasem rozumu. Lenost ruského
mužika byla projevem sebeobrany jako reakce na jeho bezpráví a jeho podřízenost pánovi.
V 18. století se objevilo až několik let sucha (1767, 1778, 1787) a to pro Rusko
znamenalo zároveň léta hladomoru. Vojenské akce, hlad a různé epidemie, ke kterým došlo
během tohoto období, výrazně přispěly ke vzniku lidových povstání. Ještě do vypuknutí
pugačovova povstání se odehrávaly v guberniích vzpoury. Ale ve střední části Ruska neměla
povstání velký úspěch, protože vláda je mohla za pomoci armády rychle neutralizovat. V 60.
letech 18. století propukly v Rusku na 40 místech velké rolnické bouře. V roce 1771 vypuknul
čumnoj bunt v Moskvě, která byla postižena morem.Tři dny 15.-17. září trvaly nepokoje v
Moskvě, které byly nakonec potlačeny carskou armádou. 139
Nevolní rolníci nebyly jedinou povstaleckou složkou. Na území Ruska žily neruské
národy: Baškirci, Tataři, Kalmyci, Kazaši, Čuvaši. Tyto národy ještě za Petra I. vyvolávaly
nepokoje. Místní národy měly také více důvodů k protestům vůči vládě. Jejich postoj byl založen
na tom, že úřady odebíraly jejích původní geograficky a historicky podmíněné území a také
prováděly tvrdou a neslučitelnou politiku v náboženské sféře. 140
Centrem povstání byl Jaik, tam tvořili nevolníci jen malou část obyvatelstva. Povstání
které vyšlo především z tohoto prostředí, mělo na počátku lokální charakter. Ukrajinští, donští,
jaičtí kozáci nebyli nevolníky, jako svobodní lidé byli povinni panovníkovi vojenskou službou a
dostávali od vlády žold (většinou naturální). Vojskový ataman a další důstojníci byli voleni v
kruhu na vševojskovém shromáždění. Původně měli kozáci bránit státní hranice, a byli pro
carskou vládu cenným spojencem a vláda jim poskytovala materiální podporu a řadu privilegií
(svoboda rybolovu, neomezené používání půdy, která byla považována za společné vlastnictví
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kozáctví, atd.). 141 Jaičtí kozáci, kteří jsou hlavní složkou povstání Pugačova, poskytli aktivní
podporu vládě v nejtěžších obdobích. Nicméně, během 18. století, státní moc zbavila kozáky
jejich dříve známých privilegií a svobod. Například byli zbaveni práva volit hlavu své komunity
nebo neměli pravomoc odvolávat nevhodného vůdce, protože ataman byl jmenován vojenskou
kolegií. Avšak kozáci postupně ztráceli svou někdejší úlohu a vláda jim platila stále hůře a navíc
postupně rušila jejich výsadní postavení. Kozáci museli stavět pevnosti a držet strážní službu,
často daleko od svých domovů. Lokální konflikt se týkal hlavního zdroje obživy jaických
kozáků, řeky Jaiku. Tato řeka byla v pravém slova smyslu živitelkou kozáků, protože jarní
úlovek stačil na celý rok a kozáci mohli se svým úlovkem i obchodovat (měli privilegium
bezcelního prodeje solených ryb). Kromě toho carský monopol na sůl z roku 1754 zasadil
dostatečně silný úder kozáckému blahobytu, protože předtím dostávali většinu svých příjmů z
prodeje ryb a kaviáru, což vedlo k naléhavé potřebě soli, ale její volná těžba byla blokována.

8.2. Předpoklady k povstání v Česku
V českých zemích na venkově existovaly mezi jednotlivými sociálními vrstvami
venkovského obyvatelstva velké rozdíly. Nejlepší život měli sedláci, největší zemědělci, kteří
měli vlastní statek. Za sedláky byli považováni ti, kteří měli výměru půdy nad ¼ lánu 142. Další
sociální vrstvu tvořili chalupníci, kteří byli menšími zemědělci. Chalupníci vlastnili usedlost
(chalupu) a menší rozlohu polí (1/8 až ¼ lánu) a měli horší životní podmínky než sedláci.
Zahradníci (pod 1/8 lánu) měli aspoň nějakou samostatnou existenci. Nejhorší životní podmínky
měli podruzi a čeleď bydlící v nájmu u sedláka. Oni museli vykonávat služby u sedláků jako
námezdní síla. V 18. století život rolníka nebyl lehký. Jeho život byl pevně svázán s půdou a s
přírodním cyklem. Brzy zjara musel zorat a pak zasít a celé jaro a léto se prát s přírodou o to, aby
dosáhl co nejvyšší úrody. Poddaný hospodařil na půdě, kterou měl v dědičném nájmu, mohl ji
postoupit nebo odkázat dětem, směl ji prodat či se souhlasem vrchnosti rozdělit mezi děti, ale
nebyl jejím vlastníkem. Z úrod musel odvádět vrchnosti a duchovním naturální dávky i peněžní
platby, vrchnosti ještě odváděl svou vlastní práci a práci svých potahů. Vrchnost mohla vůči
němu použit ekonomického nátlaku, neboť ho mohla z půdy kdykoliv vyhnat a mohla navíc vůči
němu uplatnit i mnoho způsobu násilí. Nejtěžším břemenem pro nevolníka byla robota.
Ale představa o tom, že čeští rolníci mají horší životní podmínky než jinde, pochází ze
17. století a byla rozšířena v 18. století. Lze poznamenat, že postavení venkovského
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obyvatelstva se ve druhé polovině 17. století zhoršilo, ale toto zhoršení nebylo stanoveno
žádným celozemským zákonem, protože souhrný „zákon o nevolnictví“ v českých zemích
neexistoval.
V 18. století existovaly jen díla, která se zabývala tím jak by právní postavení rolníků
mělo být v budoucnosti změněno, ale neobsahovala informace o tom, v jaké právní situaci se
nachází čeští poddaní. První významný systematický popis právního postavení českých
poddaných se objevil v právním pojednání Deductio ratione servitutis Bohemiae et Moraviae z
roku 1742. Pojednání vzniklo podle objednávky nejvyššího kancléře Filipa Josefa Kinského.
Autorem byl prof. Johann Cristoph Jordan. Jeho právní pojednání odpovídá na 8 otázek
týkajících se charakteru poddanství v českých zemích a možných důsledků jeho zrušení. Metoda
Jordana spočívala ve srovnání platného práva s postavením římských otroků a v rekonstrukci
historického vývoje českého poddanství od středověku po současnost. 143
Ve svém pojednání Jordan použil pojem „české poddanství“ nebo „dědičné poddanství“.
Z hlediská římského práva lze české poddanství označit jako coloni glebae adscripti – kolony
připoutané ke statku. Jordan spojil tento proces s příchodem nové šlechty po roce 1620, kdy do
českých zemí přišli noví páni, kteří neužívali staré urbáře, každý přistupoval ke svému panství,
jako by to bylo despotické panství. Jako příklad uvedl generála Viléma Verduga, který získal
panství Doupov v podstatě jako dar a tudíž si toho majetku silně nevážil. Všechny starší urbáře a
privilegia poddaných mylně považoval za propadlá a k poddaným přistupoval jako k římským
otrokům. 144
Na rozdíl od jiných historiků Jordan nezastupoval názor, že poddanství vzniklo v
Čechách až po Bílé hoře. Středověké listiny svědčí o tom, že české poddanství existovalo i před
tím. Jordan zastával názor, že jde o instituci velmi starého slovanského původu, což dokazoval
tím, že se vyskytuje i v Polsku i v Rusku. Navíc i v německých zemích se tato forma poddanství
vyskytuje jen na územích, kde v minulosti sídlili Slované (Pomořansko, Meklenbursko,
Braniborsko, Lužice).
Nejdůležitější část díla Jordana je popis právní situace českých poddaných. Jak Jordan
uvádi, český poddaný má vlastnické právo na movité věci, má právo kšeftovat a právo uzavírat
smlouvy. Zajímavé je, že český poddaný má právo mít vlastní poddané. V otázce nemovitého
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vlastnictví se Jordan opírá o tzv. Teorii děleného vlastnictví, která vycházela z analogie římského
práva a v podstatě vysvětlovala i celou politickou organizaci států – feudální. Podle teto teorie
venkovský poddaný nemovitý majetek nevlastní, ale pouze užívá. Nejvyšším vlastníkem byl
panovník. Čeští stavové vlastní teoreticky všechnu půdu, ale některé své pozemky, které
podléhají zdanění, rozdělili mezi poddané, z nichž se stali uživatelé pozemků. Čeští stavové tady
mají vlastnické a dispoziční právo, které jim umožňuje tyto pozemky udělovat hospodáři dle
svého uvážení, anebo mu je vzít. Jak garantuje čl. 27 robotního patentu z roku 1738, nesmí na
sebe vrchnost stahovat dědictví od rolníků, pokud po sobě rolník zanechal děti. Nade vším
nemovitým majetkem, který poddaný obdělává, má však vrchnost vlastnické právo. – Vrchnost
získává nad poddaným soudní pravomoc, řízení a dispozici. Připoutanost ke statku je pro
vrchnost zárukou toho, že i od sedláka, který by zkrachoval, dostane zpět náhradu za svoje pole.
Sedláka to naopak nutí, aby se o pole staral, protože jinak by propadl hospodě. Pán má právo
uvalit trest na poddaného, jimž však nesmí ohrozit jeho zdraví ani život. Bod číslo 33 robotního
patentu z roku 1738 garantoval, že pán má právo přesunout poddaného ze statku. Ve skutečnosti
směli poddaní kšeftovat jen tam, kde jim to vrchnost povolila a bez svolení vrchnosti nesměli svá
pole ani statky prodávat ani zadlužovat (jen do výše 3 kop grošů českých). Vrchnost měla právo
zbavit sedláka jeho statku (odsada). Až r. 1770 se stanovilo, že odsadu ani směnu statků nesmí
vrchnost provádět svévolně, protože musí předem získat souhlas krajského úřadu. 145
Historici považují období od roku 1620 až do 1781 za období takzvaného druhého
nevolnictví. V období druhého nevolnictví v českých zemích musel nevolník odvádět svému
pánovi feudální rentu v úkonech čili robotu. Robota byla osobní služba sedláků a rolníků pro
majitele panství. K velkému rozsahu roboty v českých zemích dochází především po porážce na
Bílé hoře. Příčinou toho byl vývoj zbožní výroby a vnitřního trhu za situace, kdy politická moc v
zemi byla zcela v rukou feudálů a kdy v Česku došlo k oslabení a nakonec k úplnému vyřazení
měst z politického života země. 146 V 18. století velkostatky vyráběly zboží, které bylo určeno
především pro obchod a vůbec nebylo určeno pro osobní spotřebu pána. Zbožní výroba pro trh se
stává pro velkostatkáře důležitější než výroba pro vlastní spotřebu, a proto šlechta začíná
zakládat velkostatky, aby na nich vyráběla zboží pro trh. V rukou velkostatkářů se soustředily tři
čtvrtiny veškeré půdy. 147 Kvůli tomu, že šlechta chtěla takovým způsobem vydělávat více a více,
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docházelo k nucení poddaných k novým robotám na panské půdě. Nevolník musel více
robotovat na velkostatcích, a proto vzrůstal počet pracovních dní v týdnu. Šlechta dokonce i v
dobách neúrody a hladu v letech 1770–1772 vyvážela obilí pryč ze země.
Na venkově rostla chudina. Vedle roboty museli nevolníci odvádět své vrchnosti různé
platy a dávky. Na počátku 70. let 18. století se problém chudiny v Čechách začíná vyostřovat.
Počet bezzemků dosahoval v Čechách 50–60 %, v horských oblastech ještě více. 148 Na počátku
70. let 18. století postihla celou střední Evropu neúroda a hlad. V celé zemi nastal hlad, nejhorší
situace byla v podhůří a v horách. Mezitím se šlechtě a sedlákům dařilo na tom vydělávat a
bohatnout. Ale chudý lid umíral hladem. V některých místech podnikali nevolníci útoky na
panské obilní sklady a mlýny. Začínaly se objevovat místní nepokoje. Poddaní začali odmítat
platit daně nebo vykonávat robotu. Souhrnně v Čechách zemřelo hladem a nemocemi 250 000–
300 000 lidí. 149
Také je důležité zmínit velký přírůstek počtu obyvatelstva v Českých zemích. Roku 1754
proběhlo první sčítání lidu, kdy bylo spočteno 2 100 000 obyvatel v Čechách a při dalším sčítání
roku 1781 měly Čechy už 3 miliony obyvatel. To ukazuje na průměrně velký přírůstek lidí.
Největší přírůstek obyvatel byl v podhůří a v horách pohraničních krajů.
V letech 1771-1772 dochází ke vzniku konskripční komise, která provaděla sčítání
obyvatelstva. Statkářům a chalupníkům byla rozdávána „numera“- popisná čísla domů. V roce
1774 zahájila na panstvích svou činnost zemská urbární komise. Komise byla orientována na
úpravu urbářů. Ale sedláci je odmítali podepisovat, obávali se, že by jim „z podpisu toho mohla
nová břemena robotní vzniknouti.“ 150 České gubernium bylo o tomto odporu poddaných
informováno a odpovědělo Vídni, že vrchnosti nesmí nikoho nutit k podpisu a že mají mírnými
prostředky poddaným tyto záležitosti vysvětlit. Současně začaly po českém venkově kolovat
fámy, že císařovna už dávno veškerou robotu zrušila a že vrchnosti tento patent zatajují. Proto
začal odpor vůči robotě na panských statcích.
Velký vliv na přípravu povstání hráli také tajní agenti a emigranti z Pruska a Lužice, kteří
rozčilenému selskému lidu hlásali převrat ve všech náboženských a také i v politických
otázkách. Šířili nekatolické knihy a propagovali, že pruský král Fridrich II. skoro zase vtáhne do
Čech, aby svrhnul vládu Marie Terezie a prohlásil státním náboženstvím evangelickou víru. V
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70. letech 18. století hrála otázka náboženství stálé velkou roli. V té době bylo pražským
arcibiskupem Přichovským vydáno provolání o založení arcibratrstva, v němž byli kněží
vyzváni, aby získávali pro bratrstvo co nejvíce členů a zapisovali je do něho . To vyvolalo mezi
tajnými nekatolíky nedůvěru, že podle toho budou rozeznáváni katolíci od nekatolíků, aby pak
mohli zaútočit proti nekatolikům. 151 Na Poděbradsku a Chrudimsku dochází k tomu, že
prosebným spisem se obyvatelé obracejí k největšímu nepříteli habsburské monarchie pruskému
králi Fridrichovi II., aby „království české z moci císařovny Marie Terezie pod moc a žezlo své
přivedl a obyvatelstvo jeho účastným určením svobody náboženské, jíž jeho poddaní již dávno
požívají.“ 152Není známo kdo ten list sepsal a kde se vůbec objevila myšlenka o stvoření listu. List
nebyl ani datován ani osobně podepsán, spis nese podpis „obyvatelů Chrudimského a i jiných
krajů v Čechách“. 153 Také není známo, jestli ten list pruský král dostal osobně.

8.3. Povstání v Rusku
V roce 1772 došlo v Jaickém městě k místnímu povstání kozáků proti vedení armády a
některým členům vládního aparátu. Toto povstání bylo brzy potlačeno, ale kozáci nebyli
spokojeni, a proto bylo rozhodnuto počkat na jinou příležitost k novému projevu nespokojenosti.
A to bylo usnadněno tím, že se na Jaiku objevil uprchlý donský kozák Jemeljan Pugačov, který
se prohlásil za cara Petra III. Jemeljan Pugačov byl donský kozák, který se účastnil sedmileté
války a bojů s Turky u Bender. Byl to vojensky zkušený kozák. 154
V lidovém myšlení byla autorita cara samozřejmostí. V 18. století se stále ještě mezi
lidem věřilo, že car je pozemské božstvo. V duchu tohoto myšlení byl car nedotknutelný. Mohl
zemřít, ale nemohl být zabit. V představách lidu zpravidla car vystupoval jako všemocný a
moudrý vládce, jehož „zlí úředníci drží v zajetí“, aby se nedozvěděl, jak žije lid. Od doby Petra
I., kdy byl zrušen patriarchát, byl ruský panovník zároveň nejvyšším hodnostářem ruské
pravoslavné církve. Jeho výroky v otázkách náboženských byly stejně neodvolatelné jako činy
vládní. 155Pro ruské dějiny není nic neobvyklého v tom, že se občas objevovali carovésamozvanci. Před Pugačovem byli celkem tři Petrové III. 156 Na podzim 1772 se Jemeljan
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Pugačov prohlásil za cara Petra III., kterému se podařilo uprchnout z vězení. Pugačov správně
pochopil, že carskou armádu může porazit jen skutečně velké, všeobecné povstání. Proto posílá z
Jaiku obdobné manifesty na Ural, do Povolží a obrací se i na Baškirce a Kirgizy.
Nové vystoupení Jaických kozáků začalo v září 1773 ze strany Budarinského zázemí
(Vorposten). Povstání se rozšířilo na Orenburgskou oblast, Ural, Prikamyje, Baškyrii, část
západní Sibiře a oblast Středního Povolží. V procesu povstání se v důsledku agitace a slibu
splnění všeho, co je pro obyvatelstvo nezbytné, ke kozákům připojili Baškirci, Tataři, Kalmyci,
Kazaši, Čuvaši a uralští rolníci z továren (Приписные крестьяне).V prvním roce povstání tvořili
podstatnou část povstaleckých sil Baškirci vedení svým národním hrdinou Salavatem Julajevem.
Jejich aktivní účast v bojích proti kárným carským oddílům na Uralu roku 1774 lze pochopit
jako boj proti ruské vládní moci, jako svébytný projev osvobozeneckého boje proti ruské
expanzi.
Pugačovovo povstání má vlastní periodizaci. Tak, během prvního období, které trvalo od
září 1773 do března 1774, je možné vidět vojenské úspěchy povstalců, které zahrnovaly
nejzkušenější zástupce kozáckých nepravidelných jednotek. Rebelující kozáci obléhali území
Orenburgu, Jaického města, Ufy. Navíc povstalecká armáda obsadila velké množství měst,
pevností a továren.
Na počátku povstání Pugačov pod jménem cara Petra III. vydal „ukaz“, ve kterém byla
potvrzena práva a privilegia jaických kozáků, Tatarů a Kalmyků, kteří v té době soužili v
jaickém vojsku. Byla jim slíbena „věčná volnost, hodnosti a čest“ a jiné. Povstání se zúčastnilo
více než 100 tisíc lidí, a to za výjimkou jaických a orenburgských kozáků. V říjnu 1773 vytvořil
Pugačov „vojenskou kancelář“, pokusil se vojensky organizovat své síly a jmenoval i své
plukovníky a generály. Vojenskou složku povstalců tvořilo 25 tisíc lidí, vedoucím povstání byl
sám Pugačov. Na všech dobytých územích zanechával Pugačov své jednotky, jmenoval „vrchní
velitele“ a popravoval ty důstojníky, kozáky a duchovní, kteří byli věrní své císařovně Kateřině
II.
Pugačov nečekal na příchod kárné carské výpravy, ale sám zamířil k Orenburgu, centru
carské moci v jihovýchodní oblasti říše. V březnu roku 1774 utrpěl Pugačov u Orenburgu těžkou
porážku a vláda již oznámila, že přistupuje k likvidací posledních zbytků povstalců.
V květnu 1774 oblehl Kazaň. Tady je nutné uvést příběh Dmitrija Borisoviča Mertvago,
který byl současníkem pugačovova povstání. Pugačovovo povstání zastihlo Dmitrija Mertvago,
když byl ve věku 14 let. 14 letý mladík popsal ve svých poznámkách krvavé události povstání v
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Simbirské gubernii. Rodina Mertvago vlastnila dvě vesnice, jednu v Orenburgské provincii, kde
povstání začalo, a druhou v Simbirské provincii v Alatyrskem okrese, kde se nacházela rodina v
době povstání. Dmitriho rodiče věděli, že mnozí z jejich rolníků vstoupili do služby podvodníka
Pugačova, a byli připraveni ztratit své statky, ale ale oni se cítili mimo nebezpečí. Po obléhaní
Kazaně Pugačov uprchl na Volhu poblíž města Alatyr, kde se nacházela rodina Mertvago. Dne
22. července obdržel otec Mertvago dopis od svého přítele a souseda (jméno a hodnost v
poznámkách nejsou uvedeny), který ho informoval, že samozvanec je od Alatyra vzdálený 30
mil a že tam byl pověšen ukazčik (hospodář-najemní pracovník) a celý jeho majetek byl
vyrabován. Ve stejný den rodina vyrazila na cestu do města Alatyr. Po cestě se rodina dozví, že
Pugačov vstoupí do Alatyru a lidé ho šli jeho uvítat "s obrazy, chlebem a solí" - ruský tradiční
způsob uvítaní váženého hosta. hned u první vesnice se rodina dostala do zajetí rolníků, kteří se
ptali na to, kdo jsou a kam směřuji. Když se rolnici dozvěděli, že je to rodina poměščiků, začali
okamžitě žádat, aby rodina opustila vesnici. Jak poznamenává sám autor, toto bylo první
znamení národního neklidu a hrozícího nebezpečí. 157
Vzhledem k tomu, že rodina byla šlechtického původu, její přítomnost v obci byla
hrozbou nejen pro ně, ale pro celou vesnici. Z poznámek Mertvago lze pochopit, že pomoc nebo
ochrana osoby z šlechtické rodiny by mohla být pro rolníka nebezpečná, ohrožovala je tělesnými
tresty nebo trestem smrtí. Rodina se proto uchytila do lesa, kde rodina zůstala 4 dny. Podle
výpovědi ze 4. dne poslal otec jednu osobu z doprovodu do města, aby zakoupila zásoby a
zjistila, co se děje. Jak píše autor, rodina tomuto muži důvěřovala. Dále Mertvago popisuje
teoretickou situaci, která nastala v obci, protože tam není žádná další zmínka v následujícím
textu, že by tato osoba mluvila o této situaci. Příchod tohoto muže do vesnice vzbudil mezi
rolníky podezření, protože aktivně kupoval zásoby a ptal se o Pugačovovi. Podle Mertvago,
kvůli rozšířeným nepokojům, nikdo nic nekupoval, ale všechno si vzal jen tak a zbil nejslabšího.
Mertvago věří, že pod tlakem rolníků se jejich muž vzdal a řekl, kdo je a o rodině schovávající se
v lese. "Pak se proti nám shromáždilo asi 200 obyvatel vesnice a on je vedl na místo, kde jsme se
schovávali." 158
Rolníci je obklopili a zaútočili na rodinu. "Sestry popadly ruku matky, vběhly do lesa ...
zločinci spěchali k otci ... Vypálil z pistole, vběhl do houštiny lesa a křičel k nám:„ Sbohem,
manželko a děti! “To byla poslední slova, která jsem od něj slyšel." 159 Autorovi, jeho bratrům a
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chůvě, se podařilo utéct (jména bratrů nejsou uvedena, věk je 10 a 7 let). Při hledání útočiště
přišli bratři do mlýna, kde je mlynář, když se dozvěděl, že jsou šlechtici, odmítl přijmout,
protože se bál, že bude zabit s celou svou rodinou. Zároveň se k mlýnu začal přibližovat kozácký
oddíl, který bratry okamžitě zajal. „... byli jsme uprostřed a kozáci začali vyslovovat své návrhy
jak se s námi zacházet. Každý řekl svůj vlastní způsob jak mě zabít, a bratry jako nezletilé, dát
bezdětným rolníkům.“ 160 Abychom ukázali krutost kozáků, můžeme použit za příklad návrhy
kozáků rozpravy nad čtrnáctíletým Mertvago: hodit jej s kamenem kolem krku do vody, pověsit,
zastřelit, nebo "... použit pro učení mladých kozáků, kteří nejsou zvyklí na vraždu." 161 Jeden z
kozáků řekl, že přijal ve městě od samozvance rozkaz, aby mu přivedl šlechtice, chlapce 15 let,
který by uměl dobře číst a psát , za což mu slíbil odměnu 50 rublů. "Tento návrh byl přijat, začali
mě testovat, nutili mě psát uhlím na tabuli, kladli jednoduché úkoly z aritmetiky ... " 162 Autor
poznamenává, že kozáci mu vyprávěli o Pugačovovi, o jeho síle a o jeho záměru zničit všechny
šlechtice a nařídit rolníkům, aby se bránili všemi prostředky proti vojenským jednotkám, které
měly brzy dorazit.
Bratři spolu s kozáky vyrazili do Alatyru. Cestou se autor dozvěděl, že kozáci pochybují,
že najdou Pugačova ve městě Alatyr a že jim zaplatí slíbené množství peněz, takže kozáci se
rozhodli zabít Mertvago, aniž by opustili les. S pomocí sedláka, který sek nim po cestě připojil,
se bratrům podařilo uniknout. Bratři se dostali do domu rolníka, který jim pomohl uniknout. Z
poznámek o osobě rolníka je známo pouze to, že byl mordovské národnosti a žil se svou rodinou
v mordovské vesnici. Jakmile se uprchlíci objevili v mordovské vesnici, místní obyvatelé
požadovali, aby opustili vesnici: „protože jim bylo nařízeno, aby nepřijímali šlechtice“.
Autor a jeho bratři pokračovali svou cestu, ale byli znovu zajati rolníky, kteří je chtěli
odvést do města, předat je samozvancovi a za každou osobu získat 10 rublů. Podle autora byl
vydán dekret, že šlechtici měli být zabiti jen ve městě. S největší pravděpodobností to byl způsob
demonstrace síly a záměr Pugačova zničit šlechtice. Autor si vzpomíná, jak na vlastní oči viděl
těla zavražděných šlechticů a v nich poznal těla svých známých a příbuzných. Po příjezdu do
města, rolník dostal za každého 10 rublů, a bratři byli dáni do vězení, kde se setkali s svou
matkou a sestrami. Ve vězení se autor také dozvěděl o tom, co se stalo jeho otci. O tom jim
pověděla služka sestřenice Mertvago. Žena řekla, že otec běžel ráno na okraj své vesnice, kde ho
povstalci chytili. Autor poznamenává, že nevolní rolníci rodiny Mertvago odmítli trestat svého
160

D. B. Mertvago, Zapisky, in: Ekaterina II fasad I zadvorky imperii, Moskva 2007, str. 107

161

D. B. Mertvago, Zapisky, in: Ekaterina II fasad I zadvorky imperii, Moskva 2007, str.107

162

D. B. Mertvago, Zapisky, in: Ekaterina II fasad I zadvorky imperii, Moskva 2007, str. 107

74

poměščika pod záminkou, že jsou s nim spokojeni. Podle příběhu služky, byl jeho otec pověšen,
zastřelen a jeho tělo bylo vhozeno do vody. 163 V budoucnu se rodině podařilo dostat z vězení a
autor sám byl schopen vybudovat si poměrně úspěšnou kariéru.
Od pádu Kazaně začala vláda sledovat povstání mnohem pozorněji. Konec války s
Tureckem (Küčükkajnardžský mír 1774) uvolnil velké vojenské síly a počátkem září 1774 byl
jmenován vrchním velitelem kárných vojsk generál A. V. Suvorov, který v bitvě u Caricynu
úplně zdecimoval Pugačovovu povstaleckou armádu.
Pugačov prchá na Don, pak kozáci, aby si vykoupili milost, vydávají sami Pugačova
carským vojskům. V srpnu roku 1774 byl „Petr III.“ zrazen vlastními kozáky a byl uvězněn.
Carský tribunál v Moskvě odsoudil Pugačova k trestu smrti čtvrcením, ale císařovna Kateřina II.
projevila humanismus a tento rozsudek nepotvrdila. Pugačov byl popraven 10. ledna 1775 v
Moskvě civilizovanějším způsobem – usekli mu hlavu.
V průběhu roku 1775 byla likvidovaná zbývající ohniska povstání. Místní vojenské soudy
často vypadaly tak, že z vesnice, která neudala své povstalce, byl popraven podle losu každý třetí
obyvatel. Tento teror používala vláda, aby zaručila, že k povstání již nikdy nedojde.
Podle sentence z 10. ledna 1775 "O trestu smrti zrádce, povstalce a samozvance
Pugačova a jeho spoluviníků. - S dodatkem prohlášení odpuštění zločincům" je možné
prozkoumat, kdo byli spolupachatelé Pugačova, jaké tresty dostali a je dokonce uvedena i
příčina rozhodnutí,obsahuje také nařízení o trestu smrti pro Pugačova. Jemeljan Pugačov byl
odsouzen k smrti: "poprava rozčtvrcením, 164 poté hlavu Pugačova nasadit na kůl, rozdělit části
těla na čtyři části, tyto části roznést po městě a dát na kola a pak spálit na stejných místech". 165
Hlavní spolupachatelé byli taky odsouzeni k trestu smrti: jaický kozák A. Perfilev - rozčtvrcení
v Moskvě; jaický kozák I. Čika - poprava stětím v Ufě, kde spáchal své zločiny; jaický kozák M.
Shigaev, orenburgský kozák Podurov a orenburgský nesloužící kozák V. Tornov - oběšení v
Moskvě. Ostatní byli odsouzení k bičování a dalším tělesným trestům, zbavení majetků a
hodnosti a vyhnanství. Ilecký kozák I. Tvorogov a jaičtí kozáky F. Čumakov, V. Konovalov, I.
Burnov, I. Fedulov, P. Pustobajev, K. Kočurov, J. Počitalin a S. Šeluďakov měli být na základě
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milosrdného císařského manifestu propuštěni. Protože se tyto osoby osobně přihlásili ke
spáchaným zločinům a podpoře samozvance a také dopomohli během zatýkání Pugačova. 166
V letech 1774–1775 bylo vyšetřováno více než 10 tisíc lidí, z nichž zhruba 1,1 tisíc bylo
podrobeno různým druhům tělesných trestů. Z nich bylo 34 popraveno, 178 odsouzeno k
nuceným pracím, 86 bylo označeno za vojáky. Vyhláškou Senátu ze dne 15. ledna 1775 byla řeka
Jaik přejmenována na Ural a Jaické město na Uralsk; Jaické kozácké vojsko se stává
Uralským. 167

8.4. Selské povstání v Čechách
Většina kronikářů a historiků považují za hlavní podněcovatele a připravce vzpoury
tajinou organizace „Selské guberno“. Podle ně příprava povstání probíhala řadu měsíců tajně. V
okolí Náchoda vznikla tajná organizace „selské guberno“, která připravovala povstání a
vypracovala plány pro ofenzívu a měla být vedoucím spojením povstaleckého sektoru. „Selské
guberno“ řídila skupina vesnických rychtářů pod vedením Antonína Nývlta, svobodného rolníka
a rychtáře ze Rtyně. K radům guberna patřil Karel Dostál ze Lhoty Machovské, německý sedlák
Antonín Seidelz z Teplic, náčelník tzv. „černých Němců“. Jak uvádi historik Josef Petran,
organizace nebyla jednotná a povstání neřídilo jediné centrum. Kronikáři 18. století nechápali, že
povstání se skládá z několika časově souběžných a nezávisle na sobě organizovaných akcí. 168
Dobu, kdy začíná působit „selské guberno“, je těžké určit, protože nešlo o samostatně
ustanovený úřad, ale o poradní shromáždění. V díle J. Svátka se uvádí, že z Náchodska vysílalo
„selské guberno“ listy do Hradecka, Bydžovska a jiných krajů, aby se všude připravoval lid na
povstání, která měla vypuknout o slavnosti svatojanské v Praze 16. května. 169 Pro potřebu
povstání byla vypsána daň. Ve všech krajích byly zaváděny tajné sbírky peněžní. Podle paměti
Fr. Vaváka z Milčic bylo na Poděbradsku shromážděno přes 30 000 zlatých. Sebrané peníze byly
odeslány do Náchodska, kde měli své sídlo předáci sedláků. 170
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Povstání však vypuklo spontánně. To se stalo v roce 1775, kdy se začaly formovat selské
oddíly. Selské povstání možno časově omezit na dny 17.-25. března, to je ode dne přepadu
smiřického zámku až do poražky selského vojska u Chlumce a Prahy. Bouře vypukly prakticky
současně na několika panstvích v severovýchodních a severních Čechách, odkud se pak rozšířily
do vnitrozemí. 171 Směr, jímž se hlavní proud povstalců bral od hor územím Hradecka, lze určit
těmito místy: Chvalkovice, Kuks, Žireč, Jaroměř, Smiřice, Hořiněves, Neděliště, Všestary,
Stěžery, Libčany, Roudnice, Kratonohy a Chlumec s odbočkami: Žireč, Horky, Semily, Turnov
na severozápad, Kratonohy a Pardubice k jihu a Nové Město nejdále na východě. 172
I když počátek povstání byl stanoven na květen, první pokus o ozbrojenou vzpouru
proběhl 23. ledna 1775 v Teplici n. Met. a byl vyvolán tzv. „černými Němci“ v čele s A. Seidlem.
V téže době povstali také sedláci na Broumovsku. Tyto bouře byly potlačeny vojskem. Na 19.
března byli svoláni do Rtyně rychtáři náchodského panství a zde bylo dojednáno, aby všichni
muži v čele se svými rychtáři vytáhli na náchodský zámek vyjednávat s vrchnosti. Na
náchodském zámku došlo mezi sedláky a úředníky k smírnému narovnání s výhradou, že bude
platit jen do „přijití c. k. komise“. Tato dohoda stanovila, aby jeden osedlý, povinný potažní
robotou, robotoval s párem koní v měsíci jeden den, jeden osedlý měl vykonávat pěší robotu
pouze šest dní v roce a z chalup bez role dva dny v roce. Mimo to museli panští úředníci
podepsat revers, v němž stvrzovali, že do příchodu c.k.komise se nemá z robot nic vybývat než
podle narovnání učiněného na náchodském a chvalkovském panství. Dále museli potvrdit, že o
patentu tzv. „zlatém“ z roku 1771 jim není ničeho známo. Mimo to nesměla vrchnost až do
příchodu komise požadovat na poddaných žádných platů. Pokud se týkalo stížností poddaných,
bylo dojednáno, že je dovoleno zasílat je vrchnosti a ta že o nich musí se sedláky jednat a učinit s
nimi narovnání. 173
Na panství Jana Dobřenského v Chvalkovicích došlo k povstání poddaných 20. března.
Lid přitáhl k zámku a žádal o vydání direktora, kterému se podařilo prchnout oknem a zahradou
do Jaroměře. Baron Dobřenský podepsal prohlášení, že dává svým poddaným úplnou tělesnou
svobodu a zpropušťuje je ode všech robot.V těch dnech vpadli povstalci z hořeněvského panství
do Přímu. Jedna část vnikla do zámku, druhá sbírala po vsi posilu a třetí si vynutila na kanceláři
zrušení všech robot. 23. března přepadli zámek hrabě Šporka. Hrabě odmítl podepisovat
prohlášení a utekl na koni do Hradce Králové. V té době došlo k těžké srážce povstalců s
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vojskem u Trutnova. 1000 sedláků narazilo na vojenskou posádku. 10 povstalců padlo a 30 bylo
raněno. 23. března přepadli povstalci zámek v Barchově. 174
V Roudnici se k povstalcům připojil sedlák Matěj Chvojka. Onen s sebou prý vezl
pokladnu guberna. Byla to záhadná a tajemná osoba, o níž se dovídáme, že se vydávala za
zapuzeného ruského prince, který se prý dobrovolně obětuje pro svobodu českého sedláka jako
Slovana. Zápis o tom byl v listech hradeckého magistrátu. Před Chlumcem vystupuje Chvojka
jako vůdce povstalců a je jmenován „selským císařem“, snad pro podobnost s císařem Josefem
II. Oddíl v čele s M. Chvojkou zamířil přes Třesice přímo k Chlumci.
Mezitím se chlumečtí měšťané připravovali odrazit útok. U kasáren měl oddíl
ozbrojených měšťanů stráž a pozoroval odtud selské ležení. V té době byla v Chlumci jen
vojenská stráž u erárního skladiště v síle pouhých osmi mužů s jedním důstojníkem, velitelem.
Mezi tím, co se selské vojsko připravovalo k útoku, rychtář Levinský z Nepolis se postaral v
Kutné Hoře o vojenskou pomoc. 25. března vytáhli povstalci k dobytí města, především ovšem
pivovaru, kde zůstal v kanceláři jen správce panství Píč. Důstojník, který hájil s vojáky vrata
pivovaru, nejprve vyzval sedláky k jednání. Část povstalců s Chvojkou v čele jednala s
direktorem Píčem, druhá část drancovala úřednické příbytky a třetí se obrátila na město. Sedláci,
shromáždění na dvoře, žádali, aby byl direktor vyhozen z okna, a Chvojka, který s ním jednal,
dal mu na vybranou: buď podepíše odvolání všech robot, nebo bude ztýrán a potrestán. Po
podepsaní požadavku sedláků, zaručil mu Chvojka bezpečnost. Mezi tím vtrhli do direktorovy
kanceláře povstalci, lámali skříně, trhali písemnosti, zatím co druhá část, která obsadila pivovar,
vyvalila na dvůr sudy, rozptýlila se po bytech úředníků, vytloukla okna, páčila dveře, rozbíjela
kamna, plnila si pytle kořistí, mazala a psala po stěnách, třetí část jela dobývat město. Útok na
město se nezdařil.
Spontánnímu povstání chyběly zbraně a kromě rtyňského guberna vlastně nemělo vůdce,
což vedlo k jeho rychlé porážce. 175 Nejednotnost selských povstání ulehčila habsburské vládě
jejich potlačení. Proto už 25. března 1775 byla část povstaleckých center poražena císařskými
jednotkami poblíž města Chlumec. Nicméně několik rolnických oddílů se dostalo na předměstí
Prahy, ale i tam byli povstalci nejednotní. Většina povstalců se dostala do zajetí a někteří z nich
byli dokonce popraveni.
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V červnu 1775 však povstání vypuklo znovu a pokrývalo většinu regionů Česka a
Moravy. Teprve koncem léta císařské jednotky potlačily jeho ohniska. Navzdory skutečnosti, že
povstalecký sbor utrpěl porážku, lze do jisté míry pozorovat, že povstání přineslo rolníkům
úlevu. Navzdory skutečnosti, že venkovské povstání v roce 1775 bylo potlačeno, rakouská vláda
nicméně dospěla k závěru, že je nutné svou politiku vůči nevolnictví změnit. Před povstáním
Habsburkové nevykazovali výraznou reakci na feudální útlak, spíše ho naopak povzbuzovali a
respektovali zájmy feudální elity. Nyní feudálové žádali, aby je zachránili před novým rolnickým
nepokojem.

8.5.

Výsledky povstání v Rusku a v Česku
Ideálem pro kozáka a rolníka je svobodná země s mužským panovníkem, který by mohl

poskytnout lidu svobodu a privilegia v podstatě pozemků, který by mohl vyhlásit zrušení
povinné vojenské služby a nařídit daně pouze utlačovatelům-pomeščikům a šlechtě. Na počátku
povstání bylo hlavním cílem poskytnout svobodu hospodářským a rybářským aktivitám Jaických
kozáků. To znamená, že bývalá privilegia měla být vrácena. Kozácké manifesty z této doby byly
hodně obrácené k baškirskému, kalmyckému, tatarskému a kazašskému národu. Manifesty
slibovaly národům jejich svobodu, ale povstalecké hnutí nebylo schopno tyto požadavky
zabezpečit. Nicméně během rozšiřování rozsahu rolnické války se zapojením dělníků a rolníků
na venkově se povaha požadavků povstalců výrazně mění a získávají protinevolnickou a
antišlechtickou orientaci. Manifesty jasně poukazují na kořeny zla, a to jsou statkáři. Jednalo se o
zvláštní program popírání staré tradiční společnosti, která se zvedla k potlačení celé třídy
vykořisťobyvatelů. Ideologové rolnické války nedokázali a nemohli dát program nové budoucí
společnosti. Rolnická společnost zákonitě musela přejít ke stejnému feudálnímu systému, vést k
novým pánům a novým vykořisťovatelům, aby se obnovil současný systém, protože žádný jiný
prostě neznala.
Výsledky Pugačovského povstání jsou:
1. Přejmenování řeky Jaik na Ural, Jaického vojska na uralské kozácké vojsko, města Jaick na
Uralsk.
2. Rozdělení provincií na gubernie: 50 místo 20.
3. Proces transformace kozáckých vojsk do armádních jednotek.
4. Kozáčtí důstojníci jsou aktivněji povýšováni na šlechtu s právem vlastnit své poddané.
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5. Tatarští a baškirští knížata a murzové (murzy) byli přirovnáni k ruské šlechtě.
Manifest z 19. května 1779 poněkud omezil statkáře při využívání rolníků přidělených továrnám,
omezil pracovní den a zvýšil plat.
Pugačovské povstání 1773–1775 bylo nejsilnějším sociálním konfliktem v Rusku v 18.
století. Pruběhlo na obrovském území ruské říše a zasáhlo všechny vrstvy obyvatelstva. Obecně
platí, že jsou tři hlavní závěry, které si císařovna uvědomila z příčin a předpokladů
„Pugačovščiny“. Za prvé byla potřeba posílit kontrolu nad všemi kategoriemi poddaných
(změnou systému řízení); za druhé potřeba určitého zlepšení životních podmínek obyvatelstva;
za třetí potřeba podporovat společenské složky obyvatelstva, které zůstaly věrné vládě.
Po roce 1775 se Kateřina spojila se šlechtou pevněji než kdy dříve, uznala ji za základní
živel ve státní správě. S tímto vědomím zahájila potom řadu vnitřních reforem, které měly sice
posílit a upevnit státní moc, ale přitom užívaly především služeb zesílené šlechtické vrstvy a
vytvářely za cenu poroby sedláků novodobou ruskou aristokratickou monarchii. Nejvyznanější
reformou zaměřenou na posílení státní moci byla gubernskaja reforma (provinční reforma).
Oficiálně se předpokládá, že gubernskaja reforma Kateřiny Veliké z roku 1775 byla navázána na
gubernskou reformu Petra I. Nicméně, někteří historici označují jako rozhodující faktor extrémní
obavy šlechty z neschopnosti státní vlády vyrovnat se s možnými bouřemi rolníků. Rolnická
válka 1773–1775 na to jednoznačně poukázala a šlechtici začali ve všech směrech „naznačovat“
ruské císařovně potřebu přijetí opatření.
18. listopadu 1775 byl Kateřinou II. podepsán dokument „Instituce pro řízení gubernii Celoruské
říše“ (Učrežděnie dľa upravlenija gubernij Vserossijskoj imperii).
1. Hlavním kritériem rozdělení byl počet osob povinných k dani – tzv. „podatnye duši“.
Rozdělení probíhalo bez zohlednění národních, geografických a ekonomických zvláštností. V
důsledku rozdělení 23 provincií vzniklo 53 namestničestv (provincií).
2. Posílení místních úřadů a kontrolních orgánů – organizuje se jasně rozdělený hierarchický
systém administrativních institucí pro šlechtice, měšťanstvo a rolnictvo.
3. Oddělení soudních a správních pravomocí mezi různými úřady – každá z místních struktur
byla zodpovědná za určité funkce. 176
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Po provinční reformě byl hlavou v každém území generální guvernér. Byl jmenován
senátorem a vykonával kontrolu nad několika provinciemi spolu s guvernéry. Generální guvernér
mohl řídit všechny vojenské jednotky a útvary umístěné ve svých provinciích, měl veškerou moc
a byl první osobou po císařovně pro obyvatele.
Generál-gubernie – sjednotila několik provincií.
Gubernie – sestávala z 10–12 krajů, 350–400 tisíc obyvatel
Kraj – minimální správní jednotka, 20–30 tisíc obyvatel
Město je centrem kraje (vzhledem k nedostatku velkých měst, některé vesnice byly
přejmenovány na města, i když ve skutečnosti zůstaly vesnicemi s malým počtem obyvatel a
nedostatečnou infrastrukturou). 177
Guvernér, který spoléhal na provinční vládu, vládl určité provincii a byl jmenován
osobním císařovým dekretem. Byly zřízeny nové instituce, které byly zodpovědné za další
funkce:
-

Kazennaja palata – finanční záležitosti, výběr daní, rozdělování finančních prostředků v

rámci provincie.
-

Řád veřejné charity (Prikaz obščestvennogo prizrenija) – dohled nad sociálními objekty:

školy, nemocnice, útulky atd.
-

Gorodničij řídil policii a byl zodpovědný za veřejný pořádek ve městě, byl zvolen

šlechtou.
-

Kapitán-ispravnik – hlavní ujezdný úředník, řídil místní policii, byl zvolen šlechtou.

Předsedal zemskému soudu.
-

Město – stálo ve zvláštním správním oddělení. Rozděleno na části a následně do čtvrtí. 178
Reformování soudnictví mělo za cíl vybudovat konzistentní systém institucí, které se

zabývají otázkami ve svém vlastním městě, a zkoumají odvolání na nižší úrovni. Senát – zůstal
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nejvyšším soudním orgánem, byl rozdělen na trestní komoru a občanskou komoru. Proto každý z
podřízených orgánů rozdělil případy na trestní a civilní. Horní zemský soud – dohlížel na
dodržování zákonů v provinciích. Zaměřil se především na řešení sporů šlechticů a na zvážení
odvolání podřízených orgánů. Dolní zemstvo (krajský soud) – kontroloval provádění zákonů v
okresech a vyřešení neshod mezi šlechtici. Předsedal mu kapitán-ispravnik a 2–3 volení
přísedící. Verchňaja rasprava – zvažovala apelace z nižších rasprav a soudila státní rolníky v
provinciích. Nižňaja rasprava se zabývala záležitostmi rolníků v krajích. Gubernský magistrát –
přijímal odvolání městského magistrátu a zvažoval spory mezi měšťany. Magistrát města
posuzovat spory mezi měšťany. Sověstnyj soud byl vytvořen k vyložení dalších soudních
institucí, zabýval se případy, které neměly velký význam a nebezpečí. Skládal se ze šesti členů:
dva sedláci, dva obyvatelé města a dva šlechtici. Pro každou kategorii soudnictví měly být
zvoleny odpovídající zástupci tříd, ale ve skutečnosti vyšší šlechta pravidelně zasahovala do
jejich práce. 179 Proces administrativně-územní reformy trval téměř deset let a byl dokončen roku
1785.
Ve Vídni se obávali, aby ozbrojení rolníci nerozpoutali občanskou válku. Když Marie
Terezie podepisovala robotní patent, považovala ho pouze za dočasné a prozatímní řešení. Řešení
situace zavedením „umírněné roboty“ bylo výsledkem práce ministrů i vrchnosti. Robotní patent
začínal připomenutím vrchnostenských práv a stvrzoval zachování roboty. Jeho jednotlivé články
detailně vymezovaly délku pracovního dne, přestávku na oběd, zabývaly se podrobně i přesunem
pracovních povinností ze svátečních dnů. Tak se podle patentu stanovila délka pracovní doby v
zimních měsících na 8 hodin, v letních měsících na 12 hodin. 180 Nejvýznamnější částí bylo
rozdělení robotníků do jedenácti tříd, jejichž robotní zatížení rostlo s velikostí odváděné státní
daně. Například první třídou byli podruzi (bezzemci), kteří nevlastnili půdu, neplatili daně a pro
vrchnost měli odpracovat třináct dní v roce, nejlepší podmínky měla jedenáctá třída, která byla
tvořena sedláky, kteří platili 42 zlatých roční daně, jejich robota byla ustanovena na nanejvýš tři
dny v týdnu pěší roboty. Robota nesměla přesáhnout tři dny v týdnu a nesměly být vyžadovány
žádné jiné robotní povinnosti. Za práci navíc musela vrchnost zaplatit pevně stanovenou
sazbou. 181
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Český národ byl hrdý na selské vojsko, jež přinutilo císařskou vládu k vyjednávání.
České selské povstání podnítilo vládu k tomu, aby její reformy získaly sociální charakter.
Zpočátku byla omezena robota na tři dny v týdnu a po roce 1781 císař Josef II. zrušil nevolnictví
ve všech provinciích říše. Je třeba konstatovat, že patent z roku 1781 je počátkem vývoje
kapitalistického průmyslu v Česku.
V důsledku problémů s neefektivním obděláváním půdy se císařovna snažila o
pozemkovou reformu. Reforma byla navržená a provedená rakouským ekonomem a dvorním
radou Františkem Antonínem Raabem. Raabův systém byl jednou z forem pachtu spojeného s
důslednou revoluci všech robotních povinností. Byl na základě císařského rozhodnutí zaváděn
od konce 70. a na počátku 80. let 18. století nejdříve na bývalých jezuitských statcích, císařských
panstvích a nakonec i na statcích královských měst 182. Cílem pozemkové reformy bylo rozdělit
vrchnostenské statky na raabizovaném panství mezi sedláky, kteří by byli na pozemku v
dědičném nájmu. Na abolovaných panstvích byly likvidovány roboty, poddaní byli propouštěni z
nevolnictví, ale nadále však zůstávali poddanými své vrchnosti. 183 Raabizace měla zvýšit
motivace k samostatnému hospodaření.
V důsledku raabizace došlo v českých zemích k zvýšení počtu selských usedlostí, k
zvýšení zemědělské výroby i růstu porodnosti. Reforma se dá pokládat za úspěšnou, i když se
neprosadila v plné míře. Celkem vzniklo v Čechách 128 nových vesnic a na Moravě 117.

182 Kuděla J., Zavádění Raabova robotně aboličního systému na panství Starého Města pražského. Kuděla, Jiří.In: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60.

narozeninám doc. dr. Rostislava Nového / Praha : FF UK, 1992 s. 263
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9. Rusko-rakouská aliance
V 80. letech 18. století dochází k rusko-rakouskému sblížení. Po prvním dělení Polska v
roce 1772 se Rusko zaměřilo na expanzi proti Osmanské říši. Příznivcem sblížení Rakouska s
Ruskem byl císař Josef II. Císař považoval potenciální spolupráci s Ruskem za nástroj zaměřený
na získání území v jihovýchodní Evropě a také se zaměřil na omezení vlivu Pruska na ruský
stát. 184 Marie Terezie nesouhlasila s tímto synovým názorem. Císařovna ještě nezapomněla, že
během sedmileté války se Rusko projevilo jako nespolehlivý spojenec. Jistou roli hrála i osobní
antipatie Marie Terezie vůči Kateřině II. Navzdory tomu Josef II. usiloval o alianci s Ruskem.
Během dlouhého období po sedmileté válce byl Petrohrad a Vídeň v nepřátelských vztazích na
mezinárodní scéně. Ze strany Ruska podporovali sblížení s Rakouskem G. A. Potěmkin a A. A.
Bezborodko. Proti alianci s Rakouskem se postavili N. I. Panin a syn císařovny Pavel. Myšlenky
Panina a Pavla se shodovaly v tom, že zájmy Ruska se shodují se zájmy Berlína. 185 Nápad na
osobní setkání s Kateřinou II. patřil Josefovi II. Dne 4. února císařovna odpověděla, že má v
úmyslu na jaře jet do Běloruska a že se dostane do Mogileva 27. května, kde bude možné
uskutečnit jejích setkání. Císař v roce 1780 odjel na návštěvu ke Kateřině II. do Mogileva pod
jménem hrabě Falkenstein. 186 Marie Terezie se na Josefovou cestu dívala skepticky. Josefův
pohled na Rusko byl smíšený. Svému bratrovi Leopoldovi psal o tom, že Rusko od počátku18.
století prošlo silnými změnami, a že i dokonce lze říci, že Rusko bylo znovu vytvořeno.
Nicméně, v dopisech ke své matce Marii Terezii, Josef zdůrazňoval slabé stránky ekonomického
rozvoje země: nízkou hustotu obyvatelstva, chudé neúrodné půdy a dal. 187
Po setkání v Mogilevě, začala Kateřina II. považovat Josefa II. za osobního přítele a od
roku 1781 za nejlepšího spojence v politice proti Osmanské říši. Cesta k rusko-rakouskému
spojenectví se uvolnila až poté, co v listopadu 1780 zemřela císařovna a královna Marie Terezie
a Josef II. se stal vládcem habsburských dědičných zemí.
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V lednu 1781 vídeňská diplomacie formálně navrhla Petrohradu alianci se vzájemnou
garancí území, jež by vycházela z konvence roku 1746. Současně ale zdůraznila, že se nechce
dotknout rusko-pruského spojenectví. V roce 1781 byl uzavřen výměnou vlastnoručních dopisů
tajný rusko-rakouský pakt o obranném spojenectví. Smlouva potvrdila Petrohradskou dohodu z
roku 1772 o rozdělení Polska a Těšínský mír z roku 1779. Dále smlouva zaručovala vzájemnou
vojenskou a finanční pomoc v případě útoku na jednu ze stran, garantovala záruku polské ústavy
a celistvost Polska. Také byly zmíněny společné kroky proti Osmanské říši, například v případě
útoku Turecka proti Rusku, rakouský císař měl vyhlásit válku Turecku a vstoupit do ní. Smlouva
mezi Ruskem a Rakouskem byla uzavřena na dobu 8 let.
Aliance s Rakouskem umožnila Rusku bez válečného střetnutí a na základě
jednostranného aktu připojit roku 1783 „nezávislý Krym“. V roce 1784 musel sultán formálně s
ruskou anexí Krymu souhlasit a podepsat i dohodu o volné plavbě ruských lodí Bosporskou
úžinou. Ústupky Porty měly však zcela jiný výsledek, než s jakým v Cařihradě počítali. Nevedly
totiž k trvalému míru, ale naopak urychlily přípravy rusko-rakouské aliance k válce, která při
zjevné slabosti Turecka slibovala předem „skvělé výsledky“.
Josef II. pomohl Kateřině II. anektovat Krym, za což ho podpořila v jeho úsilí vyměnit
Bavorsko za Rakouské Nizozemí. Carevna vydala oběžník, kde varovala všechny říšské stavy
před vstupem do Spolku knížat, který uzavřela pruská diplomacie, aby zabránila zmíněné
výměně. K té však nedošlo, neboť proti se postavily nejen Prusko, střední německé státy, ale
především Francie. 188 V roce 1787 carevna Kateřina II. za účasti Josefa II. vyrazila na cestu do
nově připojených území Krymu. Jižní území ruské říše spravoval favorit Kateřiny kníže Grigorij
Alexandrovič Potěmkin. Při cestě Kateřiny II. a Josefa II. na Krym byly dojednány i konečné
přípravy společného zásahu proti Turecku. Josef II. se během cesty projevoval jako skeptický a
špatně naladěný realista. Z dopisů Josefa II. a účastníků cesty je známo, že se císař ve
skutečnosti zapojoval do všech aktivit bez nadšení, pokládal improvizované zastávky za ubohé a
kolonizaci dobytého území a založení měst za neúnosnou zátěž pro státní pokladnu. Ke Kateřině
choval jisté sympatie, ale posmíval se Potěmkinovým přemrštěným plánům s Jekatěrinoslavem
(Dnepropetrovsk), který dosud tvořil jen jeho venkovský dům. Pochyboval, že projekty budou za
Kateřininy vlády dokončeny. Zprávy o nepokoji v Rakouském Nizozemí přinutily Josefa II. k
předčasnému odjezdu.
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V únoru 1788 se Rakousko připojilo na stranu Ruska a zpočátku vše nasvědčovalo tomu,
že tentokrát hrozí Portě katastrofální porážka.
Průběh války však nesplnil očekávání spojenců. Po prvních úspěších a obsazení
Bělehradu utrpěla rakouská armáda porážku a Rakousko uzavřelo s Portou separátní mír. Postup
Rusů (obsazení Očakova 1788) byl značně ovlivněn váhavostí vrchního velitele G. Potěmkina,
který jako vojevůdce dokonale selhal.
K dovršení všeho využilo ruských potíží na jihu Švédsko. Útok švédské armády, která
pronikla roku 1788 až do blízkosti Petrohradu, byl sice odražen a mírem ve Verelä (1790) byl
obnoven status quo ante bellum, avšak postavení Ruska se tím dost zkomplikovalo. Navíc se v
důsledku výbušné situace ve Francii zhroutil i pokus petrohradské vlády o vytvoření ruskorakousko-francouzsko-španělské aliance. Anglická diplomacie, která ovšem nebyla ochotna
nečinně přihlížet dalšímu pronikání Ruska na jihovýchodě Evropy, naopak podnítila vznik
protiruské anglo-prusko-holandské ligy. To vše nutilo carskou vládu ke střízlivějšímu posuzování
svého velkorysého plánu obsazení Cařihradu a vytlačení Turecka z evropské pevniny. 189 Kníže
Bezborodko, který převzal vedení ruského poselstva po smrti Potěmkina 5. října 1791, uzavřel v
prosinci 1791 s Tureckem mír, jímž se hranice říše posunuly k Dněstru, Porta definitivně uznala
připojení Krymu k Rusku a poskytla větší autonomii Valašsku a Moldavsku. Turecko se vzdalo
svých nároků na Gruzii. Moc Turecké říše byla definitivně podlomena. Ke zděšení státní
kanceláře se Josef II. po trapných vojenských porážkách a narůstajícím neklidu v Uhrách v létě
1788 rozhodl konflikt urychleně ukončit, neboť se bál války na dvou frontách – proti Osmanské
říši a Prusku. Aliance s Ruskem ho zklamala. 190
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10. Závěr
Kateřina II. je jednou z nejvýznamnějších žen v ruských dějinách i přesto, že nebyla
ruského původu. Vláda této panovnice je klíčovou pro dějiny Ruska. Vláda Kateřiny II. byla
často podceňovaná předrevolučními a sovětskými historiky. To bylo spojeno s řadou příčin: za
prvé s jejím původem, protože císařovna byla čistokrevnou Němkou, za druhé Kateřina neměla
nárok na ruský trůn a jednou z nejpodstatnějších příčin je to, že její jméno je spjaté se smrtí
jejího manžela, ruského císaře Petra III.
Vládnutí Kateřiny II. je docela často porovnáváno s vládou Petra I. Císař Petr I. byl na
počátku transformace Ruska ve velmoc, Kateřina II. upevnila její postavení. Petr I. otevřel cestu
do Evropy a založil baltské loďstvo, Kateřina se upevnila na pobřeží Černého moře, vybudovala
silné černomořské loďstvo a připojila Krym. Po smrti Petra I. pokračovala v jeho reformách
Kateřina II., které se podařilo přijmout nacionální zájmy ruského národa a začlenit se do dějin
Ruska jako významná carevna vládnoucí v Rusku 34 roků (1762–1796). N. M. Karamzin
hodnotil reformy Kateřiny a napsal: „Kateřina II. byla opravdovou nástupkyní Petra Velikého a
druhou reformátorkou nového Ruska“ Kateřina II. byla panovačná zákonodárkyně, ve své vládě
usilovala o reformy a přinesla velký vklad do vývoje a posílení Ruska.
Osvícenské reformy v Habsburské monarchii zasáhly všechny oblasti společenského
života a z rozmanitého mnohonárodního impéria se Habsburská monarchie začala proměňovat v
centralizovaný byrokratický stát. Nicméně nedošlo k radikální transformaci společnosti a
reformy způsobily řadu problémů a rozporů, které se projevily až později. Historiografie
nezpochybňuje tezi, že za vlády Marie Terezie a Josefa II. byla politika osvíceného absolutismu
plně vyjádřena, zatímco tito vládci si zasloužili být nazýváni despoty.
Často panovníci čerpali z filozofie ty myšlenky, které se shodovaly se skutečnými
potřebami státu, představitelé absolutní monarchie je syntetizovali a teoreticky je zdůvodnili v
praxi: v tomto smyslu byli rakouští panovníci druhé poloviny 18. století skutečně osvícení. Měli
vysokou představu o svrchovanosti své moci, považovali se za jediné soudce lidského blaha a za
neomezené správce zemí, které ovládali, museli odstranit překážky, které zadržovaly jejich vůli.
Marie Terezie a Josef II. byli typickými monarchy v duchu té doby.
Marie Terezie nesdílela zásady osvícenství, její názor na myslitele tohoto myšlenkového
směru nebyl jednoznačný. Přesto císařovna vstoupila na cestu transformace z ohledu na to, že
pochopila potřeby doby, protože viděla úspěch a nadřazenost sousedních mocností. Marie
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Terezie položila základ pro reformy v duchu osvícenství,ale většího rozvoje tyto reformy dosáhly
za doby vlády Josefa II., který koncipovaně, plánovaně prodloužil osvícenský záměr reforem
státu. Činnost císařovny matky byla opatrnější a v této souvislosti nezpůsobila vážný odpor ve
společnosti. Důsledky činnosti Josefa II. byly katastrofální, řada povstání nakonec přivedla
většinu reforem k ničemu.
Zásluha Marie Terezie jako absolutistického monarchy spočívá právě v tom, že se ji
podařilo vybudovat silnou, autoritativní, progresivní a spravedlivou vládu v tak nesourodé zemi
jako byla Habsburská monarchie. Zároveň je třeba zdůraznit, že rakouský stát v důsledku svých
reformních aktivit se ve srovnání s 40. léty 18. století posunul mnohem dál. V nových
historických podmínkách byly položeny základy jeho fungování. Souhrnně lze říci, že
habsburská politika prakticky splňovala všechna kritéria osvíceného absolutismu. Jeho hlavními
rysy byly:
- posílení pravomoci panovníka a uskutečňování progresivních reforem v poměrně nesourodé a
mnohonárodní zemi;
- péče panovníka se týká blahobytu, dodržování práv občanů;
- nespoléhání na šlechtickou vrstvu jako vládnoucí třídu, ale na rovnováhu moci mezi šlechtou,
buržoazií a byrokracií;
- mírová realizace reforem, absence sociálních a politických konfliktů.
Hlavním cílem všech reforem provedených za vlády císařovny a jejího syna byla
transformace habsburské říše na centralizovaný stát s dostatečně rozvinutou ekonomikou, dobře
fungujícím státním systémem a silnou armádou.
Cílem bakalářské práce je porovnat vládu Kateřiny II. a Marie Terezie v otázkách domácí
politiky z hlediska osvíceného absolutismu. Základními rysy osvíceného absolutismu jsou:
- Idea rovnosti všech občanů před zákonem;
- Založení státu na základě společenské smlouvy;
- Osvícenství je podstatným směrem pro výchovu nových občanů;
- Posílení pravomoci panovníka;
- Centralizace státu.
První kapitola této bakalářské práce se zabývá otázkami co je osvícenství a osvícený
absolutismus. Také popisuje záměry tohoto myšlení v Rusku a v českých zemích.
Druhá kapitola ukazuje na postavení žen v evropské společnosti 18. století. Během výzkumu se
dá uzavřít, že k ruským a českým ženám byl vztah jako k podřízené bytosti neschopné
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se zapojit do politiky. Vnímání ženské vlády v obou státech nebylo jednoznačné. Objevovaly se i
negativní ohlasy vůči císařovnám.
Další kapitola se zabývá osobností carevny Kateřiny II. Je zde uveden stručný životopis
Kateřiny. Životopis zahrnuje informace o příchodu budoucí carevny do Ruska, její život na
císařském dvore a převrat, ve výsledku kterého se ji podařilo uchopit vládu v Rusku.
Pátá kapitola je věnovaná Marii Terezii, jejímu dětství, Pragmatické sankci a potvrzení nároku na
český trůn.
Další část práce zkoumá osvícené reformy panovnic. Z reforem Kateřiny II. jsou uvedeny
reforma Senátu jako projev posílení pravomocí carevny, sekularizace ruské pravoslavné
církve, „Velká instrukce“ jako osvícený spis panovnice, který nastínil a prokázal její přesvědčení
o tom co se má změnit ve státě. Z reforem Marie Terezie jsou popsány finanční a daňová reforma
za účelem posílení habsburské monarchie, správní reforma, která byla projevem centralizace
státu, postoj císařovny vůči katolické církvi. Na příkladu školní reformy se podařilo ukázat na
stejný záměr císařoven v řešení problému základního vzdělání a jako na
krok pro vytváření „nového člověka“.
Předposlední kapitola ukazuje na nepokoje, které vypukly ve stejnou dobu v Rusku a v
českých zemích. Povstání tohoto období ukázala na nesouhlas občanů se současným politickým
režimem. Výsledkem povstání byly reformy: v Rusku se jedná o
upevnění priveligirovaného postavení šlechty a zavadění gubernské reformy pro zlepšení
kontroly nad poddanými; v českých zemích se podařilo situaci uklidnit zaváděním nového
robotního patentu.
Poslední kapitola je popisem zahraniční politiky Kateřiny II. Rusko-rakouská aliance je
dobrou ukázkou rozdílnosti diplomatických představ Marie Terezie a Josefa II. Kapitola také líčí
i osobní vztah rakouské arcivévodkyně vůči ruské carevně.
Téma osvícenských reforem a současně i ženské vlády má široký ohlas v historické vědě.
Osvícenské reformy 18. století provedené Marii Terezii a Kateřinou II. mají velký vliv na další
chod ruských a českých dějin, protože položily základ pro následující modernizace států. Také
zkušenost císařoven ukazuje i na to, že ženská vláda má právo na existenci, že ženy jsou schopny
vládnout skoro stejně jako muži. Téma ženské vlády za posledních několik let dosáhlo velkého
zájmu nejen historiků, ale našlo i svůj ohlas ve veřejných diskuzích.
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