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Pedmluva.

Na východ Evropy po tisíciletém zápasu vy-

vinul se obrovský stát ruský, který rozlehlostí svou

v Evrop, svým nezmrným pozadím v Asii, potem

obyvatelstva a pirozeným bohatstvím povolán jest

hráti velikou úlohu ,nejen v politických, ale i kultur-

ních djinách starého svta : proto také pokroilejší

národové západoevropští ím dále tím více zaínají

všímati si politického a kulturního " vývoje mohutné

této íše slovanské. U nás' pro-^Éiuznos jazyka arci

každému bylo by snadno, pouiti se o minulosti vel-

íše ruské z pramene samého, z djepis ruských

bedliv a peliv napsaných ; jelikož však pi tení

tchto djin namanou se nám toucím otázky mnohé,

které rodilým Rusm pirozen jsou zejmé, a tím

u spisovatel jejich podrobnjšího rozboru nedochá-



zejí, zdálo se býti záhodno, sestaviti takový pehled

politických a kulturních djin ruských, který by psán

byl s užšího hlediska našeho eského, a tato práv

okolnos zavdala podnt k sepsání djin tchto.

V Praze na den sv. Václava 1889.

J. L P.
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ÁST PRVXÍ.

(862—1598.)

J. L. Pí: Djiny nár. ruského.





I.

Národové východní Evropy pi poátku djin

ruských.

1. Slované ruští. — 2. Sousedé Slovan ruských.

1. Slované ruští.

Celá východní polovice našeho dílu svta rozkládá se ohrom- 8G:

nou nepetržitou rovinou: mezi Ledovým a erným, Baltickým

a Cbvaliuským moem není žádné pirozené pehrady, žádné

vážné pekážky, která by mohla zastaviti kroky národa úto-

ného; — ba naopak, z nepatrné výšiny Yaldajské neb, jak staí

íkali, z Okovského lesa rozbíhají se eky ke tem hlavním

moím — Dvina a Lovat k Baltickému, Dnépr k ernému a

Volha k Chvalinskému, — a ty, jsouce takoka od pramen

splavné, byly pirozenými a pohodlnými drahami do rzných

konin šíré roviny východoevropské.

A tak sama povaha pdy vede k úsudku, že ohromná tato

rovina východoevropská, ohraniená tverým moem a opírající

se o soustavu hor Karpatských na západ, dlouhého hbetu Ural-

ského na východ a nebetyného Kavkazu na dalekém jihu,

díve nebo pozdji musila se státi majetkem houževnatého do-

byvatele, musila splynouti v jedno politické tleso.

Pokud pamt lidská sáhá, nemla arci tato ohromná rovina

východoevropská jednorodého obyvatelstva. Rznost obyvatelstva

v krajin celkem otevené pirozen však vedla k zápasu rz-

ných živl národních, i ode dávna usedlých, i nov sem vni-

kajících, kterýžto zápas ke konenému rozhodnutí dospti mohl
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862 teprve, když jeden živel národní dospl k íselné pevaze nad

ostatními.

Nejstaršími asi obyvateli roviny této byli Finové neboli

udi., kteí ped pozdjšími pisthovalci zvolna ustupovali do

lesnatých a jezernatých krajin severních, ano i za Ural. Jiho-

východní prrvou mezi Uralem a Chvalinským moem mli ná-

rodové turetí a pozdji i mongolští volnou cestu do Evropy a

perušovali vpády svými po celé tisíciletí volný vývoj této šíré

krajiny: zstávajíce totiž koovníky a volíce sídla svá v stepi

povolžské a ernomoské, mohli nájezdy svými zaplaviti kraj,

ale záhy slábnouce zanikali v šíré stepi. Nejhouževnatjším

živlem národním byli však Slované, kteí od jihozápadu postu-

pujíce krok za krokem šíili se k východu, jihu i severu, až

konen po tisíciletém zápase zaplavili živlem svým národním

celou tu ohromnou rovinu východoevropskou a k tomu i celou

tetinu Asie.

Slované, jsouce vtví velikého plemene arejského, pišli

v dob zajisté dávné za ostatními Areity do Evropy. Pamt
o prvních sídlech jejich zachoval nejstarší letopisec ruský, Nestor,

an praví: „Po mnohých pak asích (po zmatení jazyk u vže

Babel) usadili jsou se Slované po Dunaji, kde nyní jest Uherská

zem a Bulharská." Pam tato o nejstarších sídlech slovan-

ských na stedním a dolním Dunaji potvrzuje se pedevším slo-

vanskými místními jmény, kteráž se tam v dob ímské potom

vyskytují — jakož již dokázal znamenitý náš Šafaík, — vysvt-

luje se i bezpoetnými tmi vzpomínkami, kteréž v národních

a obadových písních všech kmen slovanských, i tch, kteí

nikdy potom k Dunaji nepišli, o Dunaji, jako ece posvátné, se

podnes ozývají.

Z první této vlasti své v Evrop Slované dle zprávy Ne-

storovy vytlaeni byli dosti záhy: „Když pak Vlachové byli

vpadli na Slovany Dunajské, a mezi nimi se usadili a násilí jim

inili, tehdy ti Slované pišedše usadili se na Visle" atd. Vy-

tlaení to Slovan z rovin podunajských patrn pihodilo se

nkolik století ped Kristem, nebot v dob Herodotov (tedy

v V. vku ped Kr.) sídlili v rovin dnešní Valašské již thrátí
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Geto-Dakové, hrauiíce na východ se Skythy, a zem na stedním 862

Dunaji v tutéž dobu snad již byly opanovány výstelky kmen
illyrských. na nž mocné tlaili se ze západu Keltové — snad

Nestorovi to Vlachové.

V prvním století po Kristu Slované zajisté pronikli již na

sever hor Karpatských, nebo tu v poíí Visly iní o nich zmínku

ímští spisovatelé Plinius a Tacitus : o sto let pozdji opanovali

již i ás pobeží baltického, nebot Ptolomaeus nazývá pobeží

jantarové v pozdjších Prších zálivem vendickým ili slovan-

ským. Od té doby vyskytují se Slované již astji u spisovatel

západních i východních, z poátku pod jménem Vend neb Vind,

kterýžto název jim pikládali západní sousedé germánští i Fi-

nové, od VI. veku pak i pod domácím názvem Slávu neb Sla-

veml ili Slovan.

Za vk tchto málo známých rozmnožil se národ slovanský

pirozeným pibýváním obyvatelstva v národ veliký, kterému

dosavadní hranice nestaovaly, a zárove utváela se i ráznost

mluvy slovanské, tak že již v tu dobu mohla se rozeznávati

skupina západní, východní a jižní. V tyto ti strany, západ, jih

a severovýchod, zahájeno šíení se živlu slovanského, jež trvalo

více než pl tisíciletí, prbhem svým jen málo známé, výsledkem

svým však tím více pekvapující : rozšíena sídla slovanská

zajisté již v prvé polovici sedmého vku od mysu Matapanského

na jihu až k jezeru Ladožskému na sev., a od Šumavy, Sály a

Labe na záp. až do poíí Volhy na vých.. i provedeno záioveíi

roztídní a omezení jednotlivých skupin slovanských, které

odtud rozeznáváme jakožto zvláštní kmenové neb národní celky.

Tak vydlila se i skupina Slovan východních, známá potom

jménem Slovaml ruských.

O roztídní, jménech a sídlech tchto Slovan východních

ili ruských nejuritjší zprávy zachoval nejstarší letopisec ruský

Nestor, tak že jeho zprávy, a nahodilé, neuspoádané a ástené

i nesrovnalé, pece pi starém národopise dnešního Ruska za

základ vzíti se musí. Pravit Nestor vykládaje nová sídla slo-

vanská po opuštní pravlasti podunajské: „A tak i tito Slované

pišedše usadili se po Dnpru, a nazvali se Polané, a jiní De-
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862 váné, protože usadili se v lesích; a jiní usadili se mezi Pri-

petí a Dvinou, i nazvali se Dregovici
;
jiní se usadili na Dvin,

i nazvali se Poloané podle íky, která tee v Dvinu, jménem

Polota; od té nazvali se Poloané. Slované pak (jiní, kteí taktéž

od Dunaje pišli) usadili se okolo jezera Ilmena, nazvali se

svým jménem, i vj^stavli msto hrazené a nazvali je Novohrad;

a jiní usadili se po Dsn a po Semi, po Sule a nazvali se

Sever. Tak rozešel se národ slovanský ..."

Dále vykládá Nestor poátky panství kj^jevského i praví

:

„a po tch (rozumí se Kyj a bratí jeho) poali z jich rodu

knížata panovati v Polanech a v Devanech mli svá knížata,

a Dregovici svá, a Slované svá v Novohrad, a jiní na Polot,

kteí jsou Poloané. A od nich (jsou) také Kivici, kteí sedí

na vrch Volhy a na vrch Dviny i na vrch Dnpru, jichž msto

jest Smolensk, neb tu sedí Kivici ; a též Sever od nich . . . Neb

jen tito národové slovanští jsou v Piusích : Polané, Devané, Novo-

hradští. Poloané, Dregovici, Seveané, Bužané, protože sedí po

Buhu, a posléze Yolyané."

Na tetím pak míst praví Nestor: ,.A když Polané pe-

bývali o sob, kteí, jakož jsme pravili, byli rodu slovanského,

i nazývali se Polány, a Devan tolikéž (pocházejíce) od Slovan,

i nazývali se Devauy; Piadimici pak a Vjatici (pocházejí) od

Lechv. Bylit dva bratí v Leších : Radim a druhý Yjatko ; i pi-

šedše usadili se, Radim na Soži, a nazvali se Radimici, a Yjatko

s rodem svým usadil se na Oce, od nhož nazvali se Yjatici.

A živi byli v pokoji Polané, i Devané, i Seveané, i Radimici,

i Yjatici, i Chorvaté. Dudlebové pak pebývali po Buhu, kdež nyní

Yolyané, a Ulici a Tiverci sedli po Dnéstru, pisedajíce k Du-

naji; a bylo množství jich, neb sedli po Dnstru až k moi..."

Podle tohoto líení Nestorova zaujímali tedy jednotliví kme-

nové slovanští, kteréž Nestor pímo poítá k Slovanm ruským,

veliké prostranství od hor Karpatských až po vrchní tok eky

Oky a Volhy a od ústí Dunaje a moe erného až po jezero

Ladožské, hraniíce na západ s Lechy ili pozdji zvanými Slo-

vany polskými, na severozápad s Litvany, na sever s Finy a na

jihovýchod s národy tureckými.
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Na celé této prostoe zná letopisec rusky kmeny slovanské 862

jakožto jediné obyvatelstvo (na rozdíl od kolonií daleko na severo-

východ posunutých, jako: Bloozero, Kostov, Muroni), kteréž,

vyjma pozdjší pisthovalce lešského pvodu, totiž Radimice

a Vjatice, usazeno bylo v tchto zemích od té doby, co Slované

byli vytlaeni od stedního Dunaje. Pihledneme-li však ke star-

šímu pramenu, než jsou letopisy Nestorovy, totiž k místním

jménm toho kraje, shledáme, že pro usazování se Slovan

ruských vytknouti musíme dv rzné doby: prvou, kde Slované

ti usadili se mezi horami Karpatskými a Dnprem, nebo na této

prostoe vyškytají se pouze slovanské místní názvy, a druhou,

kde slovanský živel pronikl na vrchovisko Dnpru, Dviny, do

úvodí jezera Ilmenského a na východ Dnpra. nebo tu vyškytá se

vedle slovanského i neslovanské názvosloví, tak sice, že zejména

vtší pítoky ek mají název neslovanský, menší pítoky, potoky

a menší jezera názvy slovanské, tak že pojmenování jich piísti

musíme dvma rzným národm po sob zde usedlým, z nichž

prvý neslovanský (finský) pojmenoval eky vtší, druhý slovanský

po úplném osazení a obydlení zem pojmenoval i íky menší.

Dle tohoto arci nejstaršího svdectví sáhala tedy sídla Slovan

východních v dob nkdy po Herodotovi a za Tacita až po Dnpr,

kdež nezbylo stopy patrné po njakém jiném národ prve zde

usedlém ; v dob pak velikého sthování národ pronikl živel

slovanský dál na sever a severovýchod, kde ped tím sídla svá

mli národové íinští, kteíž nkdy, v tu dobu, když Slované

sedli ješt na Dunaji, snad i dále na západ a jih sáhali.

V ryze slovanském onom území mezi horami Karpatskými

a Dnprem zaujali dle líení Nestorova nejzáze na západ sídla

svá Chorvaté, o nicliž i byzantský císa Konstantin Porfyro-

geneta zmínku iní pode jménem Bílých ChorvaUl a které znají

také kroniky eské vypravujíce dle staré povsti, že odtud vyšel

praotec náš ech s družinou svou v tyto žírné vlasti naše.

Chorvaté tito hraniili na západ s národností polskou v téže asi

áe jako dnes, totiž od hor Karpatských po pedlu vodním

mezi ekami Yislokem a Yislokou k ece Sánu, tak že okresy

Sanocký a ešovský poítány ješt k území ruskému jakožto
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862 pohraniní okresy proti Krakovsku a Sudomisku; na východ

lze stopovati jméno Chorvatu v místních jménech až ke Lvovu

a Rovnu, dle ehož souditi možno, že celá východní Hali dnešní

jimi byla obydlena; na jih pak vyškytá se rovnž jméno Chor-

vatu v místních jménech až i pi dolním Samoši, ece Krásné,

Šajav, Bodv i v okolí Prjaševa, z ehož plyne, že celá uherská

Rus nkdy byla též ástí zem Chorvatské. Kmenové jméno

Chorvatu mizí pak záhy z pramen djepisných, zamnno byvši

jménem zem Pemyšlské a Haliské na severu Karpat, kdežto na

jižním sklonu Karpatském tak zvaná Uherská Rus vstupuje ve

spojení se státem uherským.

Dále na severovýchod jmenuje letopis ruský kmen Dudleh

a sice nkde na pramenisku eky Buhu (pítoku Visly) usedlý,

kterýž kdysi veliké útisky od Avar snášeti musil. Možná že

jméno kmene tohoto zastínno bylo záhy jménem místním, vzatým

od téže eky Buhu, totiž jménem Btižaml, podobn asi jako i toto

jméno ustoupiti musilo jménu hlavního hradu kmenového Volin

nebo erven; v dob velikého knížete Vladimíra oba práv

jmenované hrady zastínny nov zbudovaným hradem Vladimíi,

tak že potom nejastji název Vladimísko pro území toto v leto-

pisech se vyškytá. Hranice území tohoto sáhala na západ proti

území polskému až po praraenisko eky Vepe a stední Buh,

kdež do dneška národnostní hranice se zachovala, na východ pak

až po pramenisko Pripeti, na pedl vodní Horynu a Stryje až

k pramenm jižního Buhu ; v jižní ásti vydlilo se záhy území

Terebovelské a Belzské, které pozdji poítáno jest k Halii.

Na východ odtud až k ece Dnpru uvádí Nestor ti kmeny

ruské: Dregovie, Devany a Polány. První z nich, jmenovaní

i u Konst. Porf., sídlili v bažinaté a lesnaté krajin mezi Pripeti

a Berezinou, hraniíce na západ, s kmeny litevskými a Jatvhy

na horním Nmenu, i rozšíili teprve v XI. veku území své za-

tlaením Jatvéh až k ece Buhu, tedy do sousedství polských

Mazovan. Druzí, Devané, sídlili v lesích (devo = strom) na

jižní stran Pripeti, kdež byly jejich hlavní hrady Iskorostén

a Ovru. Na jihovýchod od tchto sídlili podél pravého behu

Dnpru a sice od ústí Tetrevu až po prahy dnprovské Polané,
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jejichžto msto Kyjev — máti mést ruskýcli— na dležitém brodu 862

dnéprovském hned pod ústím poslední vtší eky, Desny, záhy

nabylo veliké dležitosti obchodní a již na úsvitu djin patilo

mezi nejvtší a nejdležitjší místa obchodní v Evrop. Nestor

sám zaznamenal povst, dle které msto toto založeno od knížete

Kyje, kterýž proklestil si cestu k Caihradu a založil kolonii

stejnojmennou na dolním Dunaji, z ehož patrno, že obchodní

dležitost a obchodní spojení Kyjeva s Caihradem padá ješt

do doby polobájené djin ruských. Czemí téchto tí kmen
známo bylo po tom pode jménem knížectví Kyjevského ili

vlastní Rusi.

Na sever od tchto tí kmen sedli na území, z nhož

v dob sthování národ (tedy do konce VII. vku) vytlaeni

jsou Finové, pedevším Kivici, jak Nestor praví, na vrchovisku

Volhy. Dviny a Dnpru, majíce za hlavní hrad Smolensk. Než

i Poloané, tak zvaní od eky Poloty, která do Dviny tee,

s mstem Polockem musí poítáni býti ku Kivicm. neboC

Nestor praví k r. 862, že první obyvatelstvo v Polocku byli

Kivici, z ehož by tolik na jevo šlo, že kmen Kivic rozdlil

se ješt v dob pedhistorické na dvoje knížectví, jedno se

sídlem v Smolensku, snad pvodní, druhé se sídlem v Polocku.

Snad i krajina Pskovská s mstem Pskovem nkdy k zemi Ki-

vic (k Polocku) se poítala. Polotí Kivici hraniili na západ

s Litvany, na severu Dviny pak s finskými Livy ; území Pskovské

pak s vlastní udí a s Estony.

Dle nkterých variant kroniky Nestorovy bylo by možné

poítati ku Kivicm i Seveany („i Sever od nich''), kteíž sídlili

na území rovnž pvodn neslovanskm v poíí Desny, Sejmu

a Suly, hraniíce podél Dnpru s Polány a sáhajíce na jih snad

až k stepi. Jméno jejich zachovalo se dodnes v názvu Novgorodu

Severského; jinak byly hlavní hrady jejich Ljube, ernigov

a Pcrejeslav
;
poslední dv msta dala pak název dvma údélným

knížectvím.

Nejdále na východ posunuti byli Badimici a Vjatici, jejichž

pvod Nestor odvozuje od Lech. Piadimici sedli na ece Soži,

tedy k severu od Sevean, na jihovýchod od Kivic; Vjatici
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862 pak zaujali horní tok eky Oky, dosahujíce na východ až k pra-

menm eky Donu ; zde na východ hraniili s finskou Mordvou

a Muromou.

Na sever od Okovského lesa (vysoiny Valdajské) sedli

Slované, sáhajíce na sever až k jezeru Ladožskému a vodnímu

pedlu Ledového moe; hlavní jejich msto Novgorod na ece

Volchovu, blíže jezera Ilmenu, bylo již na poátku doby historické

proslaveno svým obchodem na dalekém severu.

Tak daleko na sever a severovýchod v dob pedhistorické

posouvali se celé kmeny slovanské, zatlaujíce zárove pvodní

finské obyvatelstvo dále k východu. Toto posouvání se celých

kmen spadá zajisté do doby onoho velikého šíení se Slovan,

jež ukoneno v první polovici VII. vku. Než i po této dob
šíili se Slované dále na severových., avšak ne více celými kmeny,

nýbrž jednotlivými osadami ili hrady neb msty, založenými

uprosted obyvatelstva jinorodého, nebof takovými jsou Blojezero,

Rostov, Murom, ležící daleko ve finském území i vzpomínané

hned pi poátcích djin ruských. Jednotlivé tyto osady vysýlány

byly patrn od sousedních kmen: Slovan, kteíž do tchto

krajin obchodní spojení udržovali, i Kivic, nebot knížata Smo-

lenští brali ješt ve XII. vku poplatky z tchto krajin, a snad

i odjinud.

Zbývá ješt povdti o jižních dvou kmenech. Ulicích a Ti-

vercích, z nichž tito sídlili na východním svahu Karpat nad

ekou Dnstrem (snad v jich jmén stopa starého názvu Ty-

ras), Ulici pak nad ekou Buhem, na Ingulci až ke Dnpru.

O obou tchto kmenech víme velmi málo; k r. ^^b vypravuje

Nestor, že kníže Oleg s nimi válku vedl ; k r. 907 jmenuje Ti-

verce úastníky výpravy Olegovy proti ekm: k r. 914 pak

vypravuje, že vojvoda Igorv Svengeld dobyl hlavního hradu

Uli (neb kmene jejich Ugli) po tíletém obléhání i bral ze

zem jejich hojné dchody. Z téže doby pochází také zpráva

arabského cestovatele Masudiho. dle které Rusové sídlili na behu

erného moe vedle Bulhar (tedy souhlasn s pramenem ruským

mezi Dunajem a ústím Dnpru), avšak již v polovici téhož X. vku
uvádí císa Konstatin Porf. v týchž místech turecké Peenhy,
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Ulice jmenuje v sousedství Devan. o Tivercích pak vbec neví. 862

tak že bychom souditi mohli, že oba kmenové, pekavše šastn

nájezd koovných Uhr konen od Peenh bud úpln jsou

zahnáni snad do horských údolí Karpatských (Tiverci) neb za-

tlaeni dále na sever (Ulii).

Podotknouti sluší na tomto míst, že arabští spisovatelé již

v VII. vku vypravují o dležité kolonii slovanské pi prlivu

Kerském, uprosted mezi erným a Azovskýra moem, na polo-

ostrov Tamanském. kterouž letopisy ruské jmenují Tmutoraka.

Kolonie tato (pozdji zvláštní knížectví) zajisté mla pedevším

obchodní dležitost (vždy na protjším behu kvetlo nkdy

slavené msto bosporské Pantikapaion) prostedkujíc spojení ob-

chodní po moi Azovském a Donu k ece Volze.

Xa území práv vylíeném obývali Slované ruští již za po-

hanské doby pomrn hust : svdí o tom zbytky starých hrad

a mst roztroušených po území ruském, jež nazýváme hradišt,

a jichž napoítalo se dosud na pldruhého tisíce (1430). akoliv

sotva polovika zem prozkoumána : svdí o tom i etná po-

hebišt pohanská, vyskytající se tém na každém kroku.

Pi této pomrn veliké lidnatosti území ruského hned po

dob velikého sthování národ zstává však nápadným, že živel

slovanský, od pradávna orby znalý, nevyhledával zejména onen

veleúrodný pás ernozemní. tehdy ohromnými lesy arci zarostlý,

k osazování národa rolnického však mnohem píhodnjší, než

málo úrodné a chladné krajiny severní a severovýchodní. Pi
šíení svém nebo lépe eeno pi vysthování ídí se každý národ

pedevším výhodami hmotnými, hrne se tam. kde snadnjší jest

živobytí: jestli vrak severní ony kraje, málo úrodné, chladné

a nehostinné tak záhy vykazují etné obyvatelstvo, musily po-

skytovati obyvatelstvu ješt vtší možnost výživy, než bylo rol-

nictví, a možnost ta byla v obchodu, jehožto rozkvt spoíval na

pirozených základech, kteréž pi nedostatku vzácných a drahých

neb alespo užitených kov neb jiných pírodnin v nížin ruské

hledati sluší v i)irozených cestách obchodních, podmínných

soustavou ek ruskvch.
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862 Dfiležitos ek ruských uvádí již Nestor v úvode svých leto-

pis, au praví: „Byla cesta z Varjah (dle Nestorových pontí

západní Evropa) do Hek a ze Hek po Dnpru, a na prameni

Dnépru vlak (kde se lodi vlekly po suchu) do Lovati, po Lovati

mohlo se pijíti do Ilmenského jezera velikého, z kteréhož jezera

tee Volchov, a vylévá se v jezero veliké Nvo (Ladožské), z toho

jezera ústí vchází do moe Varjažského, a po tom moi lze jíti

až do íma, a od Éíma pijíti po témž moi k Caihradu, a od

Caihradu lze pijíti v Pontské (erné) moe, do nhož tee

Dnépr eka. Neb Dnpr pichází z Okovského lesa, a tee na

poledne; a Dvina z téhož lesa vychází, a jde na plnoc, i vylévá

se v moe Varjažské. Z téhož lesa tee Volha na východ, a vy-

lévá se sedmdesaterým ústím v moe Chvalinské. A protož mže
se jíti z Ruské zem po Volze do Bulhar i do Chvalis, a na

východ pijíti v podíl Semv; a po Dvin do Varjah, z Varjah

do íma a z íma ku plemenu Chámovu."

Dle tohoto líení Nestorova vedly tedy stedem roviny ruské

dv veliké cesty vodní, cesty to svtového obchodu, z nichž prvá

spojovala erné moe ili Pontus podél eky Dnépru a od Dnpru
vlakem bud k Dvin neb k Lovati, Ilmenu, Volchovu, jezeru

Ladožskému (Névu) a ece Nv k moi Baltickému, druhá podél

Volhy spojovala moe Baltické s Chvalinským a tudíž se zemmi
arabskými ; bylo i tetí spojení výše zpomenuté, o nmž Nestor

se nezmiuje, totiž po Dnpru v erné moe, odtud do moe
Azovského, do Donu, vlakem do Volhy a Chvalinským moem
do zemí arabských.

Cesty tyto po ekách ruských byly arci dosti obtížné, jednak

pro prahy Dnprovské, kolem kterých lodi, nemohouce proplouti

(dle zejmého svdectví císae Konstantina Porf.), musily býti

penášeny, jednak pro zmínné již vlaky, kde lodi rovnž musily

se po suchu vléci : nicmén víme s úplnou bezpeností, že i Slo-

vané Baltití i Normané, hodlajíce plouti do Caihradu, volili

radji cestu po ekách ruských, než po oteveném moi kolem

Evropy, patrné proto, že na ekách ruských nehrozilo lodím ne-

bezpeí boue moské, osudné arci vždy pro malé lodi tehdejší.

Cesta po ece Dnpru byla jakožto obchodní cesta známa již
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Herodotovi až po prahy Dnprovské; Ptolomaeus zná již ti 862

prameny Dnprii, totiž Dnpr, Berezinu a Pripef, a patrn již

za jeho doby obchod z proslavené Olbie (na jih dnešního Ni-

kolajeva, pi ústí Buhu) proklestil si cestu až k Baltickému

moi, nebof ecké starožitnosti a mince vyskytují se nejen po

behu Dnpru, ale i pi ústí Dviny i na ostrov Oeselu.

Xestorova zpráva klade cestu Dnprovskou do doby prastaré,

kde ješt nebyl založen Kyjev, nebo vypravuje, že sv. Ondej

ubíral se tudy z Chersonu (na Krymu) do íma: vyloživ pak

založení Kyjeva praví, že Kyj kníže „chodil do Caihradu" a

založil Kyjevec na Dunaji, zajisté jakožto obchodní stanici Ky-

jevskou, i dokládá, kterak r. 866 Oskold a Dir s dvma sty

koráby pipluli k Caihradu, což optováno za Olega a Igora.

K téže dob vypravuje arabský spisovatel Ibn Chordadbeh, že

Kusové, kteíž jsou Slované, dovážejí kožešiny erné lišky a

vydry, jakož i mee až do eckého (Aegejského) moe. picházejí

s tovary svými do hlavního msta chazarského Itilu na ústí

Volhy, i na Kaspické moe, ba i do Bagdadu ; ano ješt ve

XII. vku vidl kupce ruské žid Beniamin de Tudela v africkém

pístavu v Alexandrii. Císa Konstantin Porf. vypravuje arci již

pro svou dobu (polovici X. vku), že k tmto obchodním cestám

scházeli se každoron kupci z Novgorodu. Smolenska, Lubee

a ernigova u Kyjeva, a odtud že vypravovali se spolen s kupci

kyjevskými po Dnpru do erného moe a odtud podél pobeží

do Caihradu, odkudž se ped podzimem zase navraceli.

Stedištm tohoto obchodu jižního byl Kyjev, msto hrazené,

ítající již na úsvit djin ruských dle zpráv arabských 10.000

obyvatel. Kyjev povstal na dležitém brodu ili pevozu Dn-
provském i vzrostl ve veliké alespo na tehdejší pomry msto,

pedevším že ležel na kižovatce obchodní. Vedle obchodu s Cai-

liradem. pobežím Aegejského moe i zemmi africkými vedli

kupci kyjevští nemálo ilý obchod i smrem severním po Dnpru

a Dvin k moi Baltickému; jsout zajisté podél této obchodní

cesty roztroušeny na p. arabské mince ražené v afrických zemích

v sedmém a osmém vku, kteréž na horní tok Dnpru mohly

se dostati pouze pes Kyjev, mince pak byzantské jakož i mince
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862 knížat kyjevských desátého vku roztrousily se touže cestou až

na Baltické moe. Podobn ukazují roztroušené mince byzantské

a ruské na obchodní cestu smrem severovýchodním, pes er-

nigov a Suzdal k bulharskému mstu Bolgaru, jehožto vzdálenost

od Kyjeva arabský zerapisec Džajgani udává na 20 mirchalí

;

podobné spojení bylo pak i na západ, nebo španlský žid Ibrahim

Ibn Jakub vidl (kolem r. 965) ruské kupce v Praze, což arci není

nápadným, nebo v tutéž dobu mezi ženami velikého knížete

Vladimíra uvádí se též eška.

Zdali již v tuto dobu také etí kupci do Kyjeva dojíždli,

nelze zjistiti. O cestách arabských kupc do Kyjeva vypravují

arabští zempisci Masudi a Džajgani; podobn picházeli i cha-

zarští židé v hojném potu do Kyjeva, nebo patrn dle jejich

stanovišt nazvána jedna z bran kyjevských židovskou, podobn

jako podle stanovišt polských kupc jiná brána nazvána jest

lešskou.

Hlavní smr obchodu orientálního bral se však cestou o nco
severnjší. Východištm tohoto severního smru obchodního bylo

bulharské msto Bolgar, nedaleko ústí Kamy do Volhy, o nmž
ješt pozdji bude zmínka; až do msta tohoto picházeli ob-

chodníci arabští s výrobky svými, pedevším ozdobnými, jak je

do dneška nalézáme v starých hrobech, s drahokamy, které

v ruštin mají namnoze arabské názvy, východním indickým ko-

ením a podobnými vcmi. V Bolgaru stýkali se Arabové s ru-

skými kupci, pedevším z Novgorodu picházejícími, kupujíce

od nich drahé kožešiny, kteréž u bagdadského dvora v osmém

a devátém vku staly se módními piinním hlavn ženy kalifa

Haruna Arrašida, Zobeidy, podobn otroky a jiné vci severu.

V obchod eckém nebyli Husové píliš aktivními, nebo

zstalo pomrn velmi málo byzantských penz v zemi, což se

arci vysvtliti dá velikým vlivem Caihradu na život církevní

i svtský na Rusi ; za to byli Rusové v severním onom obchodu,

který cestu svou bral z Bolgaru po Volze, ece Tverci a Mst

k Novgorodu a odtud dále po Volchovu, Ladoze a ece Nv
k moi Baltickému, velice aktivnými, nebo arabských penz

devátého a desátého vku na této celé cest a po pobeží balti-
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ckém roztroušena jest veliká síla: podobn nalézají se tu i mince S2

západní, nmecké, dánské, anglické, ano i eské i pobaltské

ražení arci tém o sto let pozdjšího, na zejmý dkaz, že ruští

obchodníci razili si cestu do zemí západních se zbožím indi-

ckým*) a arabským, ímž západní peníze dostaly se zase do Ruska.

Stediskem obchodu tohoto severního byl Novgorod na ece

Yolchovu v zemi Slo\an, msto vtší ješt než Kyjev. Novgorod

leží sice daleko od moe Baltického, byl však v starších, ba

i v pozdjších dobách pístupen lodím moským, patrn tehdy

malým, a hojná opevnní po ece Yolchovu, jižním behu jezera

Ladožského i po ece Nv svdí o tom, že Novgorodští mli

své opevnné stanice obchodní až na pomoí. jak pro svou ob-

chodní potebu tak i na odražení útoku nepátelského se strany

moské ; možná, že Novgorod založen práv tak daleko od behu

moského, aby byl tím bezpenjším ped útoky nepátelskými.

Nejstarší zprávy o ruských plavbách po moi Baltickém vy-

škytají se v nordických ságách ili zpvích hrdinských, z nichž

je erpal i dánský kroniká Saxo. V dob zaruených již zpráv

historických vyškytají se ruské obchodní osady ve švédských

mstech Birce a potomní ve mst Yisby na ostrov Gotland,

s nimiž udržováno pravidelné obchodní spojení. Podobn iní

i Adam Brémský zmínku o ruských obchodnících v polobájené

královn Baltického moe, v slovanském Volynu : dále na západ

pak dojíždly ruské lodi až do Lubeku a na pobeží šlesvické.

Jest pak více než pravdpodobno, že plavba ruská, vycházející

pedevším z Novgorodu, ásten i z Polocka, nkdy velmi astá

a úinná — vždy obchodní msta Slovan baltických závisela

na obchod novgorodském zrovna tak jako pozdjší msta Han-

seatská — zaala klesati objevením se nordických viking. kteí

pod vedením tak zvaných Seekuning („námoských král-"),

jejichž království, postrádajíc zem, založeno bylo na lodstvu

*) Arabský cestovatel Abu Bekr el-Tortuši navštívil v XI. vku
Mohu na Rýn i podivil se nemálo, když nalezl tu indické koení ''pep,

zázvor, hebiek a j.) vedle arabských mincí samanidských, kteréž jsou

zejmým dokladem, že koení to souasn s tmito mincemi mohlo do

Nmec se dostati pouze pes Novgorod.
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'62 náraoském a vojenské družin, zaali provozovati loupež snad

již v IX. vku na moi Baltickém i dále na západ. Loupeže

tchto nordických viking mly za následek pedevším porušení

pravidelného obchodu na Baltu, vyzvaly vojenské námoské vý-

pravy nkterých kmen a slovanských na Pobaltí, i zpsobily

ochabnutí námoských plaveb ruských, takže v dob historicky

znám astji již se vyskytují plavby z Pobaltí do Novgorodu

než z Novgorodu na behy baltické.

ilý obchod do krajin dalekých má za následek nejen vzrst

vtších obchodních mst, ale i zámožnost a blahobyt a rychlé pi-

bývání obyvatelstva. Bohužel že zachovalo se z této dávné doby

z dalekého slovanského severu píliš málo zpráv, které by nám

podaly obraz tohoto ilého života staroslovanského, i nezbývá

než spokojiti se nepatrnými a nahodilými stopami, z nichž pi-

bližn jen možno souditi na dobu tehdejší. Tak nalezeny na

poátku tohoto století dva znanjší poklady : prvý u Velikých

Luk, na severu od Smolenska, kde dle zprávy Konstantina Porf.

hotoveny lodi pro plavbu dnprovskou a crnomoskou, druhý

pi ústí Volchova na behu jezera Ladožského, oba tedy na veliké

oné obchodní cest výše vylíené. Každý z tchto poklad, se-

stávajících ze samých mincí stíbrných desátého vku, vážil na

sedm pud ili 280 liber. Veliké na onu dobu množství hotových

penz v jednch rukou pedpokládá velkoobchodníky prvé tídy,

jejichžto jmní musilo býti ohromné, povážíme-li, že každý ob-

chodník hlavní svj kapitál uloží v tovarech, lodích, skladištích,

pouze menší pak ást jmní podrží v hotovosti. Písemná zmínka

o zámožnosti ruských kupc zachovala se nám pouze jediná

u arabského zpravodaje Ibn Fotlanda, kterýž poznal ruské kupce

v Bolgaru a vypravuje, že každý z nich, kdykoliv vydlá

10.000 dirhem, koupí své žen zlatý etz, tak že ženy mnohdy

i nkolik etz na krku nosí, podle bohatství svého muže.

Podobným zpsobem dává i obsah pohanských hrob zejmé

svdectví o domácím život Slovan ruských: v mohylách po-

hanské doby slovanské vyškytají se dle výzkum archaeologických

zbytky látek lnných, vlnných i hedbávných, ozdoby a šperky

zlaté, stíbrné i bronzové, všeho druhu zbran (helmy, krunýe,
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Štíty, mee, oštpy, dýky, šípy) nádoby hlinné, železné, bron- 862

zové, domácí náadí (pokály, hrnce, mísy, zámky, nože, brousky,

hebeny, jehly, srpy atd.), podobn i temeny a udidla, trojí

druh obilí, kosti domácích zvíat atd. — tak že i na dalekém

severovýchodu ruském panoval podobný blahobyt, o jakém vy-

pravují kronikái západní v líení Slovan baltických, tvrdíce,

že zemím tm nechvbí nic. leda snad domácí víno.

2. Sousedé Slovan ruských.

Nejdležitjším sousedem ruským v celých potomních d-

jinách byli Lecliové ili Slované polští a sice na stran západní.

Zaujímajíce poíí Odry a Visly, hraniili Lechové se Slovany

ruskými na oznaené již áe od Karpat vodním pedlem mezi

Vislokem a Vislokou k Sánu. odtud pak rovnž poloobloukem

k hornímu toku Vepe a Buhu až k dnešnímu Brestu Litov-

skému, a odtud podél Buhu až tam, kde zabíhá k západu. Na

sever dlil Lechy pás neproniknutelných bažin, jezer a les (na

pravém behu Narevu) od litevských Prus; od ústí Visly až

k ústí Odry bylo pirozenou hranicí moe; odtud eka Odra a

Bobra dlila Lechy od Lutic a Srb polabských; na jih pak

sáhala hranice až k horám Sudetám a Karpatm.

Lechy v území práv vylíeném rozdliti sluší na ti sku-

piny: na vlastní Lechy ili Slovany polské, Pomoany a Sle-

zany. Vlastní Lechové dle nejstarších povstí neb bájí skupili

se záhy kolem dvou stedisk: Krakova, k nmuž pojí se báje

o Krakovi a dcei jeho Vand, i Hnzdna v zemi kmene Polan,

k nmuž pojí se povst o Lechovi, potom Popeloví a Piastovi.

Kolem Hnzdna a Krakova sestedilo se napotom (velké a malé

Polsko) území polské, tak sice, že Hnzdnu patilo prvenství

(Krakov. byl delší dobu v politickém spojení se Slovany eskými)

a jméno Lech ustoupilo jménu kmene Polan, v jehož území

práv hlavní hrad se nalézal. Menší úlohu hrál kmen Kuja-

vanv na západ, a kmen Mazovan po obou stranách stední

Visly, rovnž tak málo vynikli i Slezané na horní Ode, v jichž

území jmenují se ješt kmenové Ddošan a Bohran. Na sever

J. L Pí: Djiny nár. ruského. 2
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862 od Polan, oddleni pruhem neschdných jezer a les, sídlili

Pomoané, jejichž hrady na pomoí záhy dostaly se ve spojení

s Novgorodem i vynikly obchodem a bohatstvím. Ostatní Le-

chové, úastnivše se snad nékdy ileji obchodu s jantarem, jakož

dosvdují staré obchodní cesty z Moravy a od erného moe
podél Buhu j. k ústí eky Visly; pozdji jantar vyšel z užívání

a staré cesty obchodní na západ zapustiv, na východ alespo

ásten zfistaly oživeny, o emž svdí zpráva, byt i ponkud

zveliená zmínného již žida Ibrahima, že totiž v Polsku v X. vku
dan placeny byzantskými penzi. Zvláštním úkazem jest, že

v písité celkem krajin mezi Vislou a Buhem nenalezlo se

stopy doby bronzové, a že na zbra a nástroje kamenné následují

hned železné ; možná však. že okolnost tu piísti sluší zvláštní

chudob krajiny.

Podél moe Baltického, od ústí eky Visly až k Dvin zá-

padní zaujali sídla svá nejbližší mezi Areity píbuzní Slovan

kmenové litevští, a sice Prusové mezi Vislou a Xmanem, Litvané

a Loii/ši až k ece Dvin. Od dob pedhistorických usazeni po

moi Baltickém a ua pobeží jeho jantarovém, známi byli již

letopiscum ímským doby císaské jménem Aesti, pod kterýmž

dosti dlouho se uvozují (Aisti u Jornanda, Esti u Vulfstana).

Zem litevská byla již samou pírodoii dosti chránna.

Zem Prus oddlena byla od polského Mazovska pásem jezer,

bažin a les, kudy se jen v zim za tuhého mraz.u proniknouti

mohlo; podobn i území Litvan a Lotyš oddleno bylo hu-

stými lesy od území ruského Poloan a Dregovi. Než i v zemi

samé bylo hojnost jezer a les, tak že Litvané k ochran své

nepotebovali stavti tolikeré hrady jako Slované. Jako Slované

mli i Litvané svá knížata (Bikgs), vedle kterých však veleknz

a zárove soudce (krive) i podízení jemu knží požívali veliké

vážnosti. Již z prvních zpráv o kmenech litevských vysvítá, že

rozdleni byli na bohaté a chudé; zvláštní však, že trvání tohoto

pomru penášeli i na život budoucí. Litvané byli národem

usedlým
;
pokud pomry pdy dovolovaly, stavli svá obydlí a

vzdlávali pdu ; zaznamenáno pak o nich, že pojídali též koské

maso a vedle medoviny popíjeli i kobylí mléko.
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Dle zprávy Adama Bremského nevážili si zlata a stíbra, 862

ale vymovali prý vzácné kožešiny své za výrobky lnné; nic-

mén jest o nich zjištno, že úastnili se již záhy ilého nkdy

obchodu na moi Baltickém, kteréž pod tímto jménem známo

jest již spisovatelm ímským (Baltia) a z litevského jazyka

nejsnáze vysvtleno býti mže (báltas = bílý). Nepihlížejíce

totiž ani k starodávnému obchodu pomoskému s jantarem,

mžeme v této píin poukázati k zejmé zpráv Adama Brem-

ského, dle které Litvané zajíždli za obchodem i do švédského

msta Birky ješt v XI. vku : zdá se však, že loupežení Viking

nordických i jejich obchodu a plavb na moi uinilo konec.

Uprosted mezi Mazovany, Prusy, Litvany a ruskými Drego-

vii, na vrchním toku Nmenu. sluší podotknouti ješt národek

Jatvéh, kteíž dle souhlasného úsudku badatel byli zbytkové

Jazyg; znepokojujíce dlouho sousedy své byli ponenáhlu za-

tlaováni, až konen poruštni jsou — jméno jejich zachovalo

se pouze v písloví: vygljada jak Jadvinga = vypadá jako

loupežník.

Celý sever Evropy zalidnili Finové neboli ucli. Patíce

k plemeni žlutému oddlili se Finové v dávné dob pedhisto-

rické od Mongol i Tatar a posunuli se na severozápad i za-

plavili nejen západní ást dnešní Sibie, kdež na svahu Altaje

a Uralu stopy jejich ryžování zlata, známého již i Herodotovi,

do dneška se zachovaly. V dob rovnž ješt pedhistorické za-

plavili Finové též celou severní Evropu, sáhajíce dosti daleko

na jih. Sthováním slovanským zatlaeni byli Finové dále na

sever a severovýchod, jakož výše eeno bylo, nejprve z poíí

Dnpru, Volchova, horní Oky a Volhy.

Co do jazyka dlí se Finové ve dv veliké skupiny : západní

ili vlastní Finy, i východní i Ugry; Nestor pak rozeznává

vlastní ud, až k vodnímu pedlu Ledového moe, totiž kmeny

hnské, kteí pi poátku djin ruských již byli ve spojení s kmeny

slovanskými, a tak zvanou zavoloskou (za pedlem) Oud, ili

Finy svobodné, kteíž teprve po dlouhých bojích Novgorodskými

pokoeni byli.

2*
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862 Sídla kmen finských poínají v sousedství litevském: pi

Dvin ece sedli Livi, dnes již tém politevšténí ; od ústí pak

Dviny až k Narevu, na západ jezera iidského žila tak zvaná

vlastní CucI, v XI. vku ponkud na sever, k zálivu finskému

zatlaená, známá potom pod jménem Est. Na severovýchod

od území novgorodského sídlili Vošané (Vod); jihovýchodn od

nich sídlel v horním Povolží kmen Vesii, v jehož území pi po-

átku djin ruských vyškytá se kolonie slovanská Blojezero;

dále na jihovýchod, na Moskv, Kljazm a Volze sídlila Mera;

mezi Kljazmou a Okou sídlila Muroma^ v jejíž území na ece

Oce slovanské msto Murom; na jihu Oky v sousedství Vjatic

a Muromy sídlila Mordva, proti ústí Oky, na severním behu

Volhy sídlili eremisi.

Za pedlem vodním ili za Volokem sídlili svobodní Finové:

nejzápadnji, nepoítaje arci severní Korely, sídlila Jem, teprve

v XI. a XII. vku pokoená, v poíí Kamy a Vjatky až do

poíí Dviny severní sídlili kmenové Perm a Peera, známí

v ságách skandinávských jménem Biarmie, po obou stranách

Uralu sídlila vlastní Ugra ili Jugra (nejbližší píbuzní Uhr
ili Madar) a nej severnji mezi Uralem a Ledovým moem
Samoje.

Usedlí v jezernatých a lesnatých krajinách severních a tudíž

i studených, Finové nalézali na území svém málo podmínek

k blahodárnému a rychlému rozvoji duševnímu i hmotnému.

Pi tchto nepíznivých okolnostech nemžeme se diviti, že

Tacitus líí Finy jakožto národ chudý, zanedbaný a surový,

který nuzn živil se lovem zve a žil v domech chatrn z roští

spletených.

O sedm set let pozdji bylo však živji i v tchto severních

krajích. Hojná poptávka po bohatých a vzácných kožešinách

finských les, rovnž i obchodní cesta po Volze vedla ruské

i bulharciké kupce do krajin finských, a byla píinou nové ko-

lonisace slovanské v poíí Volhy i nových výboj slovanských

na dalekém severu. ilý obchod ten na Volze i Dnpru zanesl

pak znaný blahobyt do krajin finských; v mohylách finských

nalézají se zhusta mince arabské i byzantské, látky domácí i cizí,
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Šperky arabské i byzantské, a ságy nordické, vypravujíce o plavbách 862

Viking nordických po Ledovém moi do ústí Dviny, jež zahájil

norvéžský Viking Otter v polovici IX. vku, plaviv se prvý kolem

misu Severního, ságy ty líí i bohatství zlata chrám finských ve

svtle až polobájeném.

Než i o udatenství Fin vypravují souasné i pozdjší pra-

meny : v ságách nordických zachovaly se zprávy o výpravách ná-

moských, kteréž Finové, ozbrojeni dlouhými a širokými mei pod-

nikali do moí nordických, ruské pak zprávy vypravují o dlouhých

a tuhých bojích s kmeny finskými, jakož i o úastenství Fin
ve výpravách ruských proti Caihradu. Jakožto nejudatnjší

z kmenu finských líeni jsou pravidlem Mordvini. Arabští spiso-

vatelé Ibn Fotland a Istarchi, erpajíce zprávy své arci od Bul-

har volžských, jimž v zájmu obchodním na tom záleželo, aby

kupci arabští k Finm sami nejezdili, vypravují, že Mordvini

každého cizince usmrtí, Edrisi pak dokonce dodává, že jej i sndí.

Madarský pak františkán Julian, který krátce ped nájezdem

tatarským vyšel hledat pravlast madarskou, totiž veliké Uhersko

ili Jugru a jejich zemí se vracel, vypravuje, že Mordvini neváží

si toho, jenž nezabil mnoho lidí, a nedovolí se ženiti muži, kterýž

ani jediného lovka neusmrtil, i dodává, že každý muž, vyjde-li

z domu, nechá ped sebou nésti hlavy ubitých jím lidí, i požívá

tím vtší vážnosti, ím vtším prvodem se mže vykázati. Zprávy

tyto patrn jsou ponkud pepjaté, nicmén však svdí o tom,

že i Finové byli národem bojovným, i mžeme tudíž alespo

pibližné souditi, kolik asi stálo boj, než kmenové finští od

Slovan na severovýchod jsou zatlaeni a konené i podmanni.

Jihovýchodní ást nížiny východoevropské osadili národové

turetí. Z tchto pronikli nejdále na sever Bulhai, soukmenovci

ili vtev onch Bulhar, kteí, pešedše pes Dunaj (678) a po-

míchavše se se Slovany, dali pvod slovanské íši bulharské.

Souasn s nimi odtáhla zmínná již ást Bulhar od erného

moe na sever a usadila se na ústí Kamy do Volhy a založila

íši známou pak jménem Bulharska bílého (= svobodného).

Pi píchodu svém na sever byli Bulhai koovníci, avšak

v novém domov stali se osedlými, vzdlávali role a pro bezpeí
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862 své jak 0(1 nájezd koovník tak i Rus pokryli zemi svou

množstvím hrad podobných, jaké nalézáme v zemích slovan-

ských. Zmna tato v národním život bulharském vyvinula se

dosti rychle patrn proto, že zemí jejich vedla veliká obchodní

cesta z dalekého východu do evropského severu a západu. Této

obchodní cest dkovalo pvod svj i bulharské msto Bolgar,

nedaleko behu Volhy pod samým ústím Kamy položené. Dle

arabských zpráv byl Bolgar tak veliký jako Kyjev a Novgorod

i slynul dlouhou dobu jakožto stedisko obchodu orientálního.

Sem pijíždli bud po Volze neb i stepí na velbloudech z Cho-

varezmu (dnešní Chivy) kupci arabští, pivážejíce koení indické

a zboží arabské. Rovnž tak picházeli i Rusové po Volze na

lodích svých a piváželi jantar z Pobaltí, otroky a otrokyn

i drahocenné kožešiny sobolí a hranostajové pro harémy arabské,

kdežto kožíšky z kozí kuny, erné lišky a bobra v celém mužském

svt arabském byly oblíbeny. Bulhai sami úastnili se též

ásten tohoto obchodu, zajíždjíce do zem Ves i do Jugry

(Ceremisi i Permjaci pijíždli sami na lodích do Bolgaru) pro

vzácné kožešiny i pro kly mamutí, které se na Kam i v Juge
v hojném množství vykopávaly ze zem. a jež arabští kupci

radji kupovali než slonovinu ; i ve vydlávání kozí byli Bulhai

mistry, a nebude pouhou náhodou, že nejlepší juchta vyrábí se

dosud práv v onom kraji. Takto shromáždil obchod lidi ze vzdá-

lených zemí i rzného pvodu v Bolgaru (jako dnes v Nižním

Novgorod), a ponvadž Bulhai nepustili žádného cizince do

msta svého, pokryl se vždy v lét, kdy kupci picházeli, beh
Volhy devnými boudami, v kterých kupci bydleli i prodávali,

zaplativše chaganovi pi píchodu svém znané clo ve výši jedné

desetiny ceny zboží.

Jako všichni dosud jmenovaní národové byli i Bulhai p-
vodn pohany; r. 310 hedžry (921/2) pijal však chagan jejich

Almus víru muhamedánskou a s ním i celý národ. Neteba po-

dotýkati, že Bulhai byli národem bojovným ; bojovali koumo

a v plné zbroji a piuili se záhy stavti hrady na obranu.

Vzdor této bojovnosti upadli však Bulhai v jakousi odvislos

od Chazar a když blížili se výbojní Rusové zemi jejich, tu
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Bulhai vyžádali si od Arab stavitele, aby jim vystavli jednak 862

meety, jednak opevnní msta takové, kterého by Rusové ne-

dovedli dobyti.

V sousedství Bulharti, dále k Uralu sídlili v hlubokých

lesích turetí Bašhyi, národ nezkrocený a krvelaný, vtšinou

jen lovectvím se živící. Rovnž tak jen polousedlým byl i tu-

recký národ Burtasú na této stran Yolhy až skorém k Donu

sáhající. Zem jejich lesnatá poskytovala sice hojné kožešiny,

ale za to málo místa pro ddiny a tím mén pro hospodáství

polní; proto sestávalo hlavní bohatství Burtasft v dobytku; e-

meslo válené bylo i u nich oblíbeným zamstnáním.

Nejdále na jihovýchod sídlili již asi od II. vku Chasai,

zaujavše rozsáhlé stepi mezi dolním tokem Volhy a Donu, mezi

moem Azovským, erným, Chvalinským a horami Kavkazskými.

Pekavše v tchto koninách nájezd divokých Hun, vešli Cha-

zai v VIL vku ve spojení s íší byzantskou a úastnili se

dlouhých válek byzantsko- perských, pi emž rozšíili území své

na jih Kavkazu až k ece Arasu. Území nov nabyté musili

však Chazai záhy ustoupiti výbojným Arabm, kteí do konce

VIL vku pronikli i na severní stranu Kavkazu, opanovavše

totiž prsmyky východní až k veliké zdi, kterou dle podání

pi mst Derbendu vystavl Alexandr Veliký na záštitu své íše.

Zatlaeni na jihu obrátili Chazai zbran své na západ a

opanovali zajisté ješt ped koncem VIL vku, krátce po od-

tažení Bulhar, stepi mezi Donem a Dnprem a pronikli po-

átkem VIII. vku až na polouostrov Krym, kterýž pak drželi

do poátku X. vku, vyjma pobeží s mstem byzantským

Chersonem.

Chazai byli národem bojovným, tak že i na sousední ná-

rody mli rozhodný vliv; Burtasi a Bulhai byli jim poddáni

a musili pomáhati ve válce, ruští Polané, Seveané a Radimici

museli platiti jim da ; rovnž tak byli jim podáni i Uhi, kteí

krátce ped r. 835 ped divokými Peenhy utekli se pes Volhu

k Chazarm, a usadili se v stepi mezi Donem a Dnprem.

Náboženstvím panujícím bylo u Chazar náboženství židov-

ské, což zajisté jest úkazem prazvláštním v djinách. Když totiž
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862 za Isaiirických císa v íši byzantské vzplanul boj o ctní obraz,

pronásledováni jsou i židé; vyhnáni ze zem utekli se židé do

íše chazarské a obrátili chagana chazarského Bulaná a veškeré

velmože na víru židovskou. Od této doby chagan ídil pouze

vci náboženské a penechal starost o záležitosti státní svému

námstku, jehož titul dle eckých zpráv byl Beh, dle arabských

Iša. Vedle židovského náboženství bylo však zastoupeno i staré

pohanství, rovnž i víra muhamedánská a od doby sv. Kyrilla

i náboženství kesanské.

Usedlí jsouce po vtšin ve stepi, byli Chazai vtšinou

koovníci, mli však také svá msta: Derbend, ztracený na Araby,

byl již vzpomenut; severnji pi Chvalinském moi byl Semender;

ob msta v krajin vinicemi a sady pokryté. Nejsevernji, tam

kde Don a Volha až na 60 verst se blíží a kde od nepamti

lodi penášeny neb lépe vláeny z jedné eky do druhé (arabští

zempisci následkem toho se domnívali, že jedno rameno Volhy

tee do moe Azovského), vystavli Chazai pomocí stavitel

eckých r. 835 pevný Sarkel z kamene, zvaný od Rus BJla

Vža, proti vpádm Peenh, kteí v zim rádi pecházeli pes

zamrzlou Volhu.

Hlavní msto chazarské bylo však Itil na íístí Volhy, ne-

daleko dnešní Astrachané, msto velké asi jako Bolgar neb Kyjev

a rovnž i stedisko obchodu asijského. Itil sestával ze tí tvrtí

:

na západním behu sídlili úedníci státní a vojsko; na malém

ostrov ml chagan svj palác z pálených cihel vystavný, v nmž
sídlil arci jen v zim; v lét zdržoval se v stepi. Na východním

behu pak ležela tvrt zvaná Chazeran, vlastní obchodní msto,

kdež mli své stálé skladišt obchodníci arabští, židovští i ke-

sanští, podobn i Kusové (Kyjevští) i Slované (Novgorodští).

V Chazeranu jako v Bolgaru vymováno zboží dalekého jihu

a východu za zboží dalekého severu pod záštitou mocného cha-

gana, kterému arci platilo se slušné clo (Ví o) 5 obchodní soud

v Itilu byl tak zaízen, že byli zvláštní dva soudcové pro mu-

hamedány, dva pro židy, dva pro kesany a jeden pro pohan-

ské Rusy a Slovany; i stávalo prý se astji, že soudce zejména

slovanský picházel k soudcm muhamedánským, aby vzal u nich
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poradu, jak by pi rozsouditi mohl nejspravedlivji. Sami Chazai 862

zdá se, že neúastnili se obchodu, rovnž jako nemli vlastních

lodí ani na ece ani na moi. Plavbu na Volze provozovali Bul-

hai, Slované a .Arabové, na moi Chvalinském Arabové a Slo-

vané ruští, kteí, jak výše povdno, mli svou starodávnou ko-

lonii i na západních hranicích íše Chazarské, na polouostrov

Tamanském.

Takovým tedy zpsobem rozdlena východní nížina evropská

na poátku íše ruské mezi Slovany, Litvany, Finy a Turky.

Na celém tom prostranství byl život ilý, oživený výnosným

obchodem, oplývající blahobytem: uvážíme-li pak ony urité

ády obchodní, na základ kterýchž kupci svobodn mohli pi-

jíždti na veliká tržišt výše jmenovaná, uvážíme-li, že i vojenské

panství tureckých Chazar neobrátilo se na N7boj, nýbrž bylo

záštitou obchodu, pak vru íci musíme, že v IX. již vku
ve východní Evrop vyvinul se život nemén spoádaný, ba snad

i ilejší než v souasné Evrop západní.



II.

Doba bohatýrská.

1. Varjagorusové. — 2. První knížata: Kurik (862—879), Oleg (879-912),

Igor (912—945), Olga (945—957), Svatoslav (957—972), Jaropluk (972—980),

Vladimír (980—1015). — 3. Pomry vnitní. — 4. Pohanství staroruské.

1. Varjagorusové.

862 Poátky djin národa ruského nebo lépe íše ruské nad

obyej jsou zapletené. Vypravování polského kronikáe Bogufala

(1250), dle nhož ti brati Cech, Lech a Rus stali se praotci

tí soujmenných národ a zakladateli tí soujmenných íší, jest

báje pozdjší, i zbývá tudíž ješt zpráva nejstaršího kronikáe

ruského Nestora, zpráva to nemén záhadná a bájená, jež zní

následovn

:

359 „Léta 859 brali da Varjazi, picházejíce ze zámoí, na

udech i na Slovanech, i na Meranech i na Vesích i na Ki-

vicích ; a Kozaré brali (da) na Polanech, i na Seveanech i na

Vjaticích, brali po popelici a veveici od dymníku.

860 Léta 860, 861, 862 vyhnali Varjahy za moe, a nedali jim

862 dan, i poali sami sob vládnouti, a nebylo u nich práva;

i vstal rod na rod, nenávidli se vespolek, a poali sami proti

sob bojovati. I pravili sami mezi sebou: Vyhledejme sob kní-

žete, kterýž by vládnul námi, a soudil po zákonu. I šli za moe
k Varjahm k Rusm; neb tak se nazývali ti Varjazi Rusy,

jakož se jiní nazývají Švédy, a jiní Normany, Anglany, jiní

Goty, tak i ti. I ekli Rusm Oudi, Slované i Kivici i Vesi:

Zem naše veliká jest i oplývá vším, ale ádu v ní není; i pojdte
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panovat a nárnU vláduout. I vybrali se ti brati s rody svými. 862

pojali s sebou všecky Rusy, a pišli; nejstarší Rurik, usadil se

v Novohrad, a druhy, Sineus, na Blojezee a tetí, Truvor,

v Izboršt A od tch Yarjah dostala jméno zem ruská. Novo-

hradští: ti lidé Novohradští jsou z rodu Varjažského, prve však

byli Slované. Po dvou pak letech Sineus umel, i bratr jeho

Truvor, a ujal vládu Rurik, i rozdával mužm svým msta,

tomu Polock, tomu Rostov, jinému Bélojezero. I po tch mstech

js3u píchozí Varjazi; ale první osadníci v Novohrad (byli)

Slované, a v Polot Kivici, v Roštov Merané, v Blojezee

Vesi, v Murom Muromci; a nad tmi nade všemi panoval Rurik."

Z uvedené práv zprávy Nestorovy vysvítá zcela jasn, že

zámoští Varjazi kolem roku 859 brali da od nkterých kmen
finských i slovanských, krátce na to však vyhnáni jsou za moe

;

když pak v nov osvobozených zemích slovanských a finských

nastaly nepoádky, povoláni jsou Varjazi nazpt, aby vládli roz-
'

vadným kmenm: i pišel Rurik se svými Rusi a založil íši

ruskou kolem r. 862.

Tato zpráva Nestorova, na prvý pohled jednoduchá, obsahuje

pece mnohé záhady, i zapletena jest ješt více uenci západo-

evropskými, pedevším arci nmeckými, i stala se pedmtem
více než staletého ueného sporu (od r. 1735), když se zaalo

badati o tom, kdo byli ti Varjazi-Rusi.

Vda filologická, vystupujíc ode dávna s velikým sebev-

domím, byla záhy s rozsudkem neodvolatelným po ruce: slovo

varjag, varjazi povstalo z normanského slova wáring (= rotník,

družinník wára =: slib, písaha) a sice podobným zpsobem jako

povstalo z kuning rus. knjaz, z pfening rus. penjaz atd. Slovo

Rus pak povstalo z finského slova Ruossi, Roots, Ruotsi (hbet,

útes), jež ve švédské form Rods (lodník) zní ; finské slovo Ru-

otsimaa (estonsky Rootsimaa) znamená stranu útes, Rootsimees

pak v Estonsku (u Fin Róds) jest názvem Švéd, jakožto oby-

vatel strany útes. Z tohoto filologického výkladu by pak vy-

plývalo pirozen, že Varjazi-Rusi byli Švédové, tím spíše, je-

likož oba názvy se vyškytají v místních jménech: Roslagen pi

jezee Mólarském, Wáringó, ostrov nedaleko Štokholmu.
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862 Theorie normanská nalezla dále veliké podpory i v té okol-

nosti, že na poátku djin ruských vyškytá se na 300 jmen

osobních varjažských ili normanských, jako na p. Rurik-starošv.

Rorik, isl. Hraerekr; Sineus-Siniut, Siniutr; Askold-Hóskuldr

;

Dyr-Dyri, Oleg-Hólgi, šv. Halogi; Olga-Holga, Halogia; Igor-

Ingvar etc. Rovnž i nkterá jména prah Dnprovskych, jak

je vypoítává cis. Konstantin Porfyrogeneta, jsou pvodu nor-

dického.

Pímého historického dokladu dostalo se theorii normanské

v letopisech Bertinských, kde k r. 839 zaznamenáno, že zárove

s posly byzantskými k císai Ludvíku Pobožnému pišli poslové

národa ruského (gentem suam Rhos vocari dicebant), kteíž pro

nebezpeí oklikou vraceli se dom; na otázku císaovu odpov-

dli, že jsou pvodu švédského (gentis esse Sueonum). Podobným

zpsobem i Liudprand k r. 941 Rusy jmenuje Normany (Graeci

vocant Rusios, nos vero a positione loci nominamus Nordmannos).

Z tchto a jiných mén závažných okolností bylo normanské

škole nad slunce jasnjším, že založení íše ruské jest dílem

" germánským, nebot jen síla státotvorná germánská mohla utvo-

iti nco tak velikolepého: Rurik pišel se svými germánskými

druhy, spojil rozrznné rody slovanské v jeden celek a dal

novému státu osnovu, na základ které mohl se vyvinouti v tleso

tak veliké. Škoda, že pišlo s Rurikem tch German tak málo,

a ti co pišli, pišli dokonce snad i bez žen, tak že záhy ná-

rodn pohlceni jsou živlem slovanským; již vnuk Rurikv jme-

nuje se slovanským jménem Svatoslav, a po smrti Jaroslava ne-

vyskytá se více ani v jménech stopy nejmenší po germánských

zakladatelích íše ruské, kteráž však nicmén podle uení nor-

manist podržela své germánské základy až do doby tatarského

nájezdu, a teprve po Tatarech i zízení íše se poslovanilo.

Jedna potíž arci zbyla ueným normanistm: událost tak

svtoborná, jako založení íše ruské silou a duchem germánským

nezanechala nejmenší stopy v starých nordických zpvích hrdin-

ných, které pece opvají i zcela nepatrné vci, ili jinak, uení

normanisté nemohli ty svtoborné Varjahy-Rusy v starém Švédsku

nikde a nikterak nalézti, i pomohli si tím, že vykládali, kterak
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prý sice nestávalo žádného království varjagoruského na pevné 862

zemi v dnešním Švédsku, avšak že jest pravd podobným, že

království to Rusfi-Varjah bylo královstvím námoním, totiž

takovým, kde njaký námoní král shromáždil válenou družinu

na njakém ostrvku a na lodích pak projíždl moe, bera d-
chody své z koisti válené. Takovým námoním královstvím, a

sice nkde kolem jezera Mularského, byli prý i ti Varjazi-Paisi,

a proto prý odchodem jejich mohla i zaniknouti památka celého

jejich království.

Okolnost tato, že se nedá stanoviti pvodní vlast Varjag-

Riis, jest tím závažnjší, jelikož sám Nestor je za lid od Švéd
rozdílný považuje, an praví : neb tak se nazývali ti Varjazi Rusy,

jakož se jiní navývají Švédy, a jiní Normany, Anglany, jiní Goty,

tak i ti. Jelikož se tžko uriti dá, pokud Nestor pi svém vy-

pravování o povolání Varjah-Rus použil všeobecných frasí

z jiných spisovatel (i u Vidukinda teme o pizvání Anglo-

sas : terram latám et spatiosam et omnium rerum copia refertam

vestrae maudant ditioni parere . .), zbývá k podotknutí, že Nestor

slovem Varjažský rozumí asi tolik, co my bychom nazvali zá-

padoevropský, tak že pojem ten u Nestora považovati mžeme
za pojem zempisný a nikoli národopisný. Jinak název ten na-

lézáme v Caihrad, kdež Varangoi v XI vku jmenována osobní

stráž nájemná císa byzantských, v kteréž arci mnohdy i uor-

dití Vikingové sloužívali; v starých zákonech franckých a longo-

bardských Wargangus znamenal lovka v žoldu královském se

nalézajícího, družinníka (wara =: víra, waring =: kdo písahal),

i zdá se, že nordická forma slova: Vaerriugiar zanesena na

daleký sever vracejícími se z cizích služeb vikingy. Znamená

tedy slovo Varjazi ve vlastním smyslu nájemnou družinu knížecí,

kteráž i na Rusi se vyškytá a v kteréž pak i nordití Vikingové

služby vojenské brávali.

Podobn se má vc i se slovem Rus : i tu výklad uených

normanist v mnohém pokulhává. Nedá se pedevším dokázati,

že by národní název Rus byl povstal z finského názvu výše

uvedeného, a to v tak staré dob, a tím mén mže se tvrditi,

že by národ tak státotvorný, epochálný nevystoupil v djinách
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862 pod vlastním jménem, nýbrž pod cizí pezdívkou: nebot když

njaký národ vtiskne pee svého ducha djinám na celé tisíci-

letí a více, zajisté že zstaví týmže djinám i své jméno. —
Jméno Rus však není normanské, není švédské. Za to vyškytá

se na jihu od Kyjeva pítok Dnpru jménem Ros, levý jeden

pítok Nmanu nazván Ros, ústí Nmanu slov Rusa; rovnž

tak jméno msta Staraja Rusa na jih od jezera Ilmenského.

Nepihlížejíce pak ani k názvm Malá Rus, Bílá Rus, Haliská^

Uherská Rus atd., musíme pece váhu klásti na okolnost, že

erné moe na poátku X. vku nazýváno moem ruským,

jakož svdí arabští zempisci Masudi a Al-Bekri, a což dotvr-

zuje Nestor i Helmold. Mimo to zachovalo se jméno ruské

v etných názvech místních i v zemi, kam sporní Varjazi Rusi

nikdy nevkroili, totiž v dnešním Sedmihradsku.

Významné jest také, co tvrdí souasník Rurikv Ibn Chor-

dadbeh (866—874) o ruských kupcích, kteréž sám vidl v Bag-

dad: „co se však týe ruských kupc . . tedy jsou kmenem Slo-

van . . . jich kníže nazývá se Knadz" (totéž tvrdí Dimeški, jenž

erpal u spisovatel starších i o Varjazích, že totiž byli Slované).

Jinak znají spisovatelé arabští a podobn i Konstantin Porfyro-

geneta Rus jakožto zemi Kyjevskou, rozeznávajíce ji od Nov-

gorodska ili zem Slovanské. Svdectví tato arabská jsou pak

rozhodnou protiváhou zprávy letopis Bertinských, jednak že

zpráva ta mohla obsahovati lest k vli bezpeí, jednak že po-

selství zmínné mohlo sestávati z nájemných vojín ruských,

pvodu snad i nordického.

Konen nemají ani svrchuzmínné nordické názvy nkterých

prah Dnprovských tak velikého významu: císa Konstantin

Porfyrogeneta zaznamenal zajisté názvy ty, jak je slyšel od

kupc a bojovník ruských i nordických, když vyptával se jich

na plavbu Dnprovskou; slovanské názvy nepotebují výkladu,

nordické názvy pak svdí pouze o tom, že i nordití plavci po

svtové obchodní cest Dnprovské plavali tak asto k Caihradu,

že pojmenovali i v jazyku svém nejobtížnjší ást cesty.

Hlavní dvod proti ueným výsledkm školy normanist

spoívá však v tom, že práv v onch poátcích djin ruských
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nikde a v niem nejeví se onen státotvorný vliv živlu nov pi- 862

šleho nordicko-germanského : spolek slovanských a finských kmen
na severu byl již ped píchodem Rurika. ba Rurik sám. pozván

práv tímto spolkem k panování, nepiinil k nmu nieho, aniž

co na nm zmnil. Jednotliví kmenové Slovanu ruských splývali

zvolna v jedno státní tlo pirozenou potom pevahou Kyjeva,

a rozcházeli se v jednotlivá údlná knížectví oslabením této

ústední moci kyjevské. Rovnž tak nedá se v niem stopovati

zvláštní a výluné njaké postavení státotvorného onoho živlu nor-

dického, nebo po feodalismu germánském, který vznikal všude,

kamkoli germánská noha vkroila, není na Rusi nejmenší stopy.

Podobn i spoleenský a veejný život Slovan ruských

nebyl v niem zmnn vlivem snad germánským : kmenové ger-

mánští žili porznu, Slované zvykli životu pospolitému. Slovanské

hrady, mníce se peasto v obchodní, ba i prmyslová msta,

byly stediskem vojenské obrany; hrady ty byly zárove i ste-

diskem veejného práva celého okresu, kterýž k hradu píslušel.

Kmenové germánští žili pedevším lovu a válce, Slované zvykli

hromaditi bohatství z práce rolnické, obchodní i prmyslové;

vojenská síla jich spoívala v obran. Kde nordití kmenové

objevili se na moi, vynikali pedevším jako námoní loupežníci

neb lépe vystupovali jako vojenská družina, která vyjíždla za

koistí, Slované pak projíždli i vzdálená moe jakožto obchod-

níci, a když pozdji podnikány i povstné výpravy proti Cai-

hradu, mly za následek nejen válenou koist, ale pedevším

výhodné obchodní smlouvy.

Státy moravsko-eský, polský a ruský, podobn i chorvatský

povstaly skorém v téže dob i za stejných okolností: kníže n-
kterého kmene zjednal pomocí družiny válené svému kmeni

mezi sourodnými kmeny pevahu a utvoil tak hegemonii po-

litickou, kteráž nesla jméno pedního kmene neb kraje a vyka-

zovala tu tsnjší, tu volnjší svazky — podobným asi zpsobem,

jak utvoeny souasn v IX. vku státy nordické: dánský,

norský a švédský.

Základní osnovou tedy pi utvoení státu ruského jest vo-

jenská knížecí družina, kteráž i u ostatních Slovan se objevuje
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862 V témže IX. vku: jelikož ale práv tato vojenská družina

na Rusi není dílem Rurikovým, nýbrž výsledkem pirozeného

vývoje slovanského, není také Rurik se svými domnle ger-

mánskými soudruhy tou osnovou státotvornou na Rusi. Pirozený

bh ili vývoj djin musil práv v tu dobu vynésti nkterý

kmen a s ním nkterého knížete do popedí: náhodou to byl

Rurik, jehož soudruzi pouze rozmnožili družinu knížecí. Jelikož

pak nelze zjistiti pvodní vlas Rurika a jeho soudruh — kteréž,

jak již podotknuto, uení normanisté odvozují ze Švédska, sla-

visté po vtšin ze slovanské Yagrie na Pobaltí, jiní z Prus neb

Litvy — nezbývá než podotknouti, že povolání Rurika ku vlád

nad nkterými kmeny slovanskými a finskými jest pouhou epi-

sodou v djinách ruských, nemající žádného rozhodného vlivu

ani na vývoj djin ani na rozvoj národnosti ruské, — episodou

asi podobnou, jako jest píchod a nastolení Sama v echách

o více než dv století díve, s tím asi rozdílem, že pokus ui-

nný za Sama v echách neml trvalého výsledku, práv že

tehdy ješt nenadešla doba onoho všeobecného scelování se stát

slovanských.

2. První knížata.

Rurik (862-879).

Nejstarší letopisec ruský Nestor, vzav za základ prvopo-

áteuého svého vypravování kroniku eckou Hamartola, stanoví

poátek djin ruských za panování císae byzantského Michala III.

(842—867), an praví: ,.Léta 8b'2, když poal Michal císa pa-

novati, poala se nazývati Ruská zem." Y tu dobu (859 — rok

arci pibližný) brali zámoští Varjazi da „od ud i od Slo-

van, i od Meran, i od Yesv, i od Kivic", kdežto turetí

Chazai poplatek vybírali na jihovýchodních kmenech, na Po-

lanech, i na Seveanech i na Yjaticích, a sice po popelici a ve-

veici od dymníku.

Dle téže povsti, zachované u Nestora, osvobodili se v tutéž

dobu Slované a Kivici od Yarjah a spolen s nimi i finští

kmenové: udi, Merané a Yesové, vyhnavše Yarjahy za moe.

Nejsouce však svorní a sváíce se mezi sebou, rozhodli konen,
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Že naleznou sob knížete v cizí zemi, i vypravili posly za moe 862

k Varjahm Rusm (862) kmenové slovanští: Slované a Kivici

a finští: udi a Vesové (Merany letopisec tentokráte nejmenuje),

a na jejich pozvání vybrali se ti brati s rody svými, pojali

s sebou všecky Rusy a pišli ; nejstarší Rurik usadil se v Novo-

hrad, a druhý Sineus na Blojezee, a tetí Truvor v Izboršt;

a od tch Varjah dostala jméno zem ruská.

Poíná tedy Nestor djiny ruské od Rurika a nikoliv od

poátku Slovan, tak asi, jako kdybychom my poínali djiny

eské teprve od Pemysla Oráe. Z toho, co pedcházelo píchodu

Rurika a z povstí i Nestorovi známo býti mohlo, zachována

pouze zpráva o prvních osudech knížectví kyjevského a o spolku

severním, kterému vévodili Novgorodští. Pi vší záhadnosti zpráv

Nestorových tolik zajisté jest nade vši pochybnost, že již ped
píchodem Pairikovým stával jakýs spolek mezi Slovany na je-

zee Rracnském a mezi sousedními kmeny finskými: udy, Vesy

(a Merany), v kterémž patrn již pevládali Slované, nebot msto
slovanské Bélojezero v zemi Ves, Rostov a Suzdal v zemi Me-

ranft, zajisté již z téže doby pocházející, svdí zejm o národo-

pisném i politickém vlivu Slovan na tyto kraje; za to ne-

mžeme celou zemi Kivic poítati ku spolku tomuto, nýbrž

jen severozápadní ást kmene toho kolem Izborska a Polocka

ili tak zvané Poloany.

Píchod Rurikftv neznamenal také pokrok v djinách ruských,

nebot spolek práv eený rozdlen píchodem nového knížecího

rodu na ti ásti. Teprve když po dvou letech Sineus umel

i bratr jeho Truvor, ujal vládu Rurik, i rozdával mužm svým

msta, tomu Polock, tomu Rostov, jinému Bélojezero — tu teprve

sjednocen zase spolek dívjší, tak sice, že každý kmen obdržel

správce z muž Rurikových.

Záhadou zstane, zdaž Rurik nejprve v Ladoze mst na

ústí Volchova se usadil a pak teprve do Novgorodu nad Vol-

chovem sídlo své penesl, jakož vypravují nkteré varianty leto-

pisu Nestorova; tolik však najisto v pochybnost uvésti musíme,

že by založení obou tch mst bylo dílem Rurikovým, tedy

dílem nordicko-germanským, a sice již z té jednoduché píiny,

J. L í : Djiny nár. ruského. 3
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862 že Germané vbec podobných mst doma nemli. Novgorod

arci pedpokládá njaký Starý gorod ; — byla-li to však Ladoga

nebo njaké jiné msto, to dnes uriti nelze. To však asi viti

mžeme, že Novgorodským nelíbila se ve všem vláda Rurikova,

864 nebot teme v tak zvaném Nikonském letopise k r. 864: „Téhož

léta stýskali sob Novohradští, pravíce: musíme býti otroky, a

mnoho zlého snášeti od Rurika i od rodu jeho. Téhož léta zabil

Rurik udatného Vadima, i jiných mnoho Novohradských rádcv

jeho pobil."

Co takto na severu vzala poátek íše ruská, objevuje se

i na jihu v Kyjev stejný pokus o nové zízení státní, o emž
Nestor vypravuje takto: „I byli u Rurika dva muži, ne z ple-

mene jeho, ale velmoži, a ti vyprosili se k Caihradu s rodem

svým. I šli po Dnpru, a jdouce mimo, uzeli na hoe msteko
hrazené, i otázali se kouce: í to msteko? Oni pak ekli

jim: Byli jsou ti brati, Kyj, Štk, Choriv, ti to msteko vy-

stavli; i zahynuli, a my jich rodní tu pebýváme, platíce da
Chazarm. Oskold pak a Dyr usadili se v mst tom, a mnohé

Varjahy sebrali, i poali vládnouti Polskou zemí, když Rurik

panoval v Novohrad."

Když OsTcold a Dyr (poslední znám jest arabským zem-
piscm) ujali se vlády v Kyjev, nestali se tím zakladateli

státního poádku podobn jako Rurik v Novgorod, jelikož Polané

mli ode dávna knížata rovnž jako Novgorodští, nebot Nestor

zachoval zprávu o zakladateli Kyjeva, knížeti Kyjovi, kterýž

první známou výpravu ruskou proti Caihradu podnikl, na ústí

Dunaje vliv ruský založením hradu Kyjevce utvrdil a vrátiv se

do Kyjeva v pokoji zemel, „a po tch bratích poali z jich

rodu knížata panovati vPolanech"; placení dan Chazarm vy-

kládá pak Nestor nájezdy Drevan.

Ujavše se tedy stolce knížecího v Kyjev oba noví knížata

s nabranou vojenskou družinou jali se (dle zpráv nkterých

variant starého letopisu) napadati sousední národy: Drevany a

Ulice, též i Dunajské Bulhary, pi emž zabit Oskoldv syn.

866 Vážnjší zprávu o nich zachoval Nestor k r. 866, kdež vy-

pravuje, že ob knížata s 200 koráby spustili se do erného
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moe, vešli do zátoky caihradské a obstoupili msto, kamž císa 866

Michal na rychlo se vrátil ; i vyproštn jest Caihrad, jak letopis

praví, pispním divotvorné Bohorodice, již obležení vzývali,

nebo „boue povstala s vtrem, a vlny veliké vstala jedna za

druhou, a bezbožných Rusii koráby boue rozmetala a ku behu

pivrhla, a je pohubila, tak že málo jich z takové bídy mohlo

utéci, a ti se vrátili dom".

Oleg (879-912).

Umíraje (879) odevzdal Rurik knížecí panování své Olegovi, 879

kterýž byl z rodu jeho, vloživ jemu syna svého Igora na ruce,

nebo Igor byl ješt velmi malé dítko. Sebrav mnoho vojska

i z poddaných kmen Slovan a Kivic (Polockých) i z ud,
Meran a Yes vypravil se Oleg 882 k jihu i pitáhl nejprve 882

ke Smolensku v zemi Kivic; vzal msto i osadil je muži svými,

i táhl dále po Dnpru, osadil msto Lube a pitáhl k výšinám

kyjevským. Dozvdv se, že v Kyjev panuje Oskold a Dyr,

ukryl lodi své i s družinou a vlákav Oskolda i Dyra do zálohy,

usmrtil oba a ujal se panství v Polanech a obral sob sídlo

knížecí v Kyjev i ekl: „Toto budiž máti mst ruských!"

Usadiv se v Kyjev ustanovil Oleg da Slovanm Novgo-

rodským oOO hiven ron a podobn vložil da i na Kivice

i na Merany. I jal se šíiti panství své a vytáhl proti Drevanm

a poraziv je (883) bral na nich da po erné kun z domu; 883

a rovnž vytáhl proti Seveanm (884) a Radimicm (885), aby gg^

platili jemu, co dosud odvádli na dani Chazarm, s Ulici a

Tiverci pak vedl válku, nevíme s jakým úspchem.

Patili zajisté Ulii i Tiverci k nejbojovnjším kmenm
ruským, nebo pekali i nájezd koovných Uhr. Tito, zahnáni

jsouce od divokých Peenh na západní stranu Dnpra nkdy

v zim r. 888— 89, koovali na pobeží ernomoském; súast-

nivše se pak r. 890 jako pomocníci ek boje proti Bulharm,

napadeni jsou v odvetu od bulharského care Symeona a najatých

od nho Peenh práv, když bojovné jejich mužstvo nalézalo

se na válené výprav (892) proti Svatoplukovi, knížeti morav-

skému, najato jsouc od císae nmeckého Arnulfa: i pobit jest
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890 veškeren lid uherský, zstavší doma, od divokých Peeného,

jimž i stáda uherská dostala se v plen. Vojsko uherské, vracejíc

se z nepodaené výpravy moravské, nalezlo sídla svá zpustošená

a osazená ješt hordami Peenh. I obrátili se Uhi a hledajíce

nová sídla pišli nejprve k mstu Kyjevu. A položili se se stany

svými na návrší, kteréž napotom zváno Uherskem, ale i)okouševše

se marn o msto, obrátili se k západu, až konen (894) na-

lezli nynjší sídla svá na stedním Dunaji.

Brzy po odchodu Uhr proslavil se Oleg velikou výpravou

proti Rekm, o emž Nestor zachoval obšírnou povst národní.

Dle povsti této Oleg, zstaviv v Kyjev svence svého Igora,

jemuž nedávno ped tím (903) pivedli ze Pskova ženu jménem
í>07 Olgu, sebral r. 907 veliké vojsko z Varjah, Slovan, ud,

Kivic, Mcran, Polan, Sevean, Drevan, Radmic, Chor-

vat, Doudleb a Tiverc. S tmi pak všemi táhl Oleg „na

koních i v korábích" ; nabralo se na 2000 koráb, v každém

pak korábu bylo po 40 mužích.

Když pitáhl Oleg k Caihradu, Rekové uzaveli zátoku

moskou i ukryli se v mst. I vyšel Oleg z lodi i poplenil

celé okolí mstské, prve než ekové pipravili se k odporu.

I vypravuje povst dále, „že velel Oleg vytáhnouti lodi z moe
i poruil, aby kolesa udlali a postavili koráby na kolesa; a

když byl pokosný vítr, napnuli plachty, a po suchu táhli k mstu".

Dle vyšperkované této povsti obležen byl patrn Caihrad

nasuchu, a ekové, nevdouce sob rady, žádali o mír; i musili

Rekové na vykoupení míru zaplatiti Rusm po 12 hivnách na

vojína, a což hlavní, musili uzavíti s Rusy obchodní smlouvu,

dle kteréž ruští kupci smli svobodn picházeti do Caihradu

na koupi, po as pobytu svého mli požívati úplného pohostinství

a z koupeného zboží nemli platiti clo. Smlouva tato, obnovená

912 a písemn stvrzená r. 912, jest zajisté nejen nejstarším po-

mníkem práva ruského, ale zárove i svdectvím obchodního

ducha Slovan ruských.

Nedlouho po (této nové uzavené) smlouv s eky zemel

Oleg, dle povsti uštknut byv hadem, ukrytým v lebce nkdy
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váleného kon jeho ; i nasypali mu mohylu velikou na hoe 912

Štkovici, kteráž až do doby Nestorovy slula mohylou Olegovou.

Igor (912—945).

O panování Igorové zaznamenaly letopisy ruské nemnoho

zpráv: hned po svém nastoupení (914) vytáhl Igor proti Dre- 914

vanm a poraziv je, uložil jim da vtší, než byla Olegova;

vévoda Igorv Svnald pak pokoi^il Uglie, dobyv po tíletém

obléhání hrad jejich Perseen, i obdržel zemi tu ve správu a

dchody její k vlastnímu užívání. Z cizích nepátel pitáhli

Peenzi poprvé r. 915 na ruskou zemi, ale uinivše s Igorem 915

mír táhli dále k Dunaji; o pt let pozdji odraženi jsou Peenzi
pi novém nábhu mocí zbran.

Nejslavnjší událostí panování Igorova byly však výpravy

ecké. První výpravu podnikli Rusové r. 941, majíce s sebou 941

deset tisíc lodí; poplenili ást malé Asie, ale když blížili se

k Caihradu, zahnáni jsou eckým ohnm, o kterémž, pišedše

dom, vypravovali dle slov letopisce: „Tak jako blesky, které

jsou na nebesích, mají ekové u sebe, a ty pouštjíce pálili

nás; a proto jsme neodolali." I sbíral Igor vojsko nové a mnohé,

poslal k Varjahra zámoským, ba najal i Peenhy i vytáhl

po druhé r. 944 na eky v lodích i na koních. 944

Osadníci byzantští v Korsuni, vidouce táhnouti Rusy, po-

slali zvst o tom do Caihradu a podobn uinili i Bulhai.

Když pak císa uslyšel o pochodu ruském, vypravil posly k Igo-

rovi, kteí stihli Rusy pi ústí Dunajském a jménem císaovým

nabídli Igorovi da, jakou dávali ekové Olegovi; i spokojil se

Igor daní tou i dary poslanými a vrátil se do Kyjeva.

Na druhý rok pak utvrzen znova pokoj a mír „na všecka

léta, dokud svítí slunce a svt stojí" ; i obnoveny jsou celkem

podmínky smlouvy obchodní z doby Olegovy s nepatrným jen

obmezením kupc ruských v Caihrad, kteréž pedevším tý-

kalo se kupování drahocenných látek, tak že odtud z pijíždjí-

cích do Caihradu kupc jednotlivý nesml kupovati více než

padesáte kus, což arci svdí o ohromné nádhee v šatstvu

v Kyjev a na Rusi vbec.
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944 Zajímavo jest též, že kupci ruští i poslové, jedouce do

Caihradu, musili se prokázati prvodními listy knížat svých;

nad jiné pak významné jest i stanovení mezinárodního práva,

aby ztroskotaná a na beh vyvržená lod nebyla plenna.

Smlouvu tuto ve dvou jazycích psanou odpisáhli Rekové

i poslové ruští v Caihradé, a poslové etí i Rusové v Kyjev

;

„Z jitra povolal Igor posly, a pišel na Chlum, kde stál Perun,

i odložili zbran své, i štíty, i zlato, a vykonal Igor písahu

i lidé jeho, co bylo Rusfi pohanských ; a kesanské Rusy vedli

ku písaze v chrám sv. Eliáše" — byli tedy již za Igora ke-

sané v Kyjev a mli zde svj chrám.

Mimo tyto výpravy na jih podniknuty za doby Igorovy

i dv výpravy válené na moe Chvalinské. První z výprav pod-

913 niknuta r. 913— 14 na 500 lodích, každá lod o 100 mužích.

Rusové pipluli do moe Azovského a když dostali se k ústí

Donu, poslali posly k chaganu chazarskému, aby je propustil

zemí svou, slibujíce jemu polovici koisti. I svolil chagan a Ru-

sové pluli po Donu až tam, kde nejvíce se blíží k ece Volze,

penesli vlakem lodi své na Volhu, pustili se po Volze do moe
Chvalinského, usadili se na ostrvcích na jih od dnešního msta
Batumu a plenili odtud celé Zakavkazí tehdy arabské.

Porazivše nkolikráte Araby na suchu i na moi vrátili se

po nkolika msících s hojnou koistí, kteréžto polovici dle

slibu svého odvedli chaganovi. Muhamedánští poddaní chaga-

novi vyprosili si však u chagana, aby smli váliti s Rusy, kteí

souvrcm jejich tolikeré škody uinili, i napadli Rusy, když

tito penášeli své lodi vlakem k Donu; i poraženi jsou Rusové

po tídenní bitv a dali se pší na pochod k domovu svému

skrze zemi Burtas; avšak zde znova napadeni jsou od Burtas

a vyhubeni všickni.

Druhá výprava podniknuta do Zakavkazí touže cestou roku

943 943—44. Rusové tentokráte dostali se po ece Kuru až do msta
Berdaa v Arranu, osadili msto a plenili okolí delší dobu ; ko-

nen oslabeni nemocmi i astými bitvami, vrátili se na svých

lodích.
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Téhož ješt roku. co uzavena byla smlouva s eky, vytáhl 9^4

kníže Igor, jakož bylo obyejem knížat ruských, s družinou svou

do zem Drevan a vybrav da rozpustil družinu svou. ale zmniv

svj úmysl vrátil se s nemnohými soudruhy; když však žádal

nové dan, shlukli se na nho Drevané s knížetem svým Malém

a zabili jej ped hlavním mstem svým Iskorostní.

Olga (945—957).

Ubije-li muž muže, nech vykoná pomstu za bratra bratr, neb 945

za otce syn, neb za syna otec, nebo bratrv syn neb sestin syn —
tak praví prvý paragraf nejstaršího zákona ruského. Krev Igo-

rova volala o pomstu: a když neml Igor ani bratra, který by po-

mstu vykonal, syn jeho Svatoslav ješt dckem byl, uvázala se

v pomstu žena Igorova Olga. i vykonala ji tak hrozn, že po-

vst o ní se zachovala až na dobu Nestorovu, jenž píše:

Po smrti Igorov byla Olga v Kyjev se synem svým. d-
ckem Svatoslavem, a pstoun jeho byl Asmud, a vojvoda byl

Svnald. I ekli tehdy Drevané mezi sebou: „Aj, knížete ru-

ského jsme zabili; vezmme ženu jeho Olgu za knížete našeho

Mála, i Svatoslava, a udláme jemu jak chceme." I poslali

Drevané muže nejpednjší potem dvacet na lodi k Olze, kteí

pistáli u Kyjeva a zvstovali knžn Olze: ..Poslala nás zem
Drevan kouc takto : Muže tvého jsme zabili, nebo muž tvj

byl jako vlk dravý a loupežný a naši knížata dobí jsou. kteí

zvelebili zemi Devskou ; nuže pojd za knížete našeho, za Mála."

Xeb íkali jemu Mal, knížeti Drevan. Olga pak odpovdla

jim: „Milá mi e vaše, už muže svého vzkísiti nemohu: chci

však poctíti vás nazejtí ped lidmi svými. A nyní jdte do lodi

své, i vstupte na lod, jsouce pyšni, a já zejtra pošlu pro vás;

vy pak eknte: nepojedem na koních, ani pšky nepjdem.

ale poneste nás v lodi." Po té propustila je od sebe do lodi.

I poruila Olga vykopati jámu velikou a hlubokou na dvoe
vžním vn msta. A nazejtí ráno Olga, ve vži sedíc, poslala

pro hosty. Drevané uinili, jak jim knžna pikázala, a poslové

Kyjevští nesli je v lodi. A oni sedli v lodi v svátením rouchu

svém hrd se majíce. I pinesli je na dvr Olze, a uvrhli je-
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945 clo jámy i s lodí. Naklonivši se Olga ekla jim: „Dobrá-li vám

ta est?" A oni odpovdli: „Horší nám jest než smr Igorova."

I poruila je za živa zasypati, a zasypali je.

Potom poslala Olga k Drevanm a ekla jim: „Jestliže

mne skuten žádáte, tedy pošlete muže vznešené, a u veliké

cti pijdu za vašeho knížete, byt i nepustili mne lidé kyjevští."

Uslyševše to Drevané, vybrali muže nejpednjší, kteí drželi

zemi Devskou, a poslali pro ni. A když Drevané pišli, poruila

Olga udlati láze, kouc takto: „Až se umyjete, pijdte ke

mn." Oni pak vytopili láznici, a Drevané tam vešli i zaali se

mýti ; i zaveli za nimi láznici. a ona poruila zapáliti ji ode

dveí; i shoeli tu všickni. I poslala k Drevanm kouc takto:

„Aj, už jdu k vám, pipravte medu mnoho v mst, kde jste

zabili muže mého, a popláu nad hrobem jeho i uiním tryznu

muži svému." A oni uslyševše to, svezli velmi mnoho medu a

uvaili. Olga pak pojavši s sebou málo družiny, pišla k hrobu

muže svého a oplakávala jej. I poruila lidem svým nasypati

mohylu velikou, a když ji nasypali, poruila tryznu udlati.

Potom sedli Drevané pít, a Olga poruila sluhm svým, aby slou-

žili jim. I ekli Drevané k Olze: „Kde jest družina naše, již

jsme pro t poslali?" A ona odpovdla: „Jdou za mnou s dru-

žinou mého muže." A když se Drevané opili, poruila sluhm

svým, aby na n šli, a sama odešla pry i poruila družin,

aby Drevany sekali. I posekali jich pt tisíc ; a Olga vrátila se

do Kyjeva, aby pipravila vojsko na ostatek jich.

94(^ Na druhý rok (946) sebrala Olga se synem svým Svato-

slavem vojsko veliké a udatné a táhla na zemi Drevan. I vy-

táhli Drevané proti ní ; a když obojí pluky sešly se v hromadu,

hodil Svatoslav kopím na Drevany, a kopí letlo koni skrz uši

;

i udeilo o nohu koni (t. padlo ped samým konm), nebo byl

ješt dcko. I ekl Svnald a Asmud: „Kníže už poal, potá-

hnme družino za knížetem." I porazili Drevany a Drevané

utíkali a zaveli se v hrazených mstech svých. Olga pak obo-

ila se se synem svým na msto Iskorostu, protože ti zabili

muže jejího, a položila se okolo msta se synem svým, a Dre-

vané zaveli se v mst i potýkali se siln z msta, nebo v-
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dli, Že sami zabili knížete, a na se vzdáti. I stála tu Olga ^^^

rok a nemohla dobyti msta, a umyslila si tak : poslala k mstu
kouc: „eho chcete se dosedti? však vaše msta všecka vzdala

se mn, i podvolila se k dani, a zdlávají nivy své a zem své,

a vy chcete zemíti hladem nepodvolíce se k dani?" Drevané

pak ekli: „Rádi bychom se k dani podvolili, ale ty chceš po-

mstiti muže svého." I ekla jim Olga: ^Však jsem již pomstila

bezpráví muže svého, když pišli do Kyjeva, podruhé i potetí,

když jsem udlala tryznu muži svému, a již se nechci mstíti,

ale chci da vzíti po málu. a sniííc se s vámi. pjdu zpátky.
''

I podvolili se Drevané k dani, a když Olga žádala od kaž-

dého dvora po tech holubech a po tech vrabcích, rádi vyplnili

vli její, i pinesli do tábora ped mstem žádanou da; Olga

pak slíbila, že na druhý den odtáhne od msta. Zatím vsak, co

se lid ve mst radoval nad ukonením války, rozdala Olga

mezi vojsko každému po holubu, a nkterým po vrabci, i roz-

kázala ku každému holubu a vrabci pivázati síru. zavinouc ji

v malé kousky plátna a nitkou je upevníc ku každému. I roz-

kázala Olga, jakmile se setmlo, vojsku svému, aby ty holuby

a vrabce pustili. Holubi pak a vrabci letli v hnízda svá, ti

do holubník a vrabci pod stechy ; a tak zapálily se holubníky,

tu píbytky, tu sruby, tu stáje, a nebylo dvora, kde by neho-

elo ; aniž bylo lze hasiti, neb všecky dvory zplanuly ohnm.

I utíkali lidé z msta, a Olga rozkázala vojsku svému, aby je

jímali; tak dobyla msta i spálila je. Starší pak msta zjímala,

nkteré pobila a jiné vydala mužm svým v otroctví, a ostatek

jich zstavila, aby platili da : i vložila na n da tžkou.

Tak vykonala knžna Olga posvátnou povinnost pomsty

zpsobem hrozným. Projíždjíc potom zemí ruskou, ustanovovala

ád v zemi i da po kmenech ruských : vrátivši se pak do Ky-

jeva, pebývala tu dle slov letopisce se synem svým Svatosla-

vem v lásce.

Po desíti pak letech (957) vypravila se do ecka, kdež 957

pijata jsouc estn od císae Konstantina Porfyrogenety, po-

vstného zpravodaje o vcech slovanských, poktna jest od

patriarchy Theofylakta na víru Kristovu. Vypravuje sice léto-
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957 pisec, kterak Olga obelstila císae, když pojmouti ji chtl za

manželku, že uinila jej svým kestným otcem ili kmotrem,

ale povst ta bez odporu jest smyšlenkou pozdjší doby, vybá-

jenou na oslavu knžny Olgy, již z té jednoduché píiny, že

uplynuly zatím 54 roky od té doby, co Olga slavila svatbu svou

s knížetem Igorem, a rovnž i proto, že manželka císaora He-

lena byla ješt tehdy na živ. Jako kesanka vrátila se tedy

knžna Olga do Kyjeva, ale píklad knžnin neúinkoval pro-

zatím na národ ruský; nebof ani syn její Svatoslav nedal se

pemluviti k odpadnutí od boh pohanských, vymlouvaje se,

že by družina jemu se posmívala: tento posmch pak, o nmž
zmiuje se letopisec, sluší pokládati za první píznak zápasu,

arci nekrvavého, mezi kesanstvím a pohanstvím v Kyjev.

Svatoslav (957—972).

Když kníže Svatoslav zrostl a dospl v muže, poal sbírati

vojsko mnohé i udatné, a lehko chod jako pard, vojny mnohé

vedl. Na výprav voz za sebou nevozil, ani kotl, aniž maso

vail, ale po tenku rozezav bud koninu anebo zvinu, na uhlí

upekl a jídal ; ani žádného stanu neml, ale prostel houni a

sedlo pod hlavu ; a takoví byli také všichni vojíni jeho. Letopisec

na tomto míst nejmenuje již jednotlivé kmeny, kteí se úast-

nili výprav Svatoslavových, nýbrž mluví jen o vojínech, patrn

jako družin, kteráž bud se všech stran picházela k bojovnému

knížeti, žádostivá jsouc slávy a koisti, bud najímána za mzdu

;

otužilost samého knížete musila pak býti povzbuzujícím pí-

kladem celému vojsku.

O prvních válkách Svatoslavových zaznamenal letopisec:

964 R. 064 táhl na Oku eku i na Volhu, a nalezl Vjatice i ekl

Vjaticm: Komu dáváte da? A oni odpovdli: Kozarm po

penzi z rádla dáváme.

9g5 Léta 965 táhl Svatoslav na Chazary. I uslyševše to Chazai,

vytáhli proti nmu s knížetem svým chánem, a sestoupili se

k boji; a když byla bitva, porazil Svatoslav Chazary, a hrad jich

966 Bílou Vži vzal. Také Jasy pokoil a Kasohy. Léta 966 porazil

Svatoslav Vjatice a da jim uložil.
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965Letopisec Nestor uvádí na tomto míst pokoení a pivt-

lení nejvýchodnjšího kmene ruského, Vjatic, k íši ruské ve

spojení s vítznou válkou s Chazary a dobytím hradu jejich Bílé

Vže ili Sarkelu na záhybu Donu. Východní djepisci a zempisci

pi té píležitosti vypravují, a s odchylným letopotem (968—69),

kterak Svatoslav pitáhl až do zem Bulhar Volžských, a po-

plenil hlavní hrad a msto jejich Bolgar, a spustiv se po Volze

pišel do zem Chazar a vyvrátil hlavní msto jejich Itil

i druhé msto Semender, a uinil tím i íši chazarské konec.

Pokoiv pak ješt nkteré nárdky kavkazské, pošinnl takto

hranice íše ruské až k nebetyným horám tmto; poílídiv si

ješt ruskou Tumtoraka na poloostrov Tamanském, vrátil se

vítzn do Kyjeva.

Po této válce (dle letopotu Nestorova) pišel do Kyjeva

posel eckého císae Nikefora Foky. Kalokyros, nabízeje Svato-

slavu veliké sumy penz, kdyby zaal válku s Bulhary podu-

najskými. íše bulharská po smrti velikého cara Symeona

valn poklesla, nebo syn a nástupce jeho car Petr stží odolal

domácím bouím a vpádm uherským : když pak Uhry propou-

štl zemí bulharskou do íše byzantské na plen, hledl císa

Nikeforus ztrestati Bulhary pomocí Rus. Svatoslav pak na po-

bídnutí císaovo sebral vojsko, pitáhl na dolní Dunaj a poraziv

Bulhary dobyl osmdesáti mést jejich na Dunaji, ba i hlavní

msto jejich Preslavu a usadil se v mst tom.

V tu dobu však, co meškal Svatoslav v Bulhaích (na Du-

naji), pitáhli Peenzi (968) na ruskou zemi a oblehli Kyjev, 968

kdež se uzavela knžna Olga se syny Svatoslavovými. Když

pak obležení již velice trpli hladem a žízní, pitáhl obleženým

vévoda Petic po lodích na pomoc a osvobodil obležené. Zatím

pitáhl i kníže Svatoslav, k nmuž Kyjevští na rychlo vypravili

posly, žádajíce jej o pomoc, s družinou svou, a zahnal Pee-

nhy, kteí dosud stáli pod mstem na ece Libedi.

Avšak pobytu Svatoslavova na Piusi nebylo na dlouho. Ne-

líbí se mi v Kyjev býti, pravil prý Svatoslav (969) k matce

své i k bojarm, chci žíti v Preslav na Dunaji, protože se tu

scházejí všecka bohatstva: od ek zlato, povlaky (purpur), vína,
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969 i ovoce rozmanité, z ech pak a z Uher stíbro a kon, a z Rus

kožešiny i vosk, med i eled. Tehdy pravila k nmu dle slov

letopisce knžna Olga: Vidíš, že jsem nemocna, kam chceš ode

mne jíti? BylaC se roznemohla a ekla jemu: Pochovej mne, a

jdi kam chceš. A po tech dnech umela Olga. I plakali po ní

syn její, i vnuci její, i lidé všickni pláem velikým a nesli

i pohbili ji na míst. A byla zapovdla Olga, aby nedlali

nad ní žádné tryzny, neb mla knze a ten blaženou Olgu po-

choval. Ta byla pedchcem zem kesanské, jako dennice ped
sluncem a jako záe ranní ped svitem . . . tato první z Rusfi

vešla do království nebeského. Tak oplakává mnich Nestor smr
první svtice ruské, knžny Olgy.

Po smrti matky své Olgy rozdlil Svatoslav íši svou ru-

skou mezi syny své : Jaropluka usadil v Kyjev a Olega v Dre-

vanech; když pak i Novgorodští žádali knížete, dal jim Vladi-

míra, kteréhož zplodil z klínice Olžiny Maluše; s Vladimírem

pak vypravil se strýc jeho Dobryn do Novgorodu.

Spoádav takto íši ruskou vypravil se Svatoslav podruhé

do Bulhar (v lét 969) na Dunaj, kde zatím po Petrovi nastou-

pili synové jeho Boris a Roman. Poraziv Bulhary, kteí se za

nepítomnosti jeho zmohli pomocí ek, dobýval Svatoslav msta

za mstem, až vzal i hlavní msto Preslavu, pi emž sám Boris

upadl v plen.

970 Na jae r. 970 pešel Svatoslav Balkány, dobyl Plovdiva a

pokoil celou krajinu plovdivskou, jež patila Bulharm. Když

pak pešel hranice ecké, postavili se mu ekové u Adriano-

pole: i svedena bitva krutá, tak že vítzství kolísalo; i pravil

(dle Nestora) Svatoslav k družin své : Už nemáme, kam by-

chom se dli ; abychom nezhanobili zem ruské, radji složme

tu své kosti, neb mrtvi jsouce hanby míti nebudem
;
pakli budem

utíkati, dojdeme hanby ; nebudeme však utíkati, nýbrž siln

stanem a já pjdu ped vámi; když hlava moje padne, tehdy

peujte sami o sebe. Vojsko pak eklo: Kde padne hlava tvá,

tu i své hlavy složíme. „I zvítzil Svatoslav a ekové utíkali,"

praví Nestor. Byzantští historikové tvrdí arci naopak, že vítzství

pod Adrianopolem patilo ekm; tolik však jest i ze zpráv
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jejich na jeve, že Svatoslav plenil dále okolí Adrlanopole, ano 971

málem byl by pohrozil samému Caihradu. Císa Jan Cimiskus

(nastoupil v prosinci 969), maje co zápasiti s povstáním v Malé

Asii, slíbil Rusm da, a ti odešli za Balkány.

Na jae r. 971 pešel Cimiskus s velikým vojskem neste-

ženými prsmyky Balkánu, udeil na Pieslavu a vzal msto na

veliký pátek, zapáliv hrad, tak že vévoda Svnald, který tu byl

posádkou, s malou jen družinou ušel. ekové tváili se, ja-

koby picházeli Bulhary osvobodit od Rus: vymanili Borisa

v dobyté Preslavi ze zajetí, i chovali se k Bulharm co nejšetr-

nji. Zatím vytáhl Cimiskus k Silistrii, kdež postavil se jemu

Svatoslav s nevelikou již družinou svou i s posilami z Bulhar

a Uhr; i svedena dne 23. dubna krvavá bitva, ve které Ru-

sové statn odpírali pesile byzantské, a teprve k veeru pe-

moženi jsou jízdou eckou. I zavel se Svatoslav v Silistrii

i hájil se tu udatné celé ti msíce, jak proti útoku vojska e-

ckého na suchu, tak i proti útoku lodstva eckého, které potem

300 lodí svíralo jej se strany dunajské. Konen však síly oble-

žených vyerpány ; i uinil Svatoslav mír s Reky, v kterém slíbil

nebojovati více proti Byzancii, a císa za to propjil jemu volný

prchod po Dunaji dom.

Tak vzalo panství ruské v Bulharsku za své. Bulhai však

zle se zklamali v domnlých osvoboditelích svých; nebot císa

odvedl Borisa s sebou do Caihradu a tam jej sesadil, bratra

jeho Romana pak dal vykleštiti; Bulharsko, pokud bylo v ru-

kou vojska eckéko, prohlášeno za provincii eckou.

Než i Svatoslav netšil se dlouho konci války. Když vracel

se po Dnpru do Kyjeva, shledal, že prahy Dnpru obsazeny

jsou od Peenh ; i pezimoval v Blobereží, osad to ruské nad

ústím Dnpru. Když však na jae roku 972 pišel ku prahm 972

ili vodopádm dnprovským, tu napadli jej Peenzi a zabili

jej: i vzali hlavu jeho a z lebky jeho udlali íši, okovavše ji,

i pili z ní. Z družiny Svatoslavovy dostal se pouze Svnald

s nemnohými do Kyjeva.
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Jaropluk (972-980).

972 Po smrti Svatoslavov vládli synové jeho každý ve svém

dílu samostatné, a tak, že nejstarší Jaropluk se sídlem v Ky-
jev podržel prvenství. Všickui ti synové Svatoslavovi: Jaropluk,

Oleg i Vladimír byli však ješt nedosplí a záviseli na rad
cizí: Jaroplukovi byl rádcem vévoda nkdy Igorv a Svato-

slavv Svnald, Vladimírovi strýc jeho Dobryn. Od tchto pak

rádc vzešel nešvár mezi mladými knížaty, což pihodilo se

takto: Tí léta po smrti Svatoslavov honil Lut, syn Svnaldv,
v lesích ; i pišel do les Olegových a setkal se s Olegem, který

rovnž vyšel na lov, i zabit jest od Olega. Chtje pomstiti syna

svého, radil Svnald Jaroplukovi, aby vytáhl proti Olegovi a

977 vzal území jeho; i sebral Jaropluk vojsko, porazil roku 977

Olega, kterýž utíkaje do Ovrue v tlaenici ped branou msta
shozen jest do píkopu hradebního i zahynul zasypán mrtvolami

mnohými. Vladimír uslyšev, co se stalo Olegovi, uprchl z bázn
za moe, a Jaropluk poslal do Novgorodu své posadníky, i jal

se panovati sám jeden veškeré Rusi.

980 Po tech letech (980) vrátil se však Vladimír ze zámoí
i pivedl s sebou mnohé Varjahy a vyhnal posadníky Jaroplu-

kovy z Novgorodu. Sebrav pak vojsko mnohé ze Slovan Nov-

gorodských i Kivic i ud vytáhl nejprve proti Polocku, po-

razil vojvodu polockého Rogvolda a dceru jeho Rogndu pojal

za manželku.

I táhl dále ku Kyjevu a s vojskem mnohým položil se

ped mstem, neb Jaropluk nemaje dosti vojska neodvážil se

boje v oteveném poli. Na radu pak Bludovu, kterýž byl ve

spojení tajném s Vladimírem, utekl konen Jaropluk z Kyjeva

do msta Rodní na ústí eky Rusy do Dnpru; i obležen jest

v Rodni od vojska Vladimírova, a když ve mst obleženém

nastal hlad veliký, tu Jaropluk odebral se na radu Bludovu

k Vladimírovi, ale zabit jest od družiny jeho. Tak stal se Vla-

dimír samovládcem.
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Vladimír (980—1015).

Co obraznost národní snésti mohla pestrých barev k oslav 980

miláka slavné a dávné minulosti své, to zajisté nakupeno kolem

hlavy „jasného slunéka, stolného knížete kyjevského Vladimíra",

kterýž, vztyiv pravoslavný dvojkíž na míst, kde nkdy postavil

sochu Perunovi, získal si gloriolu nebešana, a soustediv kolem

stolce svého nejslavnjší bohatýry, o nichž dosud zpívá hrdinská

píse ruská, obklopen jest i gloriolou poeticko-hrdinných vzpo-

mínek na ohromný onen zápas slovanské Eusi s asijskými ko-

ovníky, zápas to tuhé zkušenosti a hrdinných skutk, kterýž

konil vítzn pro slovanskou Rus a ozáil svtlem jasným mo-

hutné zápasníky, v první ad knížete kyjevského Vladimíra a

jeho bohatýry.

Na pole djepisu vstupuje Vladimír jakožto obnovitel ádu
pohanského a šiitel pohanství ruského.

V první píin zaznamenal o nm letopisec následující:

„I zaal kníže Vladimír panovati v Kyjev sám jediný. A po-

stavil modly na chlumu vn dvora vžního : Peruna devného
a hlavu jeho stíbrnou, a vous zlatý, i Chrsa. Daždboha i Stri-

boha. Sima, IJegla i Mokoše. I obtovali jim, nazývajíce je bohy,

a pivádli syny své a dcery své, a obtovali je bsm. i po-

skvrnili zemi tebami svými, a poskvrnila se krví zem ruská,

i chlum ten." A podobn jako Vladimír v Kyjev stal se strýc

jeho obnovitelem modloslužby v Novgorod. nebo postavil modlu

nad ekou Volchovem. i obtovali jí lidé Novohradští jako Bohu.

Rovnž podle zpsobu pohanského pstoval Vladimír mnoho-

ženství, jakož obšírn vypravuje letopisec. porovnávaje jej s Ša-

lamounem : „Byl pak Vladimír poražen chtivostí ženskou, a byly

jemu v manželství oddány: Rognda, kterou posadil na Lybedi,

od níž zplodil tyry syny, Izjaslava. Mstislava, Jaroslava, Vše-

vlada a dv dcery ; od Rekyn Svatopluka ; od echyn Vyše-

slava, a od druhé Svatoslava a Stanislava: od Bulharyn Borisa

a Gleba ; a souložnic ml 300 na Vyšehrad a 300 v Blohrade,

a 200 na Bestov ve vsi."

Rok po svém nastoupení (981) vypravil se Vladimír do pole, 931

jak letopisec praví, na Lechy a dobyl a pipojil k íši ruské
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í>8l Pemysl a erve, kteréžto zem krátce ped tím uvozují se

v zakládací listin biskupství pražského (973) jakožto píslušné

k íši eských Boleslav. Téhož roku i následujícího pokoil

Vjatice, r. 083 porazil a pokoil divoké Jatvhy na hranici litev-

sko-polské, r. 984 donutil znova k dani Radimice, a po píkladu

985 nkdy knížete Svatoslava vypravil se r. 985 se strýcem svým

Dobryní na lodích proti Bulhar&ni povolžským, najav i Turky

jízdné, a poraziv je, dobyl msta jejich Bolgaru, kterýž se odtud

nezmohl k pedešlé sláv.

K této válce bulharské pipojuje Nestor starou arci povést

o zavedení kesanství na Rusi. Vypravujet, kterak Bulhai roku

986 poslali posly k Vladimírovi, aby obrátili jej na víru Moha-

medovu; po nich pišli Némci, chválíce víru ímskou, pak

chazarští židé, aby odporuili mu víru židovskou, a konené

i ekov, aby vyložili mu víru pravoslavnou. I svolal Vladimír

bojary své i starší mstské a sdlil jim, jací poslové k nmu
pišli, i tázal se, co by initi mli; a když bojai radili, aby

divé pesvdil se, než jednati bude, vyslal deset muž moudrých

a opatrných, aby vypravili se pedevším do Bulharska a zkoušeli

víru Mohamedovu, a když ta se jim nelíbila, vyslal je do Nmec
a odtud do Caihradu, aby zkoumali víru ímskou a pravoslavnou;

židy již z pedu sám odmítl. Navrátivše se poslové s cesty druhé,

nechválili nikterak víru nmeckou, ale s nadšením vypravovali

o bohoslužb ecké; i tázal se Vladimír bojar svých, co by

mínili, a ti pravili: Kdyby špatný byl zákon ecký, nebyla by

ho pijala bába tvá Olga, kteráž byla moudejší nade vše lidi.

I rozhodl se Vladimír pijmouti kest podle zpsobu eckého.

988 Vypravil se roku 988 s vojskem svým a oblehl msto ecké

Korsu na poloostrov Krymu; i obléhal pevné msto to dlouho,

nebot obležení tajn odnášeli podzemním podkopem hlínu, kterou

Rusové za dne vozili na zasypání píkopu, aby hnáti mohli

útokem. Teprve když prozrazeno Vladimíru, kde vodovod do

msta perušiti má, vzdalo se msto.

I poslal Vladimír poselství k císai Basiliovi, pozdji ee-
nému Bulharobijci, s doložením, že vydá mu dobytého msta, jestli

že dostane císaovu sestru Annu za manželku; když pak tato se
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uvolila vyjíti za nho jen pod tou podmínkou, že dá se poktíti, 988

tu dal se Vladimír poktíti od biskupa Korsuského, a když kest

vykonán, pivedli jemu císaovnu na oddavky.

Když pak toto vše vykonáno a i mnozí bojai i)0 pikladu

knížete poktni, vydal Vladimír Korsuii zase Éekfím. A pojav

s sebou biskupa Anastasia i knze Korsuské, navrátil se do

Kyjeva. „Jakmile tam pišel, poruil modly vyvrátiti, nkteré

rozsekati, a jiné v ohe uvrhnouti; Peruna pak poruil pivázati

koni k ohonu a vléci s hory po Borievu na potok, a dvanácte

muž ustanovil, aby jej bili proutím : a to ne proto, jakoby devo
€Ítilo, ale na potupu bsu, jenž oklamával tou podobou lidi, aby

odplatu dostal od lidí. Když pak jej vlekli po potoku k Dnpru.
plakali pro nevrní lidé, neb ješt nebyli pijali svatého kestu.

A pivlekše, hodili jej do Dnpru. I ustanovil Vladimír lidi

nkteré ka: Pistane-li kde. odstrkujte jej od behu, dokud ne-

projde skrze prahy; a potom ho zanechte. A oni ten rozkaz vy-

konali. Jakmile jej pustili, a prošel skrze prahy, vyvrhl jej vítr

na písinu. a odtud nazvána jest písina Perunova."

I dal rozhlásiti Vladimír dále i)0 mst, aby národ celv,

"bohatí i chudí, pijal víru Kristovu. „Nazejtí pak vyšel Vla-

dimír s knžími císaovninými a s Korsuskými na Dnpr, i sešlo

se lidí množství nesíslné, vlezli do vody a stáli nkteí po šíji

a jiní po prsa ve vod, a dti u behu, a jiní dti držíce, a

dosplí brodili; knží pak stojíce íkali modlitby."

Takovým zpftsobem dle slov letopisce poktni jsou Kvjevští

a na utvrzení nového kestanství jal se Vladimír zakládati kostely

nejen v Kyjev, nýbrž i v druhých mstech ruských. Zpráva

tato Nestorova, erpaná zajisté z legendy o sv. Vladimíru, má
potud historickou váhu, pokud za Vladimíra knížete kesan-
ství domohlo se vítzství v íši ruské. IJylo kesanství zajisté

již dávno známo na Rusi, jakož svdí chrám kesanský v Kyjev
za panování Igorova, a nemén i pijetí kestu knžnou Olgou.

Zdá se pak, že neobešlo se bez zápasu mezi kesanstvím

a pohanstvím; tak alespo dalo by se vyložiti vypravování Ne-

storovo k r. 983, kde lid po vítzství nad Jatvhy metal losy,

kdo by obtován býti ml Perunovi; i padl los na eyna jistého

J. L. Pí: Djiny nár. ruského A
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988 Varjaha, kterýž byl kesanem; když pak mu oznámeno, že

vydati má syna svého na ob, nejen že nevydal syna svého,

ale i pohanl bohy pohanské, a za to od lidu rozzueného byl

usmrcen.

Pijetí kesanství národem ruským bylo zajisté pouze

otázkou asu v dob, kdy již veškeí druzí Slované pijali víru

Kristovu, která jim hlásána jazykem slovanským, a to tím více,

jelikož se Slovany tmito Rusové stáli v stálém obchodním spo-

jení. Jednalo se tedy více o nahodilou píležitost, pi které by

veliký pevrat ten byl uskutenn. Jest pak více než pravd

podobno, že velkou úlohu hrály bližší styky, které se tou dobou

vyvinuly mezi Kyjevem a Caihradem.

Za panování Basilia, zvaného potom Bulharobijcem, zmítaly

veliké boue íší byzantskou : v Asii byly vojny s Araby a vedle

toho vypuklo nkolik povstání; v Evrop pak obnovil carství

bulharské Samuel Šišmanovec od erného moe až k Jader-

skému i ohrožoval íši byzantskou více než nkdy car Symeon.

Basilius císa v tchto tžkých okolnostech hledl získati v Ru-

ších, kteí již nkolikráte pomáhali Byzantinským, spojence a

vydal Vladimírovi sestru svou za manželku, Vladimír pak, aby

dostal se v píbuzenství s císaským rodem v Caihrad, pijal

kest a poslal pomocné vojsko ruské proti Bulharm, jakož

urité zprávy svdí.

Zaokrouhliv íši svou na západ i na východ, panoval Vla-

dimír všem zemím od zálivu Finského až po nebetyný Kavkaz

a od hor Karpatských až po stední Volhu a Kamu, tedy tém
až k Uralu, i byl z nejmocnjších panovník v Evrop; když

pak dal íši své základy nové vzdlanosti kesanské a trnu

svému získal lesk píbuzenství s carským prestolem Caihrad-

ským, tu zajisté vynikl nejen nade všecky pedchdce své, ale

skvl se i mezi panovníky národ barbarských jakožto nejped-

njší, tak že právem národní píse hrdinská nazývá jej zlatým

sluníkem, splétajíc kolem hlavy jeho vnec bohatýrství národního.

Jedna okolnost arci kalila poslední léta panování Vladi-

mírova, totiž nábhy koovných Peenh, kteí nyní astji

hledali koisti v íši ruské. Zato poskytly boje s nájezdníky
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tmito píležitost hrdinám ruským osvditi se v boji nájezdném ; 988

a jestli již letopis zaznamenal o bojích tchto mnohé povsti

vyšperkované, tož tím více chopila se jich píse hrdinská i utvo-

ila celý kruh hrdin národních, slavíc je, jak pi plné íši na

dvoe jasného knížete Vladimíra, tak v hrdinném boji s loupež-

níky a nájezdnými Peenhy, jejichž jméno, v zapomenutí zatím

pišlé, arci zamnno pozdji známjším jménem Tatar.

I se syny svými, jimž rozdal jednotlivé ásti zem, míval

Vladimír nesnáze. R. 1015, když chystal se vytáhnouti proti ne- jois
poslušnému synu svému Jaroslavu, jemuž dal zemi Novgorodskou,

roznemohl se a zemel Vladimír dne 15. ervence: „I vložili jej

v rakev mramorovou a pochovali tlo jeho s pláem, blahosla-

veného knížete podobného velikému Konstantinu." Smrtí jeho

zaíná pak blednouti sláva ruská na nkolik vk.

3. Pomry vnitní.
862

Nový stát ruský rozšíil se bhem krátké, práv vylíené až

doby na prostranství ohromné, avšak k jednot vnitní nedospl,

v emž úpln se rovná vývoji souasného státu esko-morav-

ského a polského.

Jest zajisté významnou rtou pi vývoji velestátu západo-

slovanského, že v IX. vku získá nadvládu nad sousedními

kmeny slovanskými, eskými a polskými, kmen Moravan,
v X. vku nadvláda ta za Boleslav obnovena jest od kmene
ech, poátkem XI. vku pejde na Polány za Boleslava Chra-

brého, a za Betislava opt na echy. V echách samých kmen
ech ponenáhlu získá vrch nad ostatními kmeny, mezi Lechy

tutéž úlohu provede kmen Polan.

Podobn bylo i na Rusi. Tam ped Rurikem již byl spolek

severních kmen i slovanských i udských ; za Olega tžišt ší-

ícího se útvaru státního peneseno do Kyjeva, a bhem asu
pokoeny jednotlivé kmeny i ruské i jinorodé knížeti Kyjevskému.

Tou silou státotvornou, která po celou tuto dobu byla po-

jítkem nov povstávajících stát slovanských i na západ i na

Rusi, byla družina knížecí, sestávající nejen z domácích, ale

4*

1015
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862 i z cizích bojovník, lidí to povždy dobrodružných a odvážných,

1015 kteí sešli se z rzných stran ke dvoru knížecímu, aby získali

slávy a bohatství i lesku; mnohdy byli to i opravdoví rekové,

jejichž pam pak zachovala píse bohatýrská pokolením po-

zdjším.

Povstáním státu ruského nic nezmnno na posavadním

rozlenní kmenovém, tak že íci mžeme, že stát sestával

z území jistého potu kmen, podízených jednomu knížeti, sí-

dlícímu v Kyjev — úkaz, jakýž vyškytá se asto u národ arej-

ských, a sice vždy tam, kde pedevším národn píbuzní kme-

nové soustedují se kolem kmene práv nejsilnjšího neb nej-

mohutnjšího, jako krystal ke krystalu, což cizím jménem na-

zýváme hegemonií (náelnictvím).

Stanovíce takto vnitní krystalující sílu státotvornou v ná-

rod ruském, musíme však pece ihned vytknouti rozdíl v po-

stavení kmen alespo ástený: v hlavním hrad iímene

pedního, v Kyjev stoluém hrad, v zemi Polan, sídlil sám

kníže; v jiných kmenech, též pímo podízených knížeti, byli na

míst knížete tak zvaní „muži knížecí", totiž lenové družiny

knížecí jakožto námstkové jeho — za Rurika na p. v Polocku,

Eostov. Bélojezee, od doby Olegovy i v Novgorodé, Smolensku

a Lubei a p. ;
jiní kmenové pak podrželi i svá domácí knížata,

jako výše zmínného knížete Mála ješt za Igora Drevané mli,

a jako se rovnž vzpomínají „knížata pod Olegem jsoucí * — asi

týmž zpsobem jako za Svatopluka Boivoj eský a kníže

Yislanský.

První povinností kmen tch i onch bylo zajisté platiti

da, z kteréž pak kníže vydržoval i nádherný dvr i družinu

svou : tak platili z Novgorodu 300 hiven ron od doby Olegovy

do doby Jaroslavovy a odtud 2000 hiven ron; Drevané za

Olega dávali po erné kun z dymníku ili domu (pro arabský

obchod placena kže erné kuny dvma dyrhemami); Padimici

dávali po penízi z jednoho popluží; jinak se mluví o dani,

dani leliké, dani vtší, o dani i obroku; Seveané povinni byli

nadto povozem do Kyjeva.
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Rozdíl mezi jednotlivými kmeny byl pouze ten, že kde byli 862

muži knížecí, tam placena da pravideln a bez obtíže, kdežto ioi5

k ostatním kmenm vypravil se každoron kníže sám s celou

družinou svou— tedy vojensky, aby vybral da a nechal se po-

hostit, rozumí se, i s družinou. Tak podle výše povdného šel

Igor s družinou k Drevanm, a tak chodili i druzí knížata,

jakož vypravuje císa Konstantin Porfyrogeneta : „V msíci

listopadu kníže se všemi Rusy opustí Kyjev, i odejde za daní

v slovanské zem Vervian (Drevauft?), Drugubit (Dregoviii?),

Kivic, Serbi (Srb? Sevean?) a druhých Slovan, jenž platí

Rusm da. Pobyvše tu celou zimu, vracejí se v msíci dubnu,

když led sejde na Dnpru, opt do Kyjeva." — Že však nezá-

leželo vybírání daní na pouhé libovli knížecí, toho nejzejmjším

dokladem jest smutný konec Igorv.

Druhou povinností jednotlivých kmen bylo úastniti se ve

Viilce, nedostaila-li sama družina knížecí. Mluví se tedy na Rusi

o družin a voji ili vojsku v dob války: družina jest najatá,

nalézá se ve službách samého knížete, voje sejdou se z jedno-

tlivých kmen na výpravu válenou, na p. za Olega: r. 882

pojav s sebou mnoho vojska, Varjahy, udy, Slovany, Merany,

Vesy, Kivice; r. 907: i pojal s sebou množství Varjah, i Slo-

van, i ud, i Kivice, i Merany, i Polány, i Seveany, i Dre-

vany, i Radimice, i Chorvaty, i Dudleby i Tiverce; rovnž i za

Igora (r. 944) a p. Rozumí se, že v potu voj družina jest

obsažena, protože vždy s knížetem do boje chodívala; jindy

s knížetem pouze družina vyjíždla na nájezdy.

Hlavou státu byl hrne. Odznakem stavu a moci jeho byl

knížecí stolec, pak knížecí obuv (a není-li tu již vliv byzantský),

íza a klok.

Moc knížecí ústavou njakou vymena nebyla: vláda knížete

byla patriarchální, týkala se všeho a proti vli knížecí nebylo

odvolání. Praví zajisté v té píin velmi charakteristicky pražský

letopisec Kosmas pi volb Pemysla: Všecko naše a my sami

v tvých rukou jsme, tebe za kníže, tebe za soudce, tebe za

správce, tebe za ochránce, tebe jediného za pána volíme — což

o všech Slovanech, a tudíž i o Ruších opakovati se mže. Ale
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862 jakož byla moc knížecí neobmezeiiá, tak zase žádalo se neb oe-

1015 kávalo se od knížete, že nenaídí a neuiní, co by nebylo do-

brého, prospšného a moudrého; proto byl knížetem, vtom spo-

íval vhlas jeho.

Byl pak kníže pedevším vojevdcem i píslušelo jemu v ele

vojska vyjíždti do pole. On sám poínal boj, jakož významn

líí Nestor zejména v boji proti Drevanm maloletého Svato-

slava: a když obojí pluky sešly se v hromadu, hodil Svatoslav

kopím na Drevany, a kopí letlo koni skrz uši, i udeilo v nohu

koni, neb byl ješt dcko. I ekl Svnald i Asmud: kníže už

poal, potáhnte družino za knížetem.

Kníže byl zárove nejen vrchním, ale i jediným soudcem,

neb nikdo nesml veejn souditi le kníže sám, neb ten, koho

kníže k tomu ustanovil. Ml pak kníže nejen právo, ale i po-

vinnost souditi: kdo pijde na dvr knížecí, tomu at se stane

po právu, praví zákonník care Dušana v duchu ist slovanském,

nebot u všech Slovan bylo obyejem a zvykem, že každý, i ten

poslední, ml právo pijíti ped knížete a žádati, aby kníže

zjednal mu spravedlnosti ; i velebí všichni slovanští djepisci

pam tch knížat, jenž soudili spravedliv a nedali ukivditi

vdovám a sirotkm i opuštným, i odsuzují panovníky, kteí

opomíjeli zasedati na soudech a zjednávati spravedlnosti tm,

kdož ji hledali.

Soudnictví starodávné bývalo jednoduché: za zabití mstili

nejbližší píbuzní sami. to bylo jejich výhradné právo, zárove

však i posvátná povinnost; — teprve kesanství hledlo uiniti

pítrž krevní pomst, a prvý zákon, který na Rusi vydán byl

ješt knížetem Vladimírem, tj'kající se arci pedevším ádu cír-

kevního, stanoví zámnu krevní msty pokutou penžní, totiž

hlavou. Ztratilo-li se nkomu nco, mohl to jíti hledat; na-

šel-li kradenou vc, mohl ji pímo vzíti ; nalezl-li nkoho v držení

kradené vci, mohl jej vésti na svod, aby totiž dokázal ili svedl

na toho, od koho vc obdržel; ztratila-li se vc neb dobytek

nkde beze stopy, ruilo okolí spolenou porukou a p.

Bylo tedy pvodn vcí soudu veejnému píslušných celkem

málo, i rozšíil se obor soudcovské innosti teprve asem. P-
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vodné dovolávali se soudního výroku knížecího pedevším ti, 862

kdož nemohli sami proti mocnjšímu práva si zjednati, a teprve lóis

asem, když knížata potáhli na sebe rozhodování o vražd, krá-

deži a zemi a p., stávaly se soudy astjšími.

Zajímavo jest, jak líí arabský zempisec Ibn Dasta v po-

lovici X. stol. ruské soudnictví : „Když nkdo z nich (Rus) má
pi s druhým, tu pohání jej na soud ku knížeti, ped kterýmž

i pi vedou; když kníže vynese rozsudek, plní se to, co on velí;

jestliže ob strany s rozsudkem knížete nejsou spokojeny, musí

na jeho rozkaz zstaviti rozhodnutí zbrani : í me jest ostejší,

ten vyhraje. K tomuto zápasu picházejí i píbuzní (obou stran)

ve zbrani a postaví se. Tu protivníci vstoupí v boj. a vítz

mže žádati od pemoženého cokoliv chce." Soud boží meem,
ohnm a vodou byl za staré doby u všech Slovan obyejným

prostedkem soudním k stanovení pravdy, kde vc byla po-

pochybná neb nebylo svdk. Po doraácku pomáhali si arci všude

hádáním a áry.

Vci veejné rozhodoval kníže na snémích, jejichž psob-

nost nebyla též právn zvlášf vyznaena ; zdá se, že nejstarší

snmy slovanské odbývány více nahodile, neb za uritou nalé-

havou píinou, kde mužové ozbrojení se sešli. Nestor vypravuje,

že knížata s družinou se radívala, a i tyto porady za snm
v našem smyslu bráti nelze, nebot byl zajisté nejstarší zpsob

ten, že kníže prohlásil, co teba uiniti, a od vhlasu knížecího

oekávalo se, aby uinil prohlášení, které by nalezlo hlasitého

ohlasu všech pítomných. Mlení neb reptání za starých dob

bývalo projevem odporu, který arci mnohdy byl nebezpený.

Staroslovanský duch vyžadoval souhlasu jednomyslného.

Území celého kmene nazývalo se sem: stediskem zem byl

hlavní hrad kmene, nebo lépe pro tu dobu msto ili hrad s pod-

hradím. V každém kmeni ili v každé zemi bylo obyejn více

hrad, ba i více mst; ku každému pak hradu (který arci nebyl

pouhým pomezním hradem na obranu) patilo urité území,

kterémuž na Rusi íkali volost (v starší eštin vyškytá se slovo

vlasf v podobném významu), a volos pravidlem dlívala se na
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862 pogosty (okresy); vele volosti stál starosta neb tisícník, vele

1015 pogostu setník.

V em spoívala nejstarší samospráva volosti i pogost, jest

otázkou nejen v djinách ruského práva, ale i ostatních Slovan

nedostatené propracovanou. Tolik dalo by se nanejvýš s jistotou

povédti, že takové území hradní i s veškerým obyvatelstvem

tvoilo celek, tak že veejný život, práva i povinnosti obyvatelstva

soustedily se v hrade, bez rozdílu, zdali sedl nkdo ve msté

neb na venkov, v emž zízení slovanské podobá se zízení

staroeckému a staroímskému.

Rovnž sporná jest i otázka o domácích pomrech v devní

Rusi; nicmén nechybíme, když s úplnou uritostí uvedeme, že

i v devní Rusi zízení rodové bylo zrovna tak rozšíené jako

u druhých Slovan, což vysvítá nejen z rodft uvedených u Ne-

stora, ale i z krevní msty, zpsobu ddní v smlouvách s Reky,

hlavn pak z listin jakož i z okolnosti, že rody do dneška v Uher-

ské Rusi se zachovaly ; arci liší se slovanské rodové zízení od zí-

zení rodového jiných národu pedevším tím, že po smrti otce

bratí zstávají v nedílnosti s rovným právem k majetku, ale

pod správou jednoho ze svého stedu, pedevším nejstaršího.

Y bohatých rodinách bývali otroci — eled, bud ze zajatých

ve válce neb i domácích.

Satky uzavírány bud únosem, jakož praví Nestor: „i schá-

zeli se ku plesání, a ku všelikým bésovským hrám a zpvm
a tu unášeli sob ženy, s kterouž se kdo smluvil," — neb koui)í

neb konen pouhým spoleným žitím. Dle výslovného výroku

Nestorova mívali staí Rusové (jakož i ostatní Slované) i po

dvou i po tech ženách, mnohdy i více (Vladimír).

Významnou pro pomry východní Evropy v té dob jest za-

jisté ta okolnost, že panovala uritá pravidla obchodní i vi
sousedním národm: zabezpeení svobodného obchodu pomocí

prvodních list, vydávaných obchodníkm, obchodní smlouvy,

uritá cla jsou svdectvím vyvinutých styk mezinárodních v ob-

chod, jsou svdectvím, jak vysoko vyvinut byl obchod, ásten
i prmysl v zemi ruské. Pstování orby, prmyslu a obchodu

jest však nejlepším základem blahobytu, kterýž i na Rusi, jak
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výše povéiléuo. doložeu jest z nález starých hrob, ze zpráv 6

arabských o bohatosti šperk žen ruských; ze druhé smlouvy il

obchodní s Reky. ve kteréž zapovzeno kupcm ruským kupo-

vati více než po padesáti kusech látky purpurové, vysvítá, že

i drahocenné látky a tudíž i šatstvo veliké nalézalo poptávky na

Piusi a že vedle blahobytu pauovala i nádhera.

4. Pohanství staroruské.

Bajesloví pohanské podobá se v základních rysech svých

bajesloví ostatních národ arejských, nebot i ono povstalo zosob-

nním sil a úkaz pírodních. K nejprvnéjším asi zjevm baje-

sloví slovanského patí zosobnní modrojasné oblohy pode jmé-

nem „Svaroh" (jehož Hipatvský letopis ztotožuje s jménem e-
ckého Heíaista), o nmž zajisté platí výrok kronikáe Helmolda :

„Uznávají jednoho boha na nebesích ostatním panujícího, jenž

všemocný nebeské pouze vci ídí, kdežto ostatní pouze úkoly

jim pidlené obstarávají, pocházejíce z krve jeho a jsouce každý

tím mocnjší, cím bližší jsou onomu bohu všech boh."*

y dob historické ustoupil však Svaroh prvenství své moc-

nému hromovládci Perunovi, stejn ctnému ve všech zemích

slovanských, jemuž kníže Vhulimír po svém nastolení v hrad

Kyjev na malém chlumu postavil modlu ze deva ezanou s hla-

vou stíbrnou a vousem zlatým, kterouž po zavedení kesanství

uvrhli do Dnpru ; podobná socha stála i blíže Novgorodu na

hradišti zvaném do dneška Pery.

Slunce na Rusi zosobnno v nkolika podobách : V první

ad sluší jmenovati Dažboha, dárce blahobytu a bohatství, kteréž

u národa rolnického závisí pedevším od tepla a svtla slune-

ního. Hipatvský letopis praví o nm: „slunce car, syn Svaro-

hv, jenž jest Dažboh . . . slunce, jejž jmenují Dažboh"*, a po-

ítá tedy Dažboha za syna Svarohova ili Svorožice (kdežto Hel-

mold jmenuje Svorožicem Radegasta). Slovo o výprav Igorové

jmenuje knížata ruská .,vnuky Dažbohovými". Sochu boha tohoto

postavil Vladimír vedle sochy Perunovy v Kyjev. Totožný

s Dažbohem je i Chors, jmenovaný u Xestora vedle Dažboha,

862
až

1015
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862 v Slov O výprav Igorov jakožto bh svítícího slunce; zají-

1015 mavo, že jméno eckého Apollona pekládali jménem Chorsa.

Za tetí podobné božství sluší poítati Volosa neb Velesa, dle

dohovor s eky boha dobytka (dobytek v rzných slovanských

krajích slov statek, tedy vlastní majetek) ; v Slov o výprav

Igorov nazývá se vští Bojan vnukem Volosovým, patrn v tom

smyslu, že dar vští pochází od Yolosa, ímž Volos na roven

staví se opt Apollonu; kamenná jeho socha pipomíná se

v Hostov. Podobn i jména Kupalo a Jailo, jakožto božství

letního palivého slunce, sem poítati sluší.

Jméno Striboha, jež se v Nestorovi uvádí mezi bohy, jimž

Vladimír postavil modly, objasuje ponkud Slovo o výprav

Igorov, an praví, že vtry jsou Stribohovi vnuci; jméno Sima

a Regla, tamtéž uvádné, nenalézá bližšího objasnní. Pokud

ženská božství : Vesna, Dva, Živa, Ježibaba na Ptusi ctná byla,

není rovnž nade vši pochybnost jasno; za to Roženice a Vily

i na Rusi se dají zjistiti, podobn i domácí bžek dd
;
povry

o upírech a vlkodlacích až po dnešní den se udržely.

Pokud historické zprávy sáhají, nestavli Rusové pohanským

bohm svým zvláštní chrámy, nýbrž pouze sochy bohat ozdo-

bené; obti pinášel bud kníže neb „lid", a sice, jakož obye-

jem u bojovných národ, i lidské, a jakož Nestor zejm do-

svduje, i zvíecí i z úrody ; zvláštního stavu knžského nebylo.

Rok zaínali staí Slované msícem beznem (pozdji podle

pravoslavného kalendáe záím), i poítali msíc dvanácte, je-

jichž jména (arci již rznorodá) u vtšiny Slovan se zachovala;

tžko arci povdti, zda-li poítali podle obhu msíce i zdali

znali již rok slunení.

Hlavní a tudíž i zvlášt svcené doby roní byly: doba

slunovratu zimního, dnešní vánoce, zachovavši do dneška mnohé

zbytky starobylosti pohanské ; rovnodenní jarní, kdy jarní slunce

vítzí nad zimou, zstavilo rovnž do dneška stopy slavnosti

obadové jak na smrtnou nedli ve vynášení Morany z ddiny

tak i slavnosti velikononí; slunovrat letní, kde píroda pod

vlivem mocných paprsk sluneních v plné nalézá se síle, ne-

mén byl slaven, jakož dosud dokazuje mystická tajuplnost noci



4. Pohanství staroruské. 59

Svatojanské, svátek na Rusi Kupalo zvaný, kde mládež kolem 862

oh k tanci se shromáždí i ohn peskakuje, kdy veškeré áry 1015

a kouzla svou moc mají ; zimní rovnodeuní pak zachovalo slav-

nostní obad svj v obžinkách. Jiných slavností menších, které

se adily k uvedeným, bylo více.

Jako všichni národové arejští vili i staí Slované v život

posmrtný. Duše lidská, jsouc nco skuteného, s podobou snad

lovka pozemského, vešla do navi neb do ráje, místa vn
zeleného, kde zemelý žil život další, a sice v té hodnosti a d-
stojnosti jako na zemi. Proto pochovávali zejména vynikající

osoby se všemi zbranmi, šperky i s otroky a váleným konm,

asto i žena dobrovolné následovala svého muže (což však ne-

bylo nutné, jakož již samo slovo vdova všem Slovanm z pra-

vlasti známé nasvduje), a byl-li svobodný, pak nkterá z otro-

ky dobrovoln umírala s ním, aby na onom svt nebyl opuštn.

Pochování dlo se bud spalováním neb i pohbíváním ; vy-

nikajícímu lovku nasypali mohylu velikou a uinili tryznu.

Praví ve píin této Nestor: A když kdo umel, dlali tryznu

nad ním, a potom udlali hranici velikou a položili mrtvé tlo

na hranici a spálili ; a potom sebravše kosti, vložili je v malou

nádobu a postavili na sloup po cestách, což Vjatici i nyní

ješt iní. Tytéž obyeje zachovávali také Kivici a jiní pohané.

Zajímavjší ješt podrobnosti vypravuje arab.>ký cestovatel

Ibn Fotland (921/2) jakožto oitý svdek následovn: Když nkdo

z nich (Rus) onemocní, tu uiní mu ve vzdálenosti palatku,

odnesou jej tam a kladou k nmu nco chleba a vody, ale ne-

pibližují se k nmu, nemluví s ním, ani ho nenavštvují v dob

nemoci (?!), zejména je-li chudý neb nevolník. Uzdraví-li se a

vstane, vrátí se k nim; pakliže ume, tu jej upalují, a je-li

otrokem, zstane tam ležeti, pokud ho nesndí psi a draví

ptáci . .

.

Vypravovali mi, že se svými náelníky dlají vci, z kte-

rých nejmenší jest upálení; proto jsem si velice pál, býti pí-

tomným, když jsem uslyšel o smrti vynikajícího jejich lovka.

Položili jej v mohylu i pikryli stechou, na dobu desíti dn,

než skonili stih a šití jeho šat. To pak dje se takto: chu-
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862 dému lovku udlají nevelikou lod, položí jej tam a spalují jej,

1015 pí'i bohatém však vezmou jeho majetek a rozdlí jej na ti

ásti: tetinu dají rodin, za tetinu zhotoví mu šat, a za te-

tinu koupí opojného nápoje, který pijí v týž den, když dve
jeho se usmrtí a spolen s pánem svým se upálí. Jsou oddáni

vínu, pijí je dnem i nocí, tak že mnohý z nich umírá s pohá-

rem v ruce. Když však zeme náelník, tu rodina táže se dvat
i chlapc: Kdo z vás zeme s ním? a nkdo ozve se: já! Jak-

mile to jednou vykl, jest to pro nho již povinností, i nemže
nijak více zpt, kdyby si toho i pál. nebo oni toho nedopustí;

z vtší ásti dlají tak dvata.

Proto když zemel zmínný lovk, pravili k jeho dvatm

:

která zeme s ním? a jedna z nich odpovdla: já! I urili dvé

dvat, která by chodila s ní, kamkoliv by šla; mnohdy jí i nohy

myjí svýma rukama. Mezi tím zabývali se zhotovením jeho šatu

i všeho potebného. Zmínné dve však pilo každý den, i zpí-

valo, veselilo se a radovalo se.

Když však nastal den urený k upálení mrtvého dvete,

šel jsem k ece, kde stála jeho lod, a hle : lod byla již vytažena

(na beh), i uinny k ní tyry podpory ze deva, a kolem po-

stavili devná zobrazení podobná velikánm; pak na n pe-

nesli lod. zaali choditi v ped i v zad a mluvili slova, jimž

jsem nerozuml ; nebožtík však byl ješt ve svém hrob, nebof

ho ješt nevynesli. Pak pinesli lavici, postavili ji na lod a pi-

kryli ji vyšívanými šátky, eckými zlatotkanými látkami a po-

duškami z týchž eckých zlatotkaných látek. Na to pišla stará

žena, již nazývají andlem smrti, a vystlala na lavici výše pi-

pomenuté vci; nebo ona ídí i šití a pipravení všeho, ona

i pijímá (ubíjí) dve, i vidl jsem ji ernou, tlustou, s divo-

kým vzezením.

Potom když pišli k hrobu jeho, sali zemi se deva (de-

vné stechy) ano i samo devo, a vyali nebožtíka v plátn,

v kterém byl zemel ; i vidl jsem jej zernalého od zimy, kteráž

v této krajin panuje. Ped tím postavili do hrobu opojný nápoj,

ovoce a flétnu, a nyní vše to zárove vyali. On pak se ne-

zmnil mimo barvu v niem. I oblekli jej v šaravary (podvleky).
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vrchní kalhoty, stevíce, kiirtku a kaftau ze zlatotkané látkv 862
flŽ

se zlatými knoflíky, dali mu na hlavu zlatotkanou apku se so- ioi5

holinou, a nesli jej do stanu pipraveného na lodi. posadili jej

na koberce a podepeli poduškami: pak pinesli opojný nápoj,

ovoce i páchnoucí byliny a položili jek nmu
;

pinesli také

chléb, maso i luk a položili ped ním; pinesli též psa, roz-

sekli jej na dv ásti a hodili za lod. Pak pinesli veškeré jeho

zbran a položili mu je po boku: pak vzali dva kon, honili

je, až se zpotili. pak je zabili meem a maso jejich hodili do

lodi; pak pivedli dva býky, zabili je, a maso jejich hodili do

lodi : pak pinesli kohouta a slípku, rozezali je a hodili tam též.

Dve pak, které mlo zemíti, chodilo sem tam, vešlo v každý

stan, kdež každý majitel stanu obcoval s ním ka: ekni pánu

svému, že tak iním z lásky k nmu.

Když pak nastala doba prostední mezi polednem a zápa-

dem, v pátek, vedli dívku k nemu, což vypadalo jako sloupky

dveí, ona postavila nohy na ruce muž, pozdvižena jest na

tyto sloupky, pravila nco v své ei a byla spuštna. Pak ji

pozdvihli podruhé, ona uinila totéž i byla spuštna : i pozdvihli

ji potetí, a ona uinila totéž, co poprvé a podruhé. Pak jí po-

dali slípku, a ona jí usekla hlavu a zahodila; slípku pak vzali

a hodili do sudu. Já pak tázal jsem se tlumoníka, co by to

dlala, a on mi odpovdl: poprvé ekla: hle, vidím otce svého

i matku svou ! podruhé ekla : hle. vidím všech rodných, ani

sedí! po tetí pak pravila: hle, vidím svého pána sedícího v ráji

(sadu), a ráj jest velmi krásný, zelený,*) s ním jsou odrostlí

muži i chlapci, i zve mne, a protož mne vedte k nmu.

I vedli ji k lodi ; i mla své náramky a dala je staré žen,

kterouž nazývají andlem smrti a kteráž ji ubíjí: pak sala

kruhy, kteréž mla na nohou a dala je dvma dvatm, jež

oné slouží: jsou pak známy pod názvem dcer andla smrti.

Pak ji vyzvedli na lod, ale nevedli ji v stan, a muži pišli se

štíty a holemi; i podali jí pohár s opojným nápojem, ona pak

*) Zele ráje i ii jiných arejskvoh národ se vyškytá; n nás zacho-

valo se písloví: židé (tedy ne poktní) pijdou na zelenou louku.
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862 nad ním pla a vypila; tlumoník mi pravil, že tím se louí

1015 se svými družkami. Pak jí dali druhý pohár, a ona zapla

dlouhou píse; staena pak ji pohádala, aby vypila druhý po-

hár a vešla v stan, kde nalézal se pán její. I vidl jsem ji,

kterak váhala; i chtla vejíti vsta, i vstrila hlavu mezi stan

a lod: staena pak vzala ji za hlavu, zavlekla ji do stanu a

sama vešla s ní. I zaali mužové bíti holemi na štíty, aby ne-

bylo slyšeti jejího kiku, tak aby nebyla zrazena druhá dvata,

když by chtla zemíti se svými pány. Pak vešlo do stanu šest

lidí, a všichni obcovali s dvetem; na to ji položili pánu —
mrtvole po bok, dva chytili ji za nohy, dva za ruce, a staena,

nazvaná andlem smrti, ovila ji kolem krku provaz, jehož konce

dala obma lidem, aby táhli, piblížila se s velkým širokým

nožem a vrážela jej dveti mezi žebra i vytahovala jej, a oba

mužové ji dusili, až zemela.

Pak se piblížil nejbližší píbuzný zemelého, vzal kus deva,

zapálil je, piblížil se zpátkem k lodi, drže jednou rukou kus

deva, druhou maje na obnažených zádech, pokud nezapálil

díví, kteréž nakladli pod lod, a sice tehdy, když položili ubité

dve podle pána jejího. Pak pišli i ostatní lidé s dívím (lou-

emi) ; každý ml zapálený kus deva, které hodil do díví. Ohe
zachvátil díví, pak lod, pak stan s nebožtíkem, dvetem a vším,

co se tam nalézalo, pak zavál silný hrozný vítr, plamen ohn

se sesílil a nezkrocený plápol jeho vždy více šlehal.

Podle mne stál lovk jeden z Rus, i slyšel jsem, kterak

rozmlouval s tlumoníkem, kterýž byl se mnou. I tázal jsem se,

o em s ním mluvil, a on mi odpovdl, že mu Rus ekl: Vy

Arabové jste hloupý národ, nebot vy berete nejmilejšího i nej-

váženjšího lovka a uvrhnete jej do zem, kde jej plazové a

ervi sndí: my však jej spalujeme na ohni v jeden okamžik

a on touže dobou vejde v ráj. *) Pak zasmál se velikým smíchem

a pravil: Z lásky pána jeho (boha) k nmu poslal on vítr,**)

*) V básni o Záboji v RK. nemohou duše zemelých vejiti v ráj,

pokud mrtvý neni spálen.

**) eské pislovi: To je vítr, to se nékdo obsil (nezemel podle

ádu kesanského, tak že i církev odpírala mu pohbu).
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tak že ohe jej zachvátí v tu chvíli. A skuten neuplynula 862

ani hodina, kdy lod, díví, umrlý muž i dve úpln obráceny ioi5

byly v popel. Pak postavili tam, kde byla lod, když ji vytáhli

z eky, nco podobného okrouhlému chlumu, postavili do pro-

stedku bezové devo, napsali jméno zemelého lovka, jméno

ruského panovníka a vzdálili se.

Vypravování Ibn Fotlanda. kdysi též penášené na Yarja-

horusy, jest bez odporu vysoce zajímavým doplkem domácích

zpráv o starých pohebních zvycích slovanských.



III.

Doba údlná.

1. Doba pedtatarská : a) Synové Vladimírovi, b) Prvenství Kyjevské,

c) Prvenství Sazdalské. — 2. Prvý nájezd tatarský. 3 Druhý nájezd tatarský.

4. Nmecké ády rytíské v Pobaltí. 5. Poroba tatarská 6. Pomry vnitní.

1. Doba pedtatarská.

a) Synové Vladimírovi.

Vladimír ml dle Nestora syn dvanácte, jimž ješt za života

svého dal jednotlivé krajiny ve správu: Vyšeslava posadil v Nov-

gorod, Izjaslava v Polot, Svatopluka v Turov a Jaroslava

v Roštov; když pak starší Yyšeslav v Novgorod zemel, po-

sadil Jaroslava v Novgorod a Borisa v Roštov, a Gleba v Mu-

rom, Svatoslava v Drevanech, Vševlada ve Vladimíi a Mstislava

v Tmutorakani.

1015 Osielý stolec Kyjevský zaujal nejstarší Svatopluk (1015 až

jQ^g 1019). Panování své zahájil násilnictvím : mladšího bratra svého

Borisa, který práv vracel se z výpravy proti Peenhum, dal

úkladn usmrtiti, podobn i druhého bratra Gleba vylákal z údlu

jeho a na cest dal zabiti (oba poteni jsou mezi svaté jako

otec jejich Vladimír); tetího bratra Svatoslava vyhnal ze zem
Drevan a dal jej zabiti utíkajícího do zem uherské. Aby však

vyhubil všechny bratry, nepovedlo se mu, nebof z Novgorodu

pitáhl Jaroslav s družinou varjažskou, kterou byl najal, obávaje

se války s otcem, i s vojskem novgorodským, a porazil jej u Lu-

1016 bee a pinutil k útku do Polska (1016).
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Z Polska vrátil se však Svatopluk pomocí Boleslava Chra-

brého a opanoval znova Kyjev (1018), kdež s ním zárove usadil 1^^^

se Boleslav polsky; když však Poláci úkladn pobiti jsou po

mstech ruských, odtáhl Boleslav a podržel pouze msta er-
veská. Než ani Svatopluk neudržel se dlouho v Kyjev, nebo

Jaroslav pitálil znova, porazil jej i pomocníky jeho Peenhy
na ece Alte, kdež byl ubit Boris; utíkaje pak zemel Svatopluk

nkde na hranici polsko- eské a v Kyjev usadil se Jaroslav (1019). 1019

Pi nastoupení Jaroslava Vladimírovie (1019—1054) na ^^?.

stolec knížecí v Kyjev ze syn Vladimírových byli na živu ješt

Mstislav, který vládl v Tmutorakani. Sudislav v Pskov. tehdy

již oddleném od Novgorodu a syn IzjaslavQv Betislav vládl

v Polocku. Dle staroslovanského ádu patila každému z brati

stejná ást zem, avšak Jaroslav podržel všechny uprázdnné

údly pro sebe i vyvolal tak nepátelství ostatních, již hlásili

se o vtší podíl. Tak napadl Betislav Polocký zemi novgorod-

skou (1021), ale pemožen jest na zpátením pochodu od Jaro- 1021

sláva, a usmíen postoupením Vitebska. Podobn zaal nepá-

telství i Mstislav Tmutorakaský, proslulý hrdinnými boji s Kav-

kazany i vytáhl (1023) na sever a, poraziv Jaroslava, opanoval io23

ernigov a s ním i celý beh Dnépra (1026); po jeho bezdtné

smrti (1034) pipadlo však vše to opt Jaroslavovi. Když pak

i Sudislav uvržen do vzení a Pskov mu odat, stal se Jaroslav

saraovládcem veškeré Rusi. až na Polock, který držel Betislav.

Na venek síla ruská obrátila se nejprve proti zemi polské.

Když totiž Boleslav Chrabrý dokonal život svj (1025), rozpadla

se i veleíše západoslovanská. jím utvoená: Slovensko opanovali

Uhi, Moravu Betislav eský, Lužici vzali si Nmci, a ervenou

Rus ili dnešní Hali opanoval Jaroslav Vladimírovi dvojím

pochodem (1030, 1031). Tak klesla zem polská na míru, v jaké 1030

byla za Mislava I. Po smrti Mislava II. syn téhož Kazimír

na cas ustoupiti musil ze zem, a za všeobecného zmatku Beti-

slav kníže eské opanoval (1037) Polsko ; když však Kazimír

s pomocí nmeckou se vrátil, opanoval zase zemi až na ]\Ia-

zovsko, které pokoeno teprve pomocí Jaroslava Vladimírovie

(1041, 1046).

J. L Pi : Djiny nár. ruského. 5
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1036 Sílu zbran ruské ucítili i Peenzi, poraženi byvše (1036)

u samého Kyjeva, tak že víckrát nepišli ; Jatvzi (1038) i Litva

1043 (1040) válkou navštíveny, ano r. 1043 pedsevzata poslední vý-

prava proti ecku, když ve sváru s kupci ruskými jeden z tchto

od ek zabit. Syn knížete Jaroslava Vladimír vypravil se dle

starodávného zpsobu po Dnépru na erné moe, ale zde lodi

jeho bouí vtšinou vzaly zkázu, a co se zachovalo, znieno od

ek. Konen rozšíena íše i na sever, když kníže Jaroslav,

vypraviv se proti udm, založil v zemi jejich msto Jurjev

(dnešní Derpt); ano v tu dobu poíná i válka s Jemí za severním

pedlem vodním, ili v tak zvaném Závoloí, válka, kteráž

skonila vítzstvím Novgorodských a opanováním všeho Závoloí

až k moi Ledovému a konen i k Uralu.

1054 Umíraje (1054) zstavil Jaroslav zemi ruskou pti synm
svým, ustanoviv (tém souasn s Betislavem eským) ád star-

šinství, dle kterého nejstarší syn jeho Izjaslav zaujal knížecí

stolec Kyjevský, ostatní pak obdrželi údly, jakož vypravuje

letopis: „Aj porouím na místo své stolec Kyjevský nejstaršímu

synu mému a bratru vašemu Izjaslavu, toho poslouchejte, jakož

jste poslouchali mne ; a Svatoslavu dávám ernigov, a Vsevolodii

Perejeslav, a Váceslavu Smolensk. A takto rozdlil jim msta,

pikázav jim, aby nepestupovali podílu bratrského, aniž vyhá-

nli jeden druhého; i ekl Izjaslavu: Bude-li kdo chtíti bratru

svému ublížiti, tehdy ty pomáhej tomu, komu ubližují."

Ustanovené Jaroslavem Vladimíroviem staršinství nebylo

arci ádem trvalým i zavdalo jako v Cechách a pozdji v Polsku

píinu k mnohým domácím sporm a válkám o stolec velko-

knížecí.

Trvalejších zásluh získal si Jaroslav o národ ruský tím, že

sím zaseté Vladimírem svatým pomáhal upevniti, zakládaje

kostely mnohé a maje zalíbení v písemnictví slovanském, jakož

praví Nestor: „Miloval Jaroslav ústavy církevní, knží miloval

velmi, a zvlášt mnichy (za nho založen klášter Peerský u Ky-

jeva), i knih sob hledl, ítaje v nich asto v noci i ve dne.

I sebral písae mnohé a pekládal z eckého na slovanské písmo

:

a sepsal knihy mnohé, i sebral, jimiž pouují se vrní lidé!**
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Než nejen církev obdržela, eho potebí bylo pro bohoslužbu 1054

slovanskou, v emž arci vzorem bylo Bulharsko, kteréž opt
svého asu obdrželo knihy slovanské z naší Moravy, pstujíc

pak samo literaturu slovanskou, než i spolenost ruská obdržela

ád psaný, první to zákonník slovanský, známý jménem „Pravda

ruská", jenž vydán byl mstu Novgorodu.

Pravda ruská jakožto zákon svtský — na rozdíl od zákon
církevních, zvaných uomokanouem — stanoví nejdležitjší vci

života veejného dle starého práva obyejového, zaínajícího

arci již podléhati zmnám : stanovena jest krevní msta, nebylo-li

však mstitele krevního, mla místo „hlava" ili pokuta penžní;

v podobném pomru stanoveno i o poranní; obecná poruka*

a svod jsou v plné síle; pi soudu rozhoduje svdectví, písaha a

soud boží ohnm, vodou a meem ; ddické právo jeví již patrné

stopy rozpadávajících se rod. objevují se i první stopy odúmrtí

knížecích: kupec ruí za dluhy své i osobou svou atd,, celkem

ády nejnutnjší a nejastjší, jež rozhodovati jest i soudcm,

kdežto pe zvláštní dle starého ádu písluší ped soudnou

stolici knížecí.

b) Prvenství zem Kyjevské

Po smrti Jaroslavov nabývá, jakož výše povdno, platnosti

ád staršinství a djiny ruské zaínají se vyvíjeti odtud zp-
sobem novým : lenové knížecího rodu již nevymírají, aby tak

umožnili opt sjednocení veškeré Rusi v jednch rukou, jako

se stalo po smrti Svatoslava a Vladimíra, ale rozmnožují se vždy

více. Jelikož pak každý dorostlý len panujícího rodu ml právo

alespo theoretické k njakému údlu, záviselo drobení zem
ruské pedevším na množícím se potu Rurikovic, i bylo za-

jisté podporováno tím, že jednotlivá území kmenová nebo, jak

se na Rusi íkalo, jednotlivá msta (hrady kmenové se svým

územím) dosud nepestala tvoiti zvláštní administrativní celky,

tak že oživené vdomí místní samostatnosti valn ulehilo rychlé

utvoení se údl. Odtud také dá se vysvtliti, že obyvatelstvo

nejednou v astých rozepích mezi Rurikovici hrálo tak roz-

hodné úlohy.

5*
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1054 Pi vší té místní rozdrobenosti, která týkala se nejen kme-

nových území, ale jejich ástí, seskupených opt dle hrad neb

mst, zachovalo se vždy vdomí jednoty zem ruské, a místní

zájmy neovládly celkem, nebo jednotlivé vtve Rurikovicfi ne-

vládly ddin jednotlivým územím, ale jednotlivá knížata pe-

cházela z knížectví jednoho do druhého, ímž i zabránno trva-

lému odcizení se jednotlivých území od celku, který mimo spo-

lený knížecí rod ml spolené pojítko ješté i ve spoleném ja-

zyku i spolené víe a bohoslužb. Obrat v tomto drobení zem
dal se podobné jako v echách, v Polsku a Srbsku oekávati

pouze od ztenení potu len v rod knížecím neb zmožení se

jednoho z knížat neb území, tak aby pirozen ostatní upadli

od nho v závislost, ili aby staršinství obrátilo se opt v je-

dinovládu.

Velkoknížecí stolec zaujal po smrti Jaroslava nejstarší z ži-

1054 vých dosud pti syn téhož Jaroslava, totiž Izjaslav (1054 až

1078 1078). Když po tech letech Váceslav Jaroslavi v údlu svém

Smolenském zemel, pesthoval se na jeho místo nejmladší

Igor, a když i on téhož roku zemel, rozdlili zbývající ti

bratí údl smolenský mezi sebou. Opuštný od Igora Vladimír

volyúský dostal se do rukou Rostislava Vladimírovie, syna Vladi-

míra Jaroslavie, kterýž zemel ješté ped otcem svým velkým

knížetem Jaroslavem. Rod tento vylouen jest, podobn jakož

i rod Izjaslava, nejstaršího syna Vladimírova, z nárok na velko-

knížecí stolec, a sice z té jednoduché píiny, že otcové jejich

nezasedli na stolci Kyjevském. Za to inili si synové Rostislava

Vladimírovie, hrdiny to udatného, který opustiv Voly a odešed

do Tmutorakan mnohé vítzné boje vedl se sousedy Kavkaz-

skými, až od ekv úkladn otráven jest (1067), nároky na

zemi Volyskou a zavdali pvod k vtšímu oddlení se zem této

od ostatní Rusi.

V tuto dobu zatlaeni jsou koovní Peenzi od hroznjších

ješt nájezdník, Kuman neboli Polovc ze stepi ernomoské,

tak že utekli se za Dunaj do dnešní Dobrudže, tedy do íše

byzantské, kdež však konen poteni na ústí Marice a dsné

vyhubeni jsou.
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Nov pisthovalí do stepi eruomoské Kuinani uinili

r. 1068 první nájezd na zemi ruskou. Knížata ruská byvše po- 1068

ražena utekla do Kyjeva, a Kyjevští žádali zbran, aby dále

mohli se bíti s Polovci; když pak jim odepeno bylo, vyhnali

Izjaslava a dosadili na stolec velkoknížecí Vseslava, z výše zmín-

ného rodu Izjaslava Vladimírovie, kterýž ped rokem zbaven

byl knížectví svého Polockého. protože napadl Novgorod, a držán

ve vazb v Kyjev.

Vyhnaný Izjaslav navrátil se pomocí polskou (10G*J) a zaujal 1069

opt stolec velkoknížecí; znepáteliv se však s bratry svými

vyhnán jest od nich opt, a Svatoslav Jaroslavi (107.3— 1076) 1073

dosedl na stolec velkoknížecí. Po brzké smrti Svatoslavov vrátil ^Qjg

se Izjaslav opt s pomocí polskou, ale padl již r. 1078 v bitv

na Néžatin Niv blíž Cernigova, když táhl na pomoc bratru

svému Vsevolodu proti synovcm, hlásícím se o údly; Vsevolod,

jakožto jediný již ze synft Jaroslavových, zaujal stolec velko-

knížecí (1078—1093). 1078

Za panování Vsevoloda mnohé byly spory o údly, pede- 1093

vším o zemi Volyskou, která tudíž rozdlena na Voly a po-

zdji tak zvanou Hali. Ve sporech tchto domácích mezi knížaty

ruskými, ješt více však v bojích proti Polovcm proslavil se

již tehdy syn Vsevolodv Vladimír Monomach, jemuž otec, od-

cházeje do Kyjeva, postoupil dosavadní údl svj ernigovský.

Ze syn Jaroslavových dosedli celkem ti na stolec velko-

knížecí: Izjaslav. Svatoslav a Vsevolod. Popudem Vladimíra

Monomacha, syna Vsevolodova, dosedl po smrti Vsevoloda v Ky-

jev syn Izjaslavv Svatopluk (1093— 1113), na základ tom, že 1093

jeho otec byl prvým ze syn Jaroslavových, kteí zaujímali stolce ^^^3

velkoknížecí.

Povolností Monomachovou nebyl však na Rusi zjednán mír

:

Polovci hubili jižní krajiny ruské, porazivše Svato[duka a Mono-

macha, takka dle vle své ; s jejich pomocí zmocnil se Oleg,

syn Svatoslavv, kterýž dosud meškal v Tmutorakani,. msta a

zem CerQigovské proti Monomachovi, ale za nedlouho byv od-

tud vytištn ustoupil do zem Suzdalské. aby dále bojoval se

syny Monomachovými zde vládnoucími.
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1097 Spory tyto urovnány teprve na sjezde v Lubei (1097), kdež

knížata shromáždní „pravili k sob kouce: Pro hubíme zemi

ruskou, sami proti sob bojujíce? a Polovci zemi naši pivádjí
na mizinu, a rádi jsou, že mezi sebou vedeme války; nyní však

od toho asu budme srdce jednoho, a opatrujme zemi ruskou,

a každý a drží díl svj otcovský (totiž zem, kterými vládli

pvodn otcové jejich, synové Jaroslavovi) : Svatopluk Kyjev po

Izjaslavu, Vladimír Mouomach po Vsevolodu (Perejeslav), David,

Oleg a Jaroslav po Svatoslavovi (ernigov s krajinami severo-

východními i s Tmutorakaní); a ti také, kterým Vsevolod rozdal

msta: Davidovi Vladimír (Volyský) a Ptostislavicm : Pemysl

Volodarovi a Terebovl Vasilkovi".

Sotva však knížata opustili Lube, zaaly domácí války

znova, nebot kníže David namluvil velikému knížeti, že smlý
Vasilko chce je pipraviti o panství, i piml jej k tomu, že

Vasilko ješt na zpátení cest úkladn v Kyjev zajat, oslepen

a odvezen do Vladimíe. Skutek ten pobouil ostatní knížata:

vytáhl Vladimír Monomach se syny Svatoslavovými proti veli-

kému knížeti a usmíeni jsou, ležíce proti Kyjevu, pouze slibem,

že Svatopluk vyžene Davida jakožto vinníka z údlu jeho. David

vydal sice zatím oslepeného Vasilka bi-atru jeho Volodarovi, ale

sám musil utéci z Vladimíe k Lechm; veliký kníže, opanovav

údl Davidv, zamýšlel vyhnati i Rostislavice, ale nepoídil,

akoliv mu na pomoc pišli Uhi.

Konené narovnání stalo se na novém sjezde knížat na

1100 Vitiev nedaleko Kyjeva (1100), kdež Rostislavii ponecháni

v držení ervené (haliské) Rusi, Vladimír pak odevzdána synu

Svatoplukovu Jaroslavu. Smíivše se takto podnikli knížata spo-

lenými silami dv výpravy válené proti Kumanm i pronikli

až na Don; hlavním hrdinou byl Vladimír Monomach.

Svatopluk zemel r. 1113 a Kyjevští zvolili, pominutím rodu

1113 Svatoslavova, za velkoknížete Vladimíra Monomacha (1113 až
az
1125 1125), nejslavnjšího tehdy hrdinu ruského, kterýž po druhém

vyzvání skuten uvázal se v stolec Kyjevský. Synové Svato-

slavovi, málo oblíbení, neinili mu v panství pekážek; když
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pak se mu protivil Gleb, kníže MinskyJest pokoen a odveden

do zajetí do Kyjeva.

Podobn pokoen i nejstarší syn Svatoplukv Jaroslav, pa-

nující ve Vladimíi, i vyhnán jest z údlu svého a nepomohlo

mu, že vrátil se s pomocí polskou, uherskou i s pomocí Rosti-

slavicii haliských, nebo zabit jest pod Vladimíi.

Navenek pak vítzila zbra ruská proti Polovcm. ba zbran

ruské zasáhly až na Dunaj: na severu bojoval syn Monomachv
Mstislav s udí (1116), syn téhož Vsevolod s Jeraí (1120) a Jurij. 1016

syn Monomachv. podnikl vítznou výpravu do Bulhar (1120). 1120

Tak obnovil úspch zbraní Vladimíra Monomacha starou

válenou slávu Paisi, jejížto výrazem byla i carská koruna, kterou

slavné poselství ecké pineslo Monomachovi od císae Alekseje

Komnena, odkudž také Monomach nazýván bývá carem. Byla

pak v držení rodu Monomachova tehdy nejvtší ást zem ruské:

vedle území Kyjevského, kde vládl sám Monomach. vládl v Nov-

gorod nejprve syn jeho Mstislav, pak syn téhož Vsevolod; ve

Vladimíi Volyhské, dobyté na Jaroslavu, vládl syn Monomachv
Ptoman a po nm Ondej ; v Perejeslavi, v pvodním údlu Mo-

nomachové, syn jeho Svatoslav a po nm Jaropluk; v Suzdali

Jurij a v Smolensku Svatoslav, pozdji Václav.

Než nejen slávou válenou, ale i ctnostmi míru proslavil se

Monomach, tak že platíval za vzor knížatm doby pozdjší pro

zásady vladaské, kteréž sám vyslovil v pouení k synm svým

v tato pozoruhodná slova: „Nade všecko pak nezapomínejte na

chudé, ale pokud mžete, podle síly je živte, i pidávejte sirot-

kovi, a vdov dopomozte práva sami, a nedopouštjte mocným,

aby zahubili lovka. Nezabíjejte nikoho, bud práv anebo kiv,

ani pikazujte jeho zabiti: bude-li povinen pokutou smrti, ale

duše žádného kestana nechtjte zahubiti . . . Staré cti jako

otce, a mladé (miluj) jako bratry. V dom svém nelete se, ale

ke všemu pihlížejte: nespoléhejte na správce, ani na sluhu,

aby lidé, picházejíce k vám, neposmívali se domu vašemu, ani

obdu vašemu. Na vojnu vyšedše nelete se, nespoléhejte na

vojvody; neoddávejte se ani na pití, ani na jídlo, ani naspaní;

a stráže sami zizujte, a v noci, když jste je byli se všech stran
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okolo vojska zídili, tehdy lehnte, a ráno asn vstate; a

zbran nesnímejte se sebe, dokud jste záhy všeho vkol nevy-

šetili : neb pro lenivost nenadále hyne lovk. Vystíhej se lži

a opilstva i smilstva, neb tím hyne duše i tlo. A na cest, kudy

koli pjdete po svých zemích, nedopouštjte sluhm, ani svým^

ani cizím, a5y komu dlali škodu, ani ve všech, ani na úrodách,

aby vás (lidé) neproklínali. A kudy pjdete, i kde stanete, na-

pojte, nasyCte prosícího; zvlášt pak uctte hosta, odkudžkoli

pijde k vám, bud prosty aneb urozeny, aneb posel; a nemžete-li

darem, tehdy aspo jídlem a pitím. Nemocného navštivte, mrt-

vého doprovodte, protože všickni jsme smrtelní; a lovka ne-

mite, ale pozdravíce ho, dobré slovo jemu dejte. Ženy své mi-

lujte, ale nedejte jim nad sebou vládnouti. Toto pak budiž váni

vrchem všeho: báze boží mjte nade všecko" . . .

Po smrti Vladimíra Monomacha následoval na stolci velko-

1125 knížecím nejschopnjší syn jeho Mstislav (1125— 1132), ímž

ád staršinství úpln jest porušen, arci pirozené následkem

toho, že rod Vladimíra Monomacha vládl nejvtší ástí údl-

ných knížectví a po celou dobu panování Mstislavova vyzname-

nával se vzornou svorností.

Za takých okolností mohl Mstislav vésti vládu pevnou ru-

kou, jako bývalo za otce jeho: knížata Polotí, poraženi jsouce

od nho, musili odejíti do vyhnanství do ecka proto, že ne-

úastnili se výpravy proti Polovcm. a na jich místo dosazen

syn Mstislavv Izjaslav. Na severovýchod sváili se tou dobou

knížata údlná, a zavdali Mstislavovi píležitost zasáhnouti do

sporu jejich, kdežto na západ, v údlu Haliském syn Volo-

dara Rostislavie, Vladiraírko spojil dívjší dva údly v jeden.

Po smrti Mstislavov nastoupil nejstarší po nm bratr Jaro-

1132 P^^''^ (1132— 1139), jehož panování naplnno jest spory v rode

^^fo Monomachóv, prvé svorném. Následek tchto spor byl pede-

vším ten, že knížata Polotí vrátili se z ecka a zaujali opt

své knížectví. Když pak zemel Jaropluk (1139) a tetí ze syn
Monomachových Václav zaujal velkoknížecí stolec, vyhnán jest

z Kyjeva od knížat ernigovských, kteíž dle ádu staršinství

az

1132



1. Boha pedtatarská. b) Prvenství zem Kyjevské. 73

právo mli na stolec velkoknížecí ped rodem Monomachovým,

a Vsevolod Olgovi (1139- 114G) usadil se v Kyjev. ^039

Panování jeho nebylo však rovnž pokojné; zápasilt i s ro- lUG

dem Monomachovým, ba i s vlastním rodem svým, a nad to ne-

dovedl získati si pízné ani v Kyjev; a když po jeho smrti

nastoupiti ml bratr jeho Igor, tu strana nespokojená v Kyjev

pozvala na trn syna Mstislavova Izjaslava ÍLU')— 1154), nej- 1146

nadanjšího z rodu Monomachova, kterýž porazil a zajal Igora 1154

a dosedl na stolec.

Y tu dobu byli však na živ ješt dva strýcové jeho, t. sy-

nové Vladimíra Monomacha, zmínný již Václav a Jií; z tch

Jií, kníže Suzdalské, nechtje dopustiti takového porušení práva

staršinství, zaal váliti s Izjaslavem, na jehož stran stál i Vla-

dimírko Haliský, kdežto na stran Izjaslavov stál král uher-

ský Gejza, oženivší se se sestrou Izjaslavovou. Dvakráte musil

ustoupiti Izjaslav Jiímu a udržel se konen jen tím, že po-

zval k sob do Kyjeva druhého strýce svého Václava a rozdlil

se s ním o vládu, tak že Václav držel titul velkoknížecí, vlastní

vláda však byla v rukou Izjaslavových.

Po smrti Izjaslavov pozval sob do Kyjeva staiký Václav

Vladimírovi. jsa již na sklonku života, bratra Izjaslavova Ro-

stislava Mátislavie. knížete Smolenského (1154), kterýž vynikal ll5i

sice pobožností i jinými dobrými vlastnostmi, ale nevyrovnal se

nikterak bratru svému Izjaslavu v chrabrosti. Vstoupiv v boj s kní-

žetem ernigovským Izjaslavem Davidoviem, spojeným s Jiím

Vladimíroviem., knížetem Suzdalským, poražen jest i utekl zpt

do Smolenska, a Izjaslav Davidovi opanoval Kyjev, musil však

ustoupiti Jiímu, když tento, jakožto jediný ješt syn Monoma-

chv, žádal stolec Kyjevský pro sebe a vojensky vytáhl proti

nmu (1155). Spojiv se s Jaroslavem Osmomyslem, udatným 1155

knížetem Haliským, vytáhl proti odvážnému Mstislavu, synu

velikého knížete Izjaslava Mstislavie, ale marn oblehav opa-

novanou jím Vladimír na Volyni zpsobil proti sob spolek

zmínného práv Mstislava Vladimíského, Rostislava Smolen-

ského a Izjaslava ernigovského. kteíž se tí stran chystali se

jej napadnouti; prve však než došlo k útoku spolenému, ze-



74 IH- Doba údlná.

1157 mel Jií (1157), a Kyjevští povolali na trn nedávno ustoupiv-

šího Isjaslava Davidovie Ceruigovského.

Nový veliký kníže neupevnil se však ani tentokráte na trn
Kyjevském. Vzbudil totiž proti sob mocný spolek celého rodu

Monomachova i spojeného s ním mocného knížete Haliského

Jaroslava Osmomysla, když zdráhal se vydati potulného knížete

Ivanka, píjmím Berladníka, soupee Jaroslava Osmomysla arci

bezmocného.

Izjaslav Davidovi chtl pedejíti protivníky své nenadálým

útokem, napadl Volyského knížete Mstislava Izjaslavie, ale

zradou ásti vojska svého donucen k ústupu. Mstislav Izjaslavi

1159 pešel sám k útoku, opanoval Kyjev (1159) a povolal strýce

svého Bostislava Mstislavie na stolec velkoknížecí. Opanoval

sice Izjaslav Davidovi ješt jednou Kyjev (1160— 1161), ale od

spojených s Rostislavem knížat poražen a na útku zabit. Ro-

1168 stislav Mstislavi vládl pak až do své smrti (1168) i povedlo se

mu usmíiti nekonené spory údlných knížat.

c) Prvensivi zem Suzdalské.

Po smrti Rostislavov bylo nkolik nápadník na stolec

Kyjevský: pedevším nejstarší z knížat ruských Svatoslav Vsevo-

lodovi, kníže ernigovský, dále z rodu Monomachova poslední

ješt syn knížete Mstislava, Vladimír Mstislavi, pak syn Jiího

Dolgorukého, mocného nkdy knížete Suzdalského, Ondej Bo-

goljubský. Proti tmto nejvíce oprávnným nápadníkm opanoval

1168 však stolec velkoknížecí udaly Mstislav Izjaslavi, kníže Voly-

ský, tak že panství Kyjevské zstalo v rod Monomachov.

Když se však Mstislav znesváil s píbuznými svými o údly

a nad to i syna svého Romana dal Novgorodským za knížete,

prohlášen Ondej Jurjevi Bogoljubský návodem píbuzenstva

Mstislavova za nejstaršího v rod Rurikovic. Týž pak vypravil

vojsko proti Kyjevu, jedenácte knížat ruských pidružilo se k vý-

prav a Kyjev obležen : po tydenním obléhání nedobytý dosud

1169 Kyjev vzat jest útokem (1169), Mstislav Izjaslavi utekl zpt

na Voly, msto po dva dny pleuno a nepovzneslo se více

k dívjší moci a sláv.
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Dobytím Kyjeva a vyhnáním Mstislava staršinství pešlo na 1169

Otideje Jurjevie, avšak ten nepesídlil do Kyjeva, nýbrž z-

stal i na dále na severu, sídle nejprve v Roštov, kteréž msto

touž dobou zaalo zastiovati staroslavnou Suzdal, pozdji ve

Yladimíi nad Kljazmou; v Kyjev pak usadil se bratr jeho

Oleb. Tak pešlo prvenství z ruského jihu na vzdálený severo-

východ nebo, lépe eeno, rozdlený jih ruský na mnohé údly

ucítil poprvé pevahu mén dosud dležitého údlu Suzdalského,

když tam práv Ondejem Jurjeviem založeno mocné a seste-

dn panství, nezávislé od mnivé nálady bojar a obyvatelstva

starších mst.

Nový vliv severu na jižní Rus pišel pedevším k platnosti

pi astých bouích v knížectví Kyjevském. Ješt r. 1169 opa-

noval totiž Kyjev opt Mstislav. kníže Volyský, ale opuštn od

spojenc zemel na Volyni (llTOj. Než i Gleb Jurjevi zemel již 1170

roku následujícího (1171), a Kyjev opanoval Vladimír Mstislavi, 1171

tehdy kníže Dorogobužský : rychlá smrt vybavila jej však od

ponížení, opustiti Kyjev, jakož rozkázal jemu Ondej Jurjevi,

tidliv msto to bez ohledu na stupe staršinství knížeti Smo-

lenskému Romanu Rostislavii.

Zatím doslechl Ondej Jurjevi. že bratr jeho Gleb sešel

smrtí násilnou, žádal vydání vrah a. když kníže Roman Rosti-

slavi neuposlechl, obdržel rozkaz odebrati se nazpt do Smo-

lenska, což i uinil.

Do Kyjeva poslán bratr Ondejv Michal Jurjevi, kterýž

na míst svém poslal bratra svého Vsevoloda. Tohoto vyhnali

však bratí Romanovi, kteí drželi rzná msta v zemi Kyjev-

ské; tu vypravil proti nim Ondej Jurjevi 50.000 muž pod

vedením syna svého Jiího, a dvacet knížat, každý s družinou,

pipojili se po cest. Veliké toto vojsko pišlo bez pekážky ku

Kyjevu, ale ustoupilo v nepoádku, když obléhání msta se pro-

táhlo a Rostislavicm z nenadání na pomoc pispl Jaroslav

Izjaslavi, nejstarší z knížat Volyských, jemuž Rostislavii po-

stoupili Kyjeva. Odtud vyhnal jej sice Svatoslav, kníže erni-

govský, ale Jaroslav opanoval opt Kyjev. Tu poali se Rosti-

slavii Smolenští smlouvati opt s Ondejem Jurjeviem, ale



7G 111- Doba údlná.

prve než tento mohl znovu zasáhnouti v rozepe kyjevské, za-

1174 vraždn jest úkladn (1174).

Po smrti Ondeje Jurjevie nastal pedevším boj o panství

v zemi Suzdalské ili Rostovské, v kterémž pomocí Vladimíe

n. Kl. zvítzil konené Michul Jurjevi. Když paK tento po dvou

1176 letech (1176) zemel, dostala se týmž zpsobem vláda do rukou

poslednímu z bratí Ondejových, Vsevolodu, kterýž usadiv se

ve Vladimíi n. Kl. — ímž prvenství na severu pešlo na loto

msto — upevnil zase vládu knížecí odstranním svých píbuz-

ných, neposlušných bojar i pominutím starších mst.

Tím upevnna zase nadvláda severní Rusi nad ostatními

údly, nebo vle Vsevolodova rozhodovala pímo nad údly

Rjazanskými, Novgorod nad Volchovem stál pod vlivem jeho,

malomocní a asto stídající se knížata Kyjevští uznávali star-

šinství jeho, knížata pak ernigovští a Smolenští, hašteíce se

práv o trn Kyjevský, musili pirozen hovti jemu.

Tehdy rovnati se mohl Vsevolodovi mezi všemi ruskými

knížaty pouze kníže Haliský Jaroslav Vladimírovi, píjmím

Osmomysl, jehož hrdinská píse staroruská (Slovo o výprav Igo-

rov) velebí tmito slovy: „Jaroslave Osmomysle, vysoko ty

sedíš na svém zlatoskvoucím stolci; svými železnými pluky pode-

pel jsi hory uherské a zastoupil jsi cestu králi uherskému,

zavel jsi vrata k Dunaji, a otevíráš brány Kyjevské."

Mocné toto panství Haliské bylo tehdy již valn oddleno

od ostatní Rusi, zstávajíc po celou tu dobu v jednom rod,

t, Rostislavic Haliských; za to však vyvinula se tu moc bo-

jarská více než kdekoliv na ostatní Rusi.

Než i toto panství Haliské za nedlouho hledalo ochrany

mocného Vsevoloda Suzdalsko-Vladimíského. Když totiž Jaroslav

1187 Osmomysl (1187) zemel, musil syn jeho Vladimír zápasiti ne-

jen s mocnými bojary, ale i se sousedem svým Romanem, kní-

žetem Volyiísko-Vladimíským, i musil hledati útoišt v Uhrách ;

1188 Uhi však opanovali Hali pro sebe (1188 — 91), a vyhnáni jsou

JJ9J teprve, když kníže Vladimír vymanil se z Uher, kdež držán ve

vazb. Za takových rozháraných pomr obrátil se kníže Vladi-

mír k strýci svému (po matce) Vsevolodu, žádaje jeho ochrany.
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I ujal se Vsevolod synovce svého, vzav písahu ode všech kní-

žat ruských, že nebudou znepokojovati jej v panství jeho, naež

ani Uhi neodvážili se dalšího útoku.

Vladimír Jaroslavi zemel (1198) nezjtaviv žádných d- 1198

dicv; i opanoval Hali nejmocnjší soused Roman, kníže Vo-

lysko-Vladimíský, a spojil tak dv knížectví v jednch rukou.

Spojenou touto silou dobyl kníže Roman i Kyjeva, ale ponechal

rozhodování o knížectví tom Vsevolodu, kterýž tu dosazoval kní-

žata, žádaje na nich písahu vrnosti nejen pro sebe, ale i pro

dti své.

Kníže Roman nepanoval však dlouho : vypraviv se vojensky

do Polska, padl v bitv u Zavichvosta (1205); jelikož pak za- 1205

nechal maloleté dva syny, Daniela a Vasilka, stala se Hali rej-

dištm dlouhých boj o panství, v kterýchž úastnili se rzní

knížata ruští, Poláci i Uhi. poslední zprvu jako ochránci syn
Romanových, pozdji, když jeden z bojar haliských, jménem

Vladislav, zmocnil se trnu (1213), opanovali, spojeni jsouce

s Polákv, Hali pro svna krále Ondeje, Kolomana (1213—1218, 1213
až

1219—1221). 1-221

Nebezpeným soupeem nového toho panství uherského

v Halii stal se kníže Mstislav Mstislavi, píjmím Udaly, nebof

byl nejproslavenjším hrdinou mezi tehdejšími knížaty ruskými

:

opustiv po dvakráte knížectví Novgorodské, vyhnal Uhry konen
z Halie a uvázal se sám v panství to, kdežto starší ze syn
Romanových tehdy konen opanoval Vladimíské knížectví na

Volyni; než stálého pokoje ani tu nezjednáno.

Jmenovaný práv Mstislav Mstislavi zpsobil též prvé ote-

sení panství Suzdalského, vymaniv Novgorod z podruí knížete

Vsevoloda. Po smrti Vsevoloda (1212) panství Suzdalské, dosud 1212

tak mohutné, klesá snad i vinou samého Vsevoloda. kterýž umí-

raje penesl staršinství na druhorozeného syna Jiího, odstrením

prvorozeného Konstantina, a zavdal tím podnt k domácím spo-

rm, prbhem kterých zem Suzdalská pozbyla svého dosavad-

ního pedního postavení, a sice na dlouhou dobu, nebo nadešla

veškeré Rusi doba zápasu s divokým nájezdníkem, s Mongoly,

neb, jak astji se íká. s Tatary.
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2. Prvý nájezd tatarský.

1224 Mongolové neboli Tatai jsou národ plemene žlutého. O
nepamti obývali ve východní ásti vysoiny stredoasijské, na

jihovýchod od jezera Bajkalského, rozdrobeni jsouce na malé

kmeny. Na poátku XIII. vku spojil tyto kmeny chán Zlaté

hordy Temuin, známý též jménem Džingischán, proslavený

jako veliký zákonodárce a rovnž jako zakladatel ohromného

panství mongolského. Podmaniv si kmeny tatarské i turecké

zahájil Temuin adu výboj svých, na východ do íny, na

západ pak pokoil slavnou íši Chovaresmovc na východe

moe Kaspického, tak že veliká ás Asie octla se v jeho moci.

Roku 1223 udeili vdcové Džingischánovi Nujan a Subutaj

na Kumany ili Polovce koující ve stepi ernomoské a pora-

zivše je zaplavili zemi jejich. Tu hledali Polovci pomoci u kní-

žat ruských, kterýmž ped tím tak asto sami pomáhávali v do-

mácích sporech — což arci nevadilo obasnému válení, pepa-

dání a pustošení na vzájera, jak se strany knížat ruských, lak

se strany Kumanu. Chán Kumanský Kután, tes knížete Hali-

ského Msti sláva, obrátil se pedevším k tomuto. Nešete ani

dar ani pkných slov pemlouval knížata ruská: „Dnes zapla-

vili Tatai naši zemi, zítra poplení vaši
;

jestliže nám nepom-
žete, budeme my pobiti dnes a vy zítra."

Knížata ruská sjela se na poradu do Kyjeva: Mstislav Ro-

manovi kníže Kyjevský, Mstislav Svatoslavi kníže ernigovský,.

Mstislav Mstislavi Udaly kníže Haliský, Daniel Romanovi kníže

Volyský a mnoho jiných knížat. Po dlouhém rokování rozhodli

konené táhnouti do pole proti Tatarm, nebo lépe prý sraziti

se s nepítelem v zemi cizí, než doekati ho v zemi vlastní.

I sbírala se vojska ruská na pokraji stepi : pluky kyjevské,..

smolenské, ernigovské a jiné pipluly na lodích po Dnpru,

jiné dorazily po suchu, Halití pak v tisíci lodicích spustili se

po Dnstru do erného moe a pipluli po Dnpru vzhru;,

i bylo prý lodic tolik, že možno bylo pejíti Dnpr suchou no-

hou; pišla i branná síla polovecká. Vyšedše na východní beh

Dnpra knížata ruská, srazili se, v ele Mstislav Mstislavi Udalý.„

s pedním vojem tatarským kterýž jal se ustupovati.
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Osm dní táhli tedy Rusové s Polovci, až stihli hlavní voj- 1224

sko tatarské na ece Kalce pi moi Azovském. Pešedše eku
Rusové položili se táborem. Mstislav Mstislavi Haliský vyjel

z tábora, aby prohledl si postavení tatarské; když pak chvíle

zdála se mu píhodnou, povelel svým, aby pipravili se k bitv.

Opodál táboícím knížatm ani neoznámil, že míní udeiti na

Tatary, aby nemusil s nimi podliti se o slávu.

Tak svedena jest dne 16. ervna 1224 bitva s Tatary: první

srazil se s Tatary Daniel Romanovi, kníže Volyský, tehdy osm-

náctiletý, a a hned na poátku bitvy rann jest do prsou, bo-

joval udatné v ele svých i podailo se mu zatlaiti Tatary.

Podobné ustupovali Tatai i ped Olegem, knížetem Kurským.

Tu však Polovci, súastnní v bitvé, dali se na útk a uvedli

ve zmatek bojovníky ruské i voje v táboe k boji se chystající,

a zavdali tak prvou píinu k porážce všech knížat ruských,

jaké nebývalo od poátku djin ruských. Bojišt pokryto jest

mrtvolami : jediných Kyjevan padlo 10.000 a sotva desátá ást

se zachránila útkem za eku Dnépr. Kníže Kyjevský Mstislav

Romanovi padl se svými na ece Kalce, kdež z opevnní na

rychlo uinného ti dni bránil se Tatarm. Mstislav Svato-

slavi ernigovský se synem svým zahynul na útku, Mstislav

Mstislavi Haliský zachránil se za eku Dnépr.

Tatai poplenivše ješt jižní okraj iny ruské vrátili se do stepi

polovecké a odtáhli pak do Asie, i nebylo prozatím o nich slechu.

Tyto hrzy nájezdu tatarského brzy byly zapomenuty a kní-

žata sváili se opt dále mezi sebou, a domácím ptkám, pi
kterých užíváno i cizí pomoci, nebylo konce.

Krátce po bitv osudné na Kalce znesváili se oba hlavní

úastníci Mstislav Haliský a ze jeho Daniel Romanovi Vla-

dimíský, pi kteréž píležitosti pomáhali Danielovi Poláci, Msti-

slavovi Polovci (1225). 1225

Sotva že uinn byl smír, napaden jest Mstislav od krále

uherského Ondeje H. (1226), kterýž pro nejmladšího syna svého 122&

Ondeje, zasnoubeného druhé dcei Mstislavov a panovavšího

(1222—1226) v Pemysli, chtl dobyti celé Halie. Uhi jsou

sice zatlaeni pomocí Daniele Romanovie, ale Mstislav, ned-
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vuje pece bojarm, zejména když družina jeho zahynula na

1227 Kalce, odevzdal Hali Ondejovi dobrovoln (1227) a sám se

odsthoval do Kamence Podolského, kdež i v krátce zemel (1228).

Statený Daniel Romanovi opanoval Podolí po smrti tchána

1229 svého, ano (1229) podailo se mu vytisknouti Uhry a opanovati

Hali, arci na krátko. Ondej vtrhnul r. 1231 optn do Halie

1234 a pomocí bojar opanoval opt zemi, až r. 1234 obležen jsa

v Halii zemel, ímž i skonilo se panství uherské v Halii.

Dosednuv na trn otce svého již po tvrté, Daniel Roma-

novi ani tentokráte nevládl dlouho. Spojiv se totiž s Vladimí-

rem, knížetem Kyjevskym, plenil zemi ernigovskou. Konené

však oba spojenci jsou poraženi pomocí Polovc i zaplatili draze

za útok na ernigov: Vladimír ztratil Kyjev, Daniel pak Hali,

^235 kterouž opanoval Michal kníže ernigovský (1235). Vladimír

vrátil se sice do Kyjeva, ale byl záhy zatlaen Jaroslavem Vse-

volodoviem, dosud knížetem Novgorodským, a jedním z nej-

podnikavjších knížat ruských.

1236 Mový vpád Tatar (1236) ml pak za následek nové zmny:

Jaroslav Vsevolodovi pospíšil na sever do Vladimíe n. Kl.,

aby ujal se velkoknížecího stolce, jakmile uslyšel, že bratr jeho

Jurij zahynul proti Tatarm, Kyjev opanoval kníže Michal erni-

govský a Daniel Romanovi vrátil se do Halie.

3. Druhý nájezd tatarský.

Roku 1227 zemel Džingischán, zstaviv vládu v zemích asij-

ských synu svému Oktajovi ; co však na západ Uralu, mezi Ura-

lem a Volhou, až do stepí Poloveckých, bylo pod vládou tatar-

skou, to dostalo se v údl synovi Oktajovu Batu chánovi, jehož

jméno potom východní Evrop zstalo v dsné pamti.

Již r. 1236 vypravil se Batu chán s 300.000 bojovníky a

udeil na zemi Bulhar Povolžských, dobyl hlavního msta jejich

Bolgaru a poplenil celou zemi jejich. Tlupy uprchlých Bulhar

uchýlily se na pdu ruskou, prosíce úpnliv velikého knížete

Jiího, aby je usadil na ruské zemi; jelikož pak byli Bulhai

lidem pracovitým, pijal je veliký kníže ochotn a usadil je po

mstech Povolžských.
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Následujícího roku (1237j prodral se Batu velikými lesy 1237

mezi Volhou a Okou a zastaviv se v poíí Sury eky žádal

iia knížatech líjazauskych, aby dali jemu desátek i z knížat

i lidu obecného i dobytka. Knížata však odpovdla poslm

Batu chána: „Až nikdo z nás nezbude, pak bude vše vaše."

Uslyševše tuto odpoved. hnuli se Tatai k ece Oce, oblehli 16.

prosince msto Rjaza a 21. vzali a vypálili msto, obyvatelstvo

vyhubili. Popleuivše zemi Bjazaúskou hnuli se ke Kolomn,

kdež je oekával s vojskem syn velikého knížete, Ysevolod Jur-

jevi, kterýž však poražen jest a sotva s hrstkou vojska za-

chránil se do Vladimíe n. Kl.

Tatai táhli dále: vzali a zapálili Moskvu a 3. února obje- i238

vili se ped Vladimíi n. Kl., která se jim postavila na odpor.

jNIezi obléháním vzali a vyj)álili Tatai staroslavný Suzdal a

7. února dobyli útokem i Vladimíe : slavené stolní msto velko

knížecí jest zapáleno a obyvatelstvo pobito. Podobným zpsobem
znieno bhem msíce února ješt jiných trnácte mst, zejména

Rostov, Jaroslavl. Gorodec, Jurjev. Dmitrov a Tver: vesnic a

iiehrazených míst popleuili Tatai bez potu.

Veliký kníže Jií, jehož rodina ve Vladimíi vyhubena,

sbíral zatím v Povolží vojsko i postavil se konen Tatarm
na ece Šiti dne 4. bezna 1238: avšak vojsko ruské jest obklo-

peno a pobito ; sám veliký kníže padl v bitv.

Od eky Šiti táhli Tatai dále, vzali a vyi)álili msto Tor-

žok (23. bezna) i namíili k Xovgorodu na jezee Ilmenském.

Cesta k Novgorodu vedla však velikými lesy, pes mnohé eky
íi bažiny, a Tatai, obávajíce se, aby zatím snhy neroztály.

upustili od zámyslu svého i obrátili se smrem jihozápadním,

vzali a vypálili po sedminedlním obléhání msto Kozelsk, jehož

obyvatelstvo staten, a nadarmo, se bránilo, a probrali se

v step, kdež porazili Poloveckého chána Kutaná. Polovci, ustra-

šeni nájezdem Tatar, úprkem opouštli sídla svá, utíkajíce na

západ, kdež hlavn v zemi uherské nalezli útulku a nových sídel.

Následujícího roku (1239) objevili se Tatai znova na severo- 1239

výchoJa poplenili zemi Mordvin a pronikli až po eku Kljazmu.

kdež ustrašené obyvatelstvo ped nimi utíkalo na všecky strany.

J. L Pió: Djiny nár. ruského. Q
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1239 Tou samou dobou uinili Tatai ze stepi ernomoské nájezd

na jižní Rus: dobyli Perejeslav, obyvatelstvo bud pobili, bu
odvedli v step, a rovnž tak rychle dobyli i ernigova, msto
zapálili a obyvatelstvo pobili. Pední voje tatarské již tehdy

objevily se proti Kyjevu, aniž by však co vážného pedsevzaly

;

nicmén utekl kníže Michal z Kyjeva a, marn hledaje pomoci

v Uhrách a v Polsku, uchýlil se konen k Danielovi Romanovii

do Halie.

Pohroma oekávaná stihla Kyjev teprve roku následujícího

1240 1240. Batu chán pitáhl s ohromným vojskem a položiv se ko-

lem msta, hnal hlavním útokem na Lešskou bránu. Obyvatel-

stvo hájilo se staten vedením tisícníka Dimitrije, ale Tatai

po zoufalém zápasu vzali pece hradby mstské. Obyvatelstvo

vystavlo sice na rychlo novou zed ze deva, ale po krvavém

zápasu i ta jest vzata, a Kyjev dostal se v plen Tatarm dne

6. prosince. Zpráva o dobytí Kyjeva zpsobila postrach po celé

jižní Rusi. Knížata Michal Kyjevský a Daniel Halisky ze stra-

chu uchýlili se ze zem, prvý do Polska, druhý do Uher a Batu

chán bez pekážky táhl na západ: vzal a spálil Vladimír na

Volyni, Kamenec, Hali a jiná msta ruská.

Mezi tím, co takto tém celá Rus zaplavena jest od divo-

kých koovník, nalézaly se ob hlavy západního svta kestan-

ského, papež a císa, v tak tuhém zápasu v Itálii, že pro zápas

svj nemli oí pro obecného nepítele, zstavujíce náhod, jak

kdo s ním se spraví. Když tedy Baiu chán vtrhl dále do Evrop},

nalezl jednotlivé zem málo pipravené. Rozdliv vojsko své,

poslal Batu menší jeho ást pod vedením Pety smrem západ-

1241 ním, kterýž dobyl Sandomíe (13. února 1241), vypálil opuštný

Krakov (31. bezna) a popleniv drahnou ást Polska, porazil

knížete Jindicha Pobožného u Lehnice i9. dubna), prve než

eský král Václav mohl pispti na pomoc. Pokusivše se darmo

vniknouti Kladskem do Cech, vnikli Tatai do Moravy, kterouž

zle plenili, až u Olomouce na hlavu poraženi jsou dle povsti

od Jaroslava ze Šternberka. Peta odebral se na to do Uher,

kam zatím Batu chán s hlavním vojskem vnikl, poraziv krále

uherského Belu IV. na ece Šajav. Tatai i)oplenili zle Uhry
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i chystali se usaditi v roviné Podunajské, když Batu chána došla l-^l

zpráva, že Džingischán Oktaj zemel. Zpráva tato, jakož i úplný

nezdar zamýšlené výpravy dále na západ, již zmailo spojené

vojsko eské i zemí alpských, jakož i ástená porážka na Grob-

nikom poli, pohnuly Batu chána, že vypravil se nazpt a od-

vedl s sebou i vojsko tatarské, kterémuž vyskytl se nebezpený

soupe i v železných rytíích eských a nemén i v hrdinách

chorvatských.

Tak zachránna jest Evropa západní a ušetena zhouby

tatarské; za to jižní a severovýchodní Rus, zpustošená zpsobem

neslýchaným, zstala i na dále v poddanství Batu chána, kterýž

usadil se v šíré stepi pi dolní Volze.

4. Nmecké ády rsrtiské v Pobaltí.

Na východním behu me Baltického žili, jakož svrchu

povdno, kmenové národa litevského a finského: z prvých pro-

sluli zejména Prusové mezi dolní Vislou a Xmanem, jak svým

odporem proti vrovstm kesanským, tak i svými nábhy na

zem polské: druhý veliký kmen jejich, vlastní Litva, teprve

v konci XII. vku stává se povstnou svými nábhy do soused-

ních zemí rušivých. Z finských kmen stáli jižnjší Livové pod

vrchní vládou knížat Polockých. tak sice, že v jihovýchodní ásti

zem jejich založeny dva údly Polockých knížat; severnéjší

Estov a vlastní ud stáli pod nadvládím Novgoroda, zejména

od té doby, co kníže Jaroslav v zemi jejich založil pevný Jurjev

(dnešní Derpt r. 1030). Knížata ruská obyejn musila arci s bran-

nou družinou jezditi do zem jejich pro da. a vzájemné pleny

zhusta se opakovaly : nicmén však zstávala vodní cesta obchodní

po Dvin v úplném držení Polocka, cesta po Nv v držení Nov-

goroda.

Do tchto zemí pomorských. tehdy arci ješt pohanských,

obrátil se útoný živel nmecký, zejména po pokoení Slovan

Baltických, a sice, jako na slovanské Pobaltí, pedevším pod

rouškou šíení náboženství kestanského.

6*
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1158 Roku 1158 zahnáni jsou Bremští kupci bouí moskou k ústí

reky Dviny a zaali s tuzemci vésti obchod velice výhodný

;

i pišli opt a založili tu své skladišt. Arcibiskup Bremeuský,

dovdv se o pohanských tchto krajinách, použil píležitosti

a poslal do Livon augustianského mnicha Meinharda, kterému

také podailo se veškeré tuzemce poktíti, zaež jmenován jest

biskupem. Když však novoktnci od pravé víry zase odpadávali

a biskupu a jeho druhm úklady strojiti zaali, tu vyžádal si

biskup Meinhard na papeži, aby hlásán byl kíž proti nevícím

Livm. Prve však než došlo ku kížové výprav, zemel Mein-

1196 hard r. 1196.

Nový biskup Bartold nesetkal se s lepším úspchem : vrátiv

se tedy do Nmec, pivedl s sebou kižáky, avšak zabit jest v bitv,

kterou svedl s livskými pohany; kižáci sice zvítzili a zpusto-

šivše zemi, pinutili pohany k pijetí kestu, ale sotva že odpluli,

odpadli domorodci opt od víry.

Nedlouho na to piplul však nový biskup Adalbert s voj-

skem kižáckým k ústí Dviny na 23 korábích, a zastrašení

domorodci pokoili se opt. Než nový biskup dobe pozoroval,

že s pouhými kižáky nelze vystaiti na pokoení a opanování

1200 zem, i založil tudíž r. 1200 na ústí Dviny opevnné msto

Rygu a osadil je nmeckými kolonisty ; když pak tito kolonisté

1202 nebyli s to uhájiti a zárove obživiti se, založil r. 1202 ])0 zp-

sobu ád rytíských ve svaté zemi ád bratí meových s bílým

pláštm a ervenou hvzdou.

Kníže Polocký, zvyklý vybírati od tuzemc da, mínil vy-

bírati ji i od Nmc, a když tito ji odepeli a tuzemci žádali

ho o pomoc proti cizincm, vytáhl dvakráte do pole proti bi-

skupovi a jal se dobývati zámky nmecké ; když však bez úspchu

odtáhnouti musil, odpadli od nho Livove a pokoili se Nmcm.
Tito pešli pak k útoku a dobyli obou údl knížat Polockých

1207 v zemi Liv. t. Kukejnos a Gersik (r. 1207, 1209). Konen
však, aby získal volnou ruku k podnikm proti Estm a zá-

rove aby otevel mštanm Ptyžským cestu do vnitní Rusi,

uinil biskup Adalbert mír s knížetem Polockým a zavázal se

platiti da, kterou dosud platili Livi; než i da tuto za ne-
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dlouho odepel, a kníže Polocký neml moci, aby jej k tomu

donutil.

V zemi Est a vlastní udi usadili se Nmci ješt leheji

:

pišli, zejména když kníže Mstislav Udaly r. 1213 opustil Nov- 1213

gorod a výbojnos Novgorodská ochabla, jako pomocníci proti

Novgorodu a rozložili své posádky po pevných místech. Novgo-

rodci picházeli s Pskovskými sice ješt pro da. plenili zemi,

ale pevných míst více nedobývali. Téhož roku pak, kdy sve-

dena jest osudná bitva na ece Kalce (1224), shlukl se veškerý 1224

branný lid nmecký a s pomocí nové pibylých kižák oblehli

oporu ruského panství v udi, pevný Jurjev, dobyli po delším

obléhání msto a obyvatelstvo vyhubili. Skutek tento zstal

bez pomsty, nebo Pskovští nedohodnuvše se s Novgorodskými

nejen že odepeli úastniti se ve vvpravé proti Nmcm, ale

uzaveli i s Ptygou mír, a Novgorodští sami nemli odvahy a

odekli knížeti svému Jaroslavu vydati se na pochod.

Tak usadili se Nmci na západní hranici zem ruské a

opanovali severní pobeží Baltu ; knížata Polocká oddlená od

ostatních knížat nemla síly, aby jim v tom zabránila^ a Nov-

gorodci rozptýlili píliš své síly, postupujíce souasn na východ

k horám Uralským.

Podobným zpsobem jako na Dvin usadili se Nmci
i v zemi pruské. Jako nový apoštol pišel k Prusm r. 1208 1208

Kristián z Olivy, a když Prusové dobrovoln nechtli pijmouti

ktu, pozval si na pomoc kižáky (r. 1219— 1222\ a když ti 1219

nepomohli, založen rytíský ád bratí Dobínských. kterémuž

svrchu již zmínný polský kníže Konrád Mazovecký odevzdal

zemi Chlumskou, kudy Prusové inívali své vpády do Polska;

potom pak povolán ád rytí nmeckých (1226), který konen 1226

po padesátiletém boji poktil ohnm a meem pohanské Prusy,

nejednou užívaje pomoci kižák máš Pemysl Otakar).

Záhy však i zem polská zakusila sousedství rytí nme-

ckých, a podobn i zem litevská, kteráž práv na poátku

XIII. vku spojena jest pod panstvím jediného velikého knížete

Ilingolta. Týž vystoupil výbojn i proti Paism, penesl sídlo

své ze staroslavného Kernova do ruského Novgorodku (1230) a 1230
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1235 pokoil i Polock (1235). Tak vyskytl se zemi ruské vedle ne-

dobrých soused Tatar na východ i dvojí útoný soused na

západ : Nmci a Litva.

5. Poroba tatarská.

1241 Byla bída nekonená po celé šíré Rusi, nebot kamkoli vkro-

ila noha tatarská, jevila se spousta dsná, a co z obyvatelstva

uniklo záhub, bylo vystrašeno hrzami válenými. Že však

tehdy Rus nestala se úplnou koistí válenou výbojník cizích,

to zajisté jest zásluhou pedevším dvou knížat: Jaroslava Vse-

volodovie a syna jeho Alexandra.

Když totiž veliký kníže Jií, jakož výše povdno, zahynul

proti Tatarm, opustil bratr jeho Jaroslav knížectví Kyjevské a

odebral se do Vladimíe. I oistil kostely od mrtvol, potšil lid

ruský a shromáždil jej na rozvalinách mst. Pomýšleti na obno-

vení starodávného samostatného velikého knížectví nebylo však

možná, zejména když Tatai znovu pohrozili severovýchodní

Rusi- Musíme se pokoiti, pravil Jaroslav Vsevolodovi k lidu

svému, i vypravil se s dary velikými k Batu chánovi na ústí

Volhy, kterýž propustil jej se slovy: Bud ty starším mezi

knížaty ruskými! I vrátil se Jaroslav nazpt jako veliký kníže

poddaný Tatarm a musil dopustiti, že pišli Tatai i uinili

sepsání veškerého lidu. na základ kterého vybírali da: každý

mužský, starý nebo mladý, ml platiti po kožešin medvdí neb.

bobí neb sobolí neb hranostajové neb liší; kdo nemohl za-

platiti, toho odvedli do otroctví.

Tak zjednán až na mimoádné útisky a pehmaty výhercích

tatarských jakýsi ustálený pomr, na ten as arci jedin možný,

k hrozným Tatarm. Zbývalo tedy hlavn hájení hranic západ-

1239 nich. Tu pak sám Jaroslav ješt r. 1239 porazil Litvany, kteí

tehdy již zajíždli až ke Smolensku, a statenji ješt vedl si

syn jeho Alexandr, od r. 1236 po otci svém kníže v Novgorod

1240 na jezee Ilmenském. Roku 1240 pipluli kižáci ze Švédska;

i vypravil se proti nim kníže Alexandr s družinou nevelikou,

neekaje totiž, až by se sešla hotovost novgorodská, a porazil
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kižáky na behu Xévy (15. erveucei, tak slavné, že odtud na- 1240

zyván jest Alexandr Xvský.

Téhož roku vpadli i Néinci livonští do zem ruské, vzali

Izborsk. porazili Pskovské, oblehli msto a pinutili ke vzdání.

Spojení pak s udí napadli zemi Xovgorodskou. pustošili a olu-

povali kupce ve vzdálenosti jen 30 verst od Xovgorodu. Tu

pozvali Xovgorodští knížete Alexandra, s kterým se zatím byli

znesváili, a tento pišed nazpt oistil od Nmc nejprve oblast

Kovgorodskou (1241), vzal Pskov (1242) a porazil rytíe n- 1241

mecké spojené s udí (5. dubna) na ledu jezera Cudského tak

hrozn, že dle slov letopisce všechen led pokryt byl krví. Rovnž

tak slavné porazil i Litevce r. 1245. 1245

Veliký kníže Jaroslav Vsevolodovi zemel r. 124t; v sídle 1246

velkochánov. kamž se byl vypravil s poklonou. Mezitím pak.

co o velkoknížecí stolec sváil se Svatoslav Vsevolodovi se sy-

novcem svým Michalem Jaroslaviem, bratí tohoto Alexandr

ísvský a Ondej Jaroslavovi odebrali se k Batu chánovi, kdež

byli pijati se ctí: Ondej potvrzen na stolci velkokuížecím.

Alexandr potvrzen v knížectví Xovgorodském .a Kyjevském. Po-

mocí Tatarft vytlaen jest však Ondej se stolce velkoknížecího

a Alexandr Névský dosedl ve Vladimíi il252); synm svým 1252

ponechal dosavadní svá knížectví, bratru Ondejovi, když vrátil

se, odevzdal Suzdal.

Alexandrem Névským dosedl na stolec velkoknížecí kníže

bojovný a chrabrý: pirozeno tedy. že s výbojoými sousedy na

západ vedena válka dále, s mnivým arci štstím, a sice s Lit-

vany r. 1253. 1258. 1262. s rytíi nmeckými pak od r. 1253 1253

stále: zajímavo. že r. 1262 Novgorodští poprvé uinili spolek 1262

s Litvou o spolený útok na rytíe ádu meového.

S ohromnou vojenskou mocí tatarskou arci nebylo možno

miti se. a proto hledl Alexandr Xvský vyhnouti se všemu,

co mohlo vésti k njaké srážce neb vyvolati nový nájezd: po-

pýlal asté dary do hordy a sbíral peníze na vykup lidí ruských,

kteí padli v zajetí tatarské. Avšak i pi této umírnnosti málem

bylo by došlo k srážce: v zemi Rostovské vzbouil se totiž

r. 1262 lid proti tatarským výbrím dan a vyhnal je; po-
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1262 dobn uinili i v zemi Vladimíské, Suzdalské, Peejeslavské a

Jaroslavské. Aby zamezil pomstu tatarskou, odebral se Alexandr

do hordy, kdež podailo se mu umírniti Tatary; na zpátení

1263 cest však zemi^-el 14 listopady 1263.

1263 Pq smrti Alexandra Nvského nastoupil bratr jeho Jaroslav

1271 (1263— 1271\ dosud kníže Tverské, na stolci velkoknížecíra, ano

dosedl i v Novgorod. Tehdy ulehilo se Ilusi ponkud od Ta-

tar, nebo velíše jejich poznenáhla zaala se rozpadávati na

menší panství, a zhýralost povstalá nabranou koistí oslabila

zpsobilost válenou. Za to opakovaly se války s Litvou tém
ron, s rytíi meovými pak svedla knížata severoruská po-

1268 vstnou bitvu u Piakovora (1268) na západ od eky Narevu,

o kteréž praví letopisec : I byla bitva krvavá a s'i'ašlivá, jaké

nevídali ani otcové ani ddové; Rusové zlomili sílu nmeckou

a hnali je sedm verst až do msta Pvakovora, zaplativše arci

i sami vítzství to dosti draho.

1271 Nástupce Jaroslavv, mladší bratr jeho Vasilij (1271 až

1276 12^*3), do té doby kníže Kostromský, opanoval po Jaroslavu Nov-

gorod i hledl nejen nad mstem tímto než i nad druhými kní-

žaty sesíliti moc svou: prve však než provedl vli svou, zemel,

a stolec velkoknížecí dostal se nejstaršímu synu Alexandra Nv-

ského, Dimiirovi Perejeslavskémii.

Takovým tedy zpsobem zachován jest titul velkoknížecí a

tím i prvenství krajinám severovýchodním, Vladimíi, a to tím

spíše, jelikož knížectví Kyjevské nájezdem tatarským velice

utrplo: staroslavný Kyjev tak strašné byl zpustošen, že po od-

tažení Tatar sotva dv st dom napoítalo se v kvetoucím

dosud mst tom, a krajina kyjevská ležela poustkou, v kteréž

zetlelé mrtvoly a spáleništ byly jedinou stopou bujného nkdy

života. Co z obyvatelstva na živu zstalo, uteklo se bud na

západ do hor Karpatských neb na severovýchod, a v opuštné

krajin po odtažení Tatar projíždli se nájezdníci litevští, nebot

veliký kníže litevský Mindove (1241— 1203) opanoval znenáhla

Polock, pak Vitebsk a konen i Smolensk.

O nco mén než Kyjevsko utrpla na této jihozápadní

stran Hali. Kníže Daniel Romanovi utekl v dob nájezdu ta-
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tarského nejprve do Uher. pak s bratrem svým Vasilkem do

Polska, kdež u knížete Mazoveckébo nalezl útulku. Oba Roma-

novii. vrátivše se do vlasti, usedli každý v údlu svém :
Vasilko

jal se znova stavti Vladimír úpln zpustošenou od Tataru, Da-

niel hledl zkrotiti bujné bojary. Xež i tentokráte vyskytl se

Danielovi opt starý soupe Rostislav Michailovi z knížat er-

nigovskýcb, kterýž získav vojenské pomoci od uherského krále

Bely i Krakovského knížete Boleslava Stydlivého mínil pomocí

svárlivých bojara vydobyti stolec Haliský; avšak poražen jest

v kruté bitvé na Sánu pod mstem Jaroslaví (1240). i utekl do 1249

Uher, kdež dostalo se mu k výživ území, zvané Mava: — dcera

jeho Kunhuta stala se pak královnou eskou.

Daniel Romanovi utvrdil tudíž své panství v Halii i sou-

sedním Podolí a nejvtší ásti knížectví Kyjevského i byl. zejména

když bratr jeho Vasilko vrn stál pi nm, jedním z nejmoc-

njších knížat ruských, a byl k tomu nezávislý dosud na Ta-

tarech. Báze ped tímto mocným nepítelem, možná i horlivost

papeže Innocence IV. vedly ke sblížení Daniele s kurií ímskou,

od kteréhož ím mohl oekávati uznání svého primátu. Daniel

pak titul královský a pípadné pomoc proti Tatarftm. Než však

jednání to, zapoavší již roku 1246, dosplo k cíli, dostavili se

do Halie poslové Batu chána (1250) s krátkým zkazem: „Vydej i25C

Hali!-' Aby usmíil Batu chána, musil Daniel následovati pí-

kladu ruských knížat, musil odebrati se do hordy.

S tžkým srdcem vydal se Daniel na cestu pes Kyjev,

nebot ješt nedávno (1246) zahynul v hord kníže Michul er- i246

nigovský smrtí muennickou, když nechtl se podrobiti pohan-

ským obadm tatarským. Pišed do hordy byl Daniel pijat

dosti pívtiv Batu chánem : „Danilo, pro jsi k nám dávno

nepisely však jsi nyní se dostavil a dobe jsi uinil. Piješ ty

náš nápoj, erné mléko, kobylí kumys?' Zkroušen odpovdl

Daniel: „Nepil jsem ho dosud, ale jestli rozkážeš, budu píti."

..Vypí jen," odpovdl chán, „j>i již náš, jsi Tatar." Daniel vypil

kumys, vzdal svou úctu mocnému chánu a vrátil se nazpt

uznán v panství svém.
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1250 Pijetí Danielovo na dvoe chánov bylo bez odporu mno-

hem estnjší než pijetí druhých severoruskych knížat, Daniele

však nepotšilo: „Horší zla jest pocta tatarská," praví starý

letopisec, a ani Daniel nepomýšlel zachovati si stálou píze
tatarskou, nýbrž hledl upevniti své postavení pátelskými styky

se sousedními zemmi.

První, kdo sám hledal sblížení s Danielem, byl král uherský

Bela IV., kterýž pro nedávné své nepátelství s Danielem obával

se zlých následk ze spojení jeho s Tatary; bez obtíží tedy

sblížení docíleno a utvrzeno svadbou syna Danielova Lva s dce-

rou Bélovou Konstancií, ímž i Boleslav, kníže Krakovský, též

zet Bélv, pojat v mír.

1252 Následkem nového pátelství pomáhal Daniel (1252) pusto-

šiti Uhrm Pvakousy, kteréž zatím z ddictví Babenberského

opanoval Pemysl Otakar. Když pak síla uherská i spojenc

okázala se býti nedostatenou na pokoení ech, hledl král

Bela získati Daniele pro zámry své tím, že zasnoubil Gertrudu

Babenberskou s Romanem, druhým synem Danielovým. Následkem

nového toho satku súastnil se Daniel nové války proti e-
1254 chm a podnikl (1254) spolen s knížetem Krakovským a kní-

žaty litevskými vpád do Opavska, kteréž poplenil, aniž však Opavy

samé dobyl; nicmén vynáší jej jihoruský letopis: „Nebylo

v zemi ruské díve nikoho, kdo by byl válené napadl zemi

eskou, ani Svatoslav chrabrý, ani Vladimír svatý."

Když vracel se Daniel z výpravy této, zastali jej poslové

papeže Innocencia IV. nesouce mu korunu královskou a sli-

bujíce pomoc celého svta kestanského proti Tatarm, když by

Daniel pijal unii církevní. Daniel odkáza,! posly, aby pihlásili

se v zemi jeho a na pímluvu polskou pijal nabídnutí pape-

1255 žovo, korunoval se v Dorogoín a pijal unii (1255). Téhož

roku uzavel Daniel pátelství s ]\íindovem litevským, kterýž

také nedávno poktn jest dle ritu latinského (1251) a v od-

mnu za to od papeže též obdržel titul královský (1252),

kdežto syn jeho Vojšelk pijal v Halii pravoslaví.

Nové toto zabezpeení a sesílení moci své využitkoval však

Daniel pouze k optovaným nábhm na Jatvéhy (1255, 1256).
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Zatím vzali si však Tatai píinu ze spolku Danielova s pa- 1256

pežem k nájezdu na východní Hali (1256, 1257). Daniel

vida, že slíbená pomoc kižácká nepichází, odpadl zase od

unie, podržel však titul královský, a bránil se v pevných m-
stech proti tatarskému chánu Kuremzovi. Hfte bylo, když hned

na to nastoupil panství chán Burundaj. Tento pitáhl r. 12G0 1260

s velikou mocí vojenskou a vyzval Daniele Haliského a bratra

jeho Yasilka Vladimíského, aby táhli s ním na Litvu. Ustra-

šení knížata neodvážili se odporovati: když pak král Daniel

Haliský neodvážil se pedstoupiti ped chána, vedl Vasilko

vojsko obou knížectví a pomáhal pleniti zemi litevskou. ímž
arci dosavadní spolek s Litvou zrušen.

Roku "následujícího pitáhl Burundaj znovu a vyzval Da-

niele i Yasilka, aby dostavili se k nmu. Vasilko pišel. Daniel

pak poslal syna svého Lva. Chán pivítal oba píkrými slovy:

„Jste-li páteli mými, tedy zbote hrady své." I spálil Vasilko

pevnou Vladimír, i Lev Danielovi rozmetal nkteré hrady,

v tom potu i nedávno jím založený Lvov. jiné hrady hali-

ské však vzdorovaly, majíce etnou posádku a odvážné velitele,

ustanovené od Daniele, kterýž utekl se do Uher. Burundaj ne-

odvážil se tudíž dobývati hrady ty dobe hájené i protáhl zemí

haliskou do Krakovská, kdež zniil msto Sandomí a poplenil

zemi.

Po odtažení Tataru vrátil se i Daniel z Uher, zemel však

brzy potom (1264?). Praví o nm letopisec: „Byl král Danilo 1264

knížetem dobrým, chrabrým i moudrým : i založil hrddy mnohé,

a chrámy vystavl, a bratra svého Vasilka miloval velmi." Než

ani chrabrost, ani moudrost Danielova, ba ani mnohé hrady neb

lépe hrazená msta (kdež Daniel usídlil i Poláky i Xémce

i židy), nepomohly proti Tatarm : i Hali musila uznati panství

tatarské, musila odvádti daii (tataršinu) do hordy; než da
tu odvádli knížata sami, i nemuseli jezditi o potvrzení své do

hordy pi nastoupení: o tolik bylo postavení Halie a Vladi-

míe lehí než postavení severovýchodní Rusi.

Po smrti Daniele pipadlo království Haliské pozstalým

synm jeho. Lvu, Mstislavu a Švarnovi. Poslední domohl se
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1266 po smrti litevskébo knížete Miudova (f 1263) na krátko i pan-

1269 ''tví litevskébo (1266— 1269). kterého mu postoupil zmínný již

kníže Vojšelk mnich, který pak nastoupil sám, ale sprovozen se

svta od Lva Danielovie, jenž hledl dosíci panství na Litv,

arci marné, nebo Litvané dali pednost knížatm domácím.

Vladimísko v téže dob po smrti Vasilka Romanovie

1288 pešlo na syna jeho Vladimíra, a, když tento zemel (1288) na

Mstislava, syna Danielova. Obojí knížectví spojeno jest opt sy-

1301 nem Lva Danielovie Jiím L (1301—1316) a Jiím IL (1324
fl.Ž

1337 až 1337), kterýž nazýval se knížetem vší malé Rusi i byl zá-

štitou zem polské a ulierské od nájezd tatarských. Po smrti

Jiího II. nastoupil ve Vladimíi svat jeho, syn Gedymina litev-

1338 ského Lubart ili Dimitri, Hali však po dlouhém sporu (1338

1350 až 1350) dostala se pod panství polské.

Tou samou dobou zmohla se sousední Litva zejména zá-

sluhou velikého knížete Gedymina (1315— 1337), kterýž, poraziv

1318 rytíe ádu meového i spojené s nimi kižáky (1318), jal se

odrobovati zem ruské a opanoval konené i Žitomí i Kyjev

1821 i Perejeslav (1321), k emuž, jak výše povdno, dostalo se pak

i Vladimísko. Tak dostala se knížectví jihoruská po vtší

ásti pod vrchní panství litevské. Sám Gedymin, usadiv se ve

Viln, pijal titul krále Litvan a Rus: Litva byla panující,

ale vzdlaností pedila Rus, a tak pirozen došlo k tomu prve,

než uplynulo celé století, že na vtší ásti Litvy víra pravo-

slavná s obadem slovanským, ruské ády veejné, ano i ruský

státní jazyk staly se panujícími v spojené íši litevsko-ruské,

vzdor tomu, že i katolití misionái (františkáni) a nmetí
kolonisté picházeli na Litvu. Bylo zajisté nepátelství dávné

mezi Litvou a obma ády rytískými tak veliké, že církevní

i státní vliv západu na Litv proniknouti nemohl.

Co takto jihozápadní, nkdy vlastní Rus v cizích státních

útvarech mizela, veden na severovýchod ruském tuhý si)or

o stolec velkoknížecí: proti Dimitrovi, synu Alexandra Nvského,

výše zmínnému, domohl se stolce velkoknížecího pomocí tatar-

1303 skou bratr jeho Ondej, kdežto nejmladší z bratí Daniel (f 1303)

v lídlu Moskevském znan se zmohl, zddiv zejména po strýci



5. Poroba Tatarská. 93

svém Ivauu Diraitrovii knížectví Perejeslavské. Syn nejstarší 1303

Danielv, Jií, podržel celé panství otcovo v rukou svých, ode-

pev mladším bratím údly, i získal z území Smolenského

Možajsk, z území pak Rjazanskélio Kolomnu. Když pak zemel

veliký kníže Ondej (1304), domáhal se Jií již i stolce velko- 1304

knížecího, který však konen Tatai pikli Michalu Jaroslavii,

knížeti Tverskému, jemuž podle práva náleželo.

Tu však vzalo poátek soupeení Tveri s Moskvou, jemuž

zejména vrtkavý Novgorod dával podntu. Veliký kníže Michal

v tomto sporu konen utracen jest v hord, a velkoknižecí

stolec na krátko (1320— 1325) dostal se Jiímu: ale i tento 1320
až

sešel smrtí násilnou, zabit jsa v hord od nejstaršího syna Mi- i325

chalova Dimitra, kterýž svou odvážlivosf sice zaplatil životem,

ale velkoknižecí stolec dostal se pece bratru jeho Alexandru

(1325). tak že Tver zstala v popedí.

V Moskv nastoupil po smrti Jiího bratr téhož Ivan Da-

nielovi, píjmím Kalita (mšec), kterýž opt celé panství Mo-

skevské podržel ve svých rukou, ponvadž ostatní bratí byli

již mrtvi. Ivan Kalita vedl již za života bratra Jiího, asto

mimo Moskvu zamstnaného, vládu v zemi Moskevské i pokra-

oval na dráze bratrem zapoaté. I podailo se jemu získati

Moskv autoritu znamenitou ped ostatními msty ruskými:

r. 1299 pesídlil se metropolita Maxim ze zpustošeného Kyjeva

do Vladimíe n. Kl., kteréžto msto co do jména podrželo ješt

prvenství mezi msty ruskými, akoliv veliká knížata pestala

sídliti ve Vladimíi. Nástupce Maximv Petr. získán pízní Ivana

Kality, pebýval astji v Moskv, kdež i zemel a pochován jest

;

jelikož pak metropolita Petr již za života svého považován za

svtce, zstal nový metropolita Theognost na blízku hrobu svt-

cova, a tak peneseno sídlo metropolity do Moskvy, ímž tato

stala se církevním stediskem veškeré Rusi.

Nedlouho na to penesen i stolec velkoknižecí do Moskvy.

Pi. 1327 pijel do Tveri posel chána Uzbeka ol-chán, kterýž 1327

s družinou svou mnohé násilí inil obyvatelstvu Tverskému, tak

že popuzené ubilo i ol-chána i družinu jeho. Z této okolnosti

tžil Ivan Kalita: zajel do hordy, použil rozhoenosti chánovy.
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1327 a vrátil se v ele 50.000 Tatar, aby jménem chána za trest

zpustošil zemi Tverskou. Veliký kníže Alexandr ze strachu utekl

do Pskova, a Ivan Kalita s bratrem jeho Konstantinem Michailo-

viem vydal se na cestu do hordy; tu pak udlil chán dstoj-

nost velkoknížecí Ivanu Kalitovi, a knížectví Tverské Konstan-

tinovi.

Tak pešla dstojnost velkoknížecí a s ní i panství Vladi-

míské (n. Kl.) na Moskvu, kteráž tím stala se nejmocnjší

na celé Rusi. K tomu byl Ivan Kalita nejbohatším z knížat

ruských — a peníze zmohly v hord velmi mnoho, pedevším

však zachránily zemi Moskevskou od útisku tatarských. Toto

nové postavení knížete Moskevského pocítili všickni sousedé jeho,

nejvíce však Novgorodští; zvykli totiž oni používati svár mezi

knížaty ruskými, povolávajíce k sob na knížectví brzy toho,

brzy onoho, aby vymkli se tužšímu panství. Takovým zpsobem

povolali také Ivana Kalitu a pijali jeho posadníka, aby unikli

panství Tverskému; ale pepoetli se tentokráte; ruka Moskev-

ského knížete spoinula na nich ješt tíže, a marné bylo namá-

hání vymknouti se jí.

Mezi tím ušel vypuzený Alexandr Michailovi do Pskova

a odtud do Litvy, pak opt vrátil se na knížectví Fskovské?

1337 konen pak r. 1337 odhodlal se usmíiti chána Uzbeka, i ode-

bral se do hordy a odevzdal se chánovi na milost i nemilost.

Tímto krokem chán byl usmíen a vrátil Alexandru Tver. Ná-

vratem Alexandra do Tveri obnoven však také dívjší zápas

s Moskvou, v kterém však opt zvítzil Ivan Kalita, když

1339 Alexandr povolán do hordy a zde utracen (1339).

1341 Ivan Kalita zemel r. 1341 i zachoval si v djinách pamt
zakladatele nového poádku a nového panství na Rusi ili, jak

letopis praví, pam sbratele ruské zem : nevydobyl sice nieho,

koupí získal nemnoho (Blojezero, Hali sev.), získal titul velko-

knížecí s Vladimíi, ale soustedil za života svého v knížectví

Moskevském sílu, kteréž se nemohlo rovnati žádné druhé kníže-

ctví. Tak stala se Moskva církevní i politickou hlavou zem
ruské.
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6. Pomry vnitní.

Zii pauování prvních knížat ruských neb. jak jsme svrchu 1015

pravili, za doby bohatýrské zbudována pomrn v krátké dob ^^^^

ohromná íše ruská; íši této však nedostávalo se té jednotnosti,

jakou vyvinula teprve doba naše. Staré kmeny nepipomínají se

arci více, ale zmizela pouze jména kmen, území kmenové však

zstalo s nepatrnými zmnami a s novým názvem, vzatým od

hlavního hradu, na p. zem Kvjevská, ernigovská. Xovgorod-

ská, Smolenská a p., zrovna tak. jako bylo i u nás (Žatecko,

Bilínsko, Hradecko, Kouimsko).

Pojítkem té ohromné íše byla pouze osoba knížete, nebot

ani kmen, u kterého kníže sídlil (Polané ili zem Kyjevská),

netšil se njakému výlunému postavení, le snad estnému,

že tu práv sídlil kníže, kdežto jinde vládli pouze muži knížecí.

Závisela tedy jednota íše na píliš nahodilé okolnosti, a jak-

mile zstalo na živu více Rurikovic, kteí podle staroslovan-

ského práva mli nároky na rovnou ás panství, a když ne-

snesli se na spoleném vládnutí, musilo nastati dlení.

Veliký kníže Jaroslav, který naposledy ješt spojil zemi

ruskou v jednch rukou, mínil pedejíti zhoubnému dlení zem
zákonem o staršinství; ale staršinství nebylo v duchu slovanského

práva a neujalo se ani na Rusi ani u nás v echách ani v Pol-

sku. Naopak, staroslovanská zásada, ddní a dlení podle potu

pvodních bratí konen ucelela na Rusi a titul velkoknížecí

stal se pouhým titulem: další dlení v obvodu pvodních podíl

podle potu knížat té které vtve Rurikovic dalo se arci

rovnž snadno provésti na základ úpln správní oddlenosti

jednotlivých území hradních ili mstských. Nekonené hašteení

a domácí boje v rod Rurikovic, byly jen pirozeným násled-

kem pílišného rozmezení se rodu panujícího.

Tak stalo se i na Rusi, co i u druhých Slovan i druhých

arejských národ: po prvém velikém nábhu, který se jevil

v utvoení veliké íše, pokleslos, následkem které sotva zbudo-

vaná íše rozpadala se na tytéž souástky, z kterých povstala.

Pi této obecné pokleslosti zstalo však pece vdomí národní
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1015 spojitosti jednotlivých ástic, a práv v tom vdomí, že všechny
až

'

13il ty ástice jsou jedním národem, vzel zárodek nové budoucnosti.

Vdomí národní jednoty v údlné Rusi spoívalo ])edevším

na jednom panujícím rodu, jehož lenové sami hledli pechá-

zeti z údlu do údlu (nebof z mládí jen špatné údly dostávali),

neb mnohdy jsou i voláni od jednotlivých mst neb údlfi, tak

že po celou tu dobu neutuchlo vdomí této vzájemné spojitosti

ani v rod Rudkov, ani v obyvatelstvu ruském.

Druhým takovým pojítkem byla i víra s obadem slovan-

ským, kteráž byla nemenším initelem než národnost sama; a

jako ze staré doby v ohledu státním titul velkoknížecí zóstah

byt i jen co do jména, symbolem jednoty národní, tak byl

i metropolita jakožto hlava církve ruské representantem duchovní

jednoty národa ruského. Pi vší rozrznnosti jeví se pak asem

i ve skutenosti tato jednota národní, nebot nejednou postaví

se i za této doby celá Rus proti spolenému nepíteli.

Nové obrození národa a nové jeho zmohutnní mohlo býti

arci provedeno jen na základ nové jednoty. Tato pak dala se

docíliti dvojím zpsobem: bud že vymel rod panující až práv

na jednoho, neb že nkdo z panujícího rodu zmohl se tak, že

ostatní uvedl v poddanství; prvé stalo se v Cechách, druhé

v Polsku a na Rusi. V Krakov a v Moskv položeny nové zá-

klady dvma slovanským íším, s tím však rozdílem, že nová

íše polská podržela starou místní rozdrobenos zhoršenou ka-

stovnictvím šlechtickým, zatím vzniklým, kdežto Moskevská Rus,

povstalá zápasem se živly cizími, vyvinula se jednotná a sou-

stedná.

Titul panovnicí jest i v dob údlné titul knížecí; knížata

pak byla pouze z rodu Rurikova — s jedinou krátkou výjimkou

haliského bojara Vladislava. Jako díve, dokud byl jeden kníže

nade vší zemí, tak spoívala i v dob údlné veškerá moc v ru-

kou knížete, tak že každý kníže, arci jen ve svém údlu, byt

i sebe menším, byl jediným pánem zem, jediným soudcem, je-

diným velitelem vojska: ím udatnji bojoval, ím spravedlivji

soudil, ím lépe si hledl dobra poddaných, tím vhlasnjším a

zárove hledanjším byl knížetem.
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A jako rozhodoval v politickém a soudním ohledu pouze 1015

kníže sám neb ti, kdož od nho byli ustanoveni, tak nebylo 1341

také rozdílu mezi státní a knížecí pokladnou : v údlu svém vy-

bíral kníže da, a sice znanou, svdící o velikém bohatství

zem, nebo z knížectví Novgorodského vybíráno ron 2000

hiven, ?>4 volosti knížectví Sraolenského platily r. 1150 dan
3150 hiven a p., cla, soudní pokuty, dary a jiné dchody ne-

poítaje. Mimo to méli knížata i své ddiny s pknými dvory,

kde práci obstarávala vlastní jich eled: ve sklepích tu mli

na sta beek medu a vína, na humnech stálo na sta stoh obilí

a kolem se páslo na tisíce kus dobytka.

Vzorem knížete za celou tu dobu byl Vladimír Monomach

výše již vylíený. Po dokonaném druhém roce mladý knzi c byl

postižen a posazen na kon, v 7.— 17. roce obdržel údl a za-

al samostatný život. V mládí svém vedením pstouna uil se

íst a psát, i jazykm cizím, cviil se ve zbrani. Žádalo se na

knížeti, aby byl zbožným, aby navštvoval chrámy a podporoval

knžstvo. Honba a válka, v nichž rozhodovala osobní statenost

a odvaha, byly hlavním zamstnáním pedevším knížat jiho-

ruských. Vedle toho pstována však i zábava, hra na rzné ná-

stroje a zpv, jindy zase hody a pitky ; skoupost byla neestnou.

Za doby této platila více než ped tím družina: který kníže

ml etnjší a udatnjší družinu, ten ml i více nadje na ví-

tzství v astých domácích válkách (pi kterých arci i pluky,

ili zemská hotovost se úastnily) a pi astém mnní se knížat

vtší vyhlídku na lepší údl. Bylo tedy dležitou péí každého

knížete získati si etnou a chrabrou družinu a nešetiti výlo-

hami: dobrý kníže, co získá, získá pro družinu, bylo pravidlem.

Do družiny knížecí mohl arci vstoupiti každý, i inil se rozdíl

pouze mezi starými, zkušenými družinníky neb bojary, kteí

scházeli se na poradu ku knížeti (duma bojarská), i mladšími

bojovníky. Žili bud ve dvoe knížecím, neb i rozloženi po hra-

dech neb mstech knížecích, kde z jich stedu bráváni jsou

i posaduíci i vojvodové, a žili na úet knížecí.

U nás v Cechách a v Polsku vyvinula se z družiny knížecí

rozdáváním výsluh nová šlechta práv v dob údlné, nebot ím
J, L. Fi: Djiny nár, ruského. . 7
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1015 více se knížata hašteila o trn. ím více potebovala pomoci

1341 tchto znatných lidí, tím více musila rozdávati nejen statky

zemské, ale musila udíleti i privilegia. Na Rusi knížata íasto

mnívala svj údl, a družina jejich sthovala se s nimi z kní-

žectví do knížectví; výsluhou družinníka byl dchod, který mu
kníže poskytl, neb alespo živobytí na dvoe knížecím : ddiny

udílené družinníkm bojarm v této dob jsou ídkostí — mimo

Hali a Novgorod •— a práv té okolnosti, že družina knížecí

za doby údlnc nestala se usedlou, sluší piítati v první ad,
že na Rusi nevyvinula se šlechta usedlá, jako v Cechách a

v Polsku.

Dležitosti za doby údlné získal i snm ili ve. Tyto

snmy byly pak rázu ponkud jiného než u nás neb v jiných

slovanských zemích. Nebylo totiž jednotného snmu pro celou

zemi, ale snmováno pouze v starých (pvodních, hlavních) hra-

dech neboli mstech, menší a novjší msta ídila se obyejn

tím, na em se starší msta usnesla. Nebylo žádného ustanovení

ani právního zvyku, kdy se snm neb ve má sejíti, o em se

má rokovati. Rozhodovala náhoda neb poteba : bud svolal kníže

ve, a naznail, o em se má rokovati, neb dáno znamení na

zvonec a ve se sešlo i proti knížeti, neb odbýváno i v dob
uprázdnného stolce knížecího, za píinou pozvání njakého

knížete na stolec. Na ve picházeli i bojai i vojíni i mštané,

ba i sedláci (smerdi), pravidlem ale lidé svobodní, otcové rodin.

Pi rokování stáli neb sedli, jak kdy, jako u nás. Jednalo se

o tom, co práv zajímalo mysli a usnesení inna pro jednot-

livé ])ípady.

Zvláštní, ekl bych svobodnjší postavení zaujal Novgorod

na Yolchovu : byl totiž Novgorod jedním z nejvtších a nejpev-

njších mst ruských ; bohatství dalekého východu a západu

scházelo se tu, dávalo obyvatelstvu sebevdomí, ale zárove i pod-

nikavosti. Knížecí stolec Novgorodský, práv pro ve-lké bohat-

ství msta, byl jedním z nejvýnosnjších, a proto pravidlem ne-

pohrdl nikdo z knížat stolcem tím. a když Novgorodští nebyli

spokojeni s knížetem svým a vyhnali jej, tu nalezli vždy nkoho

z mocnjších knížat, jenž pro sebe neb svj rod pijal stolec
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jejich a dove il je uhájiti proti vyhnanému a jeho píbuzenstvu; 1015

jindy zase knížata sami strojili si nástrahy a soupeili o stolec 1341

Novgorodský. Proto také nebylo nikde tolik zmn na trn jako

v Novgorod, a nikde také nezvyklo si obyvatelstvo tak nízko

<:eniti moc knížecí, závislou pravé na jich dobré vli
;

proto

také není ani s podivením, mluví-li se vzdor vládé knížecí tak

^asto o republice Novgorodské.

Rozhodného vlivu na národní život ruský nabylo pedevším

líestanství, kterým musil zmizeti nejeden zvyk a zpsob po-

líanský, pedevším raiiohoženství, upalování mrtvol a p. Církev

ruská, celkem dosti samostatná, byla pece jen závislá na patri-

archátu Caihradském. Patriarcha jmenoval neb potvrzoval metro-

l)olity Kyjevské, s poátku vétšinou eky, kteí zavedli arci

podobnou pravomocnos církve, jaká byla v ecku. Pravomocnosf

ta uložena byla v zákouníku církevním, tak zvaném Nomoka-

nonu, záhy v Bulharsku peloženém na jazyk slovanský a pa-

trné z Bulharska peneseném do Piuska. Jelikož v Xomokanonu

yedle církevních zákon byly i svétské zákony obsaženy, pe-

neseny i tyto na Kus, a tak veiUe d imácího práva, uloženého

v Pravdé Ruské, od poátku kestanství jeví se i vliv práva

•byzantského.

S hodnostái církevními pišli na Rus i umlci, pedevším

stavitelé, kteí prvé kamenné chrámy stavli; výzdoba chrám
rovnž podléhala eckému vkusu a mešní roucha a pod. brány

z Caihradu. Podle eckého zpsobu zakládány na Rusi i klá-

štery, jichž do XII. vku bylo na 90, nejzuameuitjší z nich

arci klášter Peerský u Kyjeva (zal. ped 1051), z nhož vyšlo

T té dob na 50 biskup, kdež peklá lány a opisovány knihy,

kde vzal poátek i známý Nestorv letopis.

Písmo Kyrillské pišlo též s kesanstvím na Rus. První

školy zakládal na Rusi ješt sv. Vladimír a Jaroslav, knihy na svj

náklad dávali pepisovati i zmínný práv Jaroslav Viadimírovi

i Konstantin Vsevolodovi, Vladimír Vasilkovi, Svatoslav Jaro-

«lavi a j. Rozumí se, že pedevším poizovány knihy církevní,

jež pepisovány dle bulharských peklad neb znova pekládány

;
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1015 vedle toho však psány i životy svtc ruských, pouení a p.

;

1341 ze svtských rzné cestopisy, hlavn pak letopisy, jichž celá ada
se zachovala. Z nejslavnjších pvc na dvorech knížecích jme-

nuje se Bajan v Slov o výprav Igorov, této drahocenné pa-

mátce slovesnosti ruské, v kteréž líí se tak dojemn výprava

Igora Svatoslavie proti Polovcm.
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Doba Moskevská.

1. Moskva pod vrchním panstvím tatarským. — 2. Ivan III. Vasiljevi

(1462—1505). — 3. Vasilij Ivanovic (1505-1533). — 4. Ivan IV. Vasiljevié

píjmím Hrozný (1533 -1584). — 5. Fedor Ivanovic (1584—1598). — 6. Po-

mry vnitní.

Minulo Sto let panství tatarského, a jakkoliv prvý nájezd

byl divoký a zhoubný, Rus pece jen obstála, ano za to století

vymanila se tak dalece, že mimo poplatek roní a potvrzování

knížat a obasný nájezd nebylo píznak panství tatarského.

Mínní uenc ruských o vlivu panství tatarského na Rus

valn se rozchází: mnozí totiž tvrdí, že Rus celá pod vlivem

tatarským se zmnila, jiní naproti tomu dokazují, že Tatai ne-

mli vtšího vlivu na Rus než Polovci. a tito poslední jsou za-

jisté bližší pravd.

Byli Tatai bez odporu hroznými, dokud byli spojeni v jednu

jednotnou íši: když však jednota tato již po smrti Džingischána

vzala za své, z jednotné íše nkolik íší se utvoilo, ano i Zlatá

horda na Volze záhy drobiti se poala, tu ona vše drtící hroz-

nosf íše tatarské pestala. Tatai mohli ješt uškoditi, ale ne-

mohli více niiti, a od té doby, co Moskevští knížata pišli

k poznání, že horda zlatu neodolá, byl nalezen prostedek uiniti

Tatary neškodnými. Tímto prostedkem knížata Moskevští zne-

náhla získali prvenství na Rusi. a toto prvenství Moskvy jest

bez odporu jedním z nejdležitjších výsledk osudného panství

tatarského.
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Zatím také bojovnost tatarská vymizela a Zlatá horda na

Volze, jsouc na známé svtové cest obchodní, podlehla bhu
djin : na míst starodávného Itilu, nyní zašlého, povstalo velké

obchodní msto tatarské Saraj, o nco severnji pouze, tam kde

Volha, nejvíce piblíživší se k Donu, zaíná rozdlovati se v deltu.

Za to nepovstal více Kyjev ze ssutin svých, nebo zdroj

životní jeho síly a tudíž i životní síly celé jižní Rusi byl pe-
rušen : r. 1204 padl Caihrad do rukou kižákm a Benátané,.

jakožto hlavní pvodci tvrté kížové výpravy, opanovali nejen

obchod Caihradský, ale i celé východní stedomoí, a tím i erné
moe, a násilným tímto pevratem svedli dosavadní proud ob-

chodní Dnprovský do moe Jaderského na dlouhou, dlouhou dobu.

Životní síla Rusi zstala tedy nezlomenou pedevším tam,,

kde vedla svtová obchodní cesta z Povoiží k Baltu, kteréž pod-

lehli i sami Tatai. Obchodním mstem prvé tídy zstal i na

dále ješt Novgorod. jakožto prostedník mezi východem a zá-

padem* tžisko moci politické však bylo peneseno do Moskvy.

Objevení se Moskvy v ele veškeré svobodné Rusi oznaena

jest i novým odstavcem u vnitním pirozeném vývoji národa

ruského, kterýmž se práv celá tato doba panství moskevského

od doby pedcházející tak oste rzní. Sluší pak v této píin
poukázati pedevším k tomu, že dosavadní sthování knížat

ruských z knížectví do knížectví úpln tém pestává. A jako

se ustálí konen ddinost údl, tak vyvine se souasn i pra-

vidlo prvorozenství, tak sice, že nejstarší syn následuje po otci

v panství. Jsou sice i v této dob mladší synové podlováni

menšími údly, ale pod pímým již panstvím nejstaršího, a n-
kdejší estné více veliké knížectví neboli staršinství mezi sobe

rovnými stává se v rukou velikých knížat Moskevských skute-

ným panstvím — jednovládou — nad ostatními údlnými a „slu-

žebnými" knížaty; se zrstáním mocí knížat Moskevských jde

pak stejným krokem i zrstání území jejich.

Ustálením se knížat v jednom sídle stane se i družina

usedlou, vyvine se dvorní ád s dvorním úednictvem, vyvine

se i úednická šlechta, kteráž za své služby a pokud slouží, do-

stává výsluhy. Celý pak národ pi nastoupení knížete celuje
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kíž na znamení své vrnosti, a kníže celuje kíž národu na

znamení, že neporuší práva a zvyky národa.

1. Moskva pod vrchním panstvím tatarským.

Po smrti Ivana Kality pešlo veliké knížectví na nejstaršího

syna jeho Simeona (1341— 1353), oba pak brati jeho, kteí 1^41

podleni údly jakož i druzí knížata „dáni jsou do rukou jeho", 1353

i nazýván jest napoád lrdým, jelikož všem dal cítiti moc svou.

Hrozila tehdy ze západu Moskv mocná Litva, když veliký kníže

litevský Olgerd napadl Mužajsk a poštval i Tatary na Moskvu;

ale když Tatai vydali Simeona bratra Olgerdova, snadno uza-

ven mír.

Když Simeon Ivanovic zemel morovou ranou (1353), na-

stoupil ve velikém knížectví bratr jeho Ivan Ivanovic (1353 až 1353

1359), povahy mírné. Když pak umíraje zstavil syny maloleté, 1359

domohl se na as velikého knížectví Dimitr Konstantinovi kníže

Suzdalské. Bojai moskevští nemínili však pecházeti nyní do

služeb Suzdalských, aniž mínili vydati prvenství Moskvy, ale

použivše sporfi v hord vymohli od jedné strany potvrzení nej-

staršího syna Ivanova, Dimitra (13GT) na veliké knížectví, po- 1361

sadili maloletého knížete na kon, vzali Vladimír a posadili ^33^

Dimitra Ivanovice na stolec velkoknížecí ; spor pak mezi obma
nápadníky rozešen tím konen, že Dimitr Ivanovic pojal za

manželku dceru soka svého knížete Suzdalského, Eudokii (1365). 1395

Po utvrzení svém na trn obehnal Dimitr Ivanovic Moskvu

kamennou zdí „i jal se pokoovati knížata ruská vli své^ Když

však osoboval si právo vrchního rozsudího nad knížaty, vzkyplo

nepátelství mezi ním a knížetem Tverským Michalem Alexan-

droviem, v kterém poslední domáhal se pomoci i tatarské i li-

tevsk, konené však pemožen vojenskou mocí moskevskou,

pokoil se a uznal (1372) právo Dimitra i Moskvy k velikému 1372

knížectví, jehož se sám byl domáhal. Rovnž pokoena i Rjaza.

Za zmínného práv sporu s Tverí zajel Dimitr Ivanovic

(1371) do hordy, aby si pojistil píze tatarskou. Když však

potom tatarské pluky picházely plenit zemi ruskou, vytáhl proti
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1377 nim Dimitr Ivanovic, i poražen r. lo77, roku však následujícího

1378 (1378) zahnal plenící Tatary na útk. Tu sebral chán Mamaj

veškerou sílu vojenskou a dal se na pochod proti Moskv; kní-

žata Rjazanští, bojíce se záhuby, spchali, aby se zavas pokoili;

pokoil se a poslal vojenskou pomoc i veliký kníže litevský

Jagailo. Dimitr Ivanovic jediný neulekl se a vytáhl proti Ma-

1380 majovi. Pešed Don. svedl dne 8. záí 1380 s Tatary na poli

Kulikovském bitvu krvavou, v kteréž se zttátou arci velikou

porazil Tatary na hlavu, zaež prozván v djinách estným ná-

zvem „Donský".

1381 Roku následujícího (1381) uinili Tatai sice nový útok ne-

oekávaný a vzali i Moskvu ; nicmén zstane bitva na poli

Kulikovském vcleparaátnou v djinách ruských, nebot zem ruská

zkusila tu poi)rvé zase síly své v zápasu s asiatskými nájezd-

níky, drží se chvíli ješt v obran a pechází pak k útoku [)roti

strašným dosud Asiatm.

1389 Dimitr Ivanovic Donský zemel 1380, panovav silnou rukou

i bojarm i knížatm ruským, i zstavil veliké knížectví nej-

^^§^ staršímu synu svému Vasiliju Dimitrovii (138'J— 1425). Tento

1425 hned na poátku svého panování zajel do hordy (1392), kdež

obdržel potvrzení nejen na veliké knížectví, ale i na Nižní

Novgorod, odkudž potom vypudil knížete Borisa Konstantinovie

a uhájil údl ten i proti jeho píbuzenstvu, dále na Gorodec,

na Mešeru, kterou získal již Dimitr Ivanovic Donský, i na

ernigovskou dosud Tarusu.

Veliké nebezpeí zahrozilo Rusi ješt ped sklonkem století.

Džagatajský chán Timur-Lenk, eený též Tamerlan, obnovil

1395 panství Džingischánovo, dobyl i Zlaté hordy a r. 1395 vytáhl

proti Rusi a dobyl Jelce ; když však pitáhl k ece Oce, nalezl tu

ruské vojsko a neodváživ se útoku odtáhl zpt. Rusové piítali

šastný tento konec nájezdu hrozného TamerlanaBohorodici Yladi-

míské, penesené tehdy práv do Moskvy.

Po odtažení Tamerlana nastaly v hord nepokoje, a Rusové,

používajíce slabosti hordy, odepeli dan. Tu však vytáhl do pole

1408 chán Edigej (1408), vnikl pekvapením na Rus, ale marn ob-
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léhal Moskvu, kteráž se konen vykoupila; chán pak odtáhl, l-^OS

popleniv arci zeiiii okolní.

Nebezpenou byla tehdy Rusi i Litva, kde po Jagailovi,

povolaném na trn polský, vládl Vitold, známý i z djin eských.

Týž šíil panství své na úkor Rusi : opanoval na as Smolensk.

napadl Pskov i Rjaza, a hledl Novgorod uvésti v podruží své.

První tento nábh Vitoldv zmaen byl nájezdem tatarským

r. 1399; když však Yitold obnoviti mínil své nároky, postavil 1399

se proti nmu Yasilij Dimitrovi. kterýž s ním. jakožto tchá-

nem svým. žil v míru: r. 1407 a 1408 vytáhla vojska litevská 1407

a moskevská do i)ole, ale po obakráte nedošlo k bitv ; konené

však r. 140S došlo k míru na ece Uge, kterýmž trvalý pokoj 1^08

zjednán.

Umíraje zstavil Yasilii Dimitrovi veliké knížectví synu... 1425
svému Vusiliju Vasiljevii, píjmím Temnému (1425— 1462). až

tehdy desítiletému, pominuv bratra svého Jiího, i postavil ne- ^*^-

zletilého syna svélio pod poruenství manželky své Sofie a otce

jejího Vitolda, velikého knížete litevského.

Kníže Jií ustoupil s poátku dobrovolné synovci svému

:

když však po smrti Vitoldové ucházeti se chtl v hord o ud-
lení stolce velkoknížecího, pedešel jej Yasilij Yasiljevi a ob-

držel v hord potvrzení (1432). Nedlouho na to opanoval nic- 1432

mén Jií Moskvu a tím i veliké knížectví, zemel však záhy

(1434) a proti synm jeho opanoval snadno Yasilij Yasiljevi 1434

Moskvu a uhájil si stolec velkoknížecí.

Než to byl pouze boulivý poátek boulivého panování

Yasilijova. R. 1437 objevil se na východní hranici ruské vy- 1437

hnaný z hordy chán Ulu-Machmet, porazil moskevské vojsko

a usadil se v zpustošené Kazani, kterou znova opevnil. R. 1445 1445

vytáhl proti nmu sám Yasilij Yasiljevi, ale poražen jest u Suz-

dali a vzat v plen. Ze zajetí tatarského vyprostil se veliký kníže

konen, zaplativ veliké výkupné, ale pivedl s sebou do Moskvy

mnohé Tatary, v tom potu i dva syny Ulu-Machmeta, kteí

prchali ped bratrem svým Marautekem otcovrahem, a tm roz-

dával mnohé statkv.
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Tato záliba pro Tatary vzbudila proti velikému knížeti vše-

1446 obecnou nevoli. Když pak roku následujícího (1446) zajel do

kláštera Trojckého, opanovali knížata Šamjaka a Ivan Andrejevi

Možajský Moskvu a zajali i samého velikého knížete. Vinili jej,

„že pivedl Tatary na ruskou zemi a rozdával jim i msta i vo-

losti
;
jazyk tatarský že zalíbil si nade vše, obyvatelstvo ruské

že vydíral a zlato a stíbro že rozdával Tatarm" — i oslepili

jej a donutili k písaze, že vzdává se stolce velkoknížecího,

jejž nyní uchvátil Šamjaka, a oslepeného odvezli nejprve do

Uglie, pak dali mu v údl Yologdu.

Nedlouho však pobyl Šamjaka v Moskv, odkudž pívrženci

oslepeného velikého knížete utíkali ponejvíce do Litvy. Vasilij

Vasiljevi zbaven tudíž v krátce závazku písahy své v kláštee

Blojezerském. spojil se s knížaty Tverskými a vzal Moskvu.

Tu pokoil se Šamjaka a žádal pouze, aby mohl podižeti svého

údlu; nedržel však daného slova, zaal nkolikráte nepátelství

proti velikému knížeti, až konen poražen jest pod Halii

1450 (1450) a pinucen utéci se do Novgorodu, kdež v krátce zemel.

Bitva pod Halii byla poslední bitvou mezi knížaty ruskými

o stolec velkoknížecí, kterýž odtud osazován bez odporu dle

prvorozenství. Sám Vasilij Vasiljevi ustanovil syna svého Ivana

ješt za živobytí svého spoluvladaem. tak že veškeré listiny

podpisovány od obou velikých knížat; Ivan Vasiljevi nemohl

1462 míti tudíž soupe po smrti otce svého (1462).

Xa poátku boulivého panování Vasilija Vasiljevie sesílila

se moc Litvy na úkor Rusi: Knížata Rjazanská uznala totiž

vrchní panství litevské, a na krátko, nebo po smrti velikého kní-

žete Vitolda (1430) vrátila se zase pod panství moskevské. Ano

panství moskevské utvrzeno tehdy i v Tveri a Pskov a velikém

145G Novgorod. kterýž pokoen (1456) musil slíbiti, že bez svolení

velikého knížete neuiní nieho a nevydá listiny bez peeti

velkoknížecí. Litva nemohla pekaziti toto sesílení panství

moskevského, nebot zápasila po smrti Vitoldov sama o svou

samostatnost s Polskem.

1439 Za panování téhož Vasilija odbýváno (1439) veliké koncilium

ve Florenci, kteréž prohlásilo unii církve východní a západní.
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Na konciliu tom súastnil se i metropolita moskevsky Isidor; 1*39

když však navrátil se a navrhoval velikému knížeti, aby pijal

unii, tu sesazen jest, i vyzváni jsou biskupové ruští, aby zvo-

lili si nového metropolitu. I zvolen jest Jon ( 1447) a volba 1447

jeho ohlášena pouze do Caihradu, a odtud volili biskupové

ruští samostatn své metropolity.

Tak tedy uhájil Vasilij Vasiljevi panství moskevské nad

ostatními knížaty ruskými i vymanil církev ruskou z podruí

klesajícího arci již Caihradu; syn jeho Ivan Vasiljevi zašel

o krok dál, pokoil Tatary a vymanil Moskvu z panství tatar-

ského.

2. Ivan III. Vasiljevi (1462—1505).

Xový veliký kníže pevzal po otci svém panství soustedné,

nicmén bylo i tehdy ješt vedle velikého knížectví Moskevského

starodávných údlu dosti, jenž svou rozháraností doby lidlné

stály v odporu s novým poádkem vcí. a nutn vyzývaly k zá-

pasu moc ústední. Xa samovolné jednání nejvíce zvyklý byl

arci Xovgorod. kterýž nyní pi nastoupení nového velikého

knížete umínil si setásti tížící panství moskevské. Vdci odporu

byli bojai, pedevším Boretí a matka jejich Marta (Marfa po-

sadnica): s poátku neodvádli cla velikému knížeti, pak do-

konce uinili smlouvu s králem polským Kazimírem na vzá-

jemnou obranu, a konen pijali litevského knížete Michala,

aby jim vládl, tak že se úpln mínili vyzouti z panství mo-

skevského. Ivan III. Vasiljevi nelenil však: sebrav vojsko vy-

táhl 1471 proti Xovgorodským. porazil vojsko jejich, zajal a 1471

popravil Boreckého. Když pak král Kazimír nepišel Xovgorod-

ským na pomoc, utekl kníže Michal nazpt do Litvy, a lid

novgorodský vzbouil se proti velmožm a donutil je pokoiti

se velikému knížeti Moskevskému. R. 1478 musili pak Xovgo- 1478

rodští složiti Ivanu III. Vasiljevii písahu vrnosti jako svému

gosudaru, ímž na roven postaveni jsou druhým mstm ru-

ským. Zvonec novgorodský nezval více na svobodné ve.
Rovnž tak jako Novgorodští plichtil se i kníže Tverský

s králem polským Kazimírem (1484j a vyzval tím válku s Mo- 1484
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skvou: Tver obležena, kníže Michal Borisovi utekl na Litvu a

1485 Tver složila písahu Ivanu III. Vasiljevii (1485). Tou samou

dobou pešla i Rjaza v pímé tém spojení s Moskvou; ba

Ivan III. Vasiljevi zmocnil se i údélá vlastních bratí svých

Jiího a Ondeje.

Novy vznik moci moskevské oznaoval i nový lesk a ád
pi dvoe moskevském. Prostednictvím papežovým pojal Ivan III.

1472 r. 1472 za manželku princeznu eckou Soíii Palaiologovnu, nete

posledního císae byzantského Konstantina. Plán papežv, na-

kloniti takto Ivana III. k unii se arci nepovedl, za to však

s princeznou Sofií pešla do Moskvy i tradice císaství Byzant-

ského a vznešenost dvora caihradského, kterouž pocítili záhy

i knížata rodu Kurikova ke dvoru moskevskému picházející,

hlavn pak bojai.

A jako na jedné stran vzmáhala se moc a lesk panství

moskevského, tak na druhé stran klesala moc tatarská, tím

spíše, jelikož tehdy Zlatá horda rozdlila se na trojí panství:

vlastní Zlatou hordu, Kazanskou a Krymskou. Pirozeno tudíž,

že Ivan III. Vasiljevi ne píliš vážil panství tatarského: ani

dan dosavadní neplatil a do hordy pro potvrzení nezajel. Chán

Zlaté hordy nemínil však tak snadno vzdáti se vrchního svého

1472 panství, hlavn roní dan, i vytáhl s celou mocí svou r. 1472

1480 a 1480 proti Moskv, ale musil se vrátiti s nepoízenou, útoku

na Moskvu ani se neodváživ.

Tak padlo panství tatarské bez vtší bitvy a zápasu, ba

nedlouho na to znieno i panství Zlaté hordy nkdy tak hrozné.

Achmet chán ubit jest již r. 1481 a syn jeho Šig-Achmet po-

1502 ražen r. 1502 od chána Krymského Mengli-Gireje, tehdy (od

r. 1475) již v podruí tureckém se nalézajícího, a sice s po-

mocí moskevskou: slavné sídlo chán, pyšný Saraj jest vyvrácen

a s ním i panství Zlaté hordy,

A jako vešel Ivan III. Vasiljevi ve spolek s chanátem Krym-

ským na zniení Zlaté hordy, tak použil i domácích spor ka-

zanských : tam totiž po smrti chána Ibrahima. proti kterémuž

Ivan III. bez úspchu válil, strhl se spor mezi syny jeho Ale-

gamem a Achmet-Aminem. Tento vyhnán bratrem pišel do
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Moskvy, nazval Ivaua III. otcem a žádal o pomocné vojsko.

Vytáhlo tedy vojsko ruské 1487 a oblehlo Alegauia v Kazani a 1487

donutilo jej ku vzdání ; Achmet-Amin pak dosedl v Kazani. arci

již pod vrchním panstvím ruským. — O néco díve (r. 1472) 1472

pokoena jest také Perm. a odtud pronikli pak voj vodové ruští

i dále za Ural, tak že již tehdy lodi ruské objevily se na Irtyši

a Obi.

\a západní hranici mimo výše uvedené záležitosti novgo-

rodské bylo tou dobou mnoho píin ke svárm. Byli to hlavn

drobní knížata údélní, pedevším ernigovští, kteí pecházeli

z podruí litevského do moskevského neb naopak. Pokud byl

živ král Kazimír, zaujatý záležitostmi eskými a uherskými

(válkou s králem Matyášem) i pruskými, zstalo pi vyjed-

návání; po jeho smrti (1492) došlo však k pímé válce s Lit-

vou, v kteréž jako spojenec Moskvy úastnil se i Krymský chán

Mengli-Girej : Alexandr, veliký kníže litevský. musil sporná kní-

žectví ponechati panství moskevskému, i sbížil se s Ivanem III.

Vasiljeviem, pojav dceru jeho Helenu za manželku (1495). Za- 1495

razilo však tehdy i Poláky i Litvany, že Ivan III. Vasiljevi

podepisuje smlouvu s Litvou užívá nového a nad jiné význam-

ného titule: gosudar veškeré Rusi.

Pokoj trvalý však tehdy zjednán nebyl. Za panování veli-

kého knížete Alexandra délo se totiž na Litvé mnohé píkoí

pravoslavným, a tu odpadla znova pohraniná knížectví dlná,

v tom potu i Cernigov i Xovgorod Severský a utíkala se pod

ochranu Moskvy. Vznikla nová válka (1500). v kteréž vítzili 1500

napoád Rusové; teprve když dosedl Alexandr i na trn pol-

ský, uinn jest mír r. 1503. 1503

Souasn i ád meový, spoléhaje na úinky stelné zbran,

inil útoky na západní hranici íše Moskevské, konené však

byli rytíi rádi, když za slušných podmínek mohli uzavíti mír

s Moskvou.

Tak dokal se Ivan III. Vasiljevi za života svého úspchu

na všech stranách. Na sklonku života došla jej však zvst, že

chán Kazaský Achmet-Amin svrhl vrchní panství moskevské;

Ivan III, nemohl jej více pokoiti, nebof zemel 27. íjna 1505 1505
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1505 Veliké knížectví zstalo synu jeho Vasiliju; ostatní pak brati

musili složiti slib, že nebudou se domáhati velikého knížectví

ani proti Vasiliju Ivanovii, ani proti jeho dtem, a co rovnž

tak dfiležito, musili uznati, že odúmrtí uprázdnná knížectví

spadají na velikého knížete, ímž nový ád ddiný pravoplatn

zaveden pro rodinu velkoknížecí. Pro celou íši ml stanoviti

nový ád právní nový sudebník, vydaný r. 1497, sestavený dá-

kem Vladimírem Gusevýra.

Za Ivana III. zaskvla se i Moskva v novém rouše: na

staroslavném Kremlu postaven nový kamenný palác velkoknížecí,

nkolik pkných vží, znos-a vystavn chrám Uspenský (do-

konený r. 1479 vlaským stavitelem Fioraventim), chrám Arch-

angelský a Blagovšenský, a rovnž i mnohé paláce bojarské.

Do zem tehdy voláni lidé znalí hornictví, tavení kovu a ražení

])enz, zlatníci, stavitelé, lékai, dlostelci a j.

3. Vasillj Ivanovic fl 505—1 533).

Za nového panovníka toho nabyly tradice byzantinské, kte-

réž na Pius pinesla matka jeho Sofie, vtšího ješt rozvoje:

vle panovníkova mla rozhodovati ve všem. Za Ivana III. Ya-

siljevie mohla duma bojarská vysloviti se i proti velikému kní-

žeti, za Vasilija Ivanovice dum bojarské ohlašovali vli kní-

žecí; pouze dvrným rádcm popáno slovo poradní.

Válka s Kázaní, kterou Vasilij Ivanovic zddil po otci svém,

skonena rychle, když chán Machmet-Amin hledal míru, kterého

pak poctiv dodržel až do své smrti.

Za to vzplanula válka s Litvou a Polskem. Po smrti Alexan-

1506 dra (1506) zamýšlel Vasilij Ivanovic hlásiti se o trn litevský

prostednictvím sestry své Heleny, manželky Alexandrovy, aby

tak spojil i litevskou Rus s Moskvou; zámysl jeho však se ne-

povedl, nebo Sigmund I., nejmladší ze syn Kazimírových,

prohlášen i v Polsku i v Litv. Když však kníže Michal Glin-

ský, bývalý milostník Alexandrv, nyní odstrený, vstoupil s Va-

silijem Ivanoviem ve spojení a pobouil Pihs litevskou, vtrhl

1507 veliký kníže Moskevský do Litvy (1507), ale válil bez velikého
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Úspchu; roku následujícího (1508) uinn pak mír, kterým Sig- 1508

mund potvrdil Vasiliju Ivanovii držení všeho toho, co na Litv

získal otec jeho.

Kníže Michal Gliusky tehdy vysthoval se do Moskvy, aby

zde psobil pro novou válku, kteráž vypukla r. 1512, když král 1512

polský proti Moskv podncoval Tatary krymské. V tetím roce

války (1514) dobyl Vasilij Ivanovic pevný Smolensk, kterýž po- 1514

tom zstal v držení panství moskevského, když po sedmileté

další válce, vedené s rzným štstím, konené uzaven trvalý

mír (1522). 1522

Tou samou dobou došlo i k pímé válce s Krymem. Po

smrti Machmet-Amina chána Kazaského (1518) zamýšlel nový 1518

chán Krymský Machmet-Girej spojiti Tatary opt pod jedno

panství, ale Vasilij Ivanovic uvedl do Kvzan za vas vnuka

zemelého chána. Šig-Aliho, který dosud žil v Moskv. R. 1521 1.521

pitáhl však ped Kaza bratr chána Krymského Saip-Girej,

opanoval pomocí nespokojených velmož Kaza i chánství a

pitáhl spolen s bratrem svým Machmet-Girejem až k Moskv
a zpustošil celou zemi, aniž by arci pevné Moskvy byl dobyl;

za nedlouho však Saip-Girej z Kázan vyhnán a Vasilij Ivanovic

uvedl tam bratra Šig-Aliho, Eualeje v chánství.

Podobného úspchu docílil Vasilij Ivanovic i ve vnitní po-

litice : ve Pskov sali r. 1510 snmovní zvon a podrobili se 1510

bezvýminen velikému knížeti ; z líjazan ušel údlný kníže

(1521) na Litvu a zem jeho pipojena k Moskv, a podobn 1521

odstranni údélní knížata i v zemi Severské — a odtud nazýván

jest Vasilij Ivanovic posledním sbratelem ruské zem. Umíraje

(1533) zstavil veliké knížectví staršímu synu svému Ivanu, 1533

tehdy tíletému.

4. Ivan IV. Vasiljevi, pítmím Hrozný (1533—1.584).

Za nezletilosti nového gosudara vedla vládu nuitka jeho

Helena Vasiljevna z rodu Glinských, kteráž ídila se radou

strýce svého, výš eeného knížete Michala Glinského, i knížete

Ivana Obolenského. Tato volba veliké knžny nebyla však píliš

šastná : nespokojení bojai i knížata odcházeli do Litvy, brojíce
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1533 proti Moskv, ba netrvalo dlouho, a oba rádcové se neshodli,

následkem ehož odstrann Michal Glinský.

Tchto domácích rznic použil nejprve král polský Sig-

1534 mund I., který vedl s Moskvou tíletou válku (1534— 1537),

arci bez úspchu. Podobn vybavila se Kaza z vlivu moskev-

ského: tam totiž strana krymská svrhla chána Enaleje. dosa-

zeného z Moskvy, a prohlásila za chána knžice Krymského

Safa-Gireje.

1538 Po brzké smrti veliké knžny Heleny (1538) pešla vláda

na bojary, pedevším na knížete Vasilije Vasiljevie Šujského,

kterýž byl potomkem Pturikovic nkdy suzdalských a nižego-

rodských a vyznamenal se ve válce s Litvou
;
po jeho brzké smrti

vládl pak bratr jeho Ivan, a po nm kníže Ondej Michajlovi

Sujský, s mnohým arci protivenstvím ostatních bojar.

Zatím dospl Ivan III. Vasiljevi tinácti let. Jako sirotek,

bez otce a matky, vychován byl od bojar, které od útlého

mládí vidl sváiti se o vládu ; vidl je, kterak pro osobní zisk

nií a ubíjejí druh druha, kterak násilím udržují se u vlád

:

vidl je, kterak koí se ped ním ve veejnosti a odstrkují jej

v soukromí, tak že na p. nedbajíce úpnlivých jeho proseb div

neubili v jeho pítomnosti miláka a vychovatele jeho Voron-

cova, aby nevytiskl je snad z panství : i musila se pirozen

vyvinouti nechut v mladistvé duši Ivanov k vládychtivým a

ziskuchtivým bojarm tm, nechut z poátku tajená a malo-

mocná, která však dív nebo pozdji pi prudké povaze Iva-

nov musila vzplanouti mocn, musila zstaviti stopy na celý

1543 život. Stalo se tak již r. 1543, kde Ivan IV., a chlapec ti-

náctiletý, ale pece již s vyvinutým sebevdomím, že on sám je

gosudarem, velel schvátiti a ubiti Ondeje Šujského, ano utratil

potom i nkdejšího miláka svého Voroncova, když zaujmouti

chtl místo Šujských.

Nepipustiv odtud nikoho z bojar více k výhradné vlád,

1547 korunován Ivan Vasiljevi v sedmnáctém roce svém (1547)

i pijal titul care veškeré Rusi, na znamení, že panování jeho

má býti mocnjší, než bývalo za pedk jeho. Touže dobou

pojai Ivan IV. za manželku Anastasii Romanovnu ze starého
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rodu bojarského, a manželství to bylo dobrodiním pro nho,

nebof zacelilo tak mnohou ránu útlého mládí i zjednalo na ten

as prchodu všem dobrým vlastnostem mladého panovníka.

což arci nezstalo bez vlivu i na véci veejné.

Ve tetím roce panování svého (1550) svolal mladý car i550

valný snm veškeré Rusi: i pišli do Moskvy poslanci všech

mst a míst a shromáždili se na namésti, a Ivan IV. promluvil

sám k shromáždným poslancm národa, a vylíiv všecky ne-

poádky i všecko bezpráví, které se sbhlo za jeho nezletilosti

vinou vlada bojarských, žádal národ, aby zapomnl, co stalo

se v minulosti, i sliboval že bude spravedlivým soudcem. I velel

dákm Silvestrovi a Adaševu. kteí po odstranní rádc bojar-

ských získali jeho dvry, a byli rodu nízkého, aby pijímali

žaloby a stížnosti poslanc národa i všech, komu by kivda

se dala.

Téhož roku (1550) vydán nový Sudebník. kterým pedevším

mly se odstraniti zloády v soudnictví. Tehdy mstm i ves-

nicím dáno jest právo voliti si své starosty a souditi i trestati

zlodje a loupežníky. Rovnéž obmezeny jsou pípady, kdy nkdo
mohl býti odsouzen k chlopství. Roku následujícího (1551) 1551

svolána pak synoda církevní, na kteréž piinním carovým

ustanoveno, aby na knžství dosazovány byly osoby jen hodné,

aby zizovány byly školy a domy [)ro nemocné a chorobné

;

rovnéž obmezeno právo osob soukromých k darování pozemk
duchovenstvu.

Co toto uvnit íše se dalo. staly se pedevším v Kazani

zmny, které vyzvaly pozornost mladého care: chán Safa-Girej

asto pepadal východní krajiny ruské, kdežto spojenci jeho.

Tatai Krymští na Oce loupežili: po jeho smrti zmohla se však

strana protivná a vyžádala si v Moskv za chána Šig-Aliho.

Ale i tento se brzy znechutil lidu, a aby se ho zbyli, vyžádali

si z Moskvy vladae: Šig-Ali vyveden tedy z Kázané, i poslán

tam kníže Mikulinský jakožto námstek carv. Když však Ka-

zaští zaali písahati cai Moskevskému, jali se nkteí vel-

možové tatarští šíiti povs, že Rusové pišli, aby vyhubili ve-

1. L. Pi: Djiny nár. ruského. §
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škerý lid tatarský. Tu pobouili se Tatai a poslali k Nogaj-

cm i pivedli si odtud chána Ediger-Machmeta.

Tento obrat vcí vyzval care Ivana IV. Vasiljevie k válce.

1552 Dne 23. srpna 1552 oblehl car Kaza, vzal útokem podmsti

a po delším obležení a astém útoku konen 2. íjna i horní

msto, obehnané mohutnou zdí z dubových klad na pi kí-

žem položených ; stelná zbra, kterou zavedl car ve svém vojšt,.

rozhodla v tuhém tom zápase. Tak vykonána první odveta na

Tatarech, nkdy pánech, nyní poddaných care ruského — a

Volha byla opt otevena obchodu ruskému.

Válka v Povolží trvala však dále: bhem dalších pti let

pokoeni jsou na stední Volze eremysi, Mordvini, Cuvaši i Ba-

1553 škyi. Než i. dále na jihovýchod zasáhly zbran ruské. li. 1553-

žádal jeden z Nogajských chán, Ismail, aby Ivan IV. pomohl

mu proti Astrachani a dosadil tam v Moskv žijícího Derbyše

io5l: chána. I vypravil tedy car knížete Jiího Pronského (1554) se

30.000 muži po Volze, kterýž bez obtíží vzal Astracha a do-

sadil nového chána, kterýž složil písahu vrnosti cai Mo-

skevskému a zavázal se k poplatku. Když však porušiv písahu

155(J jal se vyjednávati s Tatary Krymskými, vyhnán jest roku 1556

a chanství Astrachaské pipojeno k Rusi — ímž i ústí Volhy

dostalo se do rukou ruských.

Sotva však rozšíeno jest panství ruské až k moi Chva-

linskému, hledali rzní malí nárdkové pi Kavkaze, již mnoha

trpli od Tatar Krymských, pátelství ruského a poddávali se

pod vrchní panství care Moskevského. Za to najíždli nyní tím

astji Tatai Krymští, spoléhajíce na spojení své s Tureckem,

na zem ruské, plenili a hubili, kamkoliv pišli. V odvetu na-

jíždli zase Rusové na lehkých lodicích po Donu a Dnpru na

plen do zemí tatarských a prahy Dnprovské, a step jižní za-

ala se hemžiti etami smlých bojovník — junák to Kozák,,

kteí vlastn neznali žádného pána nad sebou. Mimo to zízena

i na pokraji stepi pravidelná služba strážní, tak aby Tatai ne-

mohli uiniti nájezd neoekávaný.

Pevaha stelné zbran zpsobila takto v pomrn velmi

rychlé dob, že panství ruské posunuto bylo daleko na východ
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a na jih, až k Uralu a Kavkazu. Za to bojováno na západní

hranici s mnohem menším štstím, nebo tam pevaha umní
váleného byla na stran nepátel ruských.

První válka na této stran byla se švédskem, kteréž od

XII. vku (výprava krále Ericha svatého) mlo v držení Finsko

a tudíž hraniilo se zemí Novgorodskou. Válka tato (1554) i-'>.''>4

skonila však brzy mírem moskevským, kterým vyjednáno pede-

vším právo kupcm švédským jezditi zemí ruskou za obcho-

dem do zemí asiatských, kdežto král švédský Gustav Vasa na-

vzájem dovolil kupcm ruským jezditi za obchodem do Švédska

a odtud dále do Lubeku, Anglie atd.

Drnhá válka na této stran vedena s Livonskem. R. 1547

poslal totiž Ivan IV. poselství do Evropy, které mlo získati

pro Rusko lidi dovedné; Nmci však nepropustili poselství to,

bojíce se patrn, aby Rusko neosvojilo si vymoženosti pokroku

tehdejšího a tak nestalo se ješt nebezpenjším. Když však

pišli Nmci do Moskvy, aby vyžádali si prodloužení pímí,
tu žádal car Ivan, aby platili mu dafi ze zem Derptské, která

nkdy patívala k Novgorodu. Nmci daii slíbili, ale neplatili;

proto vtrhl Ivan do Livonska (1558) a vzal na dvacet hrazených 1558

mst. v tom potu i Narvu a Derpt.

Tímto vítzným postupováním Rus uveden ád rytí me-

ových do úzkých, a poslední velmistr ádu toho Kettler nev-

dl jiné rady, le postoupiti Livony Polsku a Kurony a Semi-

galii vzíti v léno od koruny polské, arci již jako svtské pan-

ství ili vévodství (15(31), v kterémž pak rychle ujala se reformace.

Takovým zpsobem vpletena do války i íše polsko-litevská.

R. 1563 vytáhl sám car Ivan IV. Vasiljevi do pole, vzal Po- ].")6íi

lock, a akoliv potom vojsko polskolitevské zvítzilo u Orše,

nabízel pece král polský Sigmund II. August mír na základ

okamžitého držení zemí.

Tu (1566 i svolal car Ivan Vasiljevi snm nebývalý, z bo- 1506

jaru a duchovenstva i kupc znatnjších a mimo to i z lidí

pohraniných, znalých pomr, a snm ten rozhodl, že nemá

se ustati ve válce, dokud Livonsko celé nebude dobyto. Vedena

tedy válka dále až do r. 157U, kdež uinno pímí na ti léta. 1570
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1570 Dobytého Livoiiska nepodržel však car Ivan IV. pímo, nýbrž

udlil je, pokud je v držení ml, jakožto království závislé na

Rusi princi dánskému Magnusovi, kterýž nedávno nabyl ostrov

Osel pi vchodu do zálivu Ryžského. do té doby píslušný také

ádu meovému; Magnus pak na utvrzení pátelství pojal za

manželku nete carovu.

Prve ješt než dokonena tato válka, vznikla nová na jihu.

Sultán Selim rozhodl se konen jakožto hlava vících tasiti

me na dobytí ztracených zemí mohamedanských, Kázan a

1569 Astrachan. 1 vytáhl r. 156'j Kazim pasa se 17.000 Turky a

k nim pidalo se 50.000 Tatar Krymských. I táhli po Donu
a Volze, a položili se ped Astrachaní; když však obleženému

mstu po Volze na pomoc pispli vojvodov ruští s dostate-

ným vojskem, musili i Turci i Tatai s nepoízenou odtáhnouti

a sice obtížnou cestou stepní. Sultánova horlivost tím sice

1571 ochabla, ale Tatai Krymští nevzdali se nadje: r. 1571 pešli

eku Oku se 120.000 muži, oblehli a spálili Moskvu až na

Kreml a na 150.000 lidí odvedli do zajetí. Roku následujícího

1572 (1572) pišli opt, pebrodili Oku, ale tu se s nimi již setkali

Rusov a pinutili je k ústupu. Vpády tatarské opakovaly se

odtud obasn, ale Rusové zavedli stráže po celé hranici jižní

ili stepní. aby alespo pekvapeni býti nemohli nájezdem

tatarským.

V tu dobu zemel Sigmund II. August polský, poslední

potomek rodu Jagailova. Když pak jednalo se o volbu nového

krále, tu vysláno, piinním hlavn Litvanu, poselství do Mo-

skvy se žádostí, aby druhý syn Ivanv Fedor Ivanovic pijal

korunu polskolitevskou. Koruna tato byla arci lákavou i pro

samého Ivana IV. Vasiljevie, zejména pokud se týkalo Litvy

a Malé Rusi, ale podmínky, pod kterými se nabízela (pestou-

pení k víe katolické a pesídlení do Varšavy), byly mén
lákavé ; a co se Ivan IV. rozmýšlel, zvolili Poláci Jindicha

1573 prince francouzského (1573) za krále. Jindich arci uprchl Po-

1575 lákm záhy (1575), aby dosedl na trn francouzský, a když

jednalo se o novou volbu v Polsku, tu Ivan IV. dokonce vy-

pravil i poselství do Polska, aby jednalo o jeho zvolení, ale
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vc byla tak chab vedena, že zvolen kníže Sedmihradské Št- 1575

pán Batory, s kterým za nedlouho došlo k válce za píinou

Livonska

V Livonsku totiž za poslední války zstala zejména po-

bežní msta v držení Nmc, na Estonském pobeží pak usa-

dili se Švédové. K dobytí tchto mst vytáhl sám Ivan opt do

boje, ale r. 1577 uhájili Revalci své hradby, ano roku násle- i577

dujícího (1578) poraženi jsou dokonce Rusové u Vendena a ná- i578

sledkem porážky této poddal se Magnus s Livonskem Polákm.

Aby válené štstí napravil, vytáhl Ivan IV. Vasiljevi opt do

pole, ale tu setkal se již s Batorym, a v brzku ukázalo se,

jakou pednost má vyvinutjší válenictví západní ped ruským

:

r. 1579 vzal Batory Polock, r. 1580 vzal Veliž. Usvjat a Veliké Ió79

Luky, r. 1581 dokonce i Pskov; Švédové pak souasn opano- 1532

váli Karelii (1580) a dobyli Narvu (1582).

Prostednictví o mír ve válce této pevzal papež, kterýž

poslal do Moskvy za tou píinou jesuitu Posevina (1582). jenž 1582

zjednal pímí na deset let, když car Ivan IV. odhodlal se po-

stoupiti Polock a Livonsko Polákm, ale unii s církví ímskou,

kterou jesuita Posevin vlastn nabízeti pišel, car zamítl. Se

Švédy uinno pímí roku následujícího (15S3) i postoupeny lósa

jim Jem, Ivangorod a Koporje.

Mezitím, co toto se dalo, stala se valná zmna v povaze

Ivanov. K. 1560 zemela manželka jeho Anastasie, kteráž dosud 1560

dovedla krotiti vášn jeho, a téhož roku vzdáleni ode dvora výše

uvedení dákové Adašev a Silvestr, když ukázalo se, že zneuží-

vali dvry carovy k potlaování jiných. Nedvoval odtud car

Ivan nikomu více. chodil tu zamlklý a mraný, a bda tomu,

kdo v takovou chvíli pišel mu v cestu, tu asem oddával se di-

vokému hýení, pi emž divoká veselost snadno peskoila

v hroznou zlobu.

Rozmrzen konen životem svým i hledaje v každém ne-

pítele svého, uchýlil se car Ivan IV. Vasiljevi do Alexandrov-

ské slobody, a vydal odtud (koncem r. 1564) provolání k ná- I56í

rodu, v kterémž ohlašoval, že následkem nepátelství bojar

vzdává se trnu. Provolání to vzbudilo zdšení zejména u lidu
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1664 obecného, jemuž Ivan IV. Vasiljevi byl mocným ochráncem

proti zbujnosti bojarské. I poslali Moskvii metropolitu k cai,

aby jej uprosil a piml k návratu. Car Ivan IV. skuten na

prosby metropolity se navrátil a zaídil k ochran své sbor

ozbrojenc, tak zvané opriníky, a ve píin státní ustanovil,

aby tak zvaní bojai zemští pouze v pípad války neb v jiných

vážných píinách hlasu mli.

Než tím pokoj a mír nezjednán. Opriníci spoléhajíce na

.
d&vru carovu dovolovali si nejrznjších útisku; bojai strany

protivné byli pronásledováni a utíkali houfn do Litvy. Tu zželel

se utlaovaných metropolita Filip, a pi setkání v chrámu inil

1569 (1569) cai výitky. Metropolita slynul jako muž velice boha-

bojný, a proto jednání jeho care zarazilo; i zakusili opriníci

zloby mraného care. Konen však podailo se jim oerniti

metropolitu, tak že zajat jest. zavezen do kláštera a zde za-

rdousen.

Téhož roku (1569) zahynul bratrovec carv Vladimír Andre-

jevi, když roznesla se zvst, že poddati se chce králi polskému.

1570 Roku následujícího (1570) dostaly se do rukou carových písemné

dkazy, že Novgorodští vyjednávají s Poláky o spolené jedumí

proti cai; i rozhnval se Ivan IV. Vasiljevi strašn, i vytáhl

k Novgorodu, obklíil msto a po šest nedl odbýval dsný soud

nad bojary a mšany novgorodskými. Roku následujícího udeil

rozhnvaný car nejstaršího syna svého Ivana, když odporovati

se mu odvážil, vlastní rukou, tak že zemel. I nebylo vbec

radno, v nedobrou chvíli vstoupiti mu v cestu.

Na sklonku života svého dokal se car Ivan Vasiljevi ješt

významného úspchu: Rusové pekroili výbojn Ural a zahájili

tím podmanní severní Asie. Stalo se to takto : R. 1558 vypro>il

si bohatý prmyslník a zeman eho Stroganov pozemky lidu

prázdné na ece Kam v déli 146 verst, aby je lidem ruským

osaditi a sl zde dobývati mohl. Stroganov závazek svj vy-

plnil. Nová kolonie ruská trpla však nájezdy rzných sousedu,

1573 pedevším zauralského chanátu Sibiského. Tu žádali (157)3)

brati Jakub a eho Stroganovi. aby car dovolil jim k ochran

nové kolonie vydržovati vojsko a zárove aby udlil jim právo,
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:zakládati nové osady i v Uralu samém i na ece Toboli, stavti 15T3

zde opevnná místa a dolovati na železo a olovo. I této žádosti

jejich bylo vyhovno. Najímali tedy brannou družinu ze všech

konc íše. Stalo se pak tehdy, že ataman kozáky Jermak

Timofejev s 540 Kozáky dal se na útk z donských stepí ped

vojvody ruskými, kteí je potrestati mli za loupeže rzné na

ruských lidech, i pustil se po Volze na sever. Zde snadno se

s ním smluvili brati Stroganovi.

I vytáhl r. 1581 Jermak se svými Kozáky a 300 jiného 1581

lidu zbrojného a probral se po jednotlivých íkách do Asie na

eku Tobol a pekvapil chána Sibiského Kuuma, jehož pe-

mohl, vylákav jej za zásek, pomocí stelné zbran, o jejímž

úinku takto prý vypravovali domorodci : Ruští vojíni jsou silní

;

„když stílejí z luk svých, tu vyšlehne plamen, vychází dým

a zahmí hrom, stely není vidti i zpsobují rány a ubíjejí do

smrti; chrániti se ped nimi krunýem nelze, nebot jej šmahem

prorazí." Vítzství ruské bylo tak rychlé, že Jermak již 26.

íjna vešel v opuštnou Sibi a roku následujícího mohl dobý-

vati jiné hrady na Toboli, Irtyši a Obi.

V let r. 1582 poslal Jermak vzkaz cai do Moskvy o do- lý«2

bytí Sibie. I vypravil Ivan IV. Vasiljevi vojvody své, aby

vzali v držení zemi práv dobytou. To však byl poslední váž-

njší jeho in; zemelt 18. bezna 1584, v stáí 54 let. 1584

5. Fedor Ivanovic 1584—1598).

Nastoupení nového care oznaeno v djinách podobným zp-

sobem jako nastoupení Ivana IV., totiž vladastvím. Bylt Fedor

Ivanovic sice tlesn dorostlým, ale duševn tak nesamostatným,

že zapotebí bylo vladastva, a to ne pouze na as, nýbrž na

celé jeho panování.

]\Iezi pedními bojary, kteí soupeili o vladaství, byl pede-

vším z knížecího rodu litevského Ivan Federovi Mstislavský;

z rodu Rurikovic byl Ivan Petrovi Šujský, který chrabrým

hájením Pskova proti Batorymu obnovil slávu rodu svého. Z bo-

jarstva pak vynikali pede všemi Nikita Romanovi Jurjev, rodný
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1584 strýc cae Fedora po matce, a Boris Fedorovi Godunov, rodný

bratr manželky Fedora Ivanovice, carevny Ireny. Bratr cae

Fedora Dimitr hned po nastoupení Fedorové, aby nebyl v cest,,

odstrann do Uglie, kterýžto údl naznail mu otec jeho.

Fedor Ivanovic korunován 31. kvtna 1584 a k vladaství

dostal se Nikita Romanovi, a když tento ješt téhož roku one-

1586 mocnl a potom i zemel (1586), stal se vladaem bratr carevny

Boris Godunov, arci ne bez rozhodného odporu stran druhých.

Ivan Mstislavský, Šujský, Vorotinský a jiní stáli nepátelsky

proti nmu ; Boris Godunov však zvítzil nad protivníky svými

:

Ivan Mstislavský donucen uchýliti se do kláštera, Vorotinský

a druzí bojai posláni do rzných mst, a s Šujskym stalo se

smíení prostednictvím metropolity Dionysia. Než ani tu ješt

nebyl konec nepátelství: Šujský, bera v ochranu kupce mo-

skevské proti Godunovu, zamýšlel ve spolku s metropolitou zlo-

miti moc Godunova, naléhaje na rozvod cae Fedora s carev-

1587 nou Irenou. Než i tu zvítzil Godunov; Šujský r. 1587 poslán

do vyhnanství. pední z kupc, kteí stáli na jeho stran, jsou

trestáni, metropolita svržen a na jeho místo ustanoven oddaný

Godunovu arcibiskup Rostovský Job. Odtud byl Boris Godunov

již bez odporu vladaem a vedl vládu nejen uvnit, ale i na-

proti íším jiným.

Ve píin záležitostí zahraniných byl pedevším dležitý

pomr k Švédsku a Polsku. V království tomto nastala nová

158b volba po smrti Štpána Batora (1586) a znova vyjednávalo se

piinním Litvan o volbu Fedora Ivanovice, ale opt byla víra

pekážkou ; a tak zvolen v Polsku proti Maxmiliánu, bratru Ru-

dolfa II. z rodu Habsburského, Sigmund III. z rodu Vasovc,

po matce synovec krále Sigmunda II. Augusta, kterýž po otci

svém Janovi ml se státi též králem švédským.

1590 Se Švédy vypukla válka r. 1590, která vedena s úspchem^

tak že ztracené prve Jem, Ivangorod, Koporje, ano i Korela

1595 vydobyty a r. 1595 vným mírem postoupeny od Sigmunda III.,

který zatím (1592) po smrti otce svého korunován jest ve Švéd-

sku, avšak malé obliby požíval u protestantských Švéd jakožta
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odchovanec jesuit, tak že strýc jeho Karel, té doby vlada ve

Švédsku, záhy státi se mohl místo nho králem.

Jižní sousedé, Tatai Krymští, uinili vpád r. 1591 až k samé 1^91

Moskv, ale zahnáni jsou; za to poplenili r. 1592 jižní pohra-

nin kraje ruské dsným zpsobem. Že nedošlo k další válce,

piísti sluší válkám tureckým v Uhrách, v nichž Tatai jakožto

poddaní sultána pomáhati musili. S druhé strany zase získala

Rus Kachecii na Kavkaze (158G) a byla odtud v bezprostedním i58G

sousedství s Persií, s kterou uinn spolek proti Turecku.

V Sibii zmohl se ješt jednou chán Kuum ; ataman Jer-

mak, neoekávan jsa napaden r. 1584 zahynul, ale ruští voj-

vodové utvrdili znova panství ruské na Tobolu zakládáním pev-

ných míst.

Dležitou vymožeností Ruska za panování Fedora Ivanovice

bylo též zaízení patriarchátu ruského. V pravoslavné církvi

totiž nalézali se všichni patriarchové starší, Jerusalemský, Alexan-

drijský, Antiochenský i Cailiradský pod panstvím tureckým; je-

diná samostatná zem pravoslavná byla Rus, a akoliv metro-

polita ruský byl již od XV. vku samostatným ili autokefalným,

byl pece jen v jisté míe podízen patriarchátu caihradskému.

I umínil si car Fedor v souhlasu s duchovenstvem domáhati se

povýšení metropolie ruské na patriarchát. Tu roku 1588 pijel

do Moskvy patriarcha Caihradský Jeremia, i nabízeli mu, aby

zstal na Rusi; on odepel, ale posvtil metropolitu Joba (1589) 1589

na patriarchu ruského.

Na druhé stran za téhož Fedora Ivanovice stal se však

i krok nedobrý u vývinu národa ruského : sedláci vázáni jsou

k zemi své, nebo jinak, zapovzeno svobodné sthování sedlák.

Krok tento stal se arci v jisté míe i z ohled státních. Vešlo

totiž v poslední dob na Rusi ve zvyk, rozdávati za služby

státu prokázané dchody z jednotlivých ddin s povinností dal-

ších služeb, pedevším vojenských. Když však sedláci z njaké

ddiny odešli k jinému bojarinu, který jim poskytoval lepší

podmínky, nemohli arci ti, kdož byli postiženi vysthováním

sedlák, dostáti povinnosti své vojenské, aby totiž s jistým po-

tem lidí branných dostavili se k vojsku. Stát tedy ml na zeteli
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poteby vojenské služby a vydal ustanovení, které arci bylo

prvým velikým krokem k ujamení lidu selského.

To byly tedy hlavní události vnitní i vnjší za vladaení

Borise Godunova a panování Fedora Ivanovice, kterýž zstával

1591 bezdtným. Stalo se pak v kvtnu 1591, že v Uglii zemel

bratr Fedorv, Dimitr Ivanovic, jak jedni pravili, zavraždn

úkladem Godunova neb, jak dosvdovali jiní, v návalu padouc-

1598 nice. Sedm let na to zemel i sám Fedor Ivanovic, bezdtný

a poslední svéTio rodu.

Tak vyhasnul nedávno ješt až píliš etný rod Rurikovic,

s jehož osudy v dobrých i zlých chvílích spojeny byly osudy

Rusi podobným zpsobem, jako nkdy osudy ech spojeny byly

s osudy Pemyslovic.

6. Pomry vnitní.

1341 Z rozdrobenosti údlné i z pohromy tatarské vymanila se

1598 tedy Rus pod praporem panovník Moskevských, v rozmrech

málo menších, než bývalo za nejslavnjších knížat doby kyjev-

ské, s ústední mocí však daleko vtší, než bývalo za starých dob.

Nové sjednocení zem ruské bylo výsledkem pevahy kní-

žectví Moskevského, i provedeno jest mocí zbran; pirozen

musilo tudíž následovati z toho tužší podízení se jednotlivých

pipojených ástic ili, jak nyní íkáme, nová íše ruská byla

centralisována, a samodržavný car gosudar soustedil tolik moci

v rukou svých, že mohl pokoiti moc tatarskou a stanoviti meze

šíící se moci litevské. Lesk carského dvora a neobmezená moc

carská upomínaly na zaniklé císaství ecké.

Ve vcech politických mívala arci slovo i duma bojarská,

ale slovo to bylo pouze poradní, zejména za panování Ivana IV.

Vasiljevie. Rovnž v dležitých pípadech svoláván i snm ve-

škeré zem (zemskij sobor), jakož výše povdno, tak že zástup-

cové mst i ddin shromáždili se na námstí moskevském. Ve

vcech církevních svolávány synody duchovenstva.

Z obyvatelstva íše ruské nejvíce samostatného postavení po-

žívalo duchovenstvo, a sice i erné ili klášterní, z nhož bráni
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vyšší hodnostái církevní, i bílé ili svtské, ženaté, nebot dn- '-34:1

chovenstvo podléhalo pedevším zákonm pouze církevním ili \,m

kanonickým ; ohromné statky duchovenstva pak již v té dob
vyjaty byly z pravomocnosti úada svtských, tak že duchoven-

stvo samo i soudilo poddané své.

Ze svtského obyvatelstva zaujímali nejpednjšího postavení

pedevším potomci nkdejších údlných knížat, jakož i osoby

píslušné panujícím rodm v zemích bud pokoených neb osoby

do zem pouze pisthovalé z jtanujících rodin sousedních zemí

;

obojí dbali na vedení svých rodokmen, a odtud zváni jsou

rodoslovnye rody — to byla vyšší šlechta rodová, podobn jako

šlechta západní Evropy.

Ostatní velmožové svou vznešenost odvozovali ze služeb stát-

ních, i zváni jsou odtud služilye Ijudi. Nejpednjší z nich byli

bojai, titul to arci známý již z doby prvních knížat ruských:

bojai, pak okolnií i tak zvaní dumní dvorjané zasedali v dum
bojarské a byli správci jednotlivých krajin ili mst s titulem

vojvod, námstník, tisícník neb podobn (Ivan IV. výjimkou

ustanovoval i dáky), bojai mívali i velitelství ve válkách, z jich

stedu volena prozatímní vláda za nezletilosti panovníka, neb

jeho nepítomnosti atd. Mén již vznešený byl titul stolníka

neb strjapího — vlastn dvorní to titule; žilci — odtud zvaní,

že žili v Moskv — byli jaksi osobní stráží panovníkovou i po-

sýláui poselstvím carským po zemi, a dti bojarské, aby nastou-

piti mohly požitky otc svých, hlavn z užívání pozemk se-

stávající, vstupovaly rovnž ve služby státní, tu vojenské, tu

obanské.

Z obecného lidu zaujímají pední místo arci mšané, pede

vším jakožto kupci ; ode dávna úastnili se snm a mli své

vlastní soudy. Z lidu venkovského vynikali jednodvorci hlavn

v pohraniných krajinách, o samot osedlé to svobodné obyva-

telstvo selské, pak sedláci, kteí mli právo svobodného stho-

vání ze statku na statek, vlastní to kesané neb i smerdi

zvaní, pak er ili sedláci bez práva sthování i na statcích

státních i duchovenských (tak zvané erné volostij a konené
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1341 sedláci nájemci, kteí najímali pdu za ptinu až polovinu
až

1598 výtžku.

Otroci (rabi a cholopi) dotrvali do té doby ; byli to bud

zajatci ve válce, bud lidé koupení odjinud, bud lidé odsouzení,

v kteréžto poslední píin arci stalo se obmezení. Kdo odsou-

zen pro dluhy, mohl se asem osvoboditi, nebo mu poítán rok

otroctví na 174 hivny; podobn nabývaly asem svobody i dti,

kteréž rodiové jejich doasn (oby. do smrti kupujícího) pro-

dali v otroctví.

V stepi ernomoské žili pak voln Kozáci, i ti, již byli

píslušníky íše polskolitevské, i ti, již poslouchali dle jména

care Moskevského, napadajíce tu Tatary, tu kupce táhnoucí

stepí; o nich bude pozdji více povdno.

Vojsko v dob carství Moskevského skládalo se již jen

z malé ásti z družiny ; hlavní síla vojska brána ze zemské vo-

jenské povinnosti, tak sice, že ze 3—5 dvoru chodil jeden na

vojnu. Stelná zbra byla sice za Ivana IV. již zavedena (stelci

a puškai), ale ne všeobecn; rovnž i vycvienost vojska ne-

vyrovnala se souasnému stavu evropskému, pedila však da-

leko krajiny východní. Zajímavo, že již tehdy stát obstarával

pravidelné zásobování vojska i na pochodu i v posádkách. Na

stepní hranici byla zavedena pravidelná služba strážní, aby Ta-

tai nemohli z nenadání pepadnouti krajinu.

Msta ruská po dob tatarské nejastji opevována již ka-

mennou zdí, kteráž snadnji vzdorovati mohla obležení: jinak

ve mstech málo se zmnilo: domy stavny na dále ze deva,

obyejn pro jednu jen rodinu, nebot obývání v nájmu u n-
koho (nájemníkm íkali sousedé) bylo mén obvyklé ; ulice

jako díve dláždny dívím. Jako nkdy tak i nyní stávalo se

zhusta, že mštané provozovali orbu, a naopak zase vyskytují

se sedláci na vesnicích, kteí provozují emesla. Celkem však

blahobyt mst valn poklesl.

První ránu obchodu ruskému zasadilo, jakož výše povdno,

dobytí Caihradu Latinskými kižáky (1204), nebo tu obchod

ernomoský dostal se do rukou Vlach. Rovnž nepízniv p-
sobily výboje turecké a tatarské, jimiž zniena íše arabská;
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nebot obchod arabsky jen ásteué obnoven od Turk a Tatara. 1341

Hlavní pak pevi-at v obchodu svtovém zpsobilo nalezení vodní 1595

cesty do Indie, ímž ona svtová cesta obchodní na východ

pestala býti pojítkem obchodu svtového a mla odtud jen

místní dležitost.

Dováželo se arci i dále zboží: drahé kamení, hedbávné a

zlatotkané látky, koení východní atd. z Malé Asie, Persie,

Indie, Arábie a Sýrie, a sice pes Janovskou Kafu na jižním

behu Krymu, odtud pak pes Perekop na Kyjev, a odtud dále

na Moskvu a Novgorod a dále do Švédska, Dánska s jedné, do

Litvy s druhé strany, (obchod tento však byl daleko menších

rozmru a co více, Rusové nebyli více tak aktivními jako nkdy;

rovnž tak nebylo více takého pedmtu vývozu, kterýž by byl

poskytl Rusku toho bohatství, jemuž se obdivujeme za doby

starší.

Novgorod nad Yolchovem byl stále jesté nejvtším obchod-

ním mstem ruským, vyvážel hlavn len, konopí: med i vosk;

z Novgorodu a mén ilého Polocku dojíždli kupci ruští ješt

na západ za moe. do švédska (kdež od Gustava Vasy zajato

300 obchodníku ruských), a odtud do Lubeku, Antverp ano

i do Hispanie; v Xovgorod byly obchodní domy dánské, n-
mecké i holandské: rovnž picházeli i švédští kupci a navšt-

vovali i Moskvu, Kaza, Astracha, ano zajíždli až i do Indie;

anglití kupci pišli r. 1555, 15()7 a 156í^ do Finského zálivu,

a nalezli potom cestu do ústí severní Dviny, — piváželi sukna

a vyváželi vosk, železo, méd atd.

Po Xovgorod nejvtším obchodním mstem byla Moskva:

sem pijíždli z krajin severních hlavn v zim na saních, pi-

vážejíce kožešiny, sl, solenou rybu a pod.: picházeli i kupci

evropští, picházeli i Tatai i Arméni hlavn s látkami hed-

bávnými, Bucharci pak s koením. Naopak jezdili Rusové i na

východní Povolží; v tatarském Saraji mli celou obchodní svou

tvr, a podobn usadili se v Astrachani, kamž každoron pla-

valo na 500 lodí po Volze, aby pivezly sl. ryby a pod.

Takovým zpsobem ml celý obchod tento dležitost hlavn

místní, nebot svtová cesta obchodní zapadla a domácích ped-
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1341 métfi vývozu nebylo, když kožešiny severní vyšly z mody a

1598 otrokfi tolik se více neprodávalo. Prmysl rovnž byl skrovný:

novgorodské zlatnické výrobky a ikony byly známjší, jinak

výroba vyhovovala pouze domácí poteb. Odtud dá se vysv-

tliti snaha po povznesení prmyslu: r. 1556 zapovdl Ivan IV.,

aby zajatí Nmci nebyli prodáváni nazpt neb vypláceni, ale aby

posýiáni byli do ^loskvy; r. 1567 povolal z Anglie zlatníky,

inženýry, lékae a pod., což arci jen ásten mohlo vyhovti.

Mravy od doby tatarské valn zdivoilé jen ponenáhlu

se zušlechovaly; církevní synoda z roku 1551 první v té pí-

in uinila pokusy ; tehdy rozmnožen i poet škol a žádáno

zase školní vzdlání od duchovenstva. Církevní knihy opraveny

a pekládány Maksimem ekem ; mnich Sanin horlil proti sek-

tára, v nov dobyté Kazani zaal šíiti víru Kristovu arci-

biskup Jurij, Lopae severní obracel Tifon poustevník a p.
—

první to z^ise pontky nov povstávající domácí V/.dlanosti.
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Poláci v Moskv.

1. íše polskolitevská. — 2. Unie Lublinská (1569). — 3. Pomry nábo-
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(Í610—1612). — 9. Vyhnáni Polák z Moskvy (1612).

1. íše polskolitevská.

Z doby údlné vymanno bylo Polsko vlastn králem eským

Václavem II.. když tento zmocnil se nejprve velkoknížecího

stolce Krakovského (1291) a dosedl i na stolec velkopolský (1300) 1300

a od knížat slezských pijal písaha vrnosti. Tak byla nejvtší

ás zem polské sjednocena a Vladislav Lokietek (130.5— loo.3)

domáhal se po návratu svém podle píkladu již daného jednot-

ného panství polského, jemuž novou korunovací (1319) dostalo 1319'

se již i neperušeného titule královského, a nové to království

vzkvetlo netušené za Kazimíra Vel. (1333— 1370).

Pi obnovení této státní jednoty polské zstávala arci i na

dále etná knížata dlná, zejména v Mazovecku a Slezsku;

z tch knížata slezská holdovala králi eskému Janovi Lucem-

burskému a r. 1335 odekl se Kazimír panství slezského ve pro- 1335

spch koruny eské úpln, knížata pak Mazovecká po delším

kolísání podrobila se korun polské a za ztracené Slezsko a

ztracené rovnž Pomoí polské, které postoupeno ádu rytí

nmeckých v Prších, získal Kazimír ruskou Hali, která odtud

nevymanila se z panství polského.

J. L. PÍJ: Djiny nár. ruského 9
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Sjednocené toto Polsko jeví však ráz ponkud jiný než

sousední moskevská Rus. V dob údlné získalo i duchovenstvo

i družina ili velmožové etné statky jakožto vysluhy, i dovedli

si pro statky ty získati právo ddinosti, ásten i vyjetí z obec-

ného ádu. Velmožové tito, vládnoucí rozsáhlými ddinými
statky a zastávající i dvorské a veejné úady, nemohli býti

oporou starodávné patriarchální moci panovnické, a jako se u nás

1180 v echách pomry vyvíjely, tak i v Polsku již r. 1180 rausil

Kazimír II. Spravedlivý na snmu v Léících uznati tak zvaný

senát, skládající se z duchovenstva a velmoži úadujících, jakožto

sbor zákonodárný.

Než pi tom nezstalo. Bhem asu rozdrobeny jsou úady
i dvorské a ústední i úady po vojvodstvích a vyvinula se celá

stupnice úedník, zejména nižších. Rovnž tak povstala etná

šlechta nižší ddiná, která své šlechtictví obdržela za služby

vojenské a s povinností služeb vojenských, a jakožto nový i-

nitel spoleenský, vojenský i úední, domohla se i tato nižší

1331 šlechta práv politických, tak že na snmu v Ch^cinách r. 13ol

piznáno jí právo úastenství na snmích: novým pak zákonníkem,

1347 tak zvaným statutem Vislickým (1347) a korunovaní písahou

1374 krále Ludvíka uherského (1355 a 1374) práva tato speetna.

Nový zákonník, vydaný na snmu Vislickém, psán jest vlastn

již se stanoviska šlechtického a jest zárove poátkem ujamení

sedlák polských. Obmezeno zákonem tím pedevším sthování

volné sedlák, stanovena robota, kteráž mohla obnášeti až šest

nedl v roce, ba stanovena i ztráta obanského práva pro se-

dláky, nebot sedlák, i ten, co držel lán svj ddin podle práva

polského, i ten, co ml zemi od šlechtice pouze v nájmu, musil

ped soudem zastupován býti šlechticem, pánem svým. Dokud

žil Kazimír král, nedopuštno alespo, aby šlechtici zneužívali

svého nového postavení proti sedlákm, zaež arci Kazimír po-

smšn nazýván chlopským králem.

Po smrti Kazimírov povýšen na trn pominutím Piastovic,

zejména mazoveckých, uherský král Ludvík (1370— I38'i) a po

nm mladší dcera jeho Hedwka. Personální unie polskouherská,

která dle pvodního ustanovení mla dále trvati nastoupením
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starší dcery Ludvíkovy Marie a ženicha jejího Sigmunda Lucem-
burského, neblaze proslulého potom i v djinách eských, takto

petržena, patrn že malé výhody Polsku pinášela. Za to do-

nutili velmožové polští Hedviku, aby pojala za manžela velikého

Icnížete litevského Jagaila, a zpsobili tím, že djiny polské odtud 1386

braly se smrem novým.

Veliké knížectví litevské soustedilo se v mohutnou sílu

A^ojenskou zápasem se sousedním ádem nmeckých rytía. jimž

podlehla jedna z nejsilnjších haluzí litevských, totiž Prusové.

^o\é veliké knížectví pak nejen že odráželo se zdarem nájezdy

kižák, ale psobilo pitažliv i na rozdrobenou a s tatarským

panstvím zápasící údlnou 'Rus. tak že za panování velikých

knížat Ringolda (1226—1240), Mindova (1240—1263), Gedimina
<1315—1340). syna jeho Ljubarta a Olgerda (1340—1377) spo-

jena s Litvou, jakož svrchu již povdno, údélná knížectví ruská

na západ Dnépra od Polocka a Smolenska až po Voly. Podolí

a Kyjev, na východ Dnépra pak Seversko. V nov povstalé

této veliké íši byli Litvané živlem státotvorným: nové pipo-
jené zemé ruské psobily však pevážnou svou vzdlaností na

Litvany tou mrou, že ruský jazyk stal se jazykem úedním
v spojené íši, a ruské pravoslaví zaalo se šíiti i v pohanské

•dosud Litv a Žmudi, tak že zdálo se již. že pravoslavná Rus
pokoená pohltí panující pohanskou Litvu. Pravd podobný tento

vývoj djin zadržen a zmnn jest však povoláním Jagaila, syna

Olgerdova, na trn polský.

Pi povolání Jagaila na trn polský brali velmožové polští

zajisté zetel pedevším na spolený boj Polska a Litvy s ádem
nmeckým v Prších a rovnéž i na rozšíení víry ímské v po-

hanské ásti Litvy, zejména když svého asu kníže Mindove.

íirci jen na as. pijal kest a korunu královskou z íma.
Xa Litv tehdy vedle velikého knížete Jagaila byli ješt

Jínížata údélná. z nichž hlavní: Vitold, bratrovec Jagailv. zprvu

kníže v Žmudi. pak v Lucku na Volyni, potom brati Jagailovi:

Skirgello v Žmudi, Ondej v Polocku. Svidrigailo ve Vitebsku.

Koribut v Seversku, Vladimír v druhé ásti Volyn. Theodor

Koriatovi, bratrovec Jagailv, v Podolí a z Rurikovic byl Svato-

9*



232 I- Poláci v Moskv

1386 slav Ivanovic kníže Smolenský. Údlná knížata tato pijala zá-

mysly polské pízniv, doufajíce nabyti vtší samostatnosti, když:

by veliký kníže vzdálen byl v Polsku, i souhlasila tudíž na spo-

leném sjezdu (1386), nejen aby Jagailo pijal korunu polskou,

ale aby i zahraniná politika obou íší byla jednotná, jakož aby

na vzájem se poskytovala pomoc proti nepíteli, což arci na-

míeno bylo pedevším proti ádu nmeckému. Vnitní záleži-

tosti každé íše mly se vésti úplné nezávisle; za to dala kní-

žata svj souhlas, aby pohanská dosud ást Litvy pijala kest

podle ádu ímského.

Za obapolného souhlasu prohlášen jest tedy Jagailo na

snmu v Lublin za krále polského, v Krakove pak poktn jest

s mnohými bojary dle ritu ímského a oddán s Hedvikou: litevský"

veliký kníže stal se takto zárove králem polským, v Litv pak

hromovládce Perkunas musil i v posledním svém útoišti ustou-

piti bohu kesanskému ; modla jeho ve Viln skácena, posvátný

ohe jeho uhašen, háje bohm pohanským zasvcené vykáceny^

a lid pohanský houfn ktn od knží polských.

Spojenou moc polskolitevskou ucítili za nové dynastie pede-

vším rytíi ádu nmeckého, kteíž poraženi jsou v kruté bitv-

1410 u Tanneberka (1410), kdež kvt rytístva nmeckého zahynul, a

1466 znovu pokoeni dvanáctiletou válkou (1454—1466) musili mírem

Toruským postoupiti Polsku získané nkdy Pomoí, Varmii a

Chelm a ostatní zemi pruskou pijmouti v léno od Polska. O sto-

1561 let pozdji i druhý ád rytíský, brati meoví, poddali se (1561)'

v léno Polsku se zemí Kuronskou, Livonsko pak, tehdy ohro-

žené od care Ivana IV. Vasiljevie, jakož výše povdno, po-

stoupili rytíi íši polskolitevské. Podobné i na jihovýchodu:

zmenšeno jest nebezpeí nájezd tatarských.

Tak zahájila nová dynastie spojené íše polskolitevské pa-

nování své na venek mohutn, i zdálo se. že dynastii té nechybí

nic k lesku a sláv, když povolána jest potom i na trn eský

a na trn uherský. Než lesk a sláva ta nebyly nezkaleny, nebo

ob spojené zem byly tak rznorodné a hledly vyvíjeti se na

základech domácích a evnivost jejich vzájemná zpsobovala

mnohé nesnáze.
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V Polsku samém, ili, jak se krátce též íkalo, v království

vyvinula se totiž bhem asu, jakož výše povdno, republika

šlechtická. Králové volení musili pi nastoupení svém podepiso-

vati podmínky, jaké jim byly pedkládány, a ty nebyly piro-

zen namíeny k povznesení moci královské : vše dalo se jménem

krále, ale vše to bylo pouze na oko, král zstával bez moci,

obmezen jsa ve svém jednání senátem a snmem, i není píkladu,

že by král byl zamítl njaké usnesení snmovní.

Snmy obecné, sestávající z dvou komor : senátu, v kterém

zasedalo pední duchovenstvo a pední hodnostái svtští, a sn-

movny poslanc, v kteréž zasedali poslanci jednotlivých zemí, zí-

skaly znenáhla výhradné právo povolovati bern (1404) i povolo- 1404

váti obecnou hotovost ili, jak Poláci íkali, pospolité rušení (1493), 1493

a po roce 1505 nemohlo býti vbec nic uinno bez povolení 1505

snmu. Povolení to musilo arci dle starodávného obyeje býti

jednomyslné, i stávalo se platným bud mlky, když nikdo ne-

inil námitek, neb zejmým vyslovením souhlasu, emuž íkalo

se zgoda. Pozdji musili jednotlivé vci, o nichž se mlo na

snmu jednati, pedkládány býti snmíkm ve vévodstvích (1404

až 1468), tak aby tyto již pi volb svých poslanc mohly

se o nich vysloviti a poslancm svým naíditi, jak hlasovati

mají, ano pozdji (1573) musili tito poslancové skládati sn- 1573

míkm úty i ze svého hlasování, ruíce svou hlavou a svým

jmním za správné vykonání vle snmík. Tak staly se vci

veejné závislými nejen na snmích, nýbrž na veškerenstvu

šlechty, nebo každý šlechtic ml právo picházeti na snmík

svého vévodství, a bez jeho hlasu nebyla zgoda nejen ve vé-

vodství, ale i v celém království. Dovršením všeho dobrého byly

tak zvané konfederace ili, jak u nás íkali, branné spolky, jen

že v Polsku tyto konfederace nespokojených práv stran byly

uízením od zákona uznaným, jemuž píslušela i výkonná moc.

Y království bylo krom toho od r. 1420 zákonem, že ve-

škerá šlechta je sob úpln rovna (odtud i písloví, že šlechtic

na záhon vyrovná se vojvod) a jelikož práv šlechta mla

veškerou moc v rukou, provedla snadno snmovní ustanovení,

že šlechta osvobozena jest od placení mýta a cla (1454), pak
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i další zákon, že šlechta osvobozena jest od placení veškerých

1472 daní (1472), a konen vyhradila šlechta pro sebe všechna bi-

1496 skupství, opatství a vbec tunjší prebendy (1496), jakož mla
již z doby Piastovic veškeré korunní statky v užívání, nebot
platilo za právní obyej, že král nesmí zemské statky podržeti

ve správ své, ale že je musí ihned udliti šlecht, když by byly

uprázdnny. Jedinou povinností šlechty, arci mimo starost o vci
veejné, byla zemská hotovost; tu každý šlechtic povinen byl-

dostaviti se komo se svou zbrojí, a byl-li bohat, i s lidmi

ozbrojenými.

Když takto v království použila šlechta politického posta-

vení svého, aby pamatovala na výhody stavu svého, jest pocho-

pitelno, že stavm druhým nevaln se vedlo. Msta v Polsku

jako u nás piinním panovník vydána byla do rukou pi-
sthovalým Nmcm, odstrením domácího obyvatelstva; u nás-

války husitské vyhladily ono nmectví z mst a msta rázem
vyištná ili poeštná zaala odtud hráti veledležité úlohy

v djinách našich: v Polsku podobná promna arci se nestala,,

nmetí kolonisté mest nikdy nesblížili se s ostatním obyvatel-

stvem a nehráli proto také nikdy úlohy v djinách polských^

propadajíce pak bhem asu i požidovštní pestala msta míti

váhy i v ohledu spoleenském.

Sedláci zstávali volnjšími jen v nov osazovaných zemích^

a sice osazovány práv tou dobou velmi etn neobydlené dosud

pozemky nejen od polských sedlák na právu polském, ale pi-
cházeli i jiní kolonisté osazujíce se každý dle svého práva, at

Nmci, Valaši, Srbi, Slováci, Tatai, Arméni a jiní.

Pro sedláky starousedlé nastaly však zlé asy. Jaký duch

1419 zavanul v šlecht, vidti nejlépe z usnesení snmovního r. 141^

(i. 68), kterýmž stanoveno, že nedstojno jest šlechtice (roz-

umj i takového na záhon, který mimo šlechtictví niím nelišil

se od sedláka), aby pil, hrál neb se bavil s kmety (sedláky)

v hostincích neb na též lavici s nimi sedal; kdyby pi takové

píležitosti byl uražen neb rann, nedostane se mu právníha

zadostuinní. Tak rozevela se i spoleenská propa,s mezi ge-
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dlákem a šlechticem, sedlák byl ním nižším, byl poddaným,

a pirozeno, že zákonodárství postaralo se, aby zmizela i po-

slední stopa jeho svobody: r. 1454 vydán zákon proti sbhm, "^464

a sbhem byl každý sedlák, který do tí dn nebyl u jiného

pána (1496), a pána si musil hledati, nebot od r. 1496 zrušeno 1496

i právo selské k ddiné pd, a r. 1505 poslední se iní 1505^

zmínka o sedláku ped soudem veejným — odtud písluší ped
soud svého pána. Vedle veškeré tíže daní, jejíž placení uva-

leno pouze na mšany a na sedláky, tížila sedláky i robota,

jež roku 1520 ustanovena nejmén na jeden den v témdni 1520

vedle tak zvané dareminy ili roboty z ochoty, r. 1560 po- 1560

vinná robota ustanovena ve Velkopolsce a r. 1573 i v Málo- 157a

polsce nejmén na 3 dny, což s robotou z ochoty arci bylo již

pomalu celý týden dle vle šlechtice. Jakožto oznaení nového

tohoto poádku objevuje se a ustálí se 1493— 1511 obecný ná-

zev chlop pro sedláky i mštáky, nebo i zamstnání mšáka
prohlášeno potom snmem (1562) za šlechtice nedstojné.

Na Litv naproti tomu v téže dob arci nabyly zárove

s ruským jazykem platnosti ády ruské i nalezly výrazu v zá-

konnících. I v sudebníku krále Kazimíra (1468) i v tak zvaném 1468

statutu Litevském, vydaném 1529 Siginundem I., jež oba psány 152»

jsou jazykem ruským, jeví se co do obsahu jen málo vlivu pol-

ského, naopak jsou výrazem pomr podobných onm v Rusi

moskevské.

Za to tím tužším byl hned po nastoupení Jagailovc na

trn polský zápas Litvy o samostatnost Po nastoupení Jagaila

v Polsku jmenován bratr jeho Skirgella námstkem velikého

knížete v Litv a pidána mu rada z velmož polských. Toto

porunictví polské vzbudilo však ihned tuhý odpor na Litv,

tak že kníže Vitold spojiv se zprvu s Dimitrem Donským, kní-

žetem moskevským, pak i s ádem nmeckým v Prších pi-

nutil Jagaila, že jmenován byl velikým knížetem na Litv.

Vitold proslavil se i svým úastenstvím v bitv u Tanneberka,

kdež zejména smolenští stelci se vyznamenali, i šastnými vál-

kami s Tatary Krymskými, tak že vhlas jeho pronikl až da

Cech a nabízena mu koruna eská proti Sigmundovi.
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1430 Po Vitoldovi následoval (1430) pravoslavný bratr Jagailv

Svidrigailo, a když po dvou letech svržen jest stranou katolickou,

1440 bratr Vitoldv Sigmund ; když pak tento 1440 zabit jest od ru-

ského knížete artoryského, zvolen jest Kazimír, mladší syn Ja-

gailv, kterýž pak po smrti staršího bratra svého Vladislava

1444 (1444) nastoupil i v Polsku a podržel zárove i vládu v Litv.

Po jeho smrti (1492) prohlášen mladší syn jeho Alexandr, kterýž

1501 r. 1501 po smrti bratra svého Jana Alberta stal se jako otec

jeho králem polským a odtud ob zem mly jednoho panov-

níka, nebo i Sigmund I. (1506— 1548) i Sigmund II. August

(1548— 1572) spojili ob koruny na své hlav. Spojením tím

nabyl však jen zápas vnitní mezi obma zemmi nové síly, až

slabostí král skonil úplným vítzstvím polským.

2. Unie Lublinská (1569).

Polsko dalo na jevo smr svj proti východním zemím ru-

ským hned pi prvém kroku na pdu ruskou, totiž do Halie

:

1361 ve Lvov (1361) a y Pemysli (1375) zízeno biskupství kato-

lické, akoli z domorodého obyvatelstva nikdo nebyl katolíkem,

domácí obyvatelstvo však postrádalo svého pravoslavného vla-

dyky (1361— 1539). Když pak po krátkém panství uherském

1387 v Halii r. 1387 Poláci znovu opanovali Hali, zaalo sthování

i polské šlechty i polského lidu selského a s obma zárove

polských žid do Halie a domácí bojai vábeni k odpadnutí

od zddné víry pravoslavné a zárove i od národnosti ruské

tím, že jim nabízeno ddiné držení výsluh i srovnání v právech

se šlechtou polskou.

Propaganda tato v Halii se zdarem provozovaná spojením

Polska a Litvy mla penesena býti i na Litvu. Již poktním
pohanské ásti Litvy dle ádu ímského oteven pístup knžím

polským na Litvu, a aby katolictví nabylo pednosti zapovdl

Jagailo uzavírání satk katolických Litvan s pravoslavnými

Rusy.

Usazení se polského vladastva v Litv za knížete Skir-

^elly vzalo za své arci vyhnáním téhož a nastoupením na sto-
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lec velkokuížecí Vitolda. Než i Vitold podlehl vzdor slavnému

panování svému nátlaku polskému, i musil na snmu Horodel-

ském (1413) podepsati ujednání, dle kterého Polsko a Litva mly 1413

spojeny býti v jeden stát a jeden národ, tak aby pro pípad

bezdtné smrti jednoho z panovník panování v obou zemích

pipadlo panovníku druhému, aby dále Litva mla takové snmy
jako Polsko a páni litevští aby dostali erby a tím i podobné

privilegované postavení jako páni polští, — avšak jen katolití

páni, pravoslavní nikoliv, ba tito nemli ani dosazováni býti na

úady.

Nezstalo však pi pouhém ponížení pravoslavných bojar

ruských : Poláci vytasili se s nároky, aby ruská Voly, Podolí,

ano i Kyjev pipojeny byly k Polsku. Nástupce Vitoldv Svi-

drigailo vyhnal však polské posádky z Malé Rusi a obhájil právo

Litvy na zem ruské válkou (,1431); když pak rok na to svržen jest, li3l

zapovdl nástupce jeho Sigmund pravoslavným stavti kostely.

Za Kazimíra krále a zárove velikého knížete domáhali se

Poláci opt a opt pipojení zemí maloruských, ale král nedo-

pustil, aby žádost Polák stala se skutkem. Avšak za panování

Alexandra usneseno na snmu r. 1501, aby Polska a Litva zu- 1501

staly odtud stále pod jedním panovníkem a mly spolený snm,
a snesení to podepsal i všemocný tehdy na Litv kníže Michal

Glinský. Obasné války s Rusí Moskevskou, v kterých Litva

ztratila Smolensko a Seversko, zpsobily skutené sblížení obou

zemí i za panování Sigmunda L i Sigmunda IL Augusta, tak

že i spoleenské pomry litevské podléhaly vlivu šlechtického

ádu polského, ano konen i uzákonny jsou, nebot král Sig-

mund n. August, jsa pod stálým nátlakem polským, zahájil

jednání ve smyslu dávného pání polského, svolav spolený snm
obou zemí do Lublína r. 1569. lótíy

Památný snm ten obou zemí svolán byl ke dni 23. pros.

1568, sešel se však teprve dne 10. ledna 1569 a zahájen ihned

tuhým sporem. Poláci, pipraveni již dávno a usilujíce již po

drahnou dobu o pipojení Litvy k Polsku mli pirozené i dávno

hotový program, žádajíce, aby ob zem mly pro vždy jednoho

panovníka a jeden snm a mimo to, aby Malá Rus byla pímo
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156.9 pipojena k Polsku; aby pak spojení to rychleji se uskutenilo,

vyzvali poslance litevské, aby zasedli s nimi ve spolené sn-

movn, ímž by arci unie byla tém uskutenna.

Z Litvy dostavilo se poselství dosti etné : v ele Litvan

byl Mikuláš Radzivil, píjmím erný, vévoda Vilenský, Evst.

Volovi, kanclé litevský a starosta Žraudský Kotovi; v ele

Malorus dostavil se Konst. Ostrožskv, vévoda Kyjevský, Alex.

artoryský, vévoda Volyský a Roman Sanguško vévoda Bra-

clavský. Toto poselství litevské mlo v úmyslu hájiti samostat-

nosti Litvy a nezasedlo tedy v snmovn polské, nebo ode

dávná zasedávali pi spolených snmech Litvané vždy oddlen.

K dosažení svého plánu žádali poslanci litevští. aby král po-

tvrdil Litv a Malé Rusi svobodnou volbu panovníka a samo-

statné snmy; když však ani král ani snmovna polská nechtli

pistoupiti na požadavek ten. a král nad to rozkázal, aby litev-

ští poslanci zasedli v snmovn polské, odešli tito z Lublína

dne 28. února 1569.

Rozkvašeni takovýmto zmaením vyjednávání chtli Poláci

v prvém rozechvní mysli pokoiti Litvu válkou ; když však do-

zvdli se, že Litvané zbrojí a vešli ve spojení s Tatary Krym-

skými, upustili od svého zámyslu, i pipadli na jiný vydatný

prostedek. Vymohli na králi, že vydal universal, kterýmž vy-

hlášeno pipojení Podlesí k Polsce. Tímto prohlášením srovnáni

jsou pedevším bojai v Podlesí v právech se šlechtou polskou,

a když úedníkm tamním pohroženo ztrátou úad, pišli po-

slanci z Podlesí do Lublína, odpisáhli a zasedli ve snmovn pol-

ské. Totéž uinno i s Volyní a konen i s Kyjevem, aby prý

jej nedostali do rukou panovníci Moskevští: — tak dostal se

i stolný hrad nkdy sv. Vladimíra, tato máti mst ruských, pod

pímé panství polské.

Nový tento obrat pobouil konen Litvany. Žádali, aby

odvoláno bylo, co se stalo, a aby svolán byl nový snm ; když

pak jim vyhovno nebylo, pijeli 6. ervna 1569 opt do Lu-

blína a žádali, aby zabrané zem Litv zase vydány byly. Píjezd

litevských poslanc psobil i na poslance ruské : ti, kdož ne-

dávno vstoupili do snmovny polské, zase vystoupili a pidali se
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k Litvanm; avšak tu král rozkázal poslancm maloruským, 1569

aby se vrátili do snmovny polské, a ti jsouce zvyklí poslou-

chati samovládného panovníka svého, pokoili se a uinili dle

rozkazu.

Optným vstoupením poslanc ruských do snmovny polské

byla Malá Rus pro Litvu ztracena a Litvané hledli alespo co

nejvtší samostatnost vlastní Litvy zachrániti : žádali pedevším

vlastní své snmy a zachování státní peeti litevské. Než i proti

tomuto požadavku litevskému opeli se Poláci, jsouce arci již

ve výhod, co nejrozhodnji, a když ob strany nechtly ustou-

piti, usneseno aby král byl prostedníkem. Ale ani prosted-

nictví královo nevedlo k cíli. Konen usnesli se Litvané

(^8. ervna) že ponechají spornou vc na rozhodnutí krále, a

král rozhodl pro spojení podle návrhu polského, a 1. ervence

1569 písahali i poslanci litevští na unii.

Ze staré samostatnosti státní zachovala Litva pouze jméno,

titul státních úad nejvyšších, ne zákonem, ale skutkem i peet

státní, své vojsko, a konen svj zákonník ruský, nyní arci

opravený a pizpsobený šlechtickému ádu polskému; v Malé

Rusi ucelel pak pouze opravený zákonník ruský. V náhradu

pak nastaly podobné pomry zejména v Malé Rusi jako kdysi

po pipojení Halie: na etné statky korunní, které rozdány

býti musily, i na etné nové úady podle ádu polského hrnuli

se šlechtici polští i z Velkopolska i z Malopolska, hlavn pak

z Mazovecka, kdež zejména bylo tolik drobné šlechty, že až ti

šlechtici sedli na jednom lánu, a se šlechtou tou pišla na

Malou Rus i praxe o poddanosti lidu selského, kterýž tu dosud

byl svobodný, a konen hrnuli se i hladoví polští židé za pány

polskými, nebot z panského stolu polského i pro žida vždy n-
jaké sousto odpadne.

3. Pomry náboženské.

Bylo to na konciliu Kostnickém, kde Poláci s kardinály 1414

a preláty sv. církve ímské pišli do sporu: dominikán Jan

Falkenberk vystoupil tu proti nim jako žalobník, žádaje prá-

vem nebeským i svtským v odvetu za krvavou bitvu u Tanne-
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1414 berka, aby nejen král Vladislav Jagailo, ale celý polský národ

vyhlazen byl s povrchu zemského. Poláci vyšli sice bez úrazu

ze sporu toho, ale nechut ke kouciliu a roztrpení proti otcm

církve a papeži zstávaly i po uzavení koncilia; a jestli již

díve Poláci, navštvujíce vysoké uení Pražské, odnášeli dom
píze k echm a eši na vzájem zajíždli do Polska, tu vo-

láni jsouce jako misti k zaízení vysokého uení Krakovského,

tu picházejíce jako pomocníci v boji proti nmeckým rytím —
v boji u Tanneberka úastnil se mezi jinými i eský zeman

Jan Žižka z Trocnova, — tož nyní pi spoleném sporu s kon-

ciliem nastalo sblížení tím vtší, a uení mistra Jana Husi jak

z pízn k echm, tak i z nechuti ke konciliu nalézalo v Pol-

sku velého ohlasu, a vzájemná ta píze vedla konen i k po-

volání Vladislava Jagailovce na trn eský.

Když pak vznikla reformace v Nmcích, tu nové to hnutí

náboženské nalezlo ohlasu i v íši polskolitevské, tak sice, že

uení Luterovo zjednalo si pedevším pívrženc v ponme-

1466 ných Prších, postoupených Polsku (1466) druhým mírem To-

ruským, pak mezi nmeckým obyvatelstvem mst polských a

konen i mezi šlechtou, vyznání pak Kalvínovo rozšíeno hlavn

v Malopolsku a Litv. Když pak po osudné revoluci eské roku

1547 proti Ferdinandovi I. Bratí eští vypovdni jsou z ech,

uchýlili se do Polska a založili prvý sbor svj i školu i tiskárnu

1548 v Lesn (1548) a zaujavše místo ochablého husitství, uinili tak

zaátek vydatného psobení svého v Polsku. Stejnou dobou na-

lezli v Polsku útulku i Ariani, Sociniani, Arméni a jiné sekty.

Do rozrznných tchto náboženských pomr, kterým krá-

lové polští nekladli pekážky, uvedli Bratí eští jakousi jednotu:

1555 zpsobili totiž, že na synod v Kozminku (1555) Kalvinisté spo-

jili se s nimi v jedno vyznání, a rovnž tak že uinili i Lute-

ráni na synod v Ksiaži a Poznani, a spolená tato konfese

(podobná konfesi eské z r. 1575) potvrzena pak slavnostn na

spolené synod v Sandomíi. Po vymení rodu Jagailova (1572)

uzaveli nekatolíci polští v dob bezkráloví konfederaci ve Var-

1573 sav (1573), kteráž stanovila svobodu náboženskou a potvrzo-

vána pak od král následujících. Rovnž tak psobeno k tomu,



3. Pomry náboženské 141

aby nepišel na triín král píliš ímu oddaný, a to vedlo k vy- 1573

jednávání nejprve s Ivanem IV. Vasiljeviem a Jindichem,

l)rincem francouzským, a po brzkém odjezdu Jindichov opt

s Ivanem IV. a Batoryra, knížetem sedmihradským, v jehož zemi

rovnž svoboda náboženská panovala. Po smrti Batora ( 158G) 1586

vyjednáváno rovnž s Fedorera Ivanovicem Moskevským, a když

opt nedocíleno dohodnutí, pijat švédský králevic Sigmund IIL

V^zdor tomuto úsilí však nedosáhli pece nekatolíci polští žela-

ného výsledku; nebo akoliv docílili ješt r. 1596 v Brestu Li- 1.596

tevském spojení s pravoslavnou Rusí Litevskou, byli pece již

v nevýhod.

Roku 1565 pišli první jesuité do Polska, chudí a skromní, i565

a zapoali vydatnjší svou innost za Štpána Batora. kterýž je

vzal pod svou ochranu a odevzdal jim nkteré pední školy,

zejména na Litvé; za Sigmunda III. pak podailo se jim roz-

vinouti innost co nejrozsáhlejší, nebo Sigmund byl jich od-

chovancem v mládí a zstával v jich rukou až do své smrti.

Jesuité, mezi nimiž tehdy vynikal Petr Skarga, kazatel krále

Sigmunda IIL, hledli jako jinde, kde bojovali proti reformaci,

tak i v Polsku získati pedevším osoby mocné a bohaté : do

svých škol, tehdy arci vzorných, nejradji pijímali panskou

mládež, a pipravujíce sob rovnž cestu vynikajícím svým ka-

zatelstvím, hledali jako rádcové duchovní pístupu do panských

dom, a kam jednou získali si pístupu, tam dovedli již vydatn

psobiti pro církev ímskokatolickou.

Nejvydatnjšího úspchu docílili arci tím. že král Sigmund

podléhal úpln vlivu jejich a jemu po boku že stál po 24 léta

jesuita tak vynikající, jako byl Petr Skarga: uprázdnné úady,

uprázdnn statky královské i jiné milosti královské dostávaly

se tu v prvé ad dobrým katolíkm, zejména když stáli v pízni

jesuit. Tak možná vysvtliti si tu vážnou okolnost, že, když

Petr Skarga práv pijatý v ím do ádu jesuit r. 1571 vra- 1571

cel se do otiny své, na snmích polských biskupové byli jedi-

nými zástupci víry ímskokatolické, ostatní šlechta hlásila se

k vyznáním jiným; když pak týž Petr Skarga r. 1612 umíral, 1612

nebylo na snmích nikoho, kdo by nebyl býval víry ímské a
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1612 to V duchu jesuitském. Nekatolíci byli tehdy v slabé obrané.

Svatá církev ímská slavila tu vítzství úplné, ale za cenu ve-

likou; nebot šlechta, nauivší se vydati i pesvdení náboženské

za milosti královské a výhody svtské, porušena jest takto v po-

vaze své. A tato ztráta pvodní bodrosti národní i obanské

ryzosti jest prvním zárodkem pozdjšího úpadku polského.

Než obrat tento náboženský v Polsku ml následky ješt

jiné. Psobení jesuit zasáhlo i na Malou Rus a mlo za úel

jednak unii s církví ímskou, jednak pímé obrácení k la-

tinskému obadu církve ímské, jakož se ped tím již stalo

v Halii.

Unii podporovalo na Malé Rusi vyšší (erné) duchovenstvo.

Toto, porušeno jsouc i)íkladem i katolického vyššího duchoven-

stva polského, tehdy zesvtštlého, i píkladem magnátu pol-

ských, ocitlo se v protivé s duchovenstvem svtským nižším,

ili bílým, a zárove i v odporu s veškerou spoleností ruskou.

Protestantství totiž vzrušilo cit víry obyvatelstva pravoslavného

a píkladem svým dalo podnt k osvžení církevní literatury

pravoslavné: i ve mstech i po venkov vznikala bratrstva, kte-

ráž mla za úel povznesení a rozkvt víry a bohoslužby pravo-

slavn i školství ruského, a ze šlechty byl to zejména kníže

Ostrožský, kterýž na panství svém Ostrogu zídil celou akademii,

vydával knihy, zídiv zvláštní tiskárnu, zakládal školy a ko-

stely a p.

Tak panoval smr jiný ve vyšším duchovenstvu, a jiný smr
1589 v obecenstvu a duchovenstvu nižším. Když pak r. 158*J cai-

hradský patriarcha Jeremia cestoval po Rusi a utvrdil nižší du-

chovenstvo a obyvatelstvo v horlivosti pro víru, a pokáral sv-

tácké snahy duchovenstva vyššího, došlo k pímé roztržce. Nej-

vtšího pokárání utržil si od patriarchy Lucký biskup Terlacký,

1592 kterýž, nemaje opory doma, zaal r. 1592 zajíždti do Polska

a zaal smlouvati se s jesuity o unii s ímem, ímž by arci

vymanil se z pravomocnosti písného patriarchy. Bhem roku

získáni pro myšlénku tu, podporovanou u dvora, i druzí bisku-

pové, konen i metropolita Kyjevský Michail, a spolen vy-

1593 pravili se (1593) do íma, kdež odptsáhli unii. Tito unitští
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biskupové položili si s biskupy katolickými sbor církevní v Bre- 1593

stu Litevském (v tu samou dobu, kdy tam jednáno o spojení

pravoslavných s Bratry a evangelíky) a tu prohlásili spolen,

bez úastenství ostatního obyvatelstva pravoslavného, povstnou

unii církevní Brest-Litevskou (1596).
i^^^

V theorii nemla unie církevní arci velikého dosahu :
místo

patriarchy mli knží pi bohoslužb vzpomínati papeže ím-

ského, uznaného unií za hlavu církve ; to bylo vše, nebot uznaná

zárove theologická formule íilioque byla pro obyejný rozum

stejn nepochopitelná na západ jako na východ.

Než v praxi význam unie byl docela jiný. Pedevším mlo

vyšší duchovenstvo oporu i v ím i u dvora k potlaení a

utištní duchovenstva nižšího, sob nemilého K provedení unie

zaali se sthovati jesuité a polští knží na Malou Rus, a pro-

vedli podobným zpsobem, jakého s výsledkem použili v králov-

ství, že bhem padesáti let nebylo tém bojara ruského, který

by byl ješt vyznával víru pravoslavnou. Veškerá tém šlechta

ruská obrácena ne sice k unii, ale pímo ke katolictví a s ka-

tolictvím zárove získána národnosti polské, podobn jako se

stalo nkdy v Halii. Msta maloruská, kteráž za vlády litevské

pijala právo magdeburské, a obyvatelstvo bylo výhradn ruské,

odpírala unii a pokoena násilím. První rána zasazena Vilné

^1(305—1608), když obyvatelstvo ruské protivilo se obrácení leoó

v unii kláštera Trojckého a zpsobilo boui pouliní; psobením

jesuit boue ta potlaena násilím, školy ruské zaveny, pravo-

slavné obyvatelstvo vyloueno z rady mstské i z cech, a pol-

ským a židovským pisthovalcm odevzdáno právo živností;

po píkladu Vilna jednalo se pak v celé Malé Ptusi. Jméno unie

rovnž vzato za záminku k potlaování lidu selského i ve v-

cech náboženských, jako již ped tím unií Lublinskou a jejím

provedením vzata mu osobní svoboda. Tak dovršili na Malé Rusi

polští jesuité, co zapoali polští šlechtici a polští židé, totiž

úplné ujamení lidu ruského.
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4. Kozáci.

Bohatýrská bojovnos ruská, kteráž na úsvit djin ruských

ovládla celým národem ruským, tak že s obdivem na ni patiti

mžeme, nevyhasla úpln ani tehdy, kdy národ ruský vpádem

Peenhu a pak Kuman odlouen jest od moe erného, do-

savadního to djišt slávy ruské. Ten duch bohatýrský, který

vane z bylin ruských o hrdiuách doby Vladimírovy, odráží se

zajisté v povaze jihoruských knížat a objevuje se i ve výpra-

vách jejich pi-oti Kumanm, tak že i výpravy tyto byly ped-

mtem zpv hrdinných, jakož svdí dojemná píse Slovo o vý-

prav Igorov.

Srdce bohatýrské nebilo však pouze pod krunýem knížecím

neb bojarským ; vždyt pak sám nejvtší hrdina bylin ruských

Ilja Muromec byl z rodu selského a pokolení podobné hrdin

z lidu vyšlých nevymelo úpln. V dobách panství Kumanského

na erném moi vyskytují se na ústí Dnpru a na ernomoí

udatní bojovníci, vymknuvší se z ádu obecného a žijící boji,

pode jménem Brodník; doba tatarská nalezla udatné Kozáky.

V dobách, kdy nájezdy tatarské sužovaly pedevším Malou Rus

a obyvatelstvo nebylo bezpeno ani majetkem, ani životem svým,

obyvatelstvo žijíc v stálém strachu, pirozen musilo vedeno býti

k obran. Tak povstalo znenáhla bratrství bojovné junák ru-

ských na prazích Dnpru, na rozhraní zem ruské a tatarské,

kteréž hledlo mstít Tatarm, kde píležitost se naskytla; po-

loha místa pak, jakož i staroruský válený zvyk vedly k dvojí-

mu zpsobu bojování, na lodích a komo. Podobné tlupy bo-

jovné scházely se i z krajin velikoruských v pohranin stepi

Donské.

1476 Když na Malé Rusi za Kazimíra Jagailovce (po r. 1476)

nastalo první zavádní ád polských, tu zejména mladý lid,

aby podvoliti se nemusil novým povinnostem, uskoil k juná-

km Kozákm, a tak se oživovaly ty nepístupné prahy Dn-
provské i následkem nájezd tatarských, i následkem šíení ád
polských na Malé Rusi a poátkem XVI. vku zbrojný ten lid

zaíná se organisovati psobením zejména Ostapa Daškovie a
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erkaského, podobným tém zpsobem, jako nkdy válené roty

táborské, a stedištm tchto rot byl opevnný tábor, jemuž

íkali Sí. Než Sí ta na prazích Dnprovských. ili, jak krat-

eji se íkalo, Sí Záporožská brzy nestaila udatným junákm,

kteí tudíž zaali se usazovati po obou stranách Dnpru, živíce

se v míru orbou, a chápajíce se mee, když bylo dáno znamení

k vojn. Tuto pirozen se vyvinuvší organisaci válenou schválil

i král Sigmund L, když jmenoval prvým hejtmanem, ili jak

pozdji se íkalo atamanem, pana Lanckronského, podídiv mu
nejen Záporoží, ale i Ukrajinu.

První tato polovice XYI. vku byla pak skuten dobou

bohatýrskou udatného Kozáctva : jako za doby bohatýrské podni-

kali Kozáci za ataman svých Michala a Dimitra \ išnévckých,

Václava Chmelnického, Švihovského a Bohdanka na lehkých

lodicích (ajkách) nájezdy na erné moe, pepadajíce nejen

behy tatarské, ale i maloasiatské a bulharské, ano ohrožujíce

i sám Caihrad, a pepadajíce na lehkých koních stepní sídla

tatarská.

Elementární tento boj národní pravoslavní Rusi proti svtu

mohamedánskému tureckotatarskému stal se arci bhem asu

nepohodlným diplomatisujícímu Polsku, nebot nájezdy kozácké

hrozily vyvolati vojnu tatarskou neb tureckou. Rovnž tak ne-

hodilo se to junáck Kozáctvo po r. 1569, kde Ukrajina pipo- 1569

jena pímo k Polsku, k onm polským pojmm o šlecht a

chlopství, a tak pikroil tedy král Štpán Batory k organisaci

Kozák : vymínil si, aby volený ataman potvrzen býti musil od

král polských, poet Kozák pak aby obmezeu byl na šest

pluk ili 6000 muž (regestroví Kozáci), ostatní aby považo-

váni byli za sedláky.

Jaký význam smr Batorv pro Kozáky ml, vidti nejlépe

odtud, že nástupce Bohdankv, ataman Podkova, zajat a ve Lvové

popraven za to, že samovoln uinil vpád do Moldavy. A mlo
pijíti ješt he: na snmu polském uinno r. 1593 usnesení, 1593

aby ataman kozáky nejen býval potvrzen od krále, ale aby

podízen byl velikému hejtmanu korunnímu, a bez jeho dovo-

lení aby nesml vtrhnouti do pole ; staešinové kozátí mli pak

J. L. Pi: Djiny nár. ruekého. 10
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býti ze šlechty. Proti takovému obmezování a ješt více proti

sthování se pán polských, žid a jezuit, kteí zaali zavádti

porobu lidu a unii, vzepeli se Kozáci, ale povstání atamana

1597 Kosinského (1592) a atamana Nalivajka (1597) pokoeno jest

mocí, a nový ád polský zaveden i do tohoto nejvýchodnjšího

útulku svobody maloruské; jediná Sí Záporožská jakž takž há-

jila své svobody.

Tak postoupil živel polský a ád polský poznenáhlu až za

Dnpr do zemí ruských, a za n€dlouho zdálo se, že i hrdá Mo-

skva podlehne panství polskému.

5. Boris Godunov (1598-1605).

1598 Když car Fedor Ivanovic 7. ledna 1598 zemel bez potomk,

poslední z rodu Rurikova, nadešla Rusku podobná chvíle, jako

nkdy echám po vymení Pemyslovic, zejména když ovdo-

vlá carevna Irina odmítla pevzíti vládu, a devátého dne po

smrti manžela svého odešla do Novodvického monastýru, kdež

oblekla roucho mnišské.

Když nebylo panovníka, byl pirozen nejpednjší oso-

bou v zemi patriarcha Job. Tento byl vším zavázán Godu-

novu i byl jemu neobmezen vdným. Godunov pak byl bra-

trem carevny Iriny, on vedl tak dlouho vládu a vláda ta byla

dobou míru a obecného zotavení; jemu bylo oddáno veškeré

duchovenstvo i úednictvo, protože bylo jím dosazeno; on vládl

ohromným bohatstvím, kteréž dodávalo jemu lesku vtšího, než

jakým honositi se mohli i starší rodové bojarští, byt i z krve

Rurikovic pocházeli: a proto bylo zajisté pirozeno, že když

sešla se duma bojarská a národ v Kremlu, nabídnuto panství

Godunovu. Nicmén zdráhal se Godunov na vyzvání toto

pijmouti korunu. Teprve když 17. února 1598 sešel se valný

snm veškeré Rusi a jednomysln prohlásil Godunova za care

a carevna Irina blahoslavila jemu jako novému cai, pijal ko-

runu a korunován 1. záí, kdež písahal, že v jeho panství

nebude bídného lovka.

Panování Godunovo nebylo pak beze slávy, nebo zem sou-

sední i vzdálené hledaly pízn jeho. Jako nkdy Ivan IV. hledl
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i Godunov získati Livonska a tím i pobeží Baltického moe 1596

i vyhlídnul si podobným zpsobem nejprve švédského prince

Gustava, pak dánského prince Jana, jemuž chtl dáti svou dceru

Xenii za manželku, aby byl poddaným Rusku králem v Livonsku

;

nedostihl však svého cíle, když princ Jan na cest do Moskvy

neoekávan zemel, a více ješt, když Godunov nedovedl tžiti

náležité z války švédsko-polské o tríin švédský. Podobn i na

stran jižní, ve vzdálené Kachecii a v Díigestan ztraceno vrchní

panství ruské na Persii ; za to však konenou porážkou Kuuma
chána opanována Sibi úpln a pro vždy od Rusu. Rovnž tak zahá-

jeno s dobrým výsledkem i obchodní spojení se západem : anglické,

holandské, francouzské i hanseatské koráby picházely hlavn

do Archangelska. umlci, uenci i misti voláni jsou do Moskvy,

a mladí Rusové posýláni na západ na uení, tak aby Rusko do-

vedlo rovnati se západu.

I vnitní panování Godunovo bylo zejména v prvých letech

štastné i mlo za výsledek odstranní mnohých zloád a zlo-

zvyk ve správ státní, a zjednalo zase spravedlnosti zejména

sedlákm ve píin plat i robot i sthování se. Vzdor tomuto

lispchu, vzdor i pízni veliké vtšiny národa nedovedl pece

Boris úpln zaujmouti místo rozených car; kus bojarství pi-

nesl s sebou na trn, a stará jeho evnivost proti ostatním bo-

jarm, zejména rodu vznešenjšího, která jest píznakem jeho

vladaství, objevuje se i na trn. Bylt nedvivý, naslouchal

každému slovu, pijímal tajné zprávy o nespokojených boja-

rech, ano štde odmoval i otroky, když na své bojary tajn

donášeli, a stíhal pak bojary nemilosrdné. První za ob padl

bojarin Blský, když píliš štde se choval k lidu, pak celé

píbuzenstvo Romanových, z nichž zejména Fedor Romanov od-

veden do kláštera a postižen (syn jeho Michal Federovi stal

se pak carem), podobn stíháni jiní bojai, jako Mstislavský,

Vas. Sujský, Golicin a j., kteí všichni byli rodu vznešenjšího

než Godunov.

Již toto jednání Godunovo zpsobilo pobouení mysli. Ješt

he bylo, když 1601—1604 následkem neúrody vznikl hlad a
^^

k hladu pidružil se mor. Tu bída nejhroznjší podvrátila ve- 1604

10*
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1601 škeré i lidské city v lidu, kterýž z hladu živil se i travou i lid-

1604 skvrn masem, podobn jako bylo kdysi v Cechách za zlých let

vladaení Otíka Brandenburskélio. Vše hrnulo se do Moskvy, kde

Godunov rozdával peníze i obilí, poskytoval lidu výdlek stav-

bami a p. ; ale ani jeho štdrost nepomohla, nebot poítalo se,

že v jediné Moskv zahynulo na 500.000 lidí. V hrozné této

bíd opouštli lidé svá obydlí, v zoufalství neznajíce ádu a

kázn; povstnými stali se pak zejména otroci, jež bojai z ne-

dostatku vyhnali z dom svých, a kteí kupili se v loupežné

tlupy, tak že až vojsko proti nim vysláno býti musilo. Tlupy

tyto uvolnných otroku (cholop) i bezuzdného lidu zatlaeny

sice až na hranice zem Severské, na pokraj stepi, ale tu práv

zvst o samozvanci rozpoutala boui novou.

6. Lžidimitr (1605—1606).

Samozvancem, který vydával se za Dimitra, syna Ivanova,

zahynuvšího v Uglii v dtském vku (1591), byl Otrepv.

Jií Otrepv byl synem bojarského syna Bohdana Otrepva

z Halie (sev.), jenž ubit byl v Moskv. Dtství své prožil v Mo-

skv, vyuil se písemnosti, i byl pak cholopem v dom Roma-

nových a u knížete Borise erkaského. Z Moskvy uprchl, vstou-

pil do kláštera, pijav jméno eho (odtud zván Griška), chodil

z kláštera do kláštera, až dostal se do udova monastýru, kdež

pijat od patriarchy Joba za dáka i uil se dále ve školách. Tu

však již šla povst o nm, že není obyejným mnichem, a když

povst tu metropolita Job prozradil cai, odsouzen jest Otrepv

do Kirillova monastýru na Blojezee. Dozvdv se však za vas

o svém osudu, prchl Otrepv do Halie, odtud do Muroma, pro-

bral se zpt do Moskvy a odtud pes Novgorod Severský za hra-

nici do Litvy (1602), nejprv do kláštera Peerského v Kyjev^

pak do Ostrogu ku knížeti Ostrožskému. Když pak z Ostroga

opt do kláštera jíti ml, prchl k Záporožcum, svlékl mnišské

roucho, a brzy vyrovnal se nejodvážnjším Kozákm. Opustiv

Záporoží, vstoupil do služby knížete Adama Višnvckého a

tomu se svil, že jest Dimitr, syn Ivana IV. Vasilvie, jenž za-

chránil se ped vrahy, kterýmž za ob padl popv syn.
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Kníže Višnvcki nejen dopál sluchu Otrepvu, ale ped- 1604

stavoval jej i viikolní šlecht jakožto carevie. Tak dostal

se i do Samboru na dvr vévody Mniška, jehožto dcera Marina

zaujala celou jeho mysl. Dle zpráv souasník nemohlo se íci

o Otrepvu, že by byl krasavec, k tomu byl ryšavý, zamraený

;

ale býti jednou snad carevnou ruskou licliotilo Marin- Mniškové,

lichotilo i vévodovi Mníškovi, tomuto nejen jako otci budoucí

careviiy. ale též jako polskému šlechtici. Polská šlechta opano-

vala zajisté v poslední dob celou Malou Kus a nyní s domn-

lým Dimitrem kynula jí, by i nejasn, cesta do Moskvy — a

odtud okázalé pijetí Otrepva.

Ujali se vci i otcové tovaryšstva Ježíšova, kteí práv plnou

parou pracovali o unii, a když Otrepv byl ochoten pestoupiti

na víru ímskou, vzal jej do své ochrany papežský nuncius : na

poátku r. 1604 pijel Otrepv s vévodou Mníškem do Krakova,

poktn jest od nuncia, a když složil písahu, že bude vren

papeži, uveden jest od nuncia ku králi Sigmundu III., kterýž

pijal jej jako carevie. uril mu i roní dchod, a akoliv sám

nechtl vyzývati Godunova, kdyby samozvance podporoval zej-

m, pece vidl v nm vážnou zbra proti Rusku i dovolil

Mníškovi, aby pro nho sbíral vojsko.

Jakožto uznaný carevi vrátil se Otrepv do Samboru a

nabídl Marin Mniškové ve vší form svou ruku a na výživu

slíbil jí zemi Novgorodskou a Pskovskou; nastávajícímu tchá-

novi svému pak slíbil za pomoc poskytnutou vládu v zemi Se-

verské a Smolenské. Takovým zpsobem získal Otrepv 1600

muž od Mniška, a když zvst o objevení se Dimitra v Polsku

pilákala 2000 Kozák Donských, stíhaných od Godunova, a n-

kolik set dobrodružných Polák se našlo, vytáhl Otrepv 15. záí

1604 se 4000 muži, aby dobyl sob carského trnu, a pekroil

v íjnu 1604 jižní hranice ruské.

Jak výše povdno, bylo tehdy Rusko oteseno tyletým hla-

dem a morem, a v rozechvné mysli lidu vykládána divná znamení

na slunci a na msíci, divné úkazy v pírod, ba i kometa

tehdy se objevivší, jakožto pedchdcové zlých vcí. Tu objevilo

se provolání domnlého Dimitra, v kterémž nazván car Boris
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1604 Godunov uchvatitelem trnu i vinn z rzného násilí, a s druhé

strany ten po všech kostelích list patriarchv, v kterém hro-

zilo se prokletím tm, kdož by pidali se k samozvanci.

Pi všeobecném rozechvní lidu rozhoduje obyejn úspch

skutený. Otrepv pešel hranici zem Severské, na jejíž jižní

okrajin bylo lidu pohyblivého dost a dost: msto Moravsk ote-

velo mu brány, vzdal se ernigov, Putivl a mnohá menší msta

Severská. Novgorod Severský, kterýž hájil miláek Godunova,

vévoda Basmanov, oblehl Otrepv, sbíraje zárove z okrajiny

kozácké nových posil. Rozmnoživ vojsko své na 15.000 muž^
porazil Lžidimitr knížete Mstislavského, který se 40.000 muži

pitáhl obleženým na pomoc dne 21. prosince pod Novgorodem,

1605 ale nedlouho na to (21. ledna 1605) poražen jest u Dobriuie

a ustoupil do Putivle, kdež se uzavel.

Boris Godunov nemohl zniiti Otrepva v poli i poslal po-

tají mnicha, aby samozvance otrávil; zámysl ten však se nepo-

vedl, a než co vážného dále podniknuto, zemel Godunov náhle

14. dubna 1605. Moskva prohlásila syna jeho Fedora za care,

a ten vyslal nové vévody Rostovského a Basmauova s vojskem

proti samozvanci. Než se zlou se Fedor potázal; vrný dosud

Basmanov smluvil se potají s ostatními vévody ve vojšté a

7. kvtna prohlášen v táboe domnlý Dimitr za pravého care,

19. kvtna písahali mu vévodové v Orlu, a spojené vojsko

hnulo se k Moskv.

y Moskv arci panovalo následkem událostí tch rozilení

veliké; když pak 1. ervna došel list Lžidimitrv kupcm mo-

skevským, tu sešel se národ na námstí, a když kníže Sujský

lidu potvrdil, že v Uglii zabit byl popv syn a nikoliv Dimitr

Ivanovic, zmocnil se lid Kremlu a odvedl Fedora care do býva-

lého domu bojarského Godunových, Události následovaly rychle :

Moskva vypravila posly k Lžidimitrovi dva dny po sesazení

Fedora, na to 'edor v dom svém zabit, patriarcha Job jest

sesazen a 20. ervna 1605 slavil samozvanec svj vjezd do Mo-

skvy, vítán jsa jásotem národa.

Než sotva že usadil se Lžidimitr v staroslavném Kremlu,

již zaaly se roznášeti zvsti, že není pravým Dimitrem, ale
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samozvancem. Zvsti ty pocházely od Šujského, kterýž ihned 1605

byl zajat (23. ervna), postaven ped soud a odsouzen k smrti

;

když pak již na popravisti stál. tu dána mu milost i ml za-

vezen býti do Halie: než i to mu odpuštno, piveden jest na-

zpt do Moskvy a vráceno mu jmní zabavené.

Lžidimitr cítil se patrn bezpeným na trn, že nebál se

ani protivník. Nový patriarcha. Rek Ignatij, vydal pastýský

list (24. ervna) k národu, v kterémž naizoval, aby lid modlil

se za nového care, matka Dimitrova. manželka Ivana IV. Marfa

(Marie) pivezena do Moskvy a veejné ped národem objala

Otrepva jako svého syna. a 30. ervence dovršila slavná ko-

runovace uzákonné na pohled panování Lžidimitra.

A nové korunovaný samozvanec vpravil se rychle do úlohy

pravého care: pívržence (rodunova poslal do vyhnanství, n-
kdejší jeho protivníky pak povolal z vyhnanství : sám zasedával

v dum a správnými rozsudky pekvapoval i bojary ; stav lidu

zlepšen zapovdí, aby se nepjovalo na osobu, ano i polská

družina propuštna ze služeb samozvancových a pinucena ode-

jíti dom.
I naproti cizin choval se samozvanec sebevdomé: zamítl

naléhavou žádost papeže Tavla V. o zavedení unie církevní a

jezuitm nedovolil pístupu na Rus: žádosti Sigmiinda III.. aby

vydal Polsku Seversko, pomohl polskému králi na trn švédský

a uinil spolek s Polskem, v kterém by arci bylo mlo Polsko

prvé místo, rovnž zamítl; za to tím více naléhal na spole-

nou výpravu proti Turkm a sbíral za tou píinou vojsko po

celé Rusi.

Než záhy nastal obrat v osudu samozvance: 2. kvtna 1606 1606

pijela konen Marina Mnišková s velikým prvodem Polák

a korunována a oddáua s Lžidimitrem tetí den po píjezdu.

Samozvanec obdaroval velice štde nejen svou nevstu, ale

i celý její prvod, ítající na 5000 osob, ano vyhnal bojary,

duchovenstvo i kupce z Kremlu, a usadil v domech jejich pol-

ské hosty.

Toto polské obsazení Kremlu bylo však píinou nevole.

První bouili se stelci, ale byli pobiti. Nevoli duchovenstva na
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1606 nektné hosty dal výrazu ák Timofej Osipov. kterýž veejné

prohlašoval, že Dimitr není pravý car, ale Otrepv; než Osipov

byl odsouzen k smrti a popraven. Pední bojai, Šujský, Goh-

cin a Kurakin smluvili se konen o násilný pevrat. Ped bra-

nami moskevskými leželo 18.000 Novgorodc a Pskovi, pi-

pravených do války turecké; s tmi vešel Šujský ve spojení,

obviuje samozvance, že má kolem sebe pouze cizozemce, ha-

nobí chrámy, vyhání duchovenstvo, chce pobiti bojary a p. Po

ulicích i po krmách zaalo se brojiti proti samozvanci, a s Po-

láky bývaly potyky na ulicích.

Když vše bylo pipraveno, obsadilo vojsko v noci ze 16. na

17. kvtna 1606 Moskvu, ve tyry hodiny ráno udeeno na

všechny zvony a zatím Kreml obsazen. Sujský v ele bojarft

a lidu, v jedné ruce kíž, v druhé me hnal se ke dvorci.

Samozvanec, jenž vysmíval se dosud obavám Polák, vyšel s meem
v ruce povstalcm vstíc, ale musil ustoupiti ped stelbou

;

chtl se zachrániti skokem s okna, ale podvrtl si nohu. Ujali

se ho stelci, ale když jim Šujský ohlásil, že carevna Marfa se

vyjádila, že není jejím synem, vydali jej : tu stelil po nm
bojarský syn Grigorij Valujev a ostatní jej dobili. Tetího dne

mrtvola samozvancova jest spálena, popel jeho nabit jest do

dla a vystelen. — Marina Mnišková upadla v zajetí, z polské

její družiny ubito pak pes tisíc lidí; dalšímu boji uinili bo-

jai pítrž.

7. Vasilij Šujský (1606—1610).

Po svržení Lžidimitra Moskva znenáhla se upokojila a

19- kvtna sešel se národ na námstí, a neekaje, až by se se-

šel zemský snm celé Rusi, prohlásil pvodce poslední boue,

knížete Vasilia Šujského za care. Nový tento zpsob volby za

úastenství pouze obyvatelstva moskevského nebyl arci zpso-

bilým zjednati všeobecné uznání a píchylnosti potebné v dob

tak boulivé novému cai, zejména když tento všeobecn oblí-

ben nebyl. Šujský však nevážil píliš okolnost tuto, a v touze

své po panství odebral se ihned po prohlášení za care do Uspen-

ského chrámu a celoval kíž, že nebude trestati nikoho bez
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soudu, Že nemá více trpti otec za syna. syn za otce a p., i vy- 1606

dal provolání k národu o svém nastoupení, uvádje svj pvod

z rodu Rurikova i oznamuje, že bude vládnouti spravedliv

;

dne 1. ervna 1606 pak slavn korunován.

Nové carství nemlo však hned s poátku velkých vyhlídek

:

jsouc uskutenno bez úastenství zem, nemlo v zemi opory

;

novy car nebyl všeobecn oblíben a skoupostí svou a nedvivostí

pátel nezískal ; volbou písného a neústupného patriarchy Her-

mogena nezjednal si opory v duchovenstvu, a co nejhe, Sujský

hledl se hned na poátku svého panování zbaviti svých pro-

tivník tím, že je ustanovil za vévody v pohraniných krajích

ruských, dosud neupokojených, a dal jim tak píležitost k pod-

niknutí nových rozbroj.

Bojai nespokojení s volbou Sujského nemli arci slušné

záminky k pímému vystoupení proti novému cai, než píklad

daný pi svržení Godunových byl ješt v živé pamti. Ješt za

života Lžidimitra objevil se na Tereku mezi Kozáky nový samo-

zvanec Petr, který nyní s Kozáky pustošil Povolží, a netrvalo

dlouho, a v Polsku objevil se též samozvanec. Dne 17. kvtna

utekl z Moskvy v prvodu dvou Polák Michali Molanov, kte-

rýž utíkaje do Polska, po cest prohlašoval, že místo Dimitra

care zabit jest v Moskv nkdo jiný, Dimitr pak že se zachránil,

a zachránný že jest on sám; v Polsku pirozen pijali jej

jako care.

Aby pobouené novými tmi zprávami mysli obyvatelstva

upokojil, dal Šujský penésti tlo Dimitra Ivanovice z Uglie

do Moskvy a vydal prohlášení o samozvanci. Než krok tento

nepomohl: v Putivli povstal vévoda kníže Šachovský proti Šuj-

skému s prohlášením, že Dimitr car nezemel, a píkladu jeho

následoval v ernigov vévoda kníže Teljatevský. Povstalci vy-

zvali Molanova, který meškal v Samboru, aby pišel do tábora

jejich. Molanov sám však neml dosti odvahy, i poslal nama-

nuvšího se dobrodruha Bolotnikova, který v Turecku a Benát-

kách dlouhou dobu byl v otroctví a práv vracel se na Rus.

Bolotnikov ujal se jménem Molanova velení vojska i vydal

pedevším jménem care Dimitra provolání k sedlákm a cholo-
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1606 pm, slibuje jim úplnou svobodu a vyzývaje je proti bojarm.

Houfn hrnuli se k nmu sedláci a cholopi, pišli i Kozáci, a

sesílen takto porazil vojsko care Šujského hned v první srážce,

a celé Seversko, ernigovsko i Ejazansko, poslední vedením vévod

Sunbulova a Lapunova, a v celém Povolží se bouili sedláci a

cholopi proti bojar&m.

Sujský vypravil nové vojsko bojarské, ale zatím pešel Bo-

lotnikov pes Oku a v 70 verstách od Moskvy porazil znova

carské vojsko u Trojcka a postoupil k samé Moskv. Zde však

obrátilo se jeho štstí : vévodové Lapunov a Sunbulov oddlili

se od nho a pokoili se Šujskému, nebo povstání selské bylo

naniíeno proti stavu bojarskému, z Tveri a ze Smolenska, kde

nechtli míti care z Polska, at již pravého neb nepravého, pi-

táhli Moskv na pomoc, a s nov spoádaným vojskem porazil

pak mladý synovec carv, Skopin Šujský Bolotnikova na hlavu,

tak že ustoupiti musil za Oku (v prosinci 16U6). Na jae roku

1607 1607 sebral pak Skopin Šujský na 100.000 muž, sklíil Bo-

lotnikova, k nmuž tehdy pirazil i kozáky samozvanec Petr,

v Tule a donutil jej vyhladovním ke vzdání: zajatý kníže Ša-

chovský poslán do vyhnanství, samozvanec Petr povšen, Bolot-

nikov utopen a vojsko povstalc rozehnáno.

Zatím pitáhl z Polska Molanov a na hranice Severské,

a v Starodubu prohlášen za care. I jal se sbírati roztroušené po-

vstalce, a z Polska pivedl mu znanou pomoc kníže Božinski,

pirazili k nmu i Kozáci Donští i Záporožští, u nichž obas

objevovali se též rzní samozvanci, kteí však opt rychle mi-

zeli s djišt.

1608 Takto sesílen hnul se Molanov na jae 1608 k Bolochovu

a poraziv vojsko carské, táhl k Moskv, a akoliv ped branami

moskevskými utrpl ztrátu, usadil se pece pod samou Moskvou

v Tušín (odtud zván jest i Tušínský zlodj), i získal nemálo,

když podailo se mu zajmouti propuštného tehdy z Moskvy

knížete Mniška a dceru jeho Marinu, a tato uznala jej za pra-

vého Dimitra. Tehdy Suzdal, Bostov, Vladimír i jiná východní

msta písahala Tušínskému cai, od nhož metropolita Bostov-

ský Filaret prohlášen za patriarchu.
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Y této tísni zjednal hrdinný Skopin Šujský pomoc krále 1609

švédského, postoupiv mu msto Korelu. a sesílen 5000 Švédy

postupoval vítzné k Moskv, kamž s druhé strany táhl bojarin

Šeremetév, dobývaje msta za mstem. Toto spojení Rus se

Švédy vyzvalo však i krále polského Sigmunda III. ku pímému
úastenství v bouích ruských: 21. záí li)09 oblehl Smolensk

a vyzval Poláky v Tušín meškající, aby pirazili k nmu. Ná-

sledkem tohoto obratu utekl samozvanec v pestrojení z Tušína

do Kalugy, Poláci odtáhli ke Smolensku. a ruští pívrženci samo-

zvance, nevdouce nic lepšího, vypravili posly ke Smolensku,

žádajíce krále polského, aby jim dal syna svého Vladislava za

care (31. ledna 161Ui. Zatím co toto se dalo. strhla se boue i61()

v Tušín. Marina Mnišková utekla do Kalugy k samozvanci, kníže

Piožinski zapálil Tušín a ustoupil k Volokamsku a 21. bezna

1610 slavil mladý kníže Skopin Šujský za všeobecného jásotu

lidu vjezd svtij do Moskvy, která takto osvobozena jest bez bitvy.

Hrdinný osvoboditel Moskvy, miláek národa, velel vojsku

postupovati ke Kaluže a oišovati zemi od Polák, sám pak roz-

množoval vojsko, aby mohl pospíšiti na i)omoc Smolensku : prve

však než mohl provésti úmyslu svého, zemel náhle (24. dubna
i,

jak se v lidu vypravovalo, otráven prý strýcem svým Dimitrem

Šujským. kterýž se obával, aby po bezdtné smrti bratra svého

nepišel o trn. Xež smrtí knížete Skopiua Sujského a výkla-

dem její perušeno i dosavadní pojítko mezi národem a malo-

mocným a neoblíbeným Vasiliem Šujským, a obrat následoval

rychle: kníže Dimitr Šujský, který vedl vojsko na osvobození

Smolenska. poražen jest (24. ervna) od polského hejtmana

St. Žolkvského. a vojsko polské postupovalo k Moskv, pro-

hlašujíc všude Vladislava, králevie polského, za care, zárove

pak spchal i samozvanec, aby jej snad Poláci nepedešli, k Mo-

skv. Pi dvojím tomto nebezpeí sešel se národ 17. ervence

na námstí v Moskv a rozhodl požádati care Vasilia, aby opu-

stil carský stolec ; Vasilij nuisil povoliti žádosti národa a od-

sthoval se z Kremlu do svého nkdejšího bojarského domu. byl

však 19. ervence pvodem Zachara Lapuuova násilím postižen

a odveden do udova kUiŠtera, brati jebo pak vzati pod stráž.
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1610 8. Poláci v Moskv (1610—1612).

Po svržení Vasilia Šujského stála v ele státu duma bojar-

ská^ kteráž uvázala se v prozatímní vládu za okolností dosti

tžkých, nebot polský hejtman Žolkvský stál již v Možaisku,

samozvanec pak ve vsi Kolomenské, oba tém pod samou

Moskvou. Když pak obecný lid zaal se kloniti k samozvanci,

tu bojai smluvili se s Žolkvským, že pijmou Vladislava krá-

levie za care s podmínkami, jaké kladli bojai z Tušína ku

králi Sigmundovi pod Smolensk se odebravší, že totiž Vladislav

potvrdí práva zemská, nebude jednati bez dumy bojarské, bez

soudu nikoho neutratí atd. : že Vladislav pi nastoupení svém

pestoupí k pravoslaví, pedpokládali Rusové mlky. Po této

úmluv postoupil Žolkvský k Moskv, a Moskva písahala Vla-

dislavovi 27. srpna.

Když došla zpráva o zvolení Vladislava ke Smolensku, tu

král Sigmund odepel svého souhlasu, žádaje, aby sám uznán

byl za care. Nemožnost takového pání, aby odchovanec jezuit

Sigmund stal se carem ruským, nahlédl i Žolkvský. I vypra-

veno za tou píinou poselství do ležení králova; posláni jsou

metropolita Filaret a kníže Golicin, kteí takto zárove odstra-

nni jsou z Moskvy, kde pobyt jejich zdál se býti nebezpeným

Žolkvskému pro jejich oblíbenost v lidu; než jednání jejich

v táboe polském pro odpor Sigmundv nevedlo k cíli.

Mezitím obrátil se Žolkvský proti samozvanci a pinutil

jej k ústupu do Kalugy. a ve srozumní s bojary obsadil v noci

20. záí Moskvu, zachovávaje arci prozatím písnou káze. Vstou-

pením Polák do Moskvy a Kremlu bylo polské panství na Rusi

arci pojištno, a Sigmund, aby pro své plány získal bojary,

zaal jim udíleti rzné milosti, sliboval statky a hodnosti, jak-

mile bude uznán ; zatím pak poslal do Moskvy povstného z Tu-

šína Andronova, jakožto svého plnomocníka, kterýž vyprazdoval

piln pokladnu státní ve prospch krále a Polák, a na úady

dosazoval své pátely z Tušína.

Tento obrat vcí zpsobil však mocné jítení v lidu, ano

na východ, v Kazani a Vjatce písahali samozvanci a vyzývali
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ostatní msta, aby uinila dle jejich píkladu: než zmáhání se 1610

samozvance proti Polákm perušeno smrtí jeho; byl dne 11. pro-

since 1610 zavraždn ze msty ktným Tatarem Urusovem.

Smr samozvance sblížila zase valnou ás bojar s náro-

dem, nebo jen málo kteí páli Polákm. Všeobecné jítení

pak nabývalo nové potravy, když docházely zprávy, kterak Po-

láci v kraji Smolenském loupili a pálili chrámy, kdekoli se jim

njaké msto vzdalo. Tu vydal patriarcha Hermogen pastýský

list, v kterémž prohlašoval, že Vladislav, pakli nepijme kest,

není carem. Národ pak zaal se zbrojiti k obran, a v elo toho

hnutí postavil se vévoda Pijazanský Lapunov. k nmuž pirazili

i Kozáci z tábora samozvancova pod vedením Zaruckého. Proso-

veckého a kn. Trubeckého.

Z bojar vrných Sigmundovi tehdy pední místo zaujímal

Soltykov. Ten vida blížiti se boui, žádal, aby posláno bylo

nové poselství k Sigmundovi s doložením, že vzdávají se jemu

na milost. Nkteí bojai, zejména ti, kdo nepáli Lapunovu,

podepsali, ale patriarcha odepel podpis i své blahoslavení to-

muto kroku. Tu pohanl jej Soltykov a tasil me proti nmu,

patriarcha však vykl nad ním prokletí. Když noví poslové pišli

do ležení ped Smolenském bez podpisu patriarchy, tu Filaret

a Golicin odepeli vyplniti žádost bojar; za to uvznn jest

patriarcha Hermogen v Kremlu.

Zatím pipravovali se Poláci v Moskv na nastávající boj:

odzbrojili lid a jali se opevovati Kreml dly. Pi té píleži-

tosti strhla se však neoekávaná boue dne 19. bezna 1611: I6li

Poláci žádali na izvošicích, aby jim pomohli vytáhnouti dla na

vže, a když tito odepeli, strhl se kik a spor ; nmetí vojáci

v polské služb, myslíce, že vypuklo povstání, zaali bíti Rusy,

i strhla se krvavá rvaka, v kteréž vojáci polští a nmetí po-

bili na 7000 Rus v pedmstí Kitajgorod. Když však uinn

poplach, ozbrojilo se vnitní msto a zahnalo vedením udatného

knížete Dimitra Požarského Poláky do Kremlu a Kitajgorodu:

za to Poláci zapálili Moskvu na nkolika stranách, tak že lehla

popelem, až na zmínné dv tvrti od nich obsazené. Nkolik
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1611 dní na to však (25. bezna) pitáhl vévoda Lapuuov s 100.000

muži a oblehl Poláky v Kremlu.

V tu dobu ležel král polsky stále ješt ped Smolenskem.

I žádal na poslech ruských, Golicinu a Filaretovi, i jiných, aby

pimli Smolenské ku vzdání; ti však rozhodn odepeli, ale

oloupeni jsou za to a odvedeni do zajetí do Marienburka v Pr-
ších (12. dubna). Smolensk sám po dlouhé hrdinné obran vzdal

se konen na výminky 3. ervence, ale vyloupen a vypálen

jest a mnoho obyvatelstva pohubeno. Po pekonání této veliké

pekážky nedošel však Sigmund pece do Moskvy: musil roz-

pustiti vojsko a vrátiti se do Polska za píinou snmu; za to

vezl s sebou zajatého nkdejšího care Vasilia Šujského, jehož mu
vydali z Moskvy, i ozdobil jím svj slavnostní vjezd do Varšavy

;

ubohý Šujský krátce na to v zajetí zemel.

Mezitím ulehilo se i obleženým v Kremlu Polákm. Po-

vedlo se jim uskokem vpraviti do tábora kozáckého padlaný

list Lapuuova, kterým naizoval úedníkm, aby Kozáky za-

bíjeli a utopili, kdekoliv se jim dostanou do rukou. Tu Kozáci

utvoili podle obyeje svého kolo a pozvali Lapunova. Když

tento na optovanou žádost se dostavil, podali mu listinu. La-

punov prohlédl listinu i pravil, že je velmi dovedn padlána,

jeho však že podpis na ní není. 1 nastal spor, který skonil

tím, že Lapunov pod šavlemi Kozák vypustil ducha.

Smrtí Lapunova zmaen útok na Kreml, nebot nejvtší

ást zemského vojska se rozešla, i zbyly pouze houfce nespo-

ádané a Kozáci, proti kterým Poláci se již snadnji hájiti

mohli. Než tím nebyla bída ješt dovršena. Když Poláci pevnji

opt sedli v Kremlu, vypovdli i Švédové Rusku válku za to,

že vešlo ve spojení s Poláky, a zradou opanovali veliký Xov-

gorod nad Volchovem ; ve Pskovské zemi pak objevil se nový

samozvanec. A tak zdálo se již, že zem ruská bude roztrhána

a stane se podnožím panství cizího, když tu na východ z ná-

roda samého vyšla spása v nejkrutjší dob.
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9. Vyhnáni Polák z Moskvy (16 1 2). 1612

V dobách velikého utrpení muže z ponížení svého povznésti

se národ pouze vnitní mravní silou, a silou tou byla na Rusi

víra pravoslavná a láska k té od otc zddné zemi, láska

k matušce siré Rusi. I vyšlo heslo povzbuzující ze svatyn

Trojckého Sergjeva kláštera, jenž v zlé dob té stal se úto-

ištm ped pustošícími houfy Polák; nebot co jedna ás
mnich ošetovala od Polák dsn zmrzaené uprchlíky a po-

hbívala umírající, tu druhá ást mnich na povel archiman-

drita Dionysia psala listy do mst ruských, vyzývající národ,

aby povstal za víru pravoslavnou, na oištní ruské zem!

Když takovýto dopis došel do Nižního Novgorodu a protopop

etl jej v chrám všemu shromáždnému lidu (v íjnu 1611),

tu povstal starosta msta, ezník Kuzma Miniu Suchoruký, a

pravil: „Chceme-li pomoci Moskevskému carství. nesmíme lito-

vati statk, nesmíme litovati nieho ; domy své prodáme, ženy

a dti v zástavu dáme a pokloníme se tomu, kdo by se zastal

pravoslavné víry a byl naším náelníkem."

I snášeny dary penžité na oltá vlasti, aby placeno mohlo

býti vojsko, i uinno vyzvání k národu, aby každý schopný

cliopil se zbran, i vysláno poselství do zem Suzdalské ke

knížeti Dimitru Požarskému, jenž tu léil dosud rány své,

utržené pi posledním hájení Moskvy, aby pevzal velení nad

zemským vojskem. Požarský pijal estný úkol, vymíniv si

pouze, aby Minin spravoval vojenskou kasu.

Jakmile roznesla se zpráva, že v Nižním sbírá se vojsko,

spchali tam se všech stran lidé bojechtiví. A když vojsko hnulo

se z Nižního a jalo se zatlaovati Poláky, kteí chtíce zásobiti

Kreml, pustošili po zemi, tu vítáni jsou všude jako osvoboditelé

a vždy nové houfce ozbrojené picházely k nim z rzných mst.

Když Poláci obležení v Kremlu dostali zprávu, že od vý-

chodu proti nim táhne nové vojsko zemské, tu poslali bojary,

kteí s nimi v Kremlu se zaveli, k patriarchovi, aby zakázal Nov-

gorodcm postupovati na Moskvu. Zajatý patriarcha Hermogen

však odvtil: „Necht jsou blahoslaveni ti, kdož picházejí na
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1612 oištní Moskevského carství, a vy, zrádcové, budte proklatí!"

Za to jej Poláci umoili hladem; zemel 17. února 1612.

Než ani Kozáci ped Moskvou netšili se z píchodu zem-

ského vojska, nebot nyní, jsouce samojediní ve zbrani, žili na

úet zem: i jali se smlouvati s Lžidimitrem III. Avšak kníže

Požarský zmail úmysl jejich, obsadiv Jaroslavl, a v krátce na

to zajat jest samozvanec v Pskov.

V Jaroslavli zdržel se Požarský ponkud: ekal, až z rz-

ných mst sejde se s dostatek vojska, a vyjednával se Švédy

v Novgorod, slibuje jim na oko, že králevic švédský bude carem

ruským, když nieho nepodniknou proti nmu. V srpnu 1612

konen zemské vojsko hnulo se k Moskv. Zatím odtáhl odtud

Zarucký s ástí Kozáku a zajav Marinu Mniškovou se synkem

jejím Ivanem uchýlil se k stepi.

Požarský pitáhl k Moskv 18. srpna 1612 a spojiv se

s Kozáky knížete Trubeckého položil se ped Moskvou. I pi-

táhl v pravý as, nebot obleženým na pomoc spchal polský

hejtman Chodkvi. I postavili se Rusové Polákm po obou

stranách eky Moskvy : dne 22. srpna odražen jest Chodkvi
na jedné stran eky od Požarského, dne 24. na druhé stran

eky od Kozák pod vedením knížete Trubeckého a od oddlení

ruského vojska pod vedením Minina, i musil odtáhnouti s ne-

poízenou. Dne 22. íjna vzali Kozáci útokem pedmstí Kitaj

gorod, a po msíci vzdali se konen obležení v Kremlu Poláci

s podmínkou, že budou zachováni pi život, a 27. listopadu

obsadilo zemské vojsko osvobozenou metropoli car ruských. —
Vytáhl sice ješt sám Sigmund III. do pole, aby napravil vá-

lené štstí polské, ale ani on nesvedl nieho, nebot musil za

nedlouho ustoupiti, obléhav nadarmo Volokolamsk.

Po osvobození Moskvy od Polák vydáno provolání ke

všem mstm v celé zemi, aby vypraveni byli poslové do Moskvy

na snm veškeré Rusi, aby ádn zvolen býti mohl nový car.

Snm zahájen tídenním postem a po nkterém sem tam

1613 kolísání (mezi 8. až 21. únorem 1613) prohlášen konen jedno-

mysln za care sedmnáctiletý Michail Fedorovi Romauov, syn



9. Vyhnáni Poláku z Moskvy (1612). \Q\

metropolity Filareta, nkolikrát již zpomenutého, pi emž roz- 1613

hodlá i píbuznost Romanových s rodem Rurikovic i zásluhy

otce carova Fedora Romanova ili metropolity Filareta. tehdy

ješt v zajetí polském se nalézajícího.

Tak skonila na Rusi ona doba boulivá po vymení Ruri-

kovic odražením vybojného souseda na východ se tlaícího a

ustálením se nové dynastie: a jako v echách po oné bouné
dob po vymení Pemyslovic ustálením se nové dynastie Lucem-
burské vzešla nová. slavná doba zemi eské, tak i na Rusi

ustálením se nové dynastie omanových poíná doba nové slávy

a velikého rozkvtu zem.

J. L. Pí: Djiny nár. ruského
11



II.

Zmohutnní Ruska za dynastie Romanových.

I. Michail Fedorovi Roiuanov (1613—1645) — 2. Vojna kozácká. — 3. Alexej

Mio.hajlovi (1645—1676). — 4. Fedor Alexejevi (1676—1682|. — 5. Vla-

daství Žofie Alexejevny (1632—1689). — 6. Poátek panování Petrova

(1689—1700). —7. Severní vojna (1700—1725). — 8. Reformy Petrovy. —
9. Kateina I. (1725-1727). — 10. Petr II. Alexejevi (1727—1730). —
II. Anna Ivanovna (1730-1740). — 12. Alžbta Petrovna (1741-1762). —

13. Petr III. (1762).

1. Michail Fedorovi Bomanov 1 1613—1645).

1613 Dne 2. kvtna 1613 pijel Michail Fedorovi z kláštera Ipa-

tvskélio, kde žil dosud s matkou svou. do Moskvy a korunován

11. ervence: Rusko mlo tedy po dob dlouhého utrpení zase

ádn zvoleného care, a tudíž i nadji, že vrátí se staré asy

míru a blahobytu, k emuž arci prvým krokem bylo oištní

Rusi od domácích i cizích nepátel.

Pi všeobecném vysílení zem sehnány prostedky vojenské

s velikou obtavostí národa, i získán tím prvý úspch proti

Zaruckému. Ten zmocnil se totiž Astrachan pi ústí Volhy a

odvedl tam i Marinu Mniškovou a synka jejího Ivana. Když pak

Astrachaští nemohli snésti i vydranosti jeho i útisk vojska

jeho kozáckéko a tatarského, zbouili se proti nmu a oblehli

jej v Kremlu mstském v tutéž dobu, kdy blížil se vévoda Odo-

jevský s carským vojskem. Tu ustoupil Zarucký z Astrachan

v step Uralskou, ale dostižen (25. ervna) a zajat; byl pak

v Moskv posazen na kil, Marina Mnišková zahynula v žalái

1614 a synek její povšen. Roku následujícího (1614) oištna jest
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Rus i od druhých tlup kozáckych, jež po zemi loupily; jsou l^^l*

stíhány vojensky a pobity.

Ze zahraniných nepátel nejprve usmíeno Švédsko, v jehož

moci nalézal se tehdy Novgorod nad Volchovem. Zprvu vyjedná-

váno o mír prostednictvím anglického vyslance Merika, ale bez

úspchu. Na to oblehl král Gustav Adolf, proslavený potom

hrdina ve válce ticítileté, msto Pskov, a teprve když obléhání

nemlo výsledku, uzaven v únoru 1617 mír v Štolbov, kterým 1617

Kusku vrácen Novgorod, Rusa, Ladoga a j., ale Švédsku zsta-

veno ústí eky Nvy.

He bylo vyrovnati se s Polskem. Ješt r. 1614 oblehli

Rusové Smolensk a vyjednávali marn s Polskem prostednictvím

císaského posla. R. 1617 vytáhl pak sám králevi Vladislav

do pole, aby hájil práv svých na trn ruský, i dobyl nkterých

mst pohraniných a roku následujícího (1618) zamíil proti 1618

samé Moskv. Zatím svolal car Michail Fedorovi snm veškeré

Rusi, žádaje vydatné pomoci v tžkém boji a rozeslal listy po

všech mstech ruských, vyzývající k posvátnému boji. Králevi

Vladislav pak dorazil do Tušíua (20. záí), povstného z dob

druhého Lžidimitra, a spojiv se s Kozáky Záporožskými pod ve-

dením atamana Sahajdaného, udeil v noci na 1. íjna na Mo-
skvu, ale odražen jest. Zahájeno pak vyjednávání, kteréž kon-

ilo pímím na 14 let: Polsku mlo zstati Smolensko a Se-

versko, Vladislav pak zekl se svých nárok na trn ruský.

Výmnou zajatc vrátil se i otec carv metropolita Filaret,

kterýž tehdy povýšen na patriarchu i vedl vládu spolen se

synem svým.

Než tím neskonen spor s Polskem. Stížnosti pohranin
nepestávaly- a r. 1621 chýlilo se znova k válce za píležitosti 1621

války polskoturecké
;
prve však než vojsko ruské bylo pohotov,

ukonili Turci válku bez úspchu, a car Michail Fedorovi uznal

za, vhodné vyzbrojiti a vycviiti díve vojsko ruské, tak aby

miti se mohlo s polským v novém zápasu. Zápas ten vypukl

po smrti krále Sigmunda III. (1632). Vévoda Šeju vytáhl i6.32

s 32.00U muži a 158 dly, vzal 23 msta zem Smolenské a

oblehl sám Smolensk. Polská posádka hájila se v obleženém

11*
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msté po osm msíc, až pitáhl král Vladislav, kterýž obklíil

]e33 vévodu Šejna (1633), tak že tento konen se zanecháním všech

I63i zásob vyjednáváním se vyprostil. Tu uzaven mír (1634), kterým

podrželi Poláci zemi Smolenskou, ale uznai Michaila Fe lorovie

za care.

1637 Ti léta po míru tomto (1637) Donští Kozáci v potu

4400 m. a spojení s nimi Záporožci v potu 1000 m. vzali

pekvapením Azov na ústí Donu, osvobodili kesanské zajatce,

pobili Tatary a usadili se v mst. V odvetu za to napadli Ta-

tai jižní krajiny ruské, vzdor tomu, že car odmítal zodpovd-

1G41 nost za skutek Kozák. R. 1641 vytáhl dokonce sám sultán

Ibrahim s 200.000 m. a oblehl Azov. ale statní Kozáci odrazili

24 útoky turecké. Vzdor tomu však, že nebezpeí pominulo od-

tažením sultána, necítili se Kozáci pece dosti mocnými k uhá-

jení dobytého msta, i žádali care, aby pijal od nich Azov.

Vyhlídka získati tak dležitého místa na pobeží ernomoském

byla lákavá; ale snm, který se sešel na povolení prostedk

vojenských, poukazoval k velikému vysílení zem, a tak velel

car Kozákm, aby Azov opustili. I uposlechli Kozáci, vyšli

z msta, ale zniili vše, tak že nezstal kámen na kameni.

Na konci života carova objevil se v Polsku ješt jeden

samozvanec, jménem Luba, jehož polský šlechtic Lubinski vydával

za Ivana, syna Mariny Mniškové. V Polsku zprvu chovali jej

estn pro pípad, že by se jim zase hodil, pak ale vydali jej

na žádost carovu: prve však než rozhodl se jeho osud, zemel

Michail Fedorovi 12. ervence 1645.

Tak zahájil rod Romanových panování své odražením cizích

i domácích nepátel. Pravda, že Rus ztratila celé Smolensko a

Seversko, ale za to probrali se vévodové ruští a Kozáci na vý-

chod až na . Lenu a získali Rusku 70.000 tver. mil zem.

Uvnit pak zjednán poádek uvedením obyvatelstva do dívjších

sídel, povoláním cizích prmyslník, kupc i uenc do zem,

zamezením zloád úednických i ve správ, soudech i pi vy-

bírání dan; rovnž uinno vše k povznesení mravnosti i du-

chovenstva i lidu, nové knihy církevní jsou tištny a opravo-

vány, tak že smle íci mžeme, že po oné veliké zpoust, kteráž
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následovala po vymení Rurikovic. v každém ohledu stal se

pokus k upravení škod utrpných.

2. Vojna kozácká.

Y dobé této, kde moskevská Rus ponenáhlu sbírala své

síly, pipravovaly se nové vci na Malé Rusi, v Síci Záporožské.

Kozáci octli se zajisté již v dob bouí moskevských v nepi-

rozeném postavení, když pomáhali Polákm niiti sourodou a

souvérnou Rus. Hned na to zaujali pak Kozáci sebevdomjší

postavení, když za atamana prohlášen i v Síci i na Ukrajin

Konaševi Sahajdaný. kterýž znova povznesl kozainu a pro-

slavil ji dobytím ernomoské Kafy a vítznými nájezdy do zemí

tureckých. Kiál Sigmund arci nerad vidl nové to sesílení Ko-

zák, a ustanovoval nové atamany: ale Sahajdaný sesadil krá-

lovské atamany a donutil krále, že uznal poet Kozák pouze

regestrových na 50.000.

Sahajdaný byl rozhodným protivníkem unie, psal uené

spisy proti ní. zakládal bratrstva náboženská, a když r. 1620 ig20

Malou Rusí cestoval patriarcha caihradský, posvtil na žádost

jeho i pro Kyjev metropolitu Jova i pro osielé ostatní biskupské

stolice pravoslavné nové vladyky. V tu dobu (1621) vypukla 1G21

vojna tureckopolská. a Sahajdaný slíbil svou pomoc pouze s pod-

mínkou, že nov ustanovení pravoslavní vladykové budou uznáni

:

král Sigmund v nesnázích tch slíbil vyhovti, a Kozáci pomohli

Polákm vyhráti slavnou bitvu Chutinskou. Konaševi hájil svobod

Malé Rusi, ale nepomýšlel na odtržení.

Nové nesnáze s Kozáky vznikly, když Rusové za úastenství

Kozáku (I623j ubili uniatského biskupa Polockého Kuncevie, 1623

kterýž stál v ele uniatské propagandy. Za skutek ten Poláci

zbavili Kozáky všech práv a podídili je korunnímu hejtmanu,

a poslali vojsko do Malé Rusi. Kozáci však pod vedením ata-

mana Tarasa rozprášili Poláky pod Perejeslaví (1628), a Taras 1628

odebral se do Varšavy na uzavení smlouvy nové : tu však jest

zajat a popraven. Nicmén nemohli Poláci uiniti dalších krok

proti Kozákm pro válku se Švédskem, kteráž trvala do smrti

Sigmundovy. V dobé volebního snmu vypravili Kozáci posly se
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1632 žádostí, aby obnovena byla jejich práva, jakož i aby pipuštni

byli k volb nového krále. Žádost tato arci jest odmítnuta, ano

1635 na snmu 1635 ustanoveno znova, aby Kozáci podízeni byli

hejtmanu korunnímu, a aby byli pod dozorem, vystavna proti

Síci pevnost polská Kudak. Kozáci pepadli pevnost, ale pora-

ženi jsou hejtmanem Potockým v samé Síci, ataman Sulima

jest zajat a tvrcen.

1637 R. 1637 zvolili si Kozáci znova sami atamana Pavljuka

Bajuna, syna ktného Turka, a vytáhli proti Polákm
;
jsou

však poraženi ped Kamajkami a pod Borovicí a donuceni uza-

víti potupný mír: regestrových Kozák mlo býti pouze 5000,

náelníci mli býti jmenováni vládou a nic nemlo býti pod-

nikáno bez svolení hejtmana korunního. Když pak ataman Pa-

vljuk pod zárukou vyšel z ležení na utvrzení míru, jest zajat

a ukrutn utracen ve Varšav.

1638 Pioku následujícího (1638) vytáhli Kozáci znova do pole

v potu 30.000 muž, jimž veleli atamani Ostravica a Kuna;

z poátku vítzili, pak ale byli v nevýhod; Ostravica odešel

na Rus moskevskou. Kuíia se vzdal. Tu zbaveni jsou Kozáci na

vždy práva voliti si atamany, pod trestem smrti zapovzeno

jim plavati po erném moi, neb odcházeti na Záporoží, ajky

jejich spáleny, dla jim odata. Poláci neustanovovali více ata-

many, nýbrž komisae a staešiny bud z polské šlechty neb od-

rodilých Rus ; ti usazovali se v zemi kozácké, zabrali veškerou

pdu (stejným asi titulem jako starostové v zemích polských) a

uvádli Kozáky v chlopstvo : na volné dosud zemi kozácké zavládla

polská „panszczyzna" a unie; mimo to zavedeny i na pd ko-

zácké platy židovským nájemcm nov pišlé šlechty polské za

odbývání svateb, kt, pohb i odbývání bohoslužby v pravo-

slavných chrámech, ku kterým klíe odevzdány práv židm
arendatorm.

Tuhé a nebývalé tyto pomry vzbudily však záhy odpor

na pd kozácké. V elo odporu postavil se Bohdan Chmelnický

z potu regestrových Kozák, který sloužil jako setník ve vojšté

kozákem a pak volen i za písae kozáckého a takto žil s ro-

dinou svou na statku Subotovu. Chmelnický, jako vtšina Ko-
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zák, nemel na statek svj zápis, a té okolnosti použil šlechtic

polský Oapliiiski : pod záminkou, že statek Chmelnického je

píslušenstvím staroství. pepadl Subotovo a pivlastnil si je,

uchvátil i ženu Chmelnického a donutil ji, aby byla ženou jeho,

a mladšího synka dal zmrskati tak, že druhý den zemel.

Násilný skutek ten vyzval Chmelnického k jednání: po-

spíšil k soudu, ale byl odbyt, že nemá psaného zápisu v kni-

hách ; i nepomohli svdci, kteí dotvrzovali, že Subotovo od ne-

paméti patilo rodin Chmelnických. Chmelnický obrátil se s ža-

lobou na snm (1647), žádaje zadostuinní, ale odbyli jej, že 1^17

nemá zápisu na statek, a ve píin uchvácení ženy potšili, že

na Ukrajin krasavic je ješt dosti. Chmelnický obrátil se ke

králi se stížností, ale ani král neml nad šlechtou moci: když

našel pan apliúski pomocníky, odpovdl král, snad najdeš je

i ty, a co se týe Kozák, jest vru as, abyste si vzpomnli.

že jste vojáci, že máte šavle ; kdo brání vám, abyste se zastali

sami sebe?

Pomalu vracel se Chmelnický ruskou zemí, pobyl po cest

Y každé vesnici, pohovoil s knžstvem i lidmi statenými v sou-

kromí. Na Ukrajin svolal pedáky kozácké a vylíil jim vši

bídu lidu ruského: i písahali všichni, že pomstí pohanní své

a zastanou se víry pravoslavné. Prve než došlo k inu, byl

však Chmelnický zajat a korunním hejtmanem odsouzen k smrti

:

podailo se mu ale prchnouti. Cesta jeho vedla na Záporoží.

Záporožci tehdy žili v úkrytech po bezích Dnpru. na samé

Síci bylo jich sotva 300, ale ti pijali jej (11. prosince 1647)

„nejen s chlebem a solí. ale i s istým srdcem". Se všech stran

hrnuli se na zvst tu Kozáci na Sí. Než žoldnéi polští byli

již Chmelnickému na stop, ale prve než jej mohli zajmouti,

zmizel jim s oí. V beznu 164s objevil se v Piathisaraji. sídle 1684

chána tatarského, i nabídl Tatarm válený spolek proti Polá-

km. Chán Islam-Girej pijal nabízený spolek a z hordy Pere-

kopské vypravilo se 4000 jezdc na pomoc Kozákm. Chmelnický

pospíšil znova na Sí, kdež dáno znamení z dl a udeeno

v kotle, aby sešla se valná rada : i sešli se staešiny, pší i jízdní

postavili se v kolo, a když Košový krátce povdl, že pan Chmel-
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1648 nicky vede Tatary na pomoc proti Polákm, tu Kozáci prohlásili

Chmelnickébo za náelníka, a pan Košový dal z chrámu pinésti

válenou korouhev, bulavu a bunuk, a odevzdal je novému

atamanu (18. dubna 1648).

Chmelnický vybral ze Záporožc 8000 muž a spojen s Ta-

tary vytáhl proti Polákm, kteí vedením hejtmana korunního,

pana Potockého, sbírali pole, aby násilím potlaili i poslední

toto hnutí kozácké, by by pi tom i celou zemi mli vyhubiti.

V prvních dnech kvtna setkal se Chmelnický s oddlením vojska

polského u Žlutých Vod; ást vojska toho, pokud byla národ-

nosti ruské, pešla k Chmelnickému, a ostatní pod vedením

mladého pana Potockého vzdor vozové hradb úpln znieni.

Chmelnický táhl dále a dostihl (11. kvtna) hlavní voj polský;

avšak Poláci, dovdvše se o osudu mladého pana Potockého,

ustoupili až ke Korsuni na ece Kosi, a tu dne 1(3. znieno

i vojsko toto
; i)an Potocký padl též do zajetí i odvezen na Krym

do zajetí tatarského.

Tak vzali Kozáci první odvetu na Polácích a celá Malá

Pius zaala se vymaíiovati z panství polského; z osobní odvety

stávala se odveta národní. V tom zemel král polský Vladi-

slav IV., a kníže Višnvcki ukrutností svou nadarmo hledl

usmíiti všeobecnou boui. Chmelnický, spojen jsa opt s Ta-

tary, postupoval úton do Halie a odtud dále k Lublinu.

Zatím zvolen byl v Polsku mladší bratr Vladislavv Jan Kazimír,

kterýž jal se sbírati pole, aby osudnou boui mocí usmíil.

IGIO I svedena u Zborova (5. a 6. srpna 1649) krutá bitva, v kteréž

Kozáci a Tatai, porazivše prvý den Poláky v poli, na druhý

den vervali se i do opevnného ležení jejich i hrozili zajetím

samému králi. Tu velel Chmelnický ustati v bitv a pokoil se

králi. I ujednána smlouva Zborovská, podle které mlo býti

Kozák regestrových 40.000. Kozákm mla vrácena býti všechna

dívjší práva, prohlášena rovnoprávnost pravoslavné víry, úady

ve vévodstvích Kyjevském, Braclavském a ernigovském mly
udleny býti pouze pravoslavným Rusm atd.

Zborovský mír nemohl arci vyrovnati protivy, nebo boue

zachvátila celou západní líus, a mír byl pouze pro Kozáky.
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Ozbrojené tlupy, zvané Hajdamáky, vedly drobnou vojnu proti 1649

pánm polským, kužím polským i židm dále. Kníže Viš-

névécki Hajdamáky arci po tisících hubil, polští páni pak

vracejíce se po míru na Malou Rus, znova uvádli lid v chlop-

ství a obnovovali násilím starý poádek. Než lid ruský nechtl

složiti zbra, aby volnost zamnil chlopstvím, a tu nevdl
Chmelnický jiné rady k uspokojení lidu. le rozmnožení potu

regestrových.

Tak vedl mír Zborovský k nové válce. Chmelnický, spojen zase

s Tatary, poražen jept však pod Brestekem (30. ervence 1651) i65i

zradou Tatar i pinucen uzavíti smlouvu Bélo-Cerkevskou

(27. záí), dle které Kozák mlo býti pouze 20.000. páni a

knží katolití a židé mli navrátiti se na Ukrajinu.

Nová smlouva tato však ješt mén mohla uspokojiti lid

ruský. Ten nemínil se vpraviti v starý poádek, nov zavádný,

a houfn sthoval se do jižní Rusi Moskevské. Než ani Kozá-

km nebylo volno; a když nebylo vyváznutí, z tžkého posta-

vení, vypravil Chmelnický posly do Moskvy se žádostí, aby car

Alexej Michajlovi pijal Kozáky pod panství své. I svolal car

valný snm do Moskvy (1. íjna 1653), kdež pedložil žádost 16.53

Chmelnického národu i ukázal na všechny kivdy, které iní

Poláci i Malorusm i Moskv. Snm rozhodl, že nutno pi-

jmouti Kozáky pod panství ruské a vypovdti Polsku válku.

Zatím svedl Chmelnický novou neštastnou bitvu pod Žvancem

na Podolí, a Tatai opustivše opt Kozáky strašn zpustošili

Malou Rus jako spojenci polští. Pi návratu svém z ueštastné

výpravy zastal Chmelnický posly carské, svolal Kozáky do Pe-

rejeslavi a 8. ledna 1654 písahali Kozáci caru moskevskému: 1654

regestrových Kozák mlo býti 60.000, mli právo voliti si

atamana, spravovati svá msta atd.

Pirozený následek tohoto obratu byla nová válka : Rusové

pod velením samého care postupovali k Vilnu a Grodnu, kdežto

Chmelnický zajíždl až k Lublinu, co zatím král švédský Karel X.

opanoval ostatní Polsko až po Krakov. Král Kazimír, vyhnaný

ze zem, uchýlil se do Slezska, i zdálo se, že blíží se konec

Polska; než tentokrát osud ten ješt zadržen. Poláci ponkud
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se zmohli, Rusové zapletli se se Švédy v nerozhodnou válku

1656 (1656) i uinili roku 1656 pímí.
1657 Chmelnický zemel tou dobou (r. 1657) ne píliš vren

písaze své, nebo jednal tu s Poláky, tu se Švédy, jakoby care

moskevského nebylo. Po jeho smrti prohlásil se dosavadní písa

Vyhovský za atamana, porazil a ubil Košového Puškara, vr-

1658 ného Moskv, a uznal zase panství polské (1658), nebot Poláci

byli nyní na sliby štdí. Podailo se Vyhovskému pomocí Ta-

1659 tar poraziti vévodu ruského knížete Trubeckého (1659), ale

sotva že Tatai se vzdálili, odpadli od nho Kozáci, prohlásili

Jiího Chmelnického za atamana, a Vyhovský utekl do Polska.

Jií Chmelnický zstal Rusku vrným v dob kolísavé války,

ale ped její ukonením vstoupil do kláštera; nástupce jeho,,

ataman Tetera, znova se kolísal a zavdal pvod k nové válce

mezi Polskem a Ruskem, která konen skonena mírem v An-

1667 drušov (1667), kterým k carství Moskevskému pipadlo Srno-

lensko, ernigovsko a Ukrajina na východ Dnpru s mstem
Kyjevem.

Než tím válka o Ukrajinu neskonena. Nový ataman na

Záporoží, Dorošenko, poddal se Turkm a pemluvil atamana

Ukrajiny Bruchoveckého, aby spojil se s ním proti Moskv, že

bude vrchním atamanem po obou stranách Dnpru. Bruchovecký

dal se pemluviti a prohlásil se na sjezdu v Gadai proti Moskv

1668 (1<368), a vévodové ruští vytištni jsou z mst ukrajinských.

Avšak oba atamani necítili se dosti silnými i vyjednávali s Ta-

tary o pomoc ; zatím ale ás Kozák odpadla od Bruchoveckého,

Dorošenko prohlášen za spoleného atamana a Bruchovecký

utracen. Netrvalo však dlouho a ceJý levý beh Dnpru uznal

1669 zase panství Moskevské (1669) ; vévodové ruští mli zstati

pouze v Kyjev, ernigov a nkterých vtších mstech, a ostatní

zem mla býti kozácká.

Zatím uznal Dorošenko panství turecké, a sultán Maho-

met IV. nejen že pijal vrchní panství nad Kozáky, ale zamýšlel

1672 státi se pánem celé Ukrajiny i polské i ruské. Roku 1672 vy-

táhl do pole a vzal Kamenec Podolský, jedinou polskou pevnost

na jihu. I vedena válka dále s velikou zpoustou Ukrajiny. Za
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smutných tch okolností vzdal se Dorošenko atamanství (1676) :
1676

ale ani Rusové, zapletení též do Vcálky, nedovedli udržeti zpu-

stošenou od Turk zemi, nýbrž opustili po dvojím nábhu ture-

ckém pravý beh Dnpru a r. 1681 uinn konené mír. kterým 1681

zpustošená západní Ukrajina zstala Turkm, až ji potom dobyl

nazpt poslední hrdina polský Jan Sobéski.

3. Alexej Michajlovi (1645—1076).

Novy car dosedl na trn za válek kozáckých a zddil válku

po otci. kteráž ukonena, jak již povdno, vlastn až po

jeho smrti.

Ve vnitních pomrech ruských pevládala tehdy snaha po

reformách. R. 1648 vydal mladý car. jehož hlavním rádcem byl 1648

vychovatel jeho Morozov, rozkaz, aby sestaven byl nový zá-

konník, jak ze starých zákon, tak i z carských rozkaz poslední

doby, i ze zákon církevních a byzantských. Sestavení zákonníka

sveno bojarm knížeti Odojevskému, knížeti Pozorovskému.

knížeti Volkonskému. pak dákm Leontvu a (íribojedovu, i pi-

bráni jsou nkteí i ze šlechty, z lidí mstských i kupc; ti se-

stavili pak zákonník zvaný „Uloženie cara Alexeje Michajlovie-'.

Nedlouho na to (1652) zvolen byl za patriarchu církve ruské 1652

Nikon, pocházející z rodu selského, kterýž se stal hlavním rád-

cem carovým, ano užíval i titule velikého hosudara. jako nkdy

patriarcha Filaret. Piinním Nikonovým, hlavn pak ustano-

vením církevního snmu (1654) došlo na opravu bohoslužby, 1654

všelijak pokažené za doby samozvanc, dle starých ruských a

eckých knih. dle kterých vydány býti mly nové knihy boho-

služebné. Prve však než oprava ta ukonena, upadl Nikon

v nemilosf a vzdal se patriarchátu (1658) i odsouzen za samo- i658

volný skutek ten od patriarch Alexandrijského a Antiochij-

ského, kteí r. 1666 pišli na Rus; opravené církevní knihy 1666

však rozeslány, i naízeno vykonávati bohoslužbu podle nich.

V dob té však vzdlanost mezi duchovenstvem a zejména

mezi mnichy byla tak poklesla, že vnjší formálnos kladena

nad vc samu ; i vznikl tuhý odpor proti oprav, který nazý-
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várae rozkolem církve. V nových knihách psáno bylo slovo Ježíš

lisus místo posledn užívaného Isus, žehnalo se temi složenými

prsty místo posledn obvyklého dvma prsty a pod., ale práv
pro Isiisa, dva prsty a pod. vznikla boue, jejížto stedem byl

1668 Solovecký monastýr (1668). Klášter obležen jest vojskem, ale

pokoen teprve 1676, nebot vojsko ruské zamstnáno bylo tou

dobou na jihu bouemi tlup kozáckých.

Tam totiž tlupy Kozák vyšlých z Ukrajiny i sebraných

z potulných Kozákfi od Donu i Uralu zloupily behy perské

na Kaspickém moi vedením atamana Razina (1667—69). Eazin

1670 opanoval i Astracha (1670) a zaídil po kozáku, ploval po

Volze na sever a zaizoval krajiny opanované i)0 kozáku.

Konen poražen jest pod Simbirskem vévodou knížetem Bar-

jatinským a vydán od Donských Kozák, ku kterým se utekl,

1671 a popraven v Moskv (1671): boue pak ponenáhlu utichly.

1673 Roku 1673 zemel v Polsku král Michal Višnévcki, ná-

stupce Jana Kazimíra, a jedna strana v Polsku zamýšlela zvoliti

syna carova Fedora Alexejevie ; než car Alexej chtl býti sám

králem, ale když nemínil státi se katolíkem, jak pedpisovala

ústava polská, prohlášen opt z domácí šlechty Jan Sobski za

1676 krále. Alexej Michajlovi zemel brzy na to 29. ledna 1676.

V dob Alexeje Michajlovie nalezlo hnutí o zvelebení

Ruska mnohých stoupenc. Mezi pedáky té doby možno uvésti

S. Potockého, vychovatele dtí carových a spisovatele, rovnž

vévodu Našokina, který se vyznamenal proti Švédm, vedl

vyjednávání o mír Andrušovský a pozdji stál v ele zahrani-

ných záležitostí; ten hledl k tomu, aby vojsko bylo znova

organisováuo, vystavl i první zase válený koráb ruský Orel,

který byl uren pro Kaspické moe, ale Razinem spálen byl,

zavedl poštovní spojení i uzavel výhodnou obchodní smlouvu

s arménskými kupci v Persii o dodávání hedbáví. Po nm byl

dvrníkem carovým Matvjev, rozhodný pívrženec západu,

kterýž i dm svj zaídil po evropsku: on poádal první hry

divadelní v Moskv a založil i divadelní školu: bojar Rtišev

zase založil blíže Moskvy klášter, do kteréhož pozval mnichy

maloruské, aby tu zaídili uené bratrstvo i školu. Do té doby
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padá i popsání íše ruské Košichinem, vydané potom tiskem i*^'^^

ve Švédsku 1666, i psobení Srba Križanie. Tento narozen

byl v Bosné a studoval v Itálii; r. 1645 pišel do Mosky. hle-

daje zde píležitost k provádní svých plán o organisaci svéta

slovanského. Napsal zde rusky „Ruská država v XVII. vku"

a Slovanskou grammatiku (1666), v které vedle ruského probíral

i druhé slovanské jazyky, a stal se tak praotcem slavistiky, po

pípad i slavjanofilství, nazývaného v Evrop panslavismem

:

na Rusi však tehdy vyznání jeho katolické zpsobovalo mu

nedvru, tak že r. 1660 i na Sibi poslán.

4. Fedor Alexejevi (1676—1682).

Car Alexej zstavil z prvého manželství syny Fedora a

Ivana a pt dcer, z druhého manželství syna Petra a dv dcery.

Z tch nastoupil nejstarší, Fedor, tehdy 141etv, a píbuzní

matky jeho. totiž Miloalavští, hlásili se o poruenství; i podailo

se jim svrhnouti nenávidného posléze dvrníka care Alexeje.

Matvjeva, pstouna druhé manželky carovy, jen že vláda do-

stala se ne jim, nýbrž do rukou Jazygova a Lichaeva.

Z krátkého panování Fedorova zejména dv vci zasluhují

zmínky: r. 1682 zavedeno po návratu knížete Golicina nové 1682

zízení vojenské, a snesením snmu spáleny razrjadné knihy.

Na návrh mnicha Timofeje zaízena pak akademie v Moskv,

kdež uení Rusové a ekové mli vykládati nauky bohatým

i chudým bez rozdílu, a z chovanc této akademie méli býti

ustanovováni hodnostái státní.

Car Fedor zemel 27. dubna 1682.

5. Vladaství Žofie Alexejevny 1682—1G89).

Fedor Alexejevi neustanovil žádného nástupce, zákona o po-

sloupnosti na trn nebylo, a Ivan Alexejevi, pirozené nejbližší

dédic trnu, byl slabý tlem i slabý duchem; za takých okol-

ností svolal patriarcha Joakim národ, i ptal se ho, kdo by ml
býti carem; i volal lid: necht je Petr Alexejevi, a patriarcha

mu blahoslavil.
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1682 Nov zvolený car byl tehdy arci teprv lOletý, a porunictví

pipadlo dle ruského zvyku carevn Natálii, druhé manželce

cara Alexeje, která se tudíž vrátila z vyhnanství ; podobn na-

vrátil se do Moskvy a ku vlád Matvjev.

Obrat tento ve vlád nelíbil se arci Miloslavským a stran

jejich, a v elo strany té postavila se Žoíie Alexejevna, jedna

z dcer Alexejových z prvého manželství. Její návodem poboueni

jsou stelci, kteí byli nespokojeni, že plat jim pravidelné vy-

plácen nebyl, a ti pod záminkou, že se úklady strojí Ivanu

Alexejevii, vtrhli do Kremlu, ubili Matvjeva, Dolgorukého i bra-

tra carevny Naryškina, a návodem Žofie žádali, aby oba brati,

Ivan a Petr, spolen vládli, a když snm žádost jejich schválil

(23. kvtna), žádali o týden pozdji, aby Žoíie byla vladakou,

a prosadili rovnž svou žádost.

Pevratu toho mínili použiti i rozkolníci, i povolena jim

veejná disputace s patriarchou v paláci carském v Kremlu

;

když však píliš neústupn si vedli, jsou náelníci jejich zjí-

máni, nkteí popraveni, nkteí do vyhnanství posláni a rozkol

tak na as potlaen. I stelci dosud nepokojní popravou náel-

níka svého Chovanského jsou zastrašeni.

Vladaství Žofie Alexejevny pineslo konen i žádoucí

úlevu dlužníkm, kteí osobu svou v zástavu dali, dluh svj

zaplatiti nemohli a v cholopství doasné upadali; tm uleveno

potud, že ustanoveno zákonem, jakou dobu kdo musí sloužiti,

aby uritou dlužnou sumu ,. odpracoval". Podobn zmírnny

' tresty na rzná provinní.

Y pomrech k cizím mocnostem sluší pedevším vytknouti

1686 vný mír s Polskem (1686), kterým Rusku na vždy zstati

ml Kyjev, a zárove uinna smlouva o spolenou válku s Tu-

reckem. I vytáhl kníže Golicin se 100.000 muži a s ním ataman

lfi87 Mazepa s 50.000 Kozáky r. 1687 a 1689 do pole proti Krymu

;

ale prvá tato samostatná válka ruská proti Turecku skonila

bez velkého úspchu. Rovnž nevýhodná byla i smlouva s ínou

1689 r. 1689, nebof postoupeno bez píiny naléhavé ín Amursko,

kteréž tkavé houfy kozácké nedávno ped tím dobyly.
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Vzdor tmto nevalným úspchm zevnjším zdálo se via- 1689

daství upevnným, a snad by jím bylo bývalo, kdyby nebylo

Petra Alexejevie. Ten již za panování Fedora odsouzen byl

k vyhnanství s matkou svou ; dali mu sice za vychovatele dáka

Zotova, ale ten jej niemu kloudnému nenauil. Nyní byl Petr

korunován, ale vzdor tomu odsouzen opt k samot a odloue-

nosti. Ohnivý a bystrý mládeneek byl zstaven sám sob, tak

že, nevda co lepšího, proti dosavadnímu obyeji hledal si zá-

bavy a kratochvíle na ulici: z mládeže utvoil si dva sbory,

Preobraženský a Semenovských (z nichž pak povstaly dva chrabré

pluky), s kterými zkoušel se ve vojenství. Y tak zvané nmecké

slobod nalezl cizí dstojníky, tehdy ve služb ruské se nalé-

zající, kteí sice nevynikali také pílišným vzdláním, ale byli

živí a veselí, a vypravováním svým o lesku života západoevrop-

ského, o jeho vojenství a zaízení upoutali ohnivou obraznost

a nenasycenou vdychtivosf Petrovu. Z tch nejvíce zalíbil se

Petrovi veselý dstojník Fr, Lefort z Ženevy, který pak zstal

ve zvláštní jeho pízni. Jiný dstojník, Holandan Timmermann,

uil Petra mathematice, geometrii, dlostelectví a opevování.

S tím kdysi prohlížel Petr v Izmailov pozstalost Nikity Ro-

manova a nalezl mezi jiným lodici cizího zpsobu; i ptal se,

co by to bylo za lodici, a Timmermann vysvtloval, že to lodice

anglická, která plave plachtou po vtru i proti vtru. To bylo

pro obraznost Petrovu nco neoekávaného ; i dal od Holandana

Branta zhotoviti podobnou lodici a zkoušel ji nejprve na ryb-

níce Izmailovském, pak na rybníce Perejeslavském i byl pak

úpln zaujat i cviením vojenským podle zpsobu západního

i plavectvím západoevropským, že nedal si v obojím pekážeti,

ani když jej r. 1689 oženili.

Tyto zábavy Petrovy neznepokojovaly ctižádostivou Žoíii

;

za to tím více žehrala Žoíie na macechu svou, carevnu Natálii.

I nalezli se rádcové, kteí mínili, aby se zprostila macechy své

pomocí stelc. Když však stelci zasvceni jsou v tajný plán,

nalezlo se (7. srpna 1689) pouze sedm ochotných; jiní oznámili

úmysl vladaky mladému Petrovi, který dlel práv v Preobra-

žensku. Petr nemeškaje, vsedl na kon a odjel do kláštera Troj-
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1689 ckého, kam uchýlila se i matka jeho Natálie; i stelci opustili

vladaku a uchýlili se za mladým carem do Trojckého mona-

stýru. V nesnázi té hledala Žofie píze lidu, ale lid zstal

chladným. Tu poslala patriarchu, aby vyjednával s Petrem, ale

i patriarcha zstal v Trojckém. Opuštna ode všech vzdala se

tedy Žofie vlády a uchýlila se do kláštera Novodvického
;
pí-

vrženci a rádcové její jsou odstranní, a Petr stal se samovládcem.

6. Poátek panováni Petrova (1689—1700).

Když Petr (12. záí 1689) dosedl na trn, bylo mu sotva

17 let; bratr jeho Ivan byl spolené s ním carem, ale skute-

ného úastenství ve vlád neml do své smrti r. 1696. Prvních

pt let Petr pro mládí své nemohl íditi veejné záležitosti sám

;

za to tím horlivji jal se studovati a se zálibou pstoval vo-

jenství a lodnictví. Ano taková byla jeho touha po moi, že

1693 r. 1693 a 1694 zajel do Archangelska, aby obdivovati se mohl zá-

moským lodím evropským, aby pokochal se moem.

Touha tato po moi mla záhy nabyti praktických následk.

1695 Válka s Tureckem totiž nebyla dosud ukonena. R. 1695 vy-

pravilo se dvojí vojsko ruské do pole; jedno vedením Šereme-

tva táhlo podél Dnpru na Krym, druhé, pi kterémž nalézal

se sám Petr, zamíilo k Azovu, ale marné bylo obléhání, když

nebylo lodstva váleného, které by sevelo msto na vod. Ne-

úspch tento neodstrašil Petra. V zim vystavno 30 válených

lg96 lodí ve Voronži, a v dubnu 1696 obležen jest Azov znova na

suchu i na vod a 19. ervence posádka se vzdala. Rusko do-

stihlo zase onoho moe, kteréž bývalo nkdy moem ruským:

v Taganrogu zízen pohodlný pístav, cizí misti povoláni jsou

ke stavb válených lodí do Voronže, a Turci nemálo byli

J699 pekvapeni, když r. 1699 ruský plnomocník Ukraincev na ruské

válené lodi piplul do Caihradu, aby zde jednal o formální

postoupení dobytého Azova, kterýž zabezpeen pak Rusku mírem

Karlovacliým (1699).

Mezi tím ukonejšil Petr dávný svj plán, spatiti divy

jg97 vzdlanosti západní tváí v tvá. V beznu r. 1697 vypraveno
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veliké poselství vedením Gordona a Leforta do Evropy, a mezi 1697

bojary, provázejícími poselství, nalézal se i Petr Michailov —
sám car. Cesta vedla pes Rygu, kdež Petru Michailovu nedo-

volili prohlednouti opevnní. Skvlého uvítání dostalo se po-

selství v Braniborsku a Hanoversku, odkudž car pedešel poselství

do Saardamu v Holandsku, aby tu v lodnicích osobn poznal

tajnosti stavitelství lodního. U jakéhos kováe najal si byt, za-

opatil si oblek tovaryše a dal se v lodnicích na tesastvi, pro-

hlížeje zárove všechny dílny, v kterých pro lod se pracovalo.

Když však se Saardamští dovdli, kdo vlastn jest, a zvdavci

jej stále obklopovali, odejel do Amsterodamu, kdež opt zvda-
vosti jeho nebylo konce. Pracoval v lodnicích východoindické

spolenosti a i)i tom kupoval lodi a bral do služeb svých nejen

námoníky, ale i techniky, vojíny a vbec lidi, kteí nco uži-

teného umli.

y lednu 1698 odebral se Petr do Anglie, aby tu v lod- 1698

niích se zdokonalil a potebné lidi do služeb svých najal.

V dubnu vrátil se do Holandska a na cest do Vídn zastavil

se v Praze, kdež slavnostn uvítán jest od šlechty eské a na-

jímal i echy, s kterými svým ruským jazykem dobe se smluvil,

do služeb svých. Ve Vídni, kdež pidleni k jeho službám šlech-

tici eští, pedevším maršálek hr. ernín, zabýval se vojenstvím

i smluvil se s císaem Leopoldem, aby v míru s Turkv vymínn
byl Rusku Azov. Práv chtl odebrati se z Vídn do Benátek,

když jej došla zvst, že stelci se zbouili; i odložil cestu svou

a pospíšil do Moskvy.

Stelci byli nespokojeni, že v posledních létech byli stále

v poli, tu na jihu proti Turkm, tu na polských hranicích,

kdež po smrti Jana Sobského mli zabrániti volbu francouz-

ského prince. V nepítomnosti carov (1698) se vzbouili a zvali

Sofii Alexejevnu na trn. Když pak na její vyzvání postupo-

vali k Moskv, byli na ece Iste poraženi, 100 jich na míst
povšeno, mnozí jsou zjímáni a ostatní pokoeni. Po návratu
carov odbýván nad nimi soud, mnozí jsou odsouzeni a sbor

jejich zrušen. Sofie a sestra její Marfa, zapletené v povstání,

donuceny vstoupiti do kláštera.

J. L. í: Djiny nár. ruského.
12
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1699 Návratem carovým poíná doba velikých promn v ádech

ruských. Petr vyrostl v mládí svém mimo dosavadní tradice

života ruského ; západoevropští spoleníci jeho vzbudili v nm
touhu po vzdlanosti a ádech evropských, a co vidl na vlastní

oi, stailo k pesvdení, že Rusko musí se piiniti, aby do-

honilo, co zameškalo za pohromy tatarské a za doby domácích

bouí: vnit i zevn mlo státi se Rusko zemí novou, podobnou

Evrop. Spisovatelé západní, nechápajíce arci dobe vcí vnit-

ních, se zálibou vypravují o vcech vnjších. Tehdy za Lud-

víka XIV. francouzského podléhala celá západní Evropa vlivu

Francie v literatue, mravech i kroji, a co bylo v celé západní

Evrop, to mlo nalézti prchodu i na Rusi. Petr chtl míti dvr
svj po evropsku zaízený a naídil, aby bojai šatili se po evrop-

sku, k emuž pirozen patilo i holení vous. Mezi bojary vznikla

oposice (staroruská strana) a Petr v horlivosti své naídil i vy-

bírání dan za nošení vous a p.. a výkonné orgány v horlivosti

úední provedly rovnž nejednu penáhlenosf, což arci zavdalo

pvod k anekdotám, tak asto opakovaným u západních djepisc.

7. Severní vojna (1700-1725).

Již pi návratu svém z cesty po Evrop setkal se Petr

s novým králem polským a zárove i kurfirstem saským Augu-

stem II. i osvdil pi té píležitosti pání, dobyti nazpt beh
moe Baltického, ztracených mírem Stolbovským. Touže dobou

vyskytl se nadaný horlitel pro koalici proti Švédsku v osob

livonského rytíe Patkula. Když totiž Švédové v opanovaných

Livonech pobírali rytím nmeckým i statky korunní, i ty, na

které nemli zápisy, stal se Patkul hlavou oposice. Povolán

proto do Štokholmu a postaven ped soud
;
podailo se mu sice

uprchnouti, ale v nepítomnosti odsouzen jest k smrti. Jezdil

potom po Evrop a pijel konen s hotovým plánem do Var-

šavy, navrhuje, aby Polsko, Rusko a Dánsko zaaly najednou

válku se Švédskem: Polsko aby vzalo si Livony a Estony, Dán-

sko Holštýn, Rusko Ingrii a Karelii.

Doba zdála se takovému plánu píhodnou. Švédsko platilo

sice od války ticítileté vedle Francie za první velmoc válenou^
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ale tehdy práv nastoupil tam Karel XII., teprv 151etv, a proti 1'í'JO

tem spojencm tak mladému panovníku bylo tžko se brániti.

Na jae r. 1700 vtrhli tedy Dánov do Slesvíka. aby zemi tu

odali rodu Holštýn-Gotorpskému, píbuznmu s rodem švéd-

ským, král polský pak vytáhl s vojskem saským, když Poláci

odepeli úastenství ve válce, do Livon, a 19. srpna vydal i car

Petr válený manifest a vytáhl k zálivu Finskému.

Než mladistvý Karel XII. pekvapil protivníky své i rozhod-

ným jednáním i štstím váleným. Prve než se Dánové nadali, pe-

plavil se na ostrov Seeland, oblehl hlavní msto jejich Koda a

donutil je k míru v Travendale (13. srpna). Odtud spchal

Karel XII. do Livon, zahnal vojsko saské od Rygy. a nevšímaje si

ho dále. spchal k Narve, kterou práv obléhal car Petr. Rusové

v potu asi 40.000 muž postavili se Švédm v opevnném po-

stavení na míli dlouhém; Švédové pitáhli 30. listopadu v potu

8000 muž a zapoali útok dlostelbou; po polednách, zakryti

hustou chumelicí, uinili útok na sted ruský, pekroili opev-

nní a zajali dlostelectvo ruské. V té chvíli cizí dstojníci se

vzdali Švédm, a pravé kídlo vyjednalo si ústup se ctí vojen-

skou: pouze zamilované pluky carovy, Preobraženský a Seme-

novský, držely se v ohrad vozové do veera a proklestily si

cestu pes eku Narev.

Po bitv u Narvy obrátil se Karel XII. proti Augustu II,

do Livon a zahnal bez obtíží saské jeho vojsko do Polska, ano

vtrhl sám do Polska: ást Polák, v tom potu i Brati eští,

tedy utiskovaní, zekli se krále, Karel opanoval Varšavu a po

bitv u Klisova (1702) Krakov, i jal se stíhati pívržence Au- 1702

gustovy. zaplétaje se tak bez poteby v Polsku, na jehož truii

mínil povýšiti vévodu Poznaského, Stanislava Lešinského.

Mezi tím vzpamatovali se Piusové dosti záhy, nebo nej-

vtší ást vojska ruského odešla od Narvy se ctí. Již roku ná-

sledujícího (1701) porazil generál Šeremetv Švédy u Erastferu

v Livonech tak zle, že ze 7000 zstala polovika na bojišti, a

roku potomního (1702) se ztrátou ješt vtší u Hummelshoffu.

Pioku následujícího obrátil Petr zbran své k ece X^v, kteráž

Rusm odata byla mírem Stolbovským, a v íjnu vzal útokem

12*
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1702 pevnost Noteburg, starodávný Oršek, položený na ostrvku pi
1703 výtoku eky Nvy z jezera Ladožského. V kvtnu roku 1703

vzata švédská pevnost pi ústí Nvy do moe, Nienšanc, a

16. kvtna položen základ k nové pevnosti na ostrov Lust-

Eiland, kteráž mla býti záštitou novému mstu ruskému,

mstu Petrovu ili Petrohradu; na blízkém ostrov Kronslot

pak založena pevnost, kteráž mla brániti pístup k ústí Nvy.

1704 Rok na to (1704) vzato Koporje, Jem, Derpt, Narva a celé

Livony a Estony až k moi.

Tyto úspchy ruské nevyrušily Karla XII. z pedsevzetí

vytlaiti Augusta II. úpln z Polska a dosaditi St. Lešin-

1705 ského: za to podporoval Petr krále Augusta penzi, ano r. 1705

vypravil 35.000 muž na pomoc Augustovi, kteí dobyli Kú-

rou vzali Vilno a postoupili až ke Grodnu. Tu se obrátil

proti nim Karel a pinutil je k ústupu na Kyjev. A zase obrátil

se proti Augustovi, kterýž zatím odešel do zem své saské

:

protáhl Slezskem do Saska, zpustošil vše až k Lipsku a donutil

1706 Sasy k míru v Starém Ranštadt (1706), kterým August II.

zekl se trnu polského a uznal za krále Stanislava Lešinského.

Y Evrop tou dobou vedena krutá válka o ddictví Špa-

nlské, v které dávný spojenec švédský, Francie, práv utrpla

citelnou porážku u Hochstádtu. Vítzné vojsko švédské ve stedu

Evropy v tuto osudnou chvíli nemálo znepokojovalo spojence

;

než Karel XII. nemyslil na evropské pletky, ale za to tím pil-

nji studoval mapu Ruska, maje v úmyslu vyhledati care Petra

ve stedu íše jeho, a diktovati mu mír v Moskv, jako práv

diktoval mír Augustovi II. pod Lipskem.

Se 43.000 muži vytáhl ze Saska, zanechal 1000 muž
St. Lešinskému, aby se snáze udržel na trn polském, pe-

1707 kroil koncem r. 1707 Vislu, vzal v lednu 1708 Grodno a pro-

následoval do Litvy voje ruské, kteréž ustupujíce ped ním

krajinu pustošily.

Mezi tím ani na Rusi samé nebylo pokoje. Roku 1705

zbouili se stelci v Astrachani, a byli teprve r. 1706 Sereme-

tvým pokoeni. R. 1707 pobouili se Kozáci Donští a teprve

1708 roku následujícího jsou krvav usmíeni. Když pak v lét r. 1708
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1

Karel XII. vzal Mogilev a pešel Dnpr, vstoupil s ním Mazepa, 1708

ataman Kozák ukrajinských ve spojení a svedl jej, že místo na

Moskvu zamíil na Ukrajinu, kdež však pouze malá hrstka Ko-

zák s Mazepou pidala se k nmu.

Štstí rozhodné zaalo páti Rusm : koncem záí poražen

jest na Soži švédský vojevdce Lowenhaupt, který Karlovi ml
pivésti i posilu 18.000 muž i zásoby, a sice se ztrátou

10.000 muž. Menšikov vzal Baturin. sídlo atamana na Ukrajin,

v kvtnu roku následujícího i Sí, Skoropadský prohlášen za 1709

atamana a Mazepa od duchovenstva v chrámech proklet. K tomu

byla tuhá zima a vojsko švédské, špatn opatené, zakoušelo

útrapy hrozné.

S 29.000 muži zamíil Karel XII. na jae r. 1709 na Ukra-

jinu, a oekávaje posily ze Švédska a Polska jal se obléhati

Poltavu. Y ervnu pitáhl car Petr se 60.000 muži a 8. er-

vence o 4. hod. ranní poala krutá bitva, která k 11. hod.

konila úplnou porážkou Švéd : 10.000 padlo, 3000 na bojišti

zajato, a 16.000 kapitulovalo na ústupu na bezích Dnpru.

Z vítzného dosud vojska švédského, které krátce ped tím

mohlo rozhodovati o osudu Evropy, nezbyla ani setnina. Karel XII.

zachránil se s Mazepou a Poiíatovským útkem do Turecka.

Bitvou u Poltavy zlomeno jest velmocenské postavení íše

švédské, zaujaté od 301eté války, a do popedí vystupuje nová

velmoc nordická, Paisko.

Bitvou Poltavskou neukonena však válka, nýbiž spíše roz-

poutána na novo : Dánové vpadli znova do Šlesvíka a Bremska,

August II. vytlail z Polska St. Lešinského a Petr pokraoval

v podmaování Eston a Livon, o které se August U. více ne-

hlásil, a pipoutal i Kurony k politice ruské tím, že dal nete

svou Annu Ivanovnu vévodovi Kuronskému za manželku.

V tom stal se neoekávaný obrat. Piinním Karla XII.

a diplomatie francouzské vypovdl sultán Achmet III. válku

caru Petrovi, uvrhnuv vyslance ruského do sedmizámkové vže.

Na Ptusi pijali válku s Tureckem s nadšením, doufajíce již

v pokoení Turecka a osvobození kesan z panství tureckého,
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l"*^! tím spíše, když hospoda Moldavy Kantmir a hospoda Valaš-

ska Kantakuzen vstoupili v tajné spojení s Ruskem a v ecku,

Bulharsku, Srbsku a erné Hoe ukázala se zjevná touha po

svobod, nebo carský posel Milodarovi, vyzývající k válce za

svobodu, vítán s nadšením.

Pln velikých nadjí vytáhl car Petr 1711 do pole se 40.000

muži a zamíil do Moldavy. Když však vojsko ruské, dlouhým

pochodem stepí zmoené, došlo do Jass, nenalezlo ani oekáva-

ných zásob, ani slíbené pomoci vojenské; Kantmir, opuštn od

bojar, s malou hrstkou svých vrných pidal se k vojsku ru-

skému, a nový hospoda valašský Brankovan pidal se zejm
k Turkm. Zatím však pešel veliký vezír s 200.000 muži eku

Dunaj, piblížil se rychlými pochody a obklíil ležení Petrovo

na Prutu poátkem ervence. Útok na ležení ruské odražen jest

skvle, tak že padlo na 7000 janiar, ale v opevnném táboe

ruském nebylo zásob potravních, tak že car Petr odhodlán byl

vyjednávati za každou cenu. Ale i v táboe tureckém naklonni

byli, vzdor protestu Karla XII., k vyjednávání výhodnému, nebo

janiai zdráhali se podruhé hnáti útokem a od Dunaje došla

zpráva, že ruský generál Ptunne dobyl Braily a ohrožuje most

vystavný pes Dunaj ; k tomu obmken jest veliký vezír

i skvostným darem potomní carevny Kateiny, pítomné v le-

žení. Tak uzaven jest tedy mír na Prutu vydáním Azova a tí

pevností na Azovském moi vystavných. Car Petr nedobrou

píhodou donucen vzdáti se takto první vymoženosti své, jižního

behu moského, ale zabezpeil si pobeží Baltické. Z Jihoslovan

1713 tou dobou jediní ernohorci chopili se zbran a porazili r. 1713

pašu Achmeta u Careva Lazu se 60.000 muži; avšak již r. 1715

pokoeni jsou velikým vezírera, tak že stží roku 1716 se vy-

prostili.

Na Baltu vedena pak válka tím usilovnji. Švédové vytla-

eni jsou z Bremska a skorém celého Pomoí (1712, 1713).

Z Petrohradského zálivu vyplulo (1713) 200 koráb ruských:

Rusové vzali Helsingfors a Abo a vytlaili Švédy z celého Finska,

1714 porazili (1714) lodstvo švédské a obsadili Alandy a zahrozili

i hlavnímu mstu švédskému.



7. Severní vojna (1700—1725). 183

Za tchto pro Švédsko nepíznivých okolností odhodlal se 1''14

konen Karel XII., násilím z Bender vypuzený, k návratu do

vlasti, a prošed v pestrojení nepátelské zem, objevil se

v listopadu 1714 v obleženém Stralsund. Píchod jeho však

nepíznivý bh vcí válených nenapravil: 1715 padl Stralsund 1715

a 1716 i Vismar. Práv však o msto Vismar rozešel se Petr 1716

se spojenci, když naléhal, aby msto to vydáno bylo Meklen-

bursku, jehož vévoda pojal druhou nete carovu Kateinu Iva-

novnu za manželku. I hledal tedy car sblížení s Francií a pod-

nikl za tou píinou i cestu do Paíže, ale snažení jeho ne-

mlo výsledku. Za to zprostedkoval nový ministr Karla XIL,

baron Gortz, jednání o mír mezi Švédskem a Piuskem. tak aby

Fiusko podrželo Livony, Estony, Ingrii a Karelii na Baltickém

moi. a Švédsku aby poskytlo pomoci k nabytí dívjších držav

v Nmcích a k tomu i dánského Xorvéžska (1718). 1718

Díve však nežli mír ten byl potvrzen, padl Karel XII.

(v prosinci 1718) pi obléhání pevnosti Fridrichshallu v Xor-

véžsku, šlechta švédská ujala se vlády, baron Górtz popraven,

a odstrením knížat holštýnsko-gottorpských prohlášena sestra

Karlova Ulrika Eleonora s chotm svým Fridrichem Hessenským za

královnu. X'ová vláda uinila mír s Dánskem, Hanoverskem a

Pruskem postoupením opanovaných zemí, a obnovila válku

s Ruskem. Avšak Rusové 1719 a 1720 pistáli ve Švédsku a 1"19

pustošili až na 7 mil od Štokholmu, a tu se konen oJhodlalo

Švédsko i k míru s Ruskem v Xystaedtu (roku 1721): Livony, i721

Estony, Ingrie, Karelie a malá ást Finska, a tím i pobeží

Baltické, kterého Rusové od doby Ivana IV. marn se byli do-

máhali, zstalo Rusku napoád.

Xa poest ukonené tak slavn války odbývány v Petro-

hrad slavnosti po celý týden. Dne 22. íjna pi slavné boho-

služb ml kanclé Golovin pochvalnou e, kterouž konil slovy

:

Vivat, vivat, vivat Petr Veliký, otec vlasti, imperator všeruský!

a slova ta optována v chrámu, za hmní dl optována po ce-

lém Petrohrad a po celé Rusi, ano i z dalekého slovanského

jihu, ze staroslavného Dubrovníka, ozývaly se chvalozpvy,
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1721 v nichž velebena slovy vzletnými sláva Petrova (Ignác Grui,

Stepán Ruži, Jeroným Kavanini).

Ku konci života vedl car Petr ješt válku s Persií, a sice

za píinou potíží obchodních, tím citelnjších, že ouvodí moe
Baltického kanálem spojeno s Volhou a tím i s moem Kaspi-

1722 ckým. Ptuské vojsko dobylo ve válce té r. 1722 msto Derbend

1723 a r. 1723 Baku. Peršané následkem neúspch tch zaali jed-

nati o mír a postoupili dobyté krajiny a slíbili nepekážeti

obchodu ruskému. Za to slíbilo Rusko pomáhati šachoví proti

vnitním nepátelm a zabezpeilo si tak stalý vliv v Persii.

Nedlouho na to nastudil se car Petr pi svcení vody tí-

1725 králové a zemel po krátké nemoci dne 2S. ledna 1725.

8. Reformy Petrovy.

Car Petr vyrostl, jakož výše povdno, mimo staré tradice

ruské, a snaha jeho uiniti z Ruska stát podobný zemím zá-

padním vedla jej k reformám, kteréž zasáhly do všech obor

veejného života a daly smr celé dob následující.

Církev ruská doznala pedevším vážné zmny v hlav své

:

r. 1700 zemel patriarcha Adrian, a stolec patriarší odtud ne-

1721 obsazen; za to zízen na míst patriarchátu r 1721 „Svtjší

Synod", úad to kolegiátní, volený z vyššího duchovenstva, jemuž

patriarchové východní, tou dobou v Caihrad shromáždní, pi-

kli dstojnost patriarchátu. Biskupm pikázáno, aby ve svých

residencích zizovali školy pro vzdlání nižšího duchovenstva, a

klášterm naízeno, aby péi vedly o nemocné, starce a sirotky.

Rozkolu, následkem novot opt se vzmáhajícímu, uinna po-

nkud pítrž naízením, že každý musí navštvovati ádn služby

boží chrámové a pijímati svátosti; mimo to získali si zásluh

jako horlitelé proti rozkolu Dimitr, metropolita Rostovský, a

Javorovský, metropolita Rjazanský, týž, který byl prve správcem

patriarchátu a pak prvým pedsedou Svtjšího Synodu.

Pomry svtské chtl Petr urovnati novým zákonníkem

podle vzoru zákonníka švédského, ale nedosáhl zámyslu svého

;
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za to vydán hojný poet reglement a úkaz, kterými nové

pomry zákonn stanoveny býti mly.

Veledležitým bylo zajisté pedevším nové rozdlení oby-

vatelstva na ti stavy. Pední stav obdržel jméno .,dvorjanstvo'

a zahrnoval starodávné bojary od pedních do posledních. Dvor-

janstvo mlo právo výhradného držení velkostatku a poddaných

sedláka, ale mlo povinnost sloužiti státu, tak že oprávnnost

píslušenství ku stavu dvorjanskému i právo majetkové zá-

vislé byly práv na služb státní. Proti starému rozdlení bojar-

skému zavedeno rozdlení dle stupnice hodnosti úední na 14 in
(jako v našich dnech u nás zavedeno rozdlení úedník na

11 tíd). K tomu nebylo dvorjanstvo kastou uzavenou: každému,

kdo dosloužil se inu, at ve vojšt. at pi dvoe, at v civilní

služb, udílí se doposud osobní neb ddiné dvorjanstvo' ano

v osob paštikáe Menšíkova a kupce Demidova podán nej-

lepší díikaz již za Petra, že dvorjanstvo osobn nabyté zastíniti

mže zddné a starobylé titule i knížecí.

Stav mstský zaujímal místo druhé a rozdlen na gildy,

tak sice, že gilda první a druhá obsahovala velké obchodníky

a prmyslníky, a gilda tetí drobné kupce a emeslníky ; oboje

volily svou autonomní správu mstskou.

Selský stav jakožto stav tetí byl z ásti svobodný, byli to

jednodvorci. ponejvíce na jižní pohraniní áe osazení, a polov-

níci, s právem volného sthování: z nejvtší ásti však sedláci

byli pipoutáni k zemi. Státní, klášterní a dvorjanští sedláci

byli „prikrepleni" k zemi ili zbaveni práva volného sthování

již z dívjší doby; ale práv že kláštery a dvorjanstvo vládly

jimi ddin, vyvinulo se z obmezení té svobody sthování tak

zvané krepostné právo, které zrušeno teprve v našich dnech.

Car Petr zapovdl prodávání a kupování otrok (1721) i ob-

mezil uzavírání smluv nájemných ili tak zvané kabalné cho-

lopství. ale zavdal mimodk píinu, že vyvinulo se nevolnictví

selského lidu zejména na statcích klášter a dvorjanstva.

Cizinci za Petra hojn na Rus volaní mohli svobodn vésti

obchod i prmysl, ano vstupovati i v služby státní: když však

zbohatnuvše vvsthovati se chtli, musili odevzdati státu ná-
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hradou 10"/o nabytého na Rusi jmní. R. 1721 dovolil Svtjší

Synod svobodné uzavírání satk mezi Rusy a tmito cizinci,

ímž po nejvtší ásti pipoutáni jsou navždy k Rusi a poruštni.

Ve píin správy státní stala se pedevším ta dležitá

zmna, že starodávná duma bojarská jest zrušena a nahrazena

senátem, sestávajícím pvodn z osmi len a prokurátora, po-

zdji ale rozšíeným znan. Senátu pipadl poradní hlas dí-

vjší dumy ve vcech státních, mimo to však i dohled na správu

státní a nejvyšší soudnictví. Záležitosti státní spravovalo podle

zpsobu západního deset vládních kollegií, jimž pikázány: za-

hraniní záležitosti, vojenství, námonictví, státní pokladna,

státní píjmy, soudnictví, velkostatky, prmysl, hornictví a ob-

chod. Protože pak nebylo doma dosti lidí sbhlých, pijímáni

do kollegií tch asto cizinci, v tom potu i Slované: Jihoslo-

vané, pedevším Dubrovuití, kteí po velikém a osudném zem-
tesení r. 1667 výživy hledati musili za hranicí, konali služby

vojenské na suchu i na moi i v diplomatických poselstvích

(Sáva Vladislavi, Floria Beneveni a j.), eši bývali ustanovo-

váni za písae.

Cela íše rozdlena na 12 gubernií a každá gubernie na

provincie, jichž ítalo se na 43. V každé gubernii vládl guber-

nator, jemuž pidána jest rada volená z velkostatká gubernie;

v provinciích vládli vévodové. Po mstech odato jest soudnictví

vévodám a pidleno voleným magistrátm. Vojsko rozmnoženo

na 180.000 muž ; byl pak povinen k vojn každý, kdo platil

da, pouze kupci se mohli od vojny vykoupiti. Nejlepší ástí

vojska byla garda; Kozáci a Asiaté stavli nepravidelnou jízdu

do pole. Z krajin pímoských i jezeruatých rekrutováni jsou

námoníci, jichž poítalo se 28.000 na 48 adových a 800 men-

ších lodích.

Následkem dlouhé války, zavedení znaného stálého vojska

a stavby pevností a lodí bylo zapotebí i vtších dchod stát-

ních, které získány zavedením dané z hlavy na místo dívjší

dan domovní ili podymní, z níž vyjato bylo duchovenstvo,

dvorjanstvo a nov získané krajiny na Baltickém moi. Mimo

to zaveden i kolkovní poplatek a v pípad poteby vybíráno
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1U% z veškerého jmní od tch. kdo byli v státní služb. Mimo

to poítati sem sluší i dchody soudní. Tím rozmnožen státní

dchod z tí (ITIO) na deset (1725) milion rubl.

Z mst nabyl zvláštní dležitosti Petrohrad, založený na

ústí Nvy 1703, nebof ml býti nejen sídelním mstem, ale zá-

roveíí i pedním pístavem íše ruské. K zvelebení Petrohradu

pisply i etné budovy státní i soukromé, stavné po vtšin

z kamene, ba i ulice dláždny kamenem. Než i jako obchodní

msto zkvétal Petrohrad, když proveden kanál podle jezera

Ladožského asto rozboueného a lodím nebezpeného, a rovnž

i kanál mezi Volchovem a Volhou, a když velkoobchodníci

z Archangelska pesídlili do nového stediska obchodního. V listo-

padu 1703 piplula první obchodní lod holandská do nového

pístavu ruského a mužstvo její carem štde obdarováno. I uza-

vírány obchodní smlouvy s jednotlivými námoními státy s do-

ložením, aby obchodní lod posýlány byly do nového pístavu

ruského. Skuten rostla návštva cizích lodí dosti rychle: tak

pibylo r. 1714 Itl lodí, 1715 již 53 a 1725 180 cizích lodí,

ímž zahraniný obchod nemálo povznesen a nové sídelní msto

již v samých poátcích na prvé obchodní msto povzneseno,

tak že v krátce zastínilo daleko i nkdejší slávu obchodní Xov-

gorodu.

Prmysl ruský povznesen povoláváním cizích emeslník

i posýláním domácích lidí za hranici, aby se zde nauili eme-

slm : i pro tuláky zízena v Moskv pracovna, aby se vycviiti

mohli emeslm. Rovnž i poet velkých závod rozmnožen, tak

že jen továren manufakturných poítalo se na 233, a sice sou-

kromých i státních. Dolování usnadnno a podporováno jest,

tak že odtud rozkvt jeho poítati se mže.

Podobn i rolnictví vnována pée jak osazováním pdy

posud neobydlené, tak i zavádním cizího lepšího dobytka,

pedevším ovcí, do zem. zakládáním vinic na Kavkaze, psto-

váním tabák a pod. Zamnní srp kosami pi žni naízeno

roku 1721.

K povznesení obecné vzdlanosti pispl rozkaz, že dvor-

janstvo ili šlechta i duchovenstvo musí navštvovati školy
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k nabytí literního vzdlání. Po všech provinciích zízeny jsou

školy elementární, do kterých za uitele posýláni uové školy

moskevské. Námoní akademie tehdy vzala svj poátek. Mladí

lidé posýláni do Evropy, aby se zde uili pedevším lékaství,

a do Persie. aby studovali východní jazyky, ano i do Prahy po-

sláni jsou žáci moskevské akademie Anochin. Kozlovský a Su-

vorov, aby uili se u jezuit latin. Na návrh Leibnitze vydal

Petr rok ped smrtí svou úkaz o zízení akademie, s úelem

nejen uené spisy psáti, ale i uiti; akademie ta arci teprve

pozdji vešla v život. R. 1722 vydáno naízení, aby sebrány a

pepsány byly staré letopisy, mimo to pekládány a vydávány

jsou cizí knihy, v tom potu i znamenité pro tehdejší doby

djiny Maura Orbina, II regno degli Slavi, jejichž peklad, po-

ízený Hercegovcem Savou Vladislaviem, na zvláštní rozkaz

poslán za carem do Astrachan (1722), kde týž práv meškal

za píinou války perské. Sbíraje pak prauieny pro djiny slo-

vanské, objednal si Petr (1716) v Praze u jezuit eské pe-

klady latinských kroniká, a poslal žáka moskevské školy

Yojejkova a mnicha Theofila Krolika s dvma písai; aby pe-

ložené do eštiny prameny pepisovali jazykem ruským, což arci

pi nedostatené znalosti odchylek obou eí inilo nemalých

obtíží. Ano i první noviny státem vydávány. K pohodlnjšímu,

pak psaní pemnil car Petr staré kyrillské písmo na tak zva-

nou graždanku, pizpsobenou ponkud písmu latinskému.

Tak rozmnožil tedy car Petr nejen slávu ruskou a získal

íši své pobeží Baltické, od nkolika set let ztracené, ale dai

zárove íši své i nové základy, na kterých vzrstala pak již

napoád na jednu z pedních velmocí evropských.

Pi velikých a dalekosáhlých zámrech Petrových byli ped-

ními jeho pomocníky pedevším Alexandr Danilovi Menšikov,

kterýž z paštikáe stal se první osobou po cai, Boris Petrovi

Šeremetv, jeden z pedních generál Petrových, kníže Dimitr

Mich. Gulicin, senátor, a bratr jeho Michal feldmaršal, Fedor

Alexejevi Golovin, admirál a správce zahraniných záležitostí,

kteréž po nm vedl bratr jeho s titulem kanclée, kdežto v taj-

ných poselstvích carových jezdil hrab Petr Andr. Tolstoj ; z cizích
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lidí vynikal Osterman, kterýž proslavil se pi uzavení míru

se Švédskem, Briiss, znamenitý dlostelec, a Miinich, kterýž

stavl kanál Ladožský.

Než i protivník nového poádku bylo dosti. Zvláštním

osudem mezi pedními nalézal se carevi Alexej, syn carv

z prvého manželství, kterýž nejradéji se bavil vcmi duchovními

a smr otcv nikterak nesdílel. Rozhoený uepovolností syno-

vou hrozil Petr, že jej zbaví trnu a odjíždje r. 1716 podruhé

za hranici, dal mu lhtu na rozmyšlenou. Carevi však nemaje

chuti k vojenství a smru evropskému, uprchl za hranici k císai

Karlu YI. a uchýlil se až do Neapolska. Na žádost Petrovu

vydán jest však a piveden zpt r. 1718, postaven ped soud

i s tmi. kdož jej svedli, a odsouzen k smrti ; zemel však ped
vykonáním ortele 27. ervna. Hnutí protireformaní v zárodku

jest potlaeno, akoliv po vtšin divná jevila se smsice mrav
a zpsob staroruských a evropských.

9. Kateina I. (1725—1727).

Ped smrtí svou (1721) vydal Petr naízení, dle kterého 1725

car má právo ustanoviti svého nástupce; sám však nástupce

neustanovil. Ml z druhého manželství s Kateinou syny Petra

a Pavla a dceru Annu a Alžbtu; po carevii Alexejovi pak

zstal syn Petr a dcera Natálie. Pro nastoupení Petra Alexejevie

byla strana naklonná nkdy otci jeho s doložením, aby Kateina

a senát vedli porunickou vládu: avšak pívrženci novot Petro-

vých s Menšikovem v ele a pak i vojsko rozhodli pro Kate-

inu samu.

V duchu doby Petrovy vstoupila již r. 1726 v život aka- 1726

demie nauk, vypraven Bering, aby ohledal, zdali Asie souvisí

s Amerikou ili nic, zavedeny úspory zrušením mén dležitých

úad, mlad kupce posýlali na uení do Rygy, Revalu, ba i za

hranici, Safirovu uloženo, aby napsal djiny care Petra L,

Anna Petrovna provdána za Fridricha vévodu Holštýnského,

jehož jí Petr ustanovil za ženicha a pod. Proti smru Petrovu

elilo zízení vrchní tajné rady, stojící nad senátem; v ní za-
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sedali Menšikov, Apraxin, Golovkin, Tolstoj, Dim. Golicin, vé-

voda Holštýnský a poprvé ve vyšší dstojnosti i cizinec Osterman.

Boj o nástupnictví veden ješt za života carevny Kateiny

:

jedna strana chtla povýšiti Annu Petrovnu a vévodu Holštýn-

ského, druhá byla pro Petra Alexejevie. Na stranu poslední

postavil se i Menšikov, znepáteliv se s vévodou, a zabezpeil

si i na dále rozhodující vliv, získav dovolení carevny. aby ca-

revi pojal dceru jeho za manželku. Za takých okolností zemela

1727 Kateina 6. kvtna ll'^l a nastoupil

10. Petr II. Alexejevi 1727—1730).

Nový car byl teprve dvanáctiletý a Menšikov byl tudíž ne-

obmezeným vládcem. Car jmenoval jej generalissimem, on sám

však nejradji nazýval se otcem carovým a jako otec pestho-

val care i do svého domu. Tu však obrátilo se štstí jeho;

strana protivná zejména piinním hofmistra carova, knížete

Dolgorukého a syna jeho, druha to carova, pivedla jej k pádu

:

6. záí 1727 Petr pesthoval se do letního dvorce, 8. dán

Menšikov pod stráž a následujícího dne odaty mu odznaky a

ády a poslán do vyhnanství na statek svj Oranienburg v Ptja-

zanské gubernii.

Car Petr prohlásil se po pádu Menšíkova za plnoletého

i chtl vésti vládu sám, ale za nedlouho pešla vláda do rukou

Dolgorukých, on sám hledl si pouze zábavy. Po píkladu otce

1728 svého nemiloval on ani moe ani lod a poátkem r. 1728 pe-

sthoval se do Moskvy, kdež ješt více zapleten v sít Dolgo-

rukých. Když však vladaení jejich ješt mén nalézalo obliby

než nkdy vladaení Menšíkovo, a jméno tohoto s povzdechem

vzpomínáno, poslán Menšikov od Dolgorukých do Sibie, a vla-

daství jejich mlo býti upevnno svatbou care Petra II. s Ka-

teinou Dolgorukou. Než však došlo k svatb, zemel car Petr

1730 6. ledna 1730 následkem nastuzení pi svcení vody.

Ze zahraniných záležitostí zajímala pedevším otázka, kdo

by po smrti vévody Fridricha Vilhelma v Kuronsku ml býti

vévodou, a rovnž otázka, kdo po smrti Augusta II. v Polsku
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volen bude za krále. Na východ pak uzavena s ínou ob- l'3'30

chodní smlouva, dle které v Kiacht prohlášen svobodny obchod

pro kupce obou íší, a obas povolen karavanám ruským pí-

stup i do Pekinku. Uvnit íše uleveno obchodu a poádek

zavádn stíháním loupežník. Aby pak vyšší duchovenstvo, vo-

lené z mnich, bylo též dostaten i na Velké Rusi vzdláno,

vydán rozkaz, aby mladí mniši posýláni byli do akademie mo-

skevské. Na Malé Paisi pak obnoven úad atamana, spoádány

na Ukrajin soudy a dovoleno Velkorusm zakupovati se na Malé

Piusi a obrácen.

11. Anna Ivanovna (1730—1740).

Po smrti Petra II.. jenž byl posledním mužským potomkem

rodu Romanových, stála pedevším v ele vrchní tajná rada,

v kteréž tehdy zasedali tyi lenové z knížat Dolgorukých,

dva z (xolicin, pak Golovkin a Osterraan. Tento pod záminkou,

že jest cizincem, v dob pechodní nebral úastenství v událo-

stech. Ostatní však, pomýšlejíce na to, kterak by se u vlád

zachovali, rozhodli odstrením dcer Petrových nabídnouti trn

ovdovlé vévodkyni Kuronské, Ann Ivanovn, když by vládu

vložila úplné do ruky tajné rady. Anna Ivanovna pijala ne-

oekávan nabízenou korunu, pijela do Moskvy v únoru 1730

a podepsala listinu, dávající veškerou moc do rukou tajné rady.

Takovéto obmezení carské moci bylo ním neslýchaným

na Rusi, a když sloužiti mlo vlastn dvma bojarským rodm,

tu pirozen vyvinul se rozhodný odpor. Dne 25. února podalo

na 800 osob ze senátor, duchovenstva, šlechty a j. carevn

žádost, aby obnovila vládu samodržavnou : lenové tajné rady

jsou zavoláni, moc jejich jim odata, i posláni do vyhnanství.

Tajná rada o. bezna i formáln jest zrušena, obnoven senát,

ale pi tom zavedena novota — utvoen tak zvaný kabinet

ministr, tajná rada v novém pojmenování. Tak padli poslední

zástupcové starého poádku, ili strana staroruská, a bohužel

uinili místo cizincm.

Carevna Anna korunovala se v dubnu 1730 v Moskv a

r. 1732 pesídlila do Petrohradu. U dvora zavedena nádhera 1732
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1732 v Živobytí, šatstvu a pod. dosud nebývalá a podle dvora íditi

se mla celá Eus. K tomu Rusové nezaujali pední místa u dvora.

Cizinci Osterman a Miinnich stali se pedními ministry a za

nedlouho stal se všemohoucím milec carevny Biron. Pocházel

z nízkého rodu a pomocí vojska ruského stal se po smrti po-

sledního Kettlerovce Ferdinanda (1737) i vévodou Kurouským,

aniž by arci do svého Kuronského knížectví se odebral. Ostatní

Nmci, kteí picházeli na Rus a zaujali zde dležitá místa,

alespo nco dovedli a vykonali; Biron byl pouhá pijavice,

která vyssávala zem.

Tak zvaná Bironovština stala se povstnou násilnictvím

všeho druhu, udavastvím, pedevším však vydíráním daní. Za

všeobecné neúrody, která mla v záptí hlad a k níž pidružil

se mor, vybírány dan bezohledným zpsobem pomocí vojska,

žalaováním úedník i poplatník, vydáváním na smrt nespo-

kojených. Tajná kancelá stala se v rukou Birona píšerným a

zlopovstným zízením. Vedle Dolgorukých a Golicin, kteí

potom utraceni, padlo za ob i mnoho jiných osob, mezi nimi

ministr Volynský, jenž odvážil se postaviti se na odpor Bironovi.

Pi této hrze Bironovštiny v Petrohrad vedle zmínné

nádhery pstováno veselí, arci druhu mén jemného, pi nmž
šašek hrál první úlohu a povstný ledový dm (1740) považo-

ván za duchaplnost.

Z novot této doby sluší uvésti zízení dvou nových pluk

gardových, zízení kadetní školy nejprve pro 200, pak pro 360

žák, kteí pak vstoupiti mohli i do civilní služby. Služba

šlechty ili tak zvaného dvorjanstva v té dob ponkud ome-

zena. Bylo naízeno, aby každý šlechtic od 7—20 let vnoval

se uení, od 20—45 let pak byl povinným k služb státní mimo

jednoho z rodiny, jehož bylo zapotebí ku správ jmní. Tehdy

i majorát zase zrušen, nebo vtšinou jej obcházeli, ponechá-

vajíce nejstaršímu jmní nemovité a udílejíce ostatním synm
jmní movité.

Z vnjších událostí sluší vytknouti pedevším, že r. 1732

navráceny zase nedávno nabyté Derbend a Baku Persii, když

l'*'^^ v tamním podnebí ani vojsko obstáti nemohlo. R. 1733 vypukla
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O trn polsky válka evropská. Císa Karel VI., aby zjednal l"^í

uznání pragmatické sankci, pomáhal Augustovi II. Saskému,

protivníci pak hledli uvésti na trn Stanislava Lešinského.

Rusko ve válce této již ze starého nepátelství k Lešinskému
stálo na stran císae. Vojsko ruské vpadlo do Polska a pi-

nutilo Lešinského, aby uchýlil se do Gdaská; a co strana

saská v Polsku prohlásila Augusta III. za krále a uvedla jej

do Polska, obléhali Rusové Gdask a po loódenním obléhání

pimli Lešinského k uprchnutí. August III. zstal králem pol-

ským a Lešinský potom vlivem francouzským obdržel Lotrinsko.

Vojenský spolek s císaem Karlem VI. ml se osvditi

i v nové válce turecké. Rusové vzali 1736 Azov a Perekop, a 1736

Munnich zpustošil Krym až do samého Bachisaraje ; r. 1737 1737

zpustošena i východní ást Krymu, a Munnich dobyl Oakova.
vyhrál r. 1739 slavnou bitvu u Stavuan, vzal Chotin, pešel 1739

Prut a chystal se postoupiti dále k Dunaji. Mezitím však císaští

generálové bojovali nešastn a tak donuceno i Rusko k uzavení

míru v Blehrad (1739), v kterém za skvlá svá vítzství a

ohromné ztráty na lidech (v jižních stepích zahynulo na 100.000

lidí) získalo pouze kus stepi mezi Dnprem a Buhem; Azov od

Turk zboen.

Ped smrtí svou (17. íjna 1740) ustanovila Anna Ivanovna 1740

vnuka sestry své Kateiny Ivanovny, provdané Petrem I. za vé-

vodu Meklenburského, Ivana VI., narozeného práv r. 1740, za

nástupce svého a Birona za vládce. Než vláda Bironova netrvala

tentokráte dlouho, když nebylo více ruky, která by jej byla

držela v popedí. Ministr Miinnich použil nespokojenosti gardy,

zatkl Birona a poslal jej na Sibi; matka Ivanova Anna pro-

hlášena za regentku, manžel její vévoda Brunšvický za generalis-

sima a Miinnich stal se prvním ministrem. Xež za krátko i Miin-

nich svržen Ostermanem a vévodou Brunšvickým.

Zatím vypukla válka o ddictví Habsburské, a co u dvora

kolísali, ku které z válících stran by se pidati mli, vypov-
dlo Švédsko válku. Tu když pluky gardové mly vytáhnouti

do Finska a nespokojenost svou hlasit dávaly na jevo, použila

Alžbta, dcera Petra L, obecné nevole i národa i gardy, a

J. L Pi: Djiny nár. ruského JQ
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1741 V noci Z 25. na 2(3. listopadu 1741, zskavší gardu, dala za-

tknouti Ivana VI., otce i matku jeho, kteí pak zstali v za-

jetí, i Miinnicha a Ostermana, kteí posláni do vyhnanství

;

Miinnichovi, poslanému na Sibi, vykázán k obývání týž dm,
který ped nedávném dal vystavti Bironovi, internovanému

nyní v Jaroslavli.

12. Alžbta Petrovna (1741—1762).

Nastoupením Alžbty Petrovny pestala vláda cizozemc;

pední místa u vlád pak zaujali hrab Razumovský a brati

Šuvalovi, oba tou dobou pední zástupcov vzdlanosti francouz-

ské na Rusi. Aby pak pokolení Ivana Alexejevie vyloueno

1742 bylo z nástupnictví, ustanovila carevna hned r. 1742 nástupcem

svým syna sestry své Anny Petrovny, provdané za vévodu Hol-

štýnského Karla Petra, tehdy trnáctiletého, který po píchodu

svém na Rus a pi pestoupení na pravoslaví obdržel jméno

Petr. Jemu za nevstu urena (1744) princezna Anhaltská Sofie

Augusta, kteráž pak na Rusi obdržela rovnž v pravoslaví nové

jméno Kateina.

Válku se Švédy pejala Alžbta Petrovna po pedchdci

svém. Švédové zaali válku pod záminkou nesprávného vstou-

pení na trn Ivana VI. a jako zastánci práv Alžbtiných, nyní

však ve válce pokraovali, arci se špatným úspchem, nebot

1743 Rusové dobývali ve Finsku msto za mstem, až r. 1743 uinn
mír ve mst Abu, kterým podrželi Rusové jihovýchodní ás
Finska až k ece Kymeni.

Války o ddictví Habsburské Rusko se nesúastnilo. Když

však po válce aliance se zmnily a Fridrich II. 1756 zahájil

sedmiletou válku vpádem do Saska a do ech, a chováním a

jednáním svým urážel a vyzýval Rusko, pibylo mu o nepítele

1757 více. R. 1757 obsadil generál Apraxin s 83.000 muži východní

Prusy a zvítzil u Grossjagerndorfu, nevyužitkoval však vítzství

1758 svého, zaež postaven ped vojenský soud. R. 1758 vzali Ru-

sové Královec, pešli pes Odru a svedli krvavou bitvu u Zorn-

dorfu; Fridrich II. opanoval se ztrátou 11.000 muž bojišt,

které Rusové po ztrát tém dvojnásobné v poádku opustili.
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Za to roku následujícího zniili Rusové vedením Saltykova l''59

armádu pruskou (48.000 muž) u Kunersdorfu ve Slezsku, tak

že Fridrich II. stží spasil se útkem. Odtud zstalo Prusko

v obran tém beznadjné; r. 1760 vzali Rusové na krátko 1760

Berlín, r. 1761 vtrhli do Pomoan: se tí stran spojenci svírali 1761

Fridricha, tak že byl již ztracen, když tu náhle a neoekávan

vysvobodila jej i Prusko náhoda — smrt Alžbty Petrovny

(10. ledna 1762). 1762

Ye píin vnitní správy zrušen hned po nastoupení ca-

revny Alžbty (1741) kabinet a obnoven senát v pvodní své 1741

podob. Spracování nového zákonníka ani tenkráte nepokroilo,

za to zrušen r. 1754 trest smrti (mimo politické a vojenské 1754

pípady) a zamnn prací v dolech. etné loupežnictví, za vlády

Bironovy se zmohší, mocí vojenskou udušeno.

Souasn s odstranním nmeckých rádc a dvrník Anny

Ivanovny odstrann i veškeren vliv nmecký v zemi díve ješt,

než zbran ruské dovedly zadržeti ctižádostivé plány pruské na

celých sto let. Jazyk a mrav francouzský za to rozmohl se tak,

jako v ostatní západní Evrop. Pod vlivem pak osvíceného sto-

letí založena v Moskv první universita ruská r. 1755 vlivem 1755

Iv. Šuvalova, a po guberniích zakládána gymnasia. Když pak

tehdy rozkolníci z náboženské blouznivosti houfn se upalovali

a všeobecn proti nim se horliti zaalo, vydán rozkaz r. 1761, i76l

aby pouze duchovními a nikoli svtskými prostedky pivádni

byli na pravou cestu. I pravoslavným Srbm, kteí ped násil-

ným obracením v unii v potu 50.000 z Banatu se sthovali

a v Rusku útulku hledali, poskytnuta na jižní Rusi dostatená

pda. odtud novým Srbskem zvaná (1751); za to zavázali se

Srbové, že postaví tyi pluky do pole.

Vlivem P. Iv. Šuvalova rozdleno Rusko ve píin rekru-

tování vojska na pt okres, tak že z každého okresu vždy pátý

rok ze sta jeden povinen byl k služb vojenské : pro vysloužilce

založena invalidovna, v dob pak války r. 1760 zaízena loterie 1760

ve prospch ranných dstojník a vojín.

Za píinou rozvoje orby. obchodu a prmyslu založeny

jsou prvé banky, tak aby místo na dosavadní vysoký úrok (12,

13*
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1762 15—20 *•'„) i velkostatkái i kupci vypjovati si mohli pouze

ua 6%. K povznesení vnitního obchodu zrušena jsou cla

vnitrozemská i konány pilné úvahy o tom, co by se státi mohlo

na povznesení obchodu zahraniného.

13. Petr III. (1762 .

Nový panovník ruský, a vyrostl v ovzduší vzdlanosti fran-

couzské, zachoval pece mravy drsné, ba hrubé, a jakkoliv byl

vnukem Petra I. a na Rusi vyrostl, zstal pece vždy Nmcem
a k tomu velikým ctitelem Fridricha II. Internovaní za Alžbty

Nmci, Biron, Miinnich atd., vrátili se z vyhuanství, a nmecký
mrav zavádn. Holštýnská setnina, kterou si Petr III. oblíbil,

obleena podle pruského zpsobu a mla rozmnožena býti na

18.000 muž. Když pak obdiv pro Fridricha II. u nového care

docházel tak daleko, že (abychom voln mluvili) celé Rusko

obleeno býti mlo v pruskou uniformu, bylo pirozeno, že nový

car nejenom vydal Prusku vydobyté již východní Prusy, ale zá-

rove že uzavel š králem Fridrichem 11. i spolek na výboj

i odboj, ímž Prusku, dosud velice sklíenému, valn uleveno.

Toto chování nového care, které z velmocenského Ruska

mlo uiniti podnoží slávy pruské, toto neoekávané roztaho-

vání se všeho nmeckého zpsobilo znané rozhoení ve spo-

lenosti ruské. Když pak Petr na prospch svých Holštýnských

odstrkoval gardu a tuto poslati mínil do války proti Dánm,
hov pi tom arci pouze tradicím holštýnského rodu svého, bylo

slyšeti hlasy nevole a garda byla pímo roztrpena rozkazem,

že vydati se má na pochod proti Dánsku. Ye spolenosti i ve

vojsku to velo, i bylo zapotebí pouze píležitosti a zvláštní

píiny k násilnému pevratu — a píina ta se nalezla.

Car Petr zamýšlel zbaviti se manželky své Kateiny, aby

mohl pojmouti za manželku milenku svou, knžnu Voroncovou,

nehezkou a podobnou Petrovi v mravech. Nespokojenci sesku-

pili se tudíž kolem Kateiny, majíce v úmyslu bud prohlásiti

carevie Pavla za panovníka a Kateinu za regentku, bud po-

vznésti na trn samu Kateinu. Tato byla postavy oslující, vy-
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nikajíciho ducha, a akoliv byla rodu nmeckého, pece za po- i762

bytu svého na Rusi stala se úplnou Ruskou. Když mlo dojíti

k nejhoršímu, odhodlala se Kateina k jednání: z Petrhofu

odebrala se do Petrohradu, kde od gardy, získané od bratí

Orlových, 28. ervna 1762 prohlášena císaovnou. Y ele gardy

pitáhla k Oranienbaumu, kdež sídlil Petr, a pimla jej, že

podepsal odeknutí se trnu a s milenkou svou knžnou Vuron-

covou pesídlil do Ropši, nedaleko Petrohradu. Zde zemel pátý

den po podepsání abdikace, jak Kateina v listech svých k Po-

atovskému praví, rann mrtvicí, jak jiní vypravují, zardoušeu

od bratí Orlových.

Tak stala se Kateina carevnou ruskou a zahájila vládu

nemén slavnou, než byla vláda Petra I. Veliký duch Petrv

dal zajisté státu ruskému nové a trvalé základy a posunul i ná-

rod ruský mocnou rukou svou ku pedu a postavil jej mezi

národy evropské. Celá doba následující nalézá se pod vlivem novot

Petrových: státní lod vržená do nového proudu zprvu arci ko-

lísá piinním hlavn dobrodruh nmeckých, ale záhy vybaví

se Rus ze vlivu nmeckého
;
poádek veejný, zavedený Petrem,

pomalu se ustálí a nabývá pevných forem, a vzdlanost fran-

couzská nabude takové pevahy, že i Petr III. pokus svj,

zjednati nmectví znova prchod, zaplatí draze. V dob ná-

hlého tohoto vývoje prožila spolenost ruská mnohou krisi a ve

všeobecném onom vení neobešlo se bez mnohého kolísání a

zápasu, ale konen zvítzil smr Petrv, a na jevišti evrop-

ském objevila se Rus nová. Zajímavo, že v onom zápasu vnit-

ním pední dva spisovatelé ruští Kantmir a Lomonosov stojí

na stran nového smru, velebíce snahy Petrovy a tepouce jeho

protivníky.

Kateinou objevuje se na djišti nový veliký duch, který

síly obrozeného Ruska uvede v platnost proti Evrop a zárove

dokoní se onen veliký zápas polskoruský, ve výsledku svém

tak tragický, že se stanoviska našeho eského opt nutno udá-

lostí následující ponkud podrobnji probírati.
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1. Konec války sedmileté (1763).

1762 Nová zmna na trn ruském jevila první úinek na prbh
války sedmileté. General ernišev obdržel totiž rozkaz, aby s voj-

skem svým 20.000 muž oddlil se od vojska pruského. Král

Fridrich jako dobrý potá dovedl však využitkovati i posledního

okamžiku a porazil ješt pomocí Rus (21. ervence) generála

Dauna u Burkersdorfu a zahnal jej do Kladska; a když i ge-

nerál Ceruišev hned na to odtáhl do Pomoan a Kateina v krátce

potvrdila mír uzavený prve Petrem (ze dne 5. kvtna 1762),

byl Fridrich pece pánem situace i podailo se mu zatlaiti

i Francouze z bojišt i malé státy nmecké. Francouzové nej-

více vysíleni válkou zámoskou i na pevnin zaali na podzim

téhož roku smlouvati se s Anglií o mír, a tu i Marie Terezie

dala se ve vyjednávání, když Fridrich nežádal nových obtí,

1763 i uzaven s ním konen mír (15. února 1763) v Hubertsburce

v Sasku, kterým mu Slezsko opt ponecháno.
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Mírem Hubertsburskýrn vráceno konené i Sasko králi Au- 1^63

gustovi III., kterýž použil této píležitosti, aby navštívil po

sedmi letech zase rodnou zemi svou, okupací pruskou i udá-

lostmi válenými arci zle zuboženou. Odevzdav vládu v Polsku

arcibiskupovi Hnézdenskému, VI. Lubskému, odejel do Dráž-

dan, jsa rád, že vyhne se tak nepíjemnostem, kteréž v poslední

dob vyrušily jej z obvyklého klidu.

Prvá se zmínných záležitostí týkala se Kuronska. Po smrti

carevny Alžbty povolán totiž nkdejší kníže Kuronský a ne-

blahý rádce carevny Anny. Biron. z vyhnanství Jaroslavského

a pijat u dvora : pro jeho navrácení se do Kuronska neiuno

však nieho, jelikož Petr III. knížectví Kuronské mínil dáti n-
komu ze svých píbuzných. Po smrti Petrov uveden jest však

Biron do svého vévodství pomocí vojska ruského, stále tam me-

škajícího, ped kterýmž ustoupiti musil syn Augusta III. Karel,

od carevny Alžbty do Kuronska za vladae povolaný; August III.

pak uznal nový stav vcí, když znova dosazený vévoda obnovil

slib vasalské vrnosti Polsku.

Druhou spletenjší záležitostí byly domácí spory polské,

které piostily se práv ku konci panování Augusta III. V ele

vládnoucí, ili královské neb i ruské, dle mnohých polských

spisovatel i republikánské strany stál zet prvního ministra

Briihla, Jií Mnišek, maršálek korunní, dále stáli pi stran té

arcibiskup primas Lubúski, biskup krakovský Soltyk, kníže

Karel Piadzivil, nejmocnjší pán na Litv, vel. hejtman korunní

Branicki, dále Pototí, Vlopolští atd. Strana tato hájila horliv

veškeré svobody ei pospolité a odporovala veškerým novotám,

zejména když smovaly k sesíleuí moci královské; vi blíz-

kému uprázdnní trnu strana tato kandidovala syna Augustova

vévodu Karla. V ele strany druhé stáli knížata Cartoryští, kníže

Michal artoryski. nejvyšší kanclé litevský, a kníže August,

vévoda ruský. Soupeíce o vládu se stranou ruskou, práv vlád-

noucí, mli v programu svém politickém sesílení moci královské

a utužení principu monarchického : ve píin pak blízkého

uprázdnní trnu hájili zásadu, aby zvolen byl rodilý Polák

po Augustovi III., nejlépe sám kníže Michal artoryski. Zne-



200 m- Kateina II. — Bozdéleni Polska.

1763 pátelivše se v poslední dob na dobro s ministrem Briihlem

hledli artoryští nabyti mocné opory ve sblížení s dvorem

Petrohradským, nebot Rusko mlo ode dávna mocnou a etnou

stranu v Polsku, vždy ochotnou jednati na pokyn ruský, když

velevyslanec ruský vždy ochotn vypomáhal pívržencm ruským

v etných nesnázích penžitých. Postavivše se rozhodn na stranu

ruskou nalezli však knížata artoryští mocného konkurenta

v plánech svých v synovci svém Stanislavu Augustu Poatov-

ském, kterýž pi sklonku panování carevny Alžbty meškal

delší dobu v Petrohrad jakožto vyslanec íše polské, a tehdy

práv stál ve velmi blízkém pomru k potomní carevn Katein.

Ob strany srazily se nepátelsky v tribunálech r. 1763, a

sice nejprve v Litv, kdež po boulivých volbách na snmících

zvoleni tém samí pívrženci strany saské. Když tedy sešel se

tribunál litevský ve Viln v dubnu téhož roku, tu strana ar-

toryských, slab jen jsouc zastoupena, aby ve vcech soudních

nevydala stranu svou na pospasy stran saské, sepsala žádost

k carevn Katein, žádajíc o pomoc vojenskou proti násilí strany

druhé; následkem žádosti této pitáhl Saltykov s 8000 muži

do Litvy a položil se ped Vilnou, kdež kníže Radzivil soustedil

na 4000 vlastního vojska. Za tchto okolností odejel král do Saska,

ale odjezdem jeho vášn ješt více se rozpoutaly. Nejen že volby

do tribunálu v království byly co nejboulivjší, ale ob strany

dostavily se s etným komonstvem na poátku íjna do Piotr-

kova, jedni aby tribunál mocí hájili, druzí aby jej mocí roze-

hnali. Prve však než se strany v boji utkaly, došla zpráva, že

král August III. v Dráždanech dne 5. íjna 1763 zemel, a jelikož

v dob bezkrálovství soudy ádné pestávaly, rozejely se strany

s tím úmyslem, aby se co nejusilovnji pipravily k nastávající

volb nového krále.

2. Volba Stanislava Aug^usta Poatovského (1764).

Hned na poátku volební agitace utrpla strana saská ve-

lice citelnou ztrátu : ješt ped koncem r. 1763 zemel totiž i mi-

nistr Bruhl, o nhož strana se opírala, i volenec ili kandidát

trftnu vévoda Karel; vzdor tomu však, že ostatní princové saští
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nepožívali pízné v Polsku, hotovila se strana saská s úsilím 1763

k volb, by i ve píin cíle a plánu se již rozcházela.

Naproti tomu strana artoryskych, pimknuvší ješt lížeji

k Rusku a zabezpeivší si tak pomoc ruskou, vystupovala tím

sebevdomji a odhodlanji.

Kandidátem strany této, jak již povdno, byl kníže Michal

Oartoryski, avšak kandidatura jeho nenalezla souhlasu ruského.

Velevyslanec ruský Kaiserliug, kterýž hned po nastoupení ca-

revny Kateiny pijel do Varšavy a pímo od císaovny bral

své rozkazy, ml naízeno, aby jednal ve prospch Ponatov-

ského : podailo se mu pak získati pro novou tuto kandidaturu

i samého knížete Michala Cartoryského, když vyložil mu. kterak

by pi vysokém stáí jeho záhy rodu jeho bylo znova zápasiti

o trn, a zejména když poukázal k tomu, že i pi volb Sta-

nislava Augusta skutená vláda pomocí konfederace by mohla

zstati v rukou jeho.

Za rozhodnou podporu ruskou žádal však Kaiserling se

strany polské dvou podmínek, a sice v politice zahranin pi-

lnutí k Rusku, nebo hlavní zásada tehdejší zahranin politiky

ruské (ministra Panina) byl tak zvaný spolek severních mocností,

t, Ruska, Pruska, Anglie, Dánska, Švédska a Polska, a za druhé

alespo ástené obnovení práv nekatolík ili dissident, nebo

i protestante obraceli se do Berlína o pomoc, i pravoslavní

hned po nastoupení carevny Kateiny podali prostednictvím bi-

skupa bloruského Jiího Konisského svou stížnost o útiscích

se strany katolík do Petrohradu, žádajíce o pomoc a pispní;

když pak v obou vcech artoryski neinil námitek o obtíží,

dokonáno vzájemné dohodnutí.

Ku podivu málo zajímaly se tentokráte velmoci volbou

polskou. Ze západních zemí jediná Francie mravn a penžité

podporovala kandidaturu saskou. Lakotný Fridrich II. možná

že již tehdy ml choutku na ást Polska, ale jsa píliš vysílen

válkou sedmiletou a nemaje žádných spojenc, nepátel však

dosti, hledl použiti této píležitosti, aby získal pízné ruské.

Vypátrav pak plán císaovny Kateiny, uzavel s ní (11. dubna

roku 1764) smlouvu, v kteréž ob strany se zavázaly spolu- 1764
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1764 psobiti k tomu, aby v Polsku zvolen byl rodilý Polák a ústava

polská dosavadní aby byla zachována, pro kterouž úmluvu

Fridrich potom získal souhlas i dvora vídeského i caihradského.

V tajném lánku pak obé strany zavázaly se uiniti potebné

kroky, aby postavení dissident bylo zlepšeno. Úmluvou touto

v první ásti bylo uinéno zárove opatení, aby o trn polský

nevznikla zase válka evropská, druhá ást byla výrazem íiloso-

lického humanismu doby, kterýž vycházeje z Francie nabyl stou-

pence i ve Fridrichovi i v Katein, pozdji i v císai Josefu IL

Takovýmto zpsobem strana artoryských mla rozhodné

vyhlídky na konené vítzství; zápas o vítzství nebyl však

lehký. Strana saská dovedla totiž použíti svého výhodného po-

stavení: v dob voleb na snm konvokaní, na kterém se mla
ustanoviti písaha korunovaní, ili tak zvaná pacta conventa,.

používali vel. hejtman Branicki vojska korunního, jehož bylo

potem asi 6000 muž, a Karel Radzivil pak vlastního vojska,

aby na snmících po vévodstvích násilím provedli volbu kandi-

dát své strany. Strana Oartoryských nemla podobného vojska

tolik a potebovala tudíž pomoci ruské: na Litv strana ta se-

stoupila se v konfederaci a žádala vojenskou pomoc ruskou

proti Radzivilovi, v království sám arcibiskup primas, jakožta

vlada v dob bezkrálovství, dožádal si rovnž vojenské pomoci

ruské proti Branickému.

ísa snm konvokaní (7. kvtna až 23. ervna 1764) sešly se

ob strany do Varšavy v plné zbroji; strana saská umístila své

vojsko v domech a palácích soukromých strany své, vojsko strany

artoryských a pomocné vojsko ruské rozložilo se kolem Varšavy.

Tu když vše pipraveno bylo již k opravdovému boji, zmocnila

se strany saské malomyslnost, a netroufajíc si zejm zapoíti

nepátelství rozhodla v tajném shromáždní, aby do snmovny

odebral se pouze poslanec J. Mokronovski, jenž by jménem

strany podal protest proti snmu; ostatní mli u Branického

vykati, až snm se rozejde, a pak rozhodnouti o dalším jednání.

Po slavných službách božích zahájen takto dne 7. kvtna

snm konvokaní starým maršálkem Malachovským za pítom-

nosti komory senátor i komory poslanc. Sotva však Mála-
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chovski ujal se slova, podal Mokronovski protest proti odby- 1764

vání snmu (zgody niema na sejm), ponvadž prý cizí vojska jsou

v zemi, a podle zpsobu polského taseny šavle. Za všeobecného

zmatku maršálek Malachovski a poslanec Mokronovski a s nimi

nkteí jiní opustili snmovnu, která však nabyla zase klidu a

zvolila knížete Cartoryského za maršálka snmovního, zatím co

strana saská. Branicki. lievuski. Karel liadzivil. krakovský bi-

skup Soltyk a j., dohromady 21 senatorti a 45 poslanc, zanesli

protest proti snmu do knih grodských, naež strana saská

i s vojskem svým bez dalších pekážek opustila Varšavu. V te-

tím sezení snmovna prohlásila konfederaci, tak že odtud ne-

bylo zapotebí jednohlasnosti, a po delším jednání prohlásila

tém jednohlasn sesazení vel. hejtmana korunního K. Branického

a odevzdala velení nad vojskem knížeti Augustu artoryskému,

a vyslovila jednomyslné své díky císaovn ruské, že vojenskou

pomocí svou zachráuila svobodu království Polského j>ed násilím

strany saské.

Hlavní úlohou snmu konvokaního bylo ustanoviti koru-

novaní písahu ili tak zvaná parta conventa, a v této píin
zahájil arcibiskup primas rokování již dne 10. kvtna vylíiv

smutný stav Polska a podávaje zárove celou adu návrh na

zlepšení politického i materielního stavu Polsky. Než již prvým

lánkem, týkajícím se výhradné oprávnnosti víry katolické,

snmovna uvedena do nesnází, nebot vyslancové ruský i pruský

podali souhlasné vyjádení svých vlád, žádajíce svobodu vyznání

pro dissidenty. Když vyjádení tato dne 17. kvtna ve snmovn
petena, navrhl arcibiskup primas, aby se nestanovilo v té

píin nic nového, tak aby ob velmoci nemohly býti uraženy,

ale aby potvrzeny byly staré zákony; v následujícím sezení

schváleny tedy zákony snm z r. 1717, 1733, 1736, kterými dis-

sidenti prohlášeni opt za trpné. Za to uznala snmovna car-

ský titul ruský „carevna veškeré Eusi" i královský titul pruský

„král pruský", když vyslanci obou mocí podali vyjádení, že titu-

lem tím nemíní vlády jejich vymáhati žádného území na Polsku.

Mnoho asu zmaeno jest rokováním o tak zvaném liberum

veto ili jednohlasnosti na snmích, když vypoítány škodlivé
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1764 i dobré stránky tohoto starého právního zvyku; konen však

pijat návrh arcibiskupa primasa, aby liberum veto na píšt
bylo co možná obmezeno, a návrh ten aby podán byl snmíkm
po vévodstvích k rozhodnutí. Nejmén positivních výsledk do-

cíleno však, vzdor vzletné ei arcibiskupa primasa i vévody

Zamojského, ve píin návrh o zlepšení soudnictví, o zlepšení

poádku na snmích, o zlepšení platu vojska, o povznesení pr-

myslu a vbec blahobytu v mstech (pouze na židy uvalena da
2 zl); za to, když pijat návrh, aby píštím králem byl rodilý

Polák, povstala velká hádka o to, má-li píští král nositi vý-

hradn polský národní kroj, ili nic. až rozhodnuto, že na váhu

nepadá sukn polská, ale srdce polské. Když pak ustanoveno,

aby snm volební odbýván byl tentokráte výminen ve Varšav,

jelikož krakovský zámek královský byl polozboený, a když pro-

hlášena konfederace generální polsko-litevská, a generálním mar-

šálkem zvolen vévoda ruský, kníže August artoryski, rozešel

se snm konvokaní, aniž by arci byl provedl opravu ei po-

spolité polské.

Snm volební sešel se dne 27. srpna v potu tak hojném,

jako dávno nebývalo, nebot se sjelo na 25.000 šlechtic jízdných;

i mnozí stoupenci strany saské se dostavili, prohlásivše své pi-

stoupení ku konfederaci. První dni snmu vyplnny jsou oby-

ejnými formalitami : tena a schválena jsou pacta conventa

;

v plné snmovn pijat jest nejprve nuncius papežský, kterýž

pinášel papežské požehnání a odporuoval hájení výhradných

práv víry katolické; ruský velevyslanec omluvil se nemocí, ale

ten ve snmovn list carevny, v kterémž ubezpeena jest

snmovna o pízni carevny k Polsku a odporuen Stanislav

August Poatovski jakožto kandidát trnu, a stejného obsahu

list velevyslance ruského
;
podobn stalo se i se strany pruské

;

i vévoda Kuronský poslal svého vyslance s ubezpeením své va-

salské oddanosti.

Hlavní výkon snmu volebního položen na 6. záí. V tento

den shromáždila se šlechta komo, v bohatém polském kroji,

pod šírým nebem mezi Varšavou a vesnicí Volou a postavila se

s vlajícími prapory podle vévodství ; arcibiskup primas nemohl
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pro uemoc objíždti vévodství komo, ale sbíral hlasy sed 1'64

v koáe: jelikož pak strana saská nebyla více pítomna, zvolen

jest Stanislav August Poatovski jednohlasné za krále, i od-

pisáhl dne 8. záí po slavném Te Deum pacta conventa, i pi-

stoupil zvláštním recessem ku konfederaci (13. záí), ímž úloha

snmu volebního dokonána.

Snm korunovaní, kterýž se ješt ped koncem téhož roku

sešel, schválil po odbyté slavnostní korunovaci ustanovení vlo-

žená v pacta conventa, i pijal návrhy zvláštní komisí vypra-

cované, aby totiž moc velikého hejtmana i nejvyššího komoího

obmezena byla dohledem zvláštní stálé komise od snmu volené,

a potvrdil opt staré zákony o dissidentech, když tito, podporo-

váni nejen ruským a pruským, nýbrž i vyslanci anglickým a

dánským, znova hlásili se o stará svá práva.

3. Otázka náboženská v Polsku na snmu 1766.

Nový král byl dle souasných zápisek mužem krásným,

mrav jemných a uhlazených, byl velice setlý, mluvil nkolik

eí a vbec vynikal pednostmi i vadami minulého století, které

se tak rádo nazývalo osvíceným : horoval pro vše vznešené a

ušlechtilé, ale když zámysly a plány jeho setkávaly se s od-

porem, ochaboval a upouštl od nich uialomysln. S dobrotou

srdce spojoval Stanislav August zvláštní umní, nakloniti si své

okolí a pipoutati je k sob, i ml vbec všechny vlastnosti,

které mu mohly získati pamf vdnou u potomstva v každém

stát jen ponkud spoádaném. O Polsku však v minulém sto-

letí platilo bohužel pravidlo „Polska nierzadem stoi" (Polsko se

udržuje nepoádkem), i jest otázkou, zdali by i sebe pevnjší

ruka panovníkova byla dovedla vyvésti rozhárané Polsko z tch

nesnází, kteréž na n pikvapily a do kterých je uvrhla i ne-

snášelivos, nerozvážnost, bezuzdnos i prodajnos šlechty polské.

Zaujav trn svj, ml Stanislav August velice omezený obor

psobnosti, nebot již sama ústava polská ponechávala králm
píliš malý obor psobnosti, a v dob konfederace i tento malý

obor psobnosti pecházel po vtšin na konfederaci. Nicmén



206 líI- Kateina II. — Bozdlení Polska.

1766 ujal se nové zvoleny král i v tomto omezeném oboru psob-

nosti úlohy své s mladistvým nadšením. Protivníky své ze strany

saské pijal na milost, když poraženi á zatlaeni jsouce od voj-

ska ruského a vojska artoryských žádali za milost, podrobu-

jíce se jemu, v tom potu: Branického a biskupa Soltyka, neb

alespo nestíhal je dále, jako Radzivila. který uchýlil se za hra-

nici, i hledl tak spojiti rozvadéné prvé strany k spolené práci

na povznesení vlasti.

Poátek a konec každé spoádané státní správy jsou spo-

ádané dchody státní a v té píin v Polsku bylo nejhe:

stát tak rozsáhlý a etn obydlený ml sotva takové dchody

jako ledakteré malé knížectví nkde v Nmcích. Státní rozpoet

polský vykazoval do 14 milion polských zlatých (pol. zl. :=

20 kr.) píjm a okolo 11 mil. pol. zl. vydání, a mlo-li Pol-

sko zaboiti na dráhu moderního státu evropského, musily pede-

vším získány býti dchody státní nové: v tom byli všichni re-

formátoi polští jedné mysli. Král podporoval ochotn všechny

plány Cartoryských, kteréž ve form proposicí ili návrh krá-

lovských pedloženy býti mly píštímu snmu, ale již z pedu

požadavkm asu vyhovti nemohly zejména proto, že se nepo-

mýšlelo na to. pímti nejmajetnjší ást obyvatelstva, vyšší du-

chovenstvo a šlechtu, také k placení dan.

Mezi tím pak co nové návrhy pipravovány pro píští snm,

hledl pruský král Fridrich II. zmaiti jediné dležitjší usta-

novení íinanní snmu konvokaního, o clu obecném, tím, že

zavel ústí Visly a zídil celnici v Kvydzin, vybíraje vysoké

clo ze všeho zboží dováženého a vyváženého z Polska touto hlavní

obchodní cestou i ohrožuje takto veškerý, arci nepatrný obchod

polský. Stanislav August nemaje moci k zabránní tohoto bez-

práví, obrátil se o pomoc do Petrohradu, a carevna Kateina

vymohla na Prusku zrušení neoprávnné celnice Kvydzinské.

Y Polsku ode dávna domácí mince byla špatná, i kolovaly v po-

slední dob namnoze peníze pruské a ruské; Stanislav August

dal raziti novou minci dobré váhy, aby zatlaena byla mince

cizí. Pak obrátil zetel svj i k vojsku, kteréž mlo arci zízení

zastaralé, ve form starodávné zemské hotovosti ili, jak v Pol-
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sku íkali, „pospolité ruszenie", tak že v rozsáhlé íši polské 1^66

sotva deset tisíc muž bylo ve zbrani. I král sám, a ve vojen-

ství záliby neml, nahlížel nedostatenost takového stavu, a když

státních prostedk nebylo, nechal na svj náklad uliti nová

dla pro vojsko, a rovnž na svj náklad založil školu rytí-

skou (kadetu í), aby armáda získala vzdlaných dstojník.

I v záležitosti dissident ml král, jakožto stoupenec nové

doby, dobrou vli, vyhovti žádostem tak znané ásti obyvatel-

stva i naléhání mocností, ale s duchovenstvem polským a šlechtou

polskou, vychovanými ve školách jezuitských, bylo tžké doroz-

umní o této vci. Rovnž nejevili ani artoryští v záležitosti

dissident, a pvodn se zavázali k tomu, žádné ochoty vyho-

vti naléhavému tomu požadavku. Naproti tomu nemínily vel-

moci upustiti od požadavku svého, odvolávajíce se ve píin
protestant míru Olivského (1660), ve píin pravoslavných

míru Moskevského (1686), kterými obéma nekatolickým stra-

nám zaruena svoboda víry pod ochranou práva mezinárodního.

Stalo se tudíž snadno dohodnutí pedevším mezi Pruskem, ja-

kožto pedním státem protestantským, a Ruskem, jakožto pi-

rozeným ochráncem pravoslavných, o nové zakroení ve pro-

spch dissident v dob zasedání píštího snmu. Rovnž tak

dostavili se do Varšavy i zástupci protestant ješt bhem roku

1765, aby králi pednesli své žádosti, a totéž uinil i jediný

tehdy pravoslavný vladyka, biskup mohilevský, Konisský, jakožto

pirozený zástupce pravoslavných Rus v ei pospolité.

Takovým zpsobem pošinuta jest záležitost dissident zase

do popedí, a již pi volbách do snmu, když totiž zasedaly sn-

míky po vévodstvích, jevila se veliká agitace, v jejíž ele stál

krakovský biskup Soltyk, kterýž v pastýských listech svých

naizoval po kostelích vzývání Ducha svatého, „aby zvoleni byli

dobí poslanci", a každodenní modlitby a posty, aby „víra a

vlast nevzaly zkázu".

Snm sám, zahájený dne 6. íjna 1766, musil následkem

toho postrádati potebného klidu k pracem vážným, a pedložené

návrhy oprav staly se od poátku snmu vcí vedlejší, které se

používalo takoka jen k vyplnní asu. Hned v jednom z prvých
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1766 sezení (11. íjna) zahájil biskup Soltyk rokování o dissidentech,

vykládaje, že o nich stalo se usnesení již v korunovaní pí-

saze (i. 7.) i navrhuje, aby dissidenti prohlášeni byli za zrádce

vlasti, když by se opovážili žádali ochrany cizích mocností, na

snmu samém pak aby nikdo pod ztrátou hrdla a statk nesml

se opovážiti initi njaké návrhy ve prospch jejich. Rozumí

se, že vášnivá e biskupa Soltyka zpsobila velikou boui ve

snmovn, ale králi podailo se ukrotiti rozvášnné mysli; ano

31. íjna došlo i ke tení prosby dissident, jak pravoslavných

tak i protestant ku králi, v kteréž úpnliv líí, že se jim za-

brauje i bohoslužbu odbývati i svátosti pijímati i mrtvé po-

chovávati i dti ve škole vyuovati, žádajíce, aby jim vrácena

byla svoboda víry a rovnž aby jim povoleni byli zástupci v ži-

vot veejném.

Zakroení mocností ve prospch dissident stalo se tento-

kráte ve snmovn samé: dne 4. listopadu pijat jest ve sn-

movn s velikou obadností velevyslanec ruský, kníže Repnin,

kterýž sám promluvil k snmovn ve prospch nekatolík a

odevzdal pak deklaraci vlády ruské, sestávající ze sedmi lánk
ve prospch starodávné svobody vyznání ; dne 10. listopadu ml
pak podobné slyšení i velevyslanec pruský, pi kterémž odevzdal

i on podobnou deklaraci; vyslancové anglický a dánský, jakožto

zástupcové zemí, zaruivších se za mír Olivský, podali dekla-

race své v soukromém slyšení.

Souhlasné tyto deklarace cizích mocností odevzdány sboru

biskup, aby o nich se uradili a návrhy své podali. V sezení

dne 12. listopadu pak pijat jest ve snmovn nuncius papež-

ský, kterýž v dlouhé ei napomínal snmovuíky, aby ve v-

cech víry nepovolovali, „tak aby na duši své škody neutrpli";

napomenutí toho nebylo však tuším ani zapotebí, nebot hor-

livost pro jedin oprávnnou víru ímskokatolickou ohlušila ve-

škerou rozvahu politickou. Dne 21., 22. a 24. listopadu došlo

k boulivým sezením, v kterých biskup Soltyk a biskup Ma-

salski vedli hlavní slovo; vývody prvého vrcholily tentokráte

v tom, že by všichni Rusové v ei pospolité odpadli od unie,

kdyby se pravoslavným povolila svoboda víry, druhý pak pro-
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nesl významnou vtu : ,jako v jednom tle nemohou býti dv 1^66

duše. tak v jednom státu dvoje náboženství". Rokování pak kon-

ilo pijetím resoluce biskup pod titulem ..wiara swieta kato-

lická rzymska", v kteréž potvrzovaly se zákony proti nekatolí-

km, vydané na snmích r. 1717. 1733, 1736 a 1764; resoluce

ta pijata jest jednohlasn, a v slavnostní nálad této jedno-

hlasnosti hrnuli se poslanci k trnu, aby králi celovali ruce.

což podle starého polského zpsobu bývalo jen pi slavnostních

sezeních.

Okázalé toto zamítnutí deklarace ty mocností a tudíž

i popírání závazk ze smluv mezinárodních plynoucích zarazilo

však záhy samé pvodce, zejména když Rusko a Prusko, po-

užívajíc nesvornosti polského snmu, ujalo se tch. kdož byli

proti zamýšlenému zákonu o uzavírání na snémích vtšinou

hlas. Zaboili tedy již 27. listopadu na mírnjší cestu; avšak

prvý návrh v té píin, uinný starostou Karevským, byl

rozhodn odmítnut. Teprve v následujícím sezení sám biskup

Soltyk ujal se slova a podal jménem biskup návrh „na usjío-

kojení dissident". aby snmovna „ukázala spravedlnost k spolu-

obyvatelm a vyhovla zárove velmocem", návrh, který biskup

Massalski prohlásil za nejzazší ústupek zejména Rusku uinný
za tolikerou pízei carevny ruské Polsku prokázanou, návrh

to. který stanovil, arci prozatím jen na papíe, že dissidenti

v soukromí mohou vykonávati obady svého vyznání ili jinak,

že náboženství jejich bude jako dosud pouze trpným.

Tak obešli tedy zástupcové národa naléhavé žádosti cizích

mocností i domácích dissident — arci jen na chvíli, a zásad

této náboženské nesnášelivosti padly za ob i návrhy na nutné

opravy státní, ano Cartoryští obtovali i konfederaci, pomocí

kteréž mínili provádti své reformy, když rozpuštní konfede-

race naléhav žádal biskup Soltyk a strana jeho.

4. Konfederace Radomská (1767).

Snm pravé ukonený uhájil tedy výhradné právo svaté

víry ímské i proti žádostem domácích dissident i proti nalé-

hání mocností, ale nezjednal tím míru; nebot ani dissidenti.

J. L. Pí : Djiny nár. ruského 14
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1766 podporovaní usilovné od souvérnvch mocností na základ smluv

mezinárodních, nemínili zíci se svého požadavku, aniž se dalo

oekávati, že by mocnosti pi rozháranosti stran politických

v Polsku tak snadno se daly odbyti.

Když tedy mimoádná moc, soustedná v rukou artory-

ských na základ konfederace práv zrušením této vzala za své,

když ve všeobecnou známost vešlo, že Oartoryští nemohou více

spoléhati na pomoc Ruska, nastalo pirozen mocné hnutí stran

nespokojených proti všemu, co se za poslední tíletí stalo práv

ponuknutím artoryských. První, kdož zjevn jali se osvdo-

vati svou nespokojenost, byli dissidenti, kteí ješt ku konci

r. 17G6 zaali se sestupovati v konfederace, tak že již v beznu

17(37 roku 1767 mohli utvoiti generální konfederaci protestant ve

mst Toruní, pod maršálkem hrabtem Goltzem, a rovnž tak

prohlásili svou generální konfederaci i pravoslavní ve mst
Slucku, uinivše Grabovského svým maršálkem; požádali pak

carevnu ruskou za ochranu a pomoc, která jim i slíbena.

Ob konfederace, teba byly i generálními, nebyly však

s to zjednati rozešení otázky náboženské již proto, že byly

pouze jednou stranou náboženskou, a to domáhající se starých

práv, jejichž uznání od strany katolické polské bylo nevyhnu-

telné. Bylo zapotebí tedy získati stranu katolickou polskou pro

uznání tchto práv nedávno teprve optn odmítnutých, a hlavní

pée o provedení vci té pipadla velevyslanci ruskému, knížeti

Eepninu, podporovanému arci vydatn i od vyslance pruského.

Kníže Repnin, maje provésti úlohu tak nesnadnou, jal se

vyjednávati s Cartoryskými ; avšak návrhy jeho jsou odmítnuty.

Tu hledl Repnin sblížiti se se stranou artoryským protivnou,

pi volb královské pomocí ruskou potlaenou, i povedlo se mu
to pedevším pomocí biskupa Podosského, jemuž potom pímluvou

ruskou dostalo se v odmnu uprázdnné arcibiskupství Hnz-
denské. Tento totiž svolal elnjší pány strany nkdy saské

k úmluv do Varšavy, a ti dostavili se v hojném potu, v na-

dji, že pomocí a pispním Ruska zvrhnou nejen opravy ar-
toryských, ale dostanou i vládu do svých rukou, a za tu cenu
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byli ochotni i pistoupiti na požadavek mocností ve píin 1767

svobody víry.

K povzbuzení mysli strany nov se tvoící uveejnn jest

manifest carevny Kateiny II. k národu polskému (ze dne

26. bezna 1767), v kterémž carevna prohlašovala, že ujala se

skonfederovaných dissident „jakožto stejnovrc" na základe

smlouvy ruskopolské z r. 1686, vedena jsouc pohnutkami lid-

skosti, zejména když požadavky jejich na posledním snmu za-

vrženy jsou vlastn komisí biskup, tedy pímých protivník

svobody náboženské. Manifest konil ujištním, že carevna pro

sebe nieho nežádá aniž jakého prospchu vyhledává, „ano, pro

pípad, že by vci mírn se neurovnaly a došlo k domácí neb

zahraniní vojn, že ona garantuje celistvost Polska, a nižádné

smlouvy neuiní bez zabezpeení této celistvosti". Souasn vydal

i kníže Repiiin provolání k národu polskému, v kterémž opa-

kuje se totéž, s doložením, že „nejedná se o njaké ztenení

práv náboženství katolického, jakožto náboženství panujícího,

nýbrž pouze o garantovaná práva".

Nepátel mli artoryští a jejich novoty dost a dost, a není

tudíž s podivením, že protivníci jejich, nyní pod ochranou ruskou

stojící, rozvíjeli innost neobyejnou, tak že bhem msíce kvtna

ítalo se na SO.UOO šlechtických podpis ku konfederaci. Tento-

kráte došla ada i na hlavu nékdy strany saské, Karla Radzi-

vila, žijícího práv v Drážanech, kterýž pohnut jest k návratu

lichotivým listem knížete Repnina, a od konfederace litevské

dosazen opt do starých práv svých k majetku a hodnostem,

a zvolen za maršálka konfederace.

Rozumí se, že skonfederované šlecht nešlo o práva dis-

sident, nýbrž hlavn o svržení panství artoryských a o za-

chování starodávného ádu v Polsku, — vždy pak páni bisku-

pové pistoupili ku konfederaci s pímou výhradou, že nebudou

porušena práva víry ímskokatolické ;
— jelikož ale konfederace

nebyla s to provésti tyto zámry sama, vypravila zvláštní po-

selství do Petrohradu, se žádostí o ochranu, která jí i pislí-

bena. Sluší však též vytknouti i ton smílivý, kterým psán jest

na p. manifest generální konfederace litevské, kdež teme mezi

11*
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1TG7 jiným: „Konfederujeme se pi víe katolické a celosti její ne-

porušené, pi právech volnosti a svobody a praerogativech kaž-

dému píslušných , . . nedá se však zamleti utištní dissident

vyznání eckého, jak šlechty, tak i obecného lidu, mšan,
emeslník, rolník, kteí v každém státu stojí pod záštitou

práva. Jaký to šlechtic, když není úastným práv stavu svému

píslušných, jaký to mšan, který má nésti pouze bemena a

nemíti práva svých spoluoban, jaký to konen chlop, když

robiti musí a nemá ani chalupy ani rolí. Vlas naše jako dobrá

matka má všecky dti své milovati, a není to ztrátou víry ka-

tolické, dodržeti práv a praerogativ tm, kdož neví tak jako

my: stav víry jest jiný. stav civilný je také jiný; jeden týká

se duše, druhý kraje. Proto se výhost dává všem dosavadním

pedpojatostem, nenávisti, nechuti, jež by mohly býti na ujmu

syn jedné matky, len jednoho tla ; spoléhajíce pak na slib

císaovny a jiných mocí. že se víe katolické neuiní žádného

bezpráví, vyzývají stavové skonfederovaní dissidenty. aby se

s nimi spojili a vyslali delegaci k vyjednávání, tak aby nejenom

svazkem jednoty, ale i lásky bližního a pátelství bratrského

spojeni byli. Pijímáme žádosti jejich a jsme volni navrátiti

jim vše to, eho již na posledním snmu písemn se doža-

dovali ..."

Když takto konfederace byly utvoeny v království i Litvé.

mla se sestoupiti podle zpsobu polského jedna spolená gene-

rální konfederace litevskopolská, a za tím úelem mly se

(v ervenci) sejíti poslanci jednotlivých konfederací v polském

msteku Radomé. Avšak když poslanci jednotlivých konfederací

shromáždni byli na radnici Piadoraské, tu sice jednohlasné

zvolili Karla Ptadzivila generálním maršálkem, ale když výše

citovaný manifest konfederace litevské v tom samém znní ml
pijat býti za manifest spolené konfederace, vyskytl se neoby-

ejný odpor zejména ve píin povolnosti dissidentm. Zástup-

cem knížete Repnina pi jednání tom byl ruský plukovník Karr;

když pak páni polští píliš horlivé deklamovali a manifest onen

podepsati nechtli, tu zmínný plukovník Karr pozval do msta

nco inálo vojska ruského, i velel pchot a jízd, aby posta-
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vila se na námstí proti radnici, dal vyvézti též dvé dla a l'«'67

nabitá namíiti proti radnici, i oznámil konfederatm, že nesmí

díve odejíti z radnice, pokud manifest nebude podepsán. Po

velkém mluvení podepsán tedy manifest generální konfederace

v uvedeném znní pozd v noci. a když ustanoveno bylo. že za

píinou obnovení starého poádku a vyízení náboženské otázky

má svolán býti mimoádný snm, rozejeli se koufederati velice

arci poboueni.

Pirozený následek píkrého vystoupení plukovníka Karra

a vzniklé odtud nespokojenosti objevil se v dob zasedání sn-
mík a pi volbách do snmu: konfederaci chránila ped roz-

padnutím nenávist šlechty proti artoryským a jich novotám

;

možná ztráta pízn ruské, tak velice potebné, jakož i báze
ped ruským vojskem, dosud v zemi se nalézajícím, mírnila ko-

nený výsledek voleb, nedovedla však psobiti na biskupy,

pedevším biskupa krakovského Soltyka, kterýž podnikl divokou

agitaci proti zamýšlené svobod vyznání.

Když pak dne 4. íjna s^šel se mimoádný snm konfede-

raní, bylo napjetí myslí veliké. Následujícího dne ve snmovn
ten byl návrh velevyslance ruského, aby za píinou rychlej-

šího jednání jak o požadavcích mocností v otázce práv dissi-

dentá. tak i o páních snmu ve píin starých ád, a ko-

nen i o pomru k Rusku, zvolena byla zvláštní komise, které

by sveno bylo jednání s velevyslancem ruským. Proti poža-

davku tomuto povstal však tuhý odpor, kterýž zahájil biskup

Soltyk, a sice pedevším ze stránky formální. Vytýkáno totiž,

že dosud nebývalo, aby njaká komise mla právo jménem

snmu mluviti zejména s cizími vyslanci. Když pak v sezení

due 12. íjna sám král, který mezitím pistoupil ku konfede-

raci, se pimlouval, aby se neinily obtíže v tak trudné dob,

zvlášt když sama konfederace prohlásila se pro svobodu víry

a žádala ochrany v Petrohrad, tu povstal biskup Soltyk a

v prudké a vášnivé ei mluvil proti zamýšlené svobod víry.

Rovnž tak horlil i následujícího dne (13. íjna) i konil e
svou následujícími památnými slovy: „Ó stavové ei pospolité

a synové v ln kostela pravovrného a ve volnosti vychovaní!
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1767 Mžete bez uzardní takového návrhu slyšeti? Vzpomete na

pedky své, krev a namáhání, kterými víru svatou bránili, kterými

vám svobody získali! Dáte jim na soud Božím úty, dáte je

i potomkm svým, že jste zddné od pedk nedovedli za-

chovati. Jest vám rozhodovati o vci, která týká se nebe, církve

a vlasti! Patí na vás Bh, jak se v jeho záležitosti zachováte,

a rovnou náhradou za innost vaši bud ovní vás chválou, neb

se bude za vás stydti na vky. Modlí se za vás církev a oe-

kává, že dostojíte slibm na ktu uinným."

Po ukoneném zasedání téhož dne veer odbývána tajná

schze u biskupa Soltyka, v kteréž tento optn naléhal, aby

v tak rozhodném okamžiku prohlášeno bylo kížové tažení proti

dissidentm a Rusm, kteréž by zaal sám biskup Soltyk, ubíraje

se v plném ornáte v slavném procesí mstem. Dle pamtí Mosin-

ského byl sezení tomu pítomen též poslanec Golajevski, kterýž

ješt téhož veera prozradil plán králi. Jelikož pak plán pro-

veden býti ml již druhého dne, uvdomil o nm král Stanislav

August knížete Repnina a sešed se s ním žádal jej o pomoc.

Kníže Repnin jsa povahy rázné, nelenil, dal si vystaviti

plnomocenství od maršálka konfederace litevské, Bostovského,

plnomocenství na zatení pedních osnovatel kížového tažení,

a ješt téže noci probuzeni jsou v palácích svých ze sna biskup

krakovský Soltyk, biskup kyjevský Zaluski, hejtman evuski a

syn jeho starosta, posazeni do koár a pod ochranou Kozák

vyvezeni z Varšavy. Na druhý den ohlásil kníže Repnin skutek

ten zvláštním pípisem snmu, dokládaje, že se tak stalo k uva-

rování možných zápletk i ubezpeuje znova pízní a nezišt-

ností císaovny ruské.

Rozhodným tímto krokem snm uveden opét v mírné koleje.

Zvolena jest komise sestávající ze 4 nejvyšších úedník, 15 se-

nátor a 54 poslanc a snm odroil se do února, aby pak

schváliti mohl jednání komise. Jelikož pak i tato komise byla

ješt velmi etná, zvolena užší komise 14leuná, kteráž zasedala

u pítomnosti vyslanc ruského, pruského, anglického, dánského

a švédského a pravoslavného biskupa bloruského. V sezeních

tchto pak redigována jsou pedevším základní práva království
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polského asi v tento smysl: stát representován jest králem, i"^^

snmovnou senátor a poslanc (rytí); o vcech státních má

se rozhodovati jednohlasn, o vcech národohospodáských vt-

šinou hlas; království má býti volební; panující náboženství

jest katolické; odpadnutí od víry této tresce se smrtí; král musí

býti katolík, je-li královna jiné víry. nesmí býti korunována;

úady a statky nesmí nikomu býti odaty le jednomyslným

usnesením snému; nikdo nesmí býti zaten, prve než byl od-

souzen
;
právo staré šlechty k majetku mimo právo nad životem

sedlák uznáno; stará práva zvláštní jednotlivých zemí a vé-

vodství potvrzena atd. Svoboda vyznání postavena zvláštní

smlouvou pod garancii Ruska, Pruska, Anglie, Dánska a Švédska,

s Ruskem pak uzavena zvláštní smlouva, kterou ob zem,

Polsko a Rusko, uzavely vné pátelství a vzájemn si garan-

tovaly všecky své zem v Evrop, Rusko pak pevzalo garancii

za výše uvedené svobody a práva zem polské.

Snm nov svolaný potvrdil bez obtíží tato ujednání a když 1768

král a maršálek generální konfederace polskolitevské, Karel

Radzivil. ujednání to podepsali, byl snm a s ním i konfederace

skoneny. Ruská vojska, jichž potem arci nebylo mnoho, od-

stoupila již díve od Varšavy a hotovila se nyní opustiti ko-

nen Polsko, když tu pi všeobecném, jak alespo se zdálo,

upokojení myslí došla zpráva, že v jihovýchodních krajinách

polských vypuklo nové hnutí strany katolické.

5. Konfederace Barská (1768—1772).

Prbh a výsledek konfederace Radomské neuspokojil nej-

vtší ást šlechty polské, a sice nejen ve píin náboženské,

ale i ve píin garancie ruské; pirozen nemohlo též píkré

vystoupení knížete Repnina a ruských dstojník proti šlecht

polské pispt! k usmíení rozkvašené mysli.

Oividný tento odpor i nechu šlechty polské vypukly v živý

plamen pirozen tam nejdíve, kde protivy nejvíce se stýkaly,

t. na Malé Rusi. V pohraniném s Moldavou Podolí pobouil

nespokojenou šlechtu bratr biskupa Kameneckého, jednoho z nej-
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1768 horlivjších nepátel Ruska, kterýž ješt v dob poslední kon-

federace objíždl dvory evropské, hledaje pomoci proti llusku,

t. hrab Krasiski spolen s Pulavským.

Oba sehnali nco sedlák a pepadením zmocnili se msteka
Baru, ležícího pi hranici, a prohlásili zde konfederaci (v únoru

1768), odtud napoád Barskou zvanou; Pulavský prohlášen za

prvého maršálka konfederace. Podobné místní konfederace po-

vstaly pak ješt bhem msíce bezna 1768 v Halii, Lublinsku,

Krakovsku a Poznasku.

První zpráva o sestoupení se konfederace Barské stihla do

Vaišavy dne 8, bezna a zpsobila nemalé pekvapení ve vlád-

ních kruzích. Za všeobecného pak zmatku usnesl se senát dne

23. bezna, požádati císaovnu ruskou, jakožto ochranitelku svo-

body, práv a zákon polských, aby poskytla Polsku pomoci vo-

jenské proti nové konfederaci. Na základ pak této žádosti vy-

dal kníže Kepnin ustupujícímu již vojsku ruskému rozkaz, aby

obrátilo se proti konfederatm spolen s vojskem polským.

Konfederace Barská slavena bývá od djepisc polských

jakožto hnutí ist národní, ideální, smující k obnovení staré

slávy ei pospolité polské. Pedním lánkem programu jejího

bylo zajisté pedevším obnovení výhradního panství svaté víry

ímskokatolické, zniení svobody náboženské, a stejným zpso-

bem i vymanní Polska ze vlivu ruského (universal ze dne

12. února 1768): ale divn dojímá pozorovatele vzdáleného, ve

vci nezaujatého, když te, kterak táž konfederace hned na po-

átku svém rozhodla se, požádati císae nmeckého a krále pru-

ského o pomoc proti Rusku, a za vojenskou pomoc pruskou

nabízela králi pruskému Kurony a Livony v odmnu. Vyjedná-

vání toto arci nemlo výsledku, nebo králi pruskému, jakožto

pednímu již panovníku protestantskému, záleželo na udržení

svobody víry v Polsku a ješt více na zachování pátelského

pomru s Ruskem, jehož nepátelství mohlo býti plánm Hohen-

zollerským velice nebezpeným, jakož ukázala válka sedmiletá.

O nco vtší ochotu jevilo Turecko, s kterýmž vyjednával

již prve biskup Kamenecký, Krasiski, ujmouti se nové konfe-

derace jak z pirozené evnivosti proti Rusku, tak i na pímluvu
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diplomacie francouzské, nebot i Francie žehrala proti Rusku 1768

z konce války sedmileté, ješt více však, že Rusko v poslední

dob sblížilo se s Anglií, nejvtší to sokyní Francie. Možná

tedy, že není také pouhou náhodou, že nová konfederace vznikla

práv na hranicích tureckých.

Slavená konfederace Barská hledala tedy již na poátku

svém pomoci za hranicí, a dala tím na jevo svou pochybnost,

že by Polska sama ze sebe mohla obroditi se k novému životu

státnímu. Nejen pak že konfederace Barská nemla síly oživu-

jící, (osvžující, z které by byl mohl vypueti život nový, ale

vystoupení její mlo následky osudné od samého poátku.

Konfederace Barská sestávala, jakož povdno, z rzných

konfederací místních a postrádala tudíž jednoty ; vojenské síly

její rovnž nevynikaly ani vycvieností, ani kázní, ani vedením,

i bylo zejmo. že skonfederovaná šlechta a naverbovaní sedláci

nedovedou se udržeti v poli proti pravidelnému vojsku. Válené

tažení spojeného vojska ruského a polského zahájeno pak na

rzných stranách proti jednotlivým konfederacím najednou: ge-

nerál Kreetnikov porazil koufederaty v Podolí, vzal (20. ervna)

Bar a rozehnal konfederaty tak, že ást ustoupila na pdu tu-

reckou ; o nco pozdji dobyt jest Lublin a haliská konfede-

race rozehnána. V Poznasku sebral Rydziski nkolik tisíc

muž. hlavn pluky polské, pešedši k nmu. i postoupil až

k Toruni, hlavnímu stedisku protestantu, maje v úmyslu oblé-

hati toto msto: když však proti nmu vytáhl plukovník Drevi,

musil ustupovati, poražen jest, vojsko jeho zajato: on sám

prchl do Turecka k ostatním konfederatm. Nejdéle držel se

Krakov, až i ten dobyt jest od plukovníka Boka po šestinedl-

ním obléhání (16. srpna). Konfederace litevská, jejíž duší byl

mladý a odvážný Kosakovski, a ku kteréž po nkterém váhání

pistoupil i Karel Radzivil, rozptýlena, když oddíl ruského voj-

ska vzal a obsadil pevnost Radzivilovu Nsviž.

Hlavní síly konfederace byly takto poraženy, ale válka sama

uemla konce. Konfederaté. rozbití na malé tlupy, potloukali

se po zemi a hospodaili dle vle své ; tíha boje proti tmto

houfcm po zemi roztroušeným spoívala hlavn na vojsku ru-
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1768 ském, jehož nebylo ani 10.000 muž, a tm tlupy konfederat,

vtšinou jízdné, snadno mohly uniknouti na ohromném tom

prostranství, vyhýbajíce se každé srážce a ustupujíce do les

a moál, kdykoliv jim hrozilo nebezpeí. Pi tomto zpsobu

vedení války trpla však zem velice: tlupy konfederat. ne-

majíce vlastních prostedk, vybíraly znané kontribuce, kam-

koliv pišly, po pípad braly násilím; ruská vojska nehospo-

daila mnohem lépe: následkem takových rozháraných pomr
vzmáhaly se nepokoj, nedvra a báze, vázl i obchod, lidé ze

strachu ubíhali a opouštli živnosti své, nastala drahota a ne-

dostatek. Ku všem tmto nesnázím pipojil se i fanatismus ná-

boženský.

Zejména v jihovýchodních ástech zem, kde i)rotivy ná-

boženské byly nejostejší, konfederaté podncováni jsouce od

knží svých nutili pravoslavné pistupovati k unii, a kdož tak

neuinili, týráni jsou od bezuzdných tlup konfederatských, knží

pravoslavní dokonce jsou mueni a usmrcováni. Poínání takové

vzbudilo však odpor i na druhé stran, pravoslavní povstali

proti Polákm, a Polsko stalo se djištm domácího boje ná-

boženského, kterýž obyejn nese název povstání Hajdamák.

Malá Rus trpla, jakož výše povdno, od unie Lubelské

pod panstvím polským. Co pán, to Polák a katolík neb okato-

liený a popolštný bojar, co Rus, to poddaný, po vtšin bud

pravoslavný, bud násiln k unii pinucený: protiva národní, ná-

boženská a sociální stávající mezi uhnteným lidem maloruským

a panující šlechtou polskou zostena v poslední dob nad míru.

V lidu tom ruském nevymizela zajisté nikdy pam o dobách

staré volnosti ruské; i v nejodlehlejších chýších vesnických zná-

my byly dumky o vítzných bojích národního hrdiny maloruského

hejtmana kozáckého Bohdana Chmelnického proti Polákm za

svobodu Malé Rusi a víry pravoslavné, a vdomí, že stává mocná

Rus moskevská, která se ujímá svých soukmenovc a souvrc,

nalezlo praktického výrazu v prohlášené práv svobod víry

;

když pak novým pronásledováním se strany konfederat pomry

opt staly se napjatými, bylo zapotebí jen malé jiskry, aby na-

hromadná holavá látka vyšlehla plným plamenem.



5. Konfederace Barská (1768—1772). 219

Jiskra tato osudná se vj-skytla. Na Malé Rusi polské objevil l~68

se nkdejší Záporožský Kozák Maksim Zalizak. Zanechav života

kozáckého, uchýlil se do kláštera Motreninského. maje v úmy-

slu státi se mnichem. Když pak za konfederace Barské vypuklo

pronásledování pravoslavného lidu ruského, objevil se Zalizak

na polské Rusi, vykládaje, že poslán jest od matušky carevny,

aby vyzval pravoslavný lid ruský k boji proti katolickým pá-

nm, a na dkaz svého poslání okazoval zlatou gramotu carevny

(zlatými literami psanou listinu na pergamene) arci padlanou.

Když lid uvidl zlatou gramotu, na které podepsána byla sama

carevna, chápal se zbran za svobodu Rusi a víry pravoslavné,

jako bývalo nkdy za Chmelnického. a za nedlouho shromáždilo

se v táboe Zalizaka mnoho tisíc ozbrojeného lidu. První obtí

rozpoutané vášn lidu stali se správcové na statcích panských

a židé, pak páni polští sami; zámky jsou vybíjeny a páleny, a

vše, co utéci mohlo, utíkalo do opevnných msteek. Než ani

zde nebylo opravdové jistoty, nebo i tam obrátili se povstalci.

První útok uinn na opevnné msteko Lisjanku, kamž se

uteklo mnoho šlechty a žid : obyvatelstvo msteka bylo však

vtšinou ruské, a donutilo velitele, aby se vzdal na slib, že po-

vstalci ušetí pán; když pak povstalcm oteveny brány, po-

biti jsou páni a židé, kteí se povstalcm do rukou dostali.

Odtud táhl Zalizak k Humani. msteku rovnž opevnnému,

kde též veliký poet šlechty a žid z okolí se uzavel; když

pak msteko zradou vzato, utekla se šlechta do kostela, avšak

pobita jest i tu bez milosti, židé naházeni do studní.

Když generál Kreetnikov uslyšel o vzbouení lidu a jeho

výstednostech, poslal proti povstalcm oddíl Kozák Donských;

když povstalci uvidli Kozáky, jásali, že pichází pomoc ruská

proti pánm polským, a nechtli nikterak uviti vyzvání d-
stojník ruských, aby složili zbran: teprve když na n uinn
útok, poznali, že oklamáni byli zlatou gramotou, a vtšina se

rozprchla; Zalizak zajat a poslán do Sibie, jiní vdcové vy-

dáni velitelm vojska polského
;

jednotlivé tlupy hajdamácké

ádily však dále po kraji. Za vojskem ruským vrátila se zase

šlechta polská na statky své, i zaveden jest mimoádný soud,



220 -^-^' Kateina 11. — Rozdltní Polska.

1768 který odsuzoval k smrti každého, ua kom jen dost malé pode-

zení lplo, že úastnil se povstání. U každé ddiny stálo n-
kolik šibenic, na kterých se houpali praví neb domnlí vzbou-

enci; na postrach necháni jsou pak odpravení na šibenicích,

až sami spadli dol. Ješt dv léta na to vidl Mošinski tyto

šibenice a pod nimi hromady lidských kostí, jakožto zbytek

onoho hrozného soudu.

V tuto dobu meškali náelníci konfederace na pd tu-

recké, v knížectvích podunajských, ale nebylo mezi nimi svor-

nosti. Potocki a Krasiski oekávali pomoci od Turecka, Pulavski

z Vídn ; za to osoen jest u porty, zajat i zemel ve vzení.

Ve vyjednávání svém s Tureckem žádali konfederaté, aby je

Turecko vzalo pod svou ochranu, aby je podporovalo vojskem

i penzi, a konen aby naléhalo na odstranní ruského vojska

z Polska. Snahy konfederat podporovala diplomacie francouzská

ze všech sil, tak že porta odhodlala se požádati vyslance ru-

ského, aby vojska ruská opustila Polsko ; než i tu podailo se

vyslanci ruskému, podporovanému diplomacií pruskou, usmíiti

Vysokou portu. Netrvalo však dlouho, a bojechtivá strana v Cai-

hrad prorazila s mínním svým, k emuž zavdala podnt ná-

sledující událost: Jedna z hajdamáckých rot pod vdcem Silem

pronásledovala houfec konfederat do pohraniného msteka
Balty

;
pronásledovaní konfederaté utekli však do tureckého m-

steka Jalty, jen íkou oddleného, a když Hajdamáci i lam

je pronásledovali, ujali se jich domácí obyvatelé, jsou však za-

hnáni a konfederaté pobiti. Tato událost prohlášena na Vy-

soké port za porušení hranic tureckých se strany ruské, ako-

liv i Hajdamáci i konfederaté byli poddanými polskými, a Vy-

soká porta vypovdla Rusku válku tím, že dne 6. íjna 1768

uvznila ruského vyslance v Caihrad, Obreskova.

6. Prvni válka turecká (1768—1774).

Vypovzení války turecké stalo se neoekávan; Rusko ne-

bylo pipraveno. Snadno mohli tedy Tatai ješt na podzim

r. 17G8 zpustošiti jižní Rus, v to poítaje i tak zvané nové Srb-
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sko, zalidnné od Srb, kteí teprve nedávno z jižních Uher i<68

sem se pisthovali.

Vojsko ruské vypraveno do pole teprve na jae roku 1769 l<69

i dailo se mu z poátku dosti dobe. Vrchní velitel kníže

Alexandr Golicin porazil velikého vezíra u Chotina a zmocnil

se pevnosti této: na podzim téhož roku zatlaen jest však z Mol-

davy i ustoupil do zimních ležení na pdu ruskou.

Události tyto válené nezstaly bez úinku i na pomry

polské. Beztrestné zpustošení jižní Rusi se strany Tatar a ne-

valný úspch knížete Golicina mly za následek, že i dosavadní

stoupenci Ruska i sám král Stanislav August, v jehožto rad

tentokráte zase vedli první slovo knížata artoryští, zaali se

vzdalovati vyslance ruského. Když pak kníže Repnin žádal, aby

na základ spolku polskoruského dovoleno bylo vojsku ruskému

táhnouti na bojišt turecké bližší a pohodlnjší cestou skrze

Polsko (jako bývalo za války sedmileté), a mimo to aby vojsku

ruskému na as války pevnost Kamenec propjena byla za skla-

dišt vojenské, odepeno mu v obojím. Kníže Repnin na to od-

volán, ale ani jeho nástupci Volkonskému nedailo se lépe :
dne

30. záí 17G9 rozhodl senát polský z ponuknutí artoryských a

za souhlasu krále vyslati ke všem evropským dvorm vyslance

s vvjádrením. že usnesení posledního snmu o vném spolku

a garancii Ruska bylo násiln vynuceným a nemá tudíž platnosti.

Mimo Francii nenalezli však vyslanci polští ani pkných slov.

Nicmén octlo se tím Rusko vi Polsku v choulostivém posta-

vení, nebo vojsko ruské v Polsku se nalézající a bojující proti

konfederatm Barským na základ žádosti senátu ze dne 28. bez-

na 176S ztratilo tím legální pdu pro své válení s konfederací,

aniž by arci od boje bylo mohlo ustati. Tak k válce turecké

pidružily se i obtíže války s konfederací Barskou.

Rozumí se, že i sama konfederace nevalným štstím ruským

ve válce turecké nového nabyla povzbuzení. Dle souasných udání

zbylo v Polsku ruského vojska asi na 6000 muž a proto mohly

snadno vystupovati na bojišt obnovené konfederace. Vtšího

úspchu dosáhl však pouze maršálek konfederace velkopolské,

Malevski. který dosti dlouho se držel proti Rusm, konené



222 I^^ Kateina IL — Rozdleni Polska.

1769 však dvakráte jsa poražen, odešel do Uher; nástupce jeho Za-

remba nedovedl pak napraviti štstí váleného.

Na východ podailo se synm Piilavského, zemi^-elého v za-

jetí tureckém, proniknouti až do Litvy, ale i oni poraženi jsou

v srpnu od vojska ruského; František Pulavský padl v boji,

bratru jeho Kazimíru sotva se podai^-ilo protlouci se s houfcem

konfederat do hor Karpatských.

Vdcové konfederace v tu dobu meškali za hranicí, p-
vodn v Moldav, pak ale po vypuknutí války v Uhrách ve

mst Prešov a v Tšínsku, jsouce pod ochranou vlády vídeské

;

nebylo však ani svornosti ani jednoty mezi nimi. Po dlouhém

vyjednávání podailo se však pece biskupu Krasiskému zjednati

si alespo písemná plnomocenství všech maršálk konfederací,

aby prohlášena byla generální konfederace (v listopadu 1769);

jejímžto generálním maršálkem zvolen bratr biskupv Michali

Krasiski meškající v Moldav, tak že musil zvolen býti ná-

mstkem jeho hrab Pac, nedávno ješt maršálek konfederace

litevské. Než ani toto prohlášení generální konfederace nezjed-

nalo jednoty mezi konfederaty ; zato zasvitla jim nová nadje,

nebo v tu práv dobu dostalo se konfederaci skutené pomoci

od Francie: vyslán totiž plukovník Dumouriez s dstojníky fran-

couzskými a hojnými prostedky penžními, aby na jaro píští

pipravil konfederaci k ráznjšímu vystoupení do boje na po-

lehení operací tureckého vojska proti Rusku. Výpoet tento

arci se nevyplnil, nebot štstí válené obrátilo se rozhodn na

stranu ruskou a posunulo na as záležitosti polské do pozadí.

1770 Na jae r. 1770 pevzal totiž vrchní velení v turecké válce

kníže Rumjancev. S nepatrným pomrn vojskem opustil Ptura-

jancev poátkem kvtna zimní ležení, zahnal poíátkem ervna

Turky z opevnného ležení na Prute, a postupuje do Moldavy

narazil dne 7. ervence na opevnné ležení Tatar Krymských

u eky Largy, zahnal Tatary, jichž bylo potem na sto

tisíc, a ležení dostalo se vojsku ruskému v plen. Nedlouho

na to, dne 21. ervence zastal Rumjancev velikého vezíra s celou

tureckou armádou pi Kagule. Sotva 17.000 Rus bojovalo tu

proti 150.000 vojska tureckého, jimž snadno pispti mohlo
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80.000 Tatar. Nicmén zvítzil Rumjancev slavné a opanoval 1770

celou Moldavu. Turci ustoupili k Dunaji.

Za téže doby plulo lodstvo ruské pod velením hrabte

Alexeje Orlova kolem Evropy z Baltického do Stedozemnílio

moe, nebot i ernohorci chopili se zbran a bojovali s úspchem

s Turky, a na Morei vypuklo povstání ecké, pipravované od

nkolika let eckými emisary, nalézajícími se ve styku s hr.

ehoem Orlovým
; píchod ruského lodstva byl pak znamením

k všeobecnému povstání. Bulhar Karasin tehdy nadarmo agitoval

v Podunají. Turecké lodstvo, které dosud na uzd drželo eky,
ustupovalo ped lodstvem ruským k Malé Asii. Tu nalezl je

Orlov u ostrova Chia dne 24. ervna i svedl s nimi bitvu krutou;

lodstvo turecké ustoupilo do zátoky Cesmenské, ale znieno tu

úpln ; ást lodí tureckých pohroužena na dno moské, ást vy-

letla do povtí, malá ást dostala se v plen. Bitva esmenská

byla dle vypravování souasník jednou z nejkrutjších bitev

námoních, nebo moe prý rozvlnilo se tak od výbuchu lodí,

že až na protjším behu eckém, v pístavu Athénském pi
jasném nebi bylo prý vidti vlny takové, jako pi veliké boui.

Y první této veliké bitv námoní podstoupilo mladé lodstvo

ruské slavný krvavý kest svj, že odtud ádno jest bez od-

poru mezi první lodstva evropská. Slavný vítz hrab Orlov

dostal titul „esmenský". Bohužel že nevyužitkovali Rusové

slavného vítzství svého úpln. Lodstvo ruské jalo se vyklízeti

Turky z ostrov eckých, a když konen piblížilo se k Dar-

dauelám, aby ohrozilo sám Caihrad, nalezlo prliv již výten
opevnný pispním francouzského agenta barona Totta, tak že

si nedovedlo vynutiti prchodu.

Netušený úspch zbraní ruských prbhem r. 1770 ovnil
voje ruské slávou velikou, tak že povés o vítzstvích ruských

rozléhala se celou Evropou. Když pak roku následujícího (1771) 1771

kníže Rumjancev zahnal Turky i z Valašska a s vítzným voj-

skem pekroil Dunaj (odtud Rumjancev zván jest „Zadunajský"),

souasn pak kníže Dolgoruký prbhem dvou nedl opanoval

celý polouostrov Krym (odtud nazýván jest ..Krymský"), po-

koiv strašné dosud Tatary, tu zdálo se, že blíží se konec panství
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1771 tureckého v Evrop. Ale jestli díve vítáno jest v Evrop s já-

sotem každé rozhodné vítzství nad Turky, tož bylo nyní jinak;

vítzství ruská naplnila Evropu obavou ped mocí ruskou, ze-

jména když Rusko i vzdor tomu, že tehdy již vzniklo veliké

povstání Kozák ruských na ece Uralu, získalo i na západ

v Polsku rozhodný úspch.

Píchodem francouzských dstojník konfederace Barská

rozhodn získala: plukovník Dumouriez piml náelníky kon-

federace, že zvolili ze svého stedu šestilenný výbor, kterýž ml
íditi vci vojenské, tak aby v podnicích válených byla jednota,

nakoupil potebné zbran i dla a dstojníci francouzští jali

se cviiti podle zpsobu evropského i pchotu i jízdu i dlo-

stelectvo.

Tohoto obratu ve vcech konfederace použili konfederaté

na turecké pd meškající, že prohlásili sesazení krále Stani-

slava Augusta (9. kvtna 1770), kterýžto nález i rada konfe-

derat v Prešov schválila (9. srpna). Spis, kterým se prohla-

šovalo sesazení toto, nazýval krále uchvatitelem trnu i titule

královského, a vyzýval jej, aby se postavil ped soud konfede-

race; v pípadu nedostavení se prohlášeno již zpedu odsouzení

královo. Spis tento doruili konfederaté králi na zámku jeho

ve Varšav a zmizeli tak nepozorovan, jako byli pišli. Tento

cin konfederace ml pirozen za následek, že král sblížil se

zase s vyslancem ruským, tak že i vojsko polské dostalo rozkaz,

aby bojovalo opt po boku vojska ruského proti konfederaci.

Mimo to staral se vyslanec ruský Yolkonský, pozdji i nástupce

jeho Saldem, aby sestoupila se protikonfederace pod jménem

národní unie, ale bez velkého úinku.

Na jae r. 1770 zahájeny pak válené operace konfederace.

Plánem plukovníka Dumourieza bylo, aby jednotlivé sbory kon-

federat sestedn se všech stran postupovaly k Varšav, do-

byté msto aby stalo se stedem konfederace, ímž by pirozen

ohrožena byla i ruská armáda proti Turecku bojující. Dmyslný

tento plán arci se nezdail. Z poátku sice vytištno vojsko ruské,

rozmnožené v tu dobu na 12.000 muž se 74 dly, a rozložené

v menších oddleních po kraji, od hor Karpatských, ale za ne-
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dlouho zmaeny jsou zámysly konfederatft mladým a smlým 1770

generálem Suvorovem, který tu první vavíny válené si vydobyl.

General Suvorov stál totiž se 4000 muži v okolí Lublína;

zde porazil nejprve vojsko konfederace velkopolské pod vedením

Sávy k Varšav postupující dvakráte a donutil je k ústupu.

Rychlými pochody obrátil se pak Suvorov k horám Karpatským,

porazil Pulavského na ece Dunajci, zahnal jej do hor a uvolnil

si cestu do Krakovská, kdež zastihl u Lanckrona plukovníka

Dumourieza, a neoekávaným rychlým útokem, podniknutým

pouze pedním vojem, porazil jej a konfederaty rozehnal, naež

Dumouriez rozmrzen vrátil se do Francie. Podobný osud zastihl

i konfederaci litevskou. Suvorov pitáhl rychlým pochodem, na-

padl neoekávan a noním útokem tábor konfederatíi u vsi

Stolovie a rozehnal konfederaty, tak že maršálek konfederace

Oginski sotva utéci mohl.

Tmito úspchy válenými mladého generála Suvorova kon-

federace opt ohromena. I pipadli konfederaté ku konci roku

1771 na podivnou myšlénku: chtli zmocniti se krále, aby od- 1771

vedli jej do tábora svého a donutili k podpisování akt konfede-

race. Za tou píinou probral se Pulavski s vojskem svým až:

k Varšav, i podailo se mu vylákati posádku ruskou z msta.

Tu (3. listopadu 1771) vloudili se spiklenci do msta a pe-
padli krále, když o desáté veer vracel se v povoze svém z ná-

vštvy od Cartoryských. Komonstvo královo bud rozplašeno neb

pobito, král sám vyvleen z vozu, posazen na kon a odvádn

z msta smrem k C^stochové. Náhoda jen vysvobodila krále:

nedaleko za mstem, když ubírali se lesem, spiklenci rozdlili

se; tu padl pod králem k a zlomil nohu; když pak spiklenci

s králem dále lesem se brali, uslyšeli hlomoz a myslíce, že to

jsou Piusov, dali se na útk mimo jediného Kosinského, kterého

král pemluvil, aby propustil jej na svobodu, což se i stalo.

K ránu vrátil se král, arci velice zbdovaný, do Varšavy.

Zoufalým skutkem tímto pipravila se však konfederace

i o poslední sympathie v Evrop, a nejen že žádný z dvor
evropských zejm je více nepodporoval, ale za nedlouho obrá-

J. L. Pí: Djiny nár. ruského. J5
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tilo se ostí nejen proti nim, ale i proti Polsku samému. Y ele

tohoto nového obratu stál prusky král Fridrich II.

7. První rozdleni Polska (1773).

1769 V msíci srpnu (25.

—

2'^.) 176*J odljyvána veliká polní cvi-

ení vojska pruského v okolí Nisy, ku kterým na pozvání krále

Fridricha II. dostavil se i mladistvý ctitel králv, císa Josef,

aby obdivovati se mohl vycvienosti vojska pruského. Té píle-

žitostí podle všeho, co následovalo, použil vypoítavý Fridrich II.,

aby mladistvého císae Josefa zapletl do sít plán svých. Podle

toho, co dosud na svtlo vyneseno, víme arci jen tolik, že oba pa-

novníci asto po ukonených cvieních sami dva ve stanu vojen-

ském pi hostin sedávali a mnoho a dvrn hovoívali o otázce

polské i turecké. Zdali již tehdy nco uritého vyjednáno, i
zdali vyjednávání vedeno pozdji písemn, povdti nemžeme:

1770 tolik však jest jisto, že již v únoru 1770 vojsko císaské obsa-

dilo polskou ás Spiše a staroství Sandecké, s úedním prohlá-

šením, že Spiš ped 300 lety království Polskému dána jest

pouze v zástavu, nyní pak že pipojuje se opt ku království

Uherskému. Na dotaz krále Stanislava Augusta ve Vídni dána

pouze vyhýbavá odpovd; na vci samé se nezmnilo nic.

V záí r. 1770 odbýval zase císa Josef velké polní cviení

v okolí Nového Msta na Morav, a tentokráte byl král pruský

hostem císaovým
;
pítomen byl i ministr Kounic. Po velikých

vítzstvích ruských byla otázka války ruskoturecké a jejího mož-

ného výsledku hlavní otázkou dne, i jest pirozeno, že ve Vídni

hledli s nedvrou na obsazení ]\Ioldavy se strany vojska ru-

ského. Dle zpráv arci z druhé ruky zachovaných jednalo prý

se mezi obma mocnostmi o to, aby a jak by se zabránilo po-

chodu Rus za Dunaj a usazení se jejich v Moldav, neb lépe

eeno v sousedství Sedmihradska. V tu samou dobu pijel i vy-

slanec vlády turecké do Nového Msta s dtklivou žádostí k ob-

ma mocnám, aby pod slušnými výminkami zprostedkovali mír

mezi Tureckem a Ruskem; oba mocnáové pistoupili na žádost

tuto a Fridrich se nabídl, že u carevny ruské uiní potebné kroky.
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Mimo válku tureckou zamstnávala oba mocnáe i otázka 1770

polská. Vypravuje se, že jednoho dne král Fridrich v dvrném
hovoru rozložil i)íed císaem Josefem mapu Polska, ve které

tužkou bylo oznaeno, která ás Polska by Piusku v náhradu

za válku tureckou pipadnouti mla, a co z území polského by

se pi té píležitosti obma práv vyjednávajícím mocnostem

hodilo. Zpráva tato není arci zajištna; tolik však jest jisto,

že již pi tomto sjezdu v zásad vyjednáváno, aby Rusku ne-

bylo dovoleno vykoistiti vítzství svá proti Turecku, ale aby

jemu nabídnuto bylo, aby vzalo si náhradu v Polsku, pi emž
by i íše Habsburská i Prusko pimené podíly k udržení

rovnováhy politické obdržely. Jelikož pak císa již v držení

vzal Spiš s krajinou sousední, pospíšil si i Fridrich s obsaze-

ním krajin na dolní Visle, polských Pomoan a Varmienska.

K provedení plánu v Novém Mst smluveného odebral se

pruský princ Jindich, kterýž si potom pipisuje zásluhu, že

v jeho hlav vznikla myšlénka o rozdlení Polska, v polovici

íjna 1770 do Petrohradu, ale za svého tímsíního pobytu

v Petrohrad nenalezl ohlasu ani u carevny. ani u ministru ru-

ských. V Petrohrad oekávali tehdy s jistotou, že po šfastné

ukonené válce turecké i nepokoje v Polsku se utiší a vliv

ruský se utvrdí. Ve píin války turecké kladena pak hlavní

váha na osvobození kesana íše turecké neb alespo vyma-

nní obou podunajských knížectví z panství tureckého, na pro-

hlášení nezávislosti Tatar Krymských od panství tureckého,

tak aby asté patky s Tatary nebyly stálou píinou diploma-

tických obtíží, a konen na pojištní svobodné plavby a ob-

chodu na erném a Stedozemním moi.

Králi pruskému nebyl však takovýto program politiky ruské

vhod. Zahájil tedy na zaátku r. 1771 pímé písemné spojení s ca- 177

L

evnou Kateinou, i vykládal v dopisech svých, že on nechce ni-

kterak pipraviti Rusko o njakou náhradu za výlohy na tak

skvle vedenou válku vynaložené, naopak, že on peje Rusku

skuteného rozmnožení území, jakéž mu vším právem náleží za

tak skvle vedenou válku. Poukazuje však na obtíž, s kterou

by se potkalo pipojení neb snad i osvobození knížectví podu-

15*
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1771 najskych se strany íše Habsburské, radí, aby obé spojené moc-

nosti, totiž Rusko a Prusko, následovaly píkladu císaova, kterýž

ást Polska již v úplné držení vzal, aby jinak zkráceny nebyly.

Carevna Kateina nechtla však pistoupiti na podmínky

takto jí nabízené, a vyjednávání vleklo se bezúelné, co zatím

kníže Rumjaucev osazoval vojskem ruským obojí beh Dunaje.

Každým úspchem zbraní ruských rostla však citlivosC ve vlád-

ních kruzích vídeských, tak že již dne 6. ervence 1771 uza-

vena s Tureckem smlouva, dle kteréž se vídeská vláda zavá-

zala pímti Rusko, aby vydalo Turecku knížectví podunajská,

zaež Turecko slibovalo zaplatiti 11 milion a postoupiti ás
Yalachie. Aby pak prostedkování vídeské vlády vi Rusku

nabylo vtší váby, soustedno v Sedmihradsku 50.000 muž
vojska. Souasn pešel i král Fridrich z lichotivého a úlisného

tonu v listech svých k vyhržkám, vykládaje (v záí 1771), kte-

rak íše Habsburská spojená s Tureckem nalezne posily v ma-

lých státech nmeckých, nalezne pdy i v Polsku pomocí kon-

federace, a on, t. Fridrich, že i pi nejlepší vli nebude moci

pispti Rusku proti tolikerým nepátelm.

Pi všech skvlých vítzstvích nebylo postavení Ruska v tu

dobu nejutšenjší: v armád na Dunaji vznikl mor, který

i v samém Rusku zuil, tak že i v Moskv denn na 1000 lidí

umíralo, následkem ehož lid se bouil a jen s tží usmíen

byl ; v Polsku veden dále boj s konfederací ; v jihovýchodních

krajinách šíilo se povstání kozácké pod vedením samozvance

Pugaeva; státní pokladnice dlouhou válkou byly vyerpány, a

k tomu ke všemu hrozila vojna s íší Habsburskou, jestli Rusko

nepijme prostednictví míru v té form, jak je nabízel král

Fridrich H. V Petrohrad váhali. Konen však v prosinci roku

1771 odesláno do Vídn urité vyjádení, v kterémž carevna

Kateina se zíkala svých zámysl ve píin Valašska a Mol-

davská, a ministr ruský Panin souasné ohlásil, že Rusko pi-

stupuje ku plánu o rozdlení Polska.

Tak v zásad osud Polska rozhodnut, zárove však na as
i osud kestan v Turecku. V poslední píin spokojila se vláda

vídeská s tím, že pimla Rusko k vydání obou knížectví po-
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dunajských Turecku a ponechala tomuto na vli, jak se dále 1772

srovná s Ruskem ; na tomto základ uzaveno koncem kvtna

1772 pímí mezi Tureckem a Ruskem a 2. srpna 1772 zaalo

se ve Fokšanech jednati o mír.

Y Polsku pak vci blížily se rychlému konci. V tu dobu,

kde kabinety berlínský, vídeský a petrohradský shodly se již

o rozdlení Polska, zasvitla sice konfederattim nová nadje, ale

na krátko. Z Francie totiž poslán plukovník Yiomenil s etnými

dstojníky i slušnou penžní podporou, aby oživil znova konfe-

federaci. Jediný vtší úspch, kterého konfederaté docílili, bylo

však pouze dobytí zámku krakovského pepadením v noci 22.

na 23. února 1772 (Valevski a Choisier). ale již dne 8. zámek

krakovský seven jest od Rus a vzdal se 20. dubna. Zatím vy-

povzena jest rada konfederace i z posledního útulku Bialy

v Téšínsku (5. kvtna), a postupující vojsko císaské vzalo pev-

nstky konfederatské v Krakovsku : Lanckron (6. ervna) a Tý-

nec (20. ervna). Zbýval ješt opevnný klášter estochova,

známé to poutnické místo, kdež držel se ješt Kazimír Pulavski,

snad jediná ideální postava mezi pedáky konfederace. Když

však vojsko ruské i)od Suvorovem oblehlo klášter, ujel Pulav-

ski tajn za hranice, a odešel do Francie a odtud do Ameriky,

kdež padl v boji za svobodu americkou (1779); estochova

pak vzdala se 8. srpna po delším vyjednávání. Ped tím již

(10. dubna) rozpustil Zaremba konfederaci velkopolskou, Koza-

kovski zmizel (13. dubna) beze stopy, a tak ustoupili z djišt

i druzí vdcové jednotlivých houfc konfederace bez hluku a

šumu. Konfederace Barská, která ze zaslepenosti národní a ne-

snášelivosti náboženské vzala svj pvod, pispla zajisté nemálo

k smutnému osudu, který Polsko tentokráte stihl.

Mezitím postupovala vojska císaské a pruské, aby obsadila

ta území, která si ob mocnosti na základ smlouvy ze dne

5. srpna 1772 osobovaly, a 11. záí vydán universal Marie Te-

resie, kterým „zem právem Nám náležející" v držení brala, a

podobn vydán i 13. srpna patent Fridricha IL, kterým se do-

vodí práva krále pruského na jednotlivé ásti zemí velkopolských.

Prusku pipadlo na základ tomto mimo polské Pomoany a Prusv
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1772 (vyjma Gdask) i ás Velkopolska, celkem 700 tv. mil s 900.000

obyvateli. Marie Teresie opanovala ervenou Rus ili Halisko

s ástí Podolí, pak ást vévodství Krakovského a Sandomí-

ského, celkem 1500 tv. mil s 2V2 mil- obyvatel, Rusku

pak pi-ipadla Bílá Rus, celkem 2500 tv. mil s 1*/,, milionu

obyvatel.

Zbývala pouhá formálnosC, potvrzení snmu polského, o kte-

réž žádaly velmoci stejn znjícími deklaracemi, podanými králi

polskému dne 18. a 26. záí 1772. Bez obtíží usnesl se senát

1773 polský v sezení 8. února 1773 na svolání snmu, který by po-

stoupení jednotlivých ástí Polska velmocem potvrdil. Bez vel-

kého hluku provedeny volby na snmících 22. bezna a bez

hluku sešel se i snm 19. dubna. Ani biskup Soltyk, propu-

štný se soudruhy svými z estného zajetí ze Smolenska ješt

koncem r. 1772, neinil námitek; zvykl si v Smolensku životu

tichému a klidnému, tak že v listu svém (ze dne 13. dubna

1772) praví: „pál bych si, abych takovému zdraví atak vese-

lému rozmaru i na dále se tšil, jako v letech minulých'. Vrá-

tivší se do Varšavy nesúastnil se snmu, ale také námitek ne-

inil
;
jen tu a tam v dob snmování, kdy zasedání stídalo se

s hlunými radovánkami noními, hrával ve vznešené spolenosti

na své housle, kterýmiž tak rád bavíval se ve Smolensku.

Zahájený snm na žádost vyslanc tí velmocí prohlásil

se hned na poátku svém za skonfederovaný, tak aby vtšinou

hlas rozhodovati mohl, a za maršálky snmu zvoleni jsou hrab

Poninski a Michal Radzivil. Vypravuje se, že poslancm za po-

volnosf vyplaceno od vyslanc tí velmocí 300.000 dukát; nic-

mén povstal na poátku snmování dosti ostrý spor, když vy-

slancové žádali, aby podobn jako r. 1767 zvolena byla zvláštní

delegace, která by mla právo ujednati žádané postoupení území

velmocem a zárove i úlohu uspoádati rozhárané pomry pol-

ské, až na návrh králv konen 17. kvtna komise zvolena

s tím doložením, aby jednání své ve píin domácích pomr
pedložila snmu, který tudíž odroen nejprve do 15. záí a

pak nkolikráte, ku schválení.
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Komise, sestávající z 23 senátoru a 64 poslanc zapoala l'<''3

své zasedání koncem kvtna. Rozumí se, že pirozen vznikla

mnohá potíž o hranice území, které se postoupiti mlo, tak že

vyjednávání se protáhlo. Nejhe bylo však jednati s vyslancem

pruským Král pruský Fridrich II., zabíraje území polské, mínil

pojednou, že údlem svým je zkrácen, a obsazoval dále až po

samou Varšavu : když však nenalezl souhlasu u obou druhých

dvor, tu mínil alespo podržeti ob obchodní msta na dolní

Visle, Gdask a Toru, tak že delegace žádati musila o pispní

vyslanc dvora vídeského a petrohradského, a teprve na jejich

zakroení Prusko povolilo, tak že konen 18. záí 1773 pode-

psáno jest postoupení zmínných již území tem velmocom;

za to garantovaly velmoci celistvost Polska a ústavu polskou a

zavázaly se zárove, že zachovají obyvatelstvo v zabraných kra-

jích pi jeho dosavadních právech.

Mezi tím pak, co vyjednáváno o uzavení obchodní smlouvy

s velmocemi, zabývala se delegace snmovní vnitními pomry

zem. Pedevším opravena jest ústava zemská, tak že volitelný

jako dosud král obmezen jest stálou radou (díve radou senátu

ili t. zv. senátor resident, za Cartoryských komisemi), ze

snému volenou a stále zasedající, a sice nejen ve vcech politiky

zahranin, ale i zprávy vnitní, ano i ve píin udlování úad,
tak že vázán jest na návrh stálé rady. Financím zemským vno-

vána jest veliká pozornost, tak že vypracována celá nová soustava

daní, kteréž mly dle pedbžného rozpotu vynésti 33.000.000

pol. zl. ; na základ tchto nových píjm ml pak poet vojska

rozmnožen býti na 36.000 muž. Podobn i školství vyžadovalo

nové organisace. nebo ád jezuit, který tehdy veškeré tém
školství ml v rukou svých, zrušen jest 1773, i musilo býti

o školství znovu postaráno ze skoníiskovaného jmní jezuit,

arci opt v duchu jezuitském, v kterém celé pokolení bylo vy-

chováno. Zajímavo jest, že zrušený ád jezuitský zachován jest

od obou nekatolických velmocí, Pruska a Ruska, hlavn v zabra-

ných práv zemích polských, kdež mu i na dále ponecháno vy-

uování ve školách; tu pak jezuité udrželi se až do obnovení

svého r, 1814.
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1775 Konen ujednány s temi velmocemi i obchodní smlouvy,

s Ruskem pak zvláštní traktát (15. bezna 1775) o pravoslavných

a dissidentech, kterým zaruena jest svoboda víry a rovnost

obanská, vyjma právo k vyšším úadm; na vzájem slíbilo Rusko

zachovati katolíky na Bílé Rusi pi jich dosavadních právech.

Snm svolaný nkolikráte a vždy zase odroený sešel se na-

posledy dne 20. bezna 1775 a schválil i poslední ustanovení

delegace snmovní. Všichni súastnní na tíletém tom snmu
dle zápisek souasník dobe se pobavili ve Varšav, všichni

pamatovavše na svj prospch byli spokojeni; vášn se vybou-

ily, rozdlení Polska pijato jako hotová událost.

V dob zasedání polského snmu dojednány konen i pod-

mínky míru s Tureckem, a mír podepsán 10. ervence 1774

v ruském ležení za Dunajem v Kuuk Kainardži: Turecko za-

platilo válenou náhradu 4'/„ milion, postoupilo Rusm Azov,

Ker a Jenikale a pojistilo svobodnou plavbu ruským obchod-

ním lodím na všech moích tureckých a svobodný obchod ve všech

pístavech tureckých; Tatai Krymští prohlášeni jsou za svo-

bodné a nezávislé od Turk ; kesanm, kteí úastnili se po-

vstání za poslední války, dáno úplné odpuštní, Rusku piznáno

právo zastati se obou knížectví podunajských, která navrácena

jsou zase pod vrchní panství turecké, jakož i ostatních kesan
íše turecké proti útiskm tureckým atd. atd.

8. Povstání Pug^aeva (1773—1775).

Ped koncem ješt války turecké, když vojska ruská vítzn

postupovala k Balkánm a nkolik pluk ruských na uzd drželo

konfederaci Barskou, oteseno jest Rusko uvnit tak, že slavná

vítzství ruská jen poloviních dodlala se výsledk. Byl to

zmínný již hrzný mor, který roku 1771 pohltil tisíce tisíc

život lidských, a hrznjší ješt povstání kozácké. Jako za pa-

nování Alekseje Michailovie a Petra Velikého zpsobili Kozáci

i za panování Kateiny 11. veliké povstání.

Píinou nespokojenosti Kozák byly ode dávna pehmaty

a libovle inovník. Pohnutka k povstání se nalezla. Tehdy
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zaali se totiž Kalmyci stehovati z území ruského clo stepi Kir- l"'<'l

giské, a Kozáci uralští vypovdli poslušnost, kdvž jim poru-

eno, aby Kalmyky pronásledovali. Když pak byli za to písn
potrestáni, vzbouili se v lednu 1771, zabili generála Trauben-

berga a zvolili si pedstavené ze svého stedu. Tu poslán proti

nim generál Freiman, kterýž krutým zpsobem povstání udusil.

Ve stepi panoval klid, ale jen na oko; pod klidným ze-

vnjškem ukrývala se hluboká nespokojenost, a nejedno ostré

slovo proneseno potají proti písné Moskv — tak totiž nazývali

i Kozáci podle zpsobu polského Rus. Tu roznesla se po chý-

ších kozáckých zvst, že car Petr III. žije, že pichází, aby

u vrných dtí svých, u Kozák, hledal ochrany ped protivníky

svými. Ve stepi Uralské objevil se lovk let asi ticíti, pro-

stední složité postavy, ohnivých oí: byl to bývalý Donský

Kozák Emilian Pugaev. Prve však než povstání nové mohlo

vypuknouti, byl samozvanec Pugaev zajat a poslán do Kázané,

kamž pivezen v lednu r. 1773. Pomocí rozkolník. s nimiž byl 1773

díve ve spojení, podailo se Pugaevu prchnouti z Kázan
v kvtnu r. 1773. Zmizevší v stepi, objevil se Pugaev v záí

téhož roku na Uralu s tlupou asi ,300 lidí. i táhl od pevuustky

k pevnstce, nabízeje Kozákm vnou volnost, polstvo, lesy

i louky, peníze i jiné vci. a pevnstka za pevnstkou vzdávala

se mu bez boje. Poátkem íjna 1773 stál Pugaev v ele 3000

Kozák a s ukoisténými v pevnstkách dly hnul se k Oreu-

burku, kterýž oblehl 5. íjna.

Úspch Pugaeva pobouil skorém celé Povolží. Baškyi.

Kalmyci, Mordvini, uvaši i eremysi vypovdli úadm car-

ským poslušnost, poddaní sedláci utíkali pánm svým, a lidé

všelikého druhu pidávali se k Pugaevu, tak že jeho vojsko

záhy vzrostlo na 25.000 muž, kteréž se piln cviilo a v ma-

lých oddleních pustošilo daleko široko zejména bojarské statky.

Vyslaný proti Pugaevu generál Karr neodvážil se boje a odejel

nazpt do Moskvy. Tu^)Oslán proti Pugaevu generál Bibikov,

arci za okolností trudných : strach a hrza zmocnila se tíd bo-

hatých, nadje na povstání ovládala tídami chudého obyvatelstva

až do samé Moskvy; Kaza nalezl Bibikov tém liduprázdnou.
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1774 Spoádav ne píliš etné vojsko, vystoupil generál Bibikov

na poátku r. 1774 úton proti Pugaevu: Samara na Volze

jest dobyta, Orenburk osvobozen od obležení. Pugaev sám dva-

kráte poražen od knížete Golicina a vojsko jeho rozehnáno.

Zdálo se, že vše již jest skoneno, když tu zemel generál Bibi-

kov, jehož neúnavným úsilím dosavadní úspchy docíleny. Pu-

gaev utekší za Ural objevil se opt a opt se zmohl. Byl sice

nkolikráte poražen, ale pronikl pece až ke Kazani, spálil m-
sto až na pevnstku (12. ervence), ale poražen jest opt ne-

daleko Kázané. S nevelikou družinou 500 lidí pustil se Pugaev

na západ Volhy, vzal Saransk (27. ervence) a povsil zde 300

osob ze šlechty, dobyl Pensy a Saratova a táhl po Volze k jihu,

kdež marn pokoušel se o Caricin (21. srpna). Uslyšev o pí-

chodu carského vojska, ustoupil dále k jihu, ale poražen roz-

hodn od Michlsona (25. srpna) i utekl v step. Zatím pevzal

velení nad vojskem Suvorov, obklopil Pugaeva v stepi, kterýž

1775 nyní vydán od Kozáku, odvezen do Moskvy a zde popraven (1775).

9. Branná neutralita (1780).

Za války o svobodu americkou trpl velice obchod zámoský

zejména tím, že i obchodní lodi neutrálních mocností jímány

jsou na moi a i)rohlašovány za válenou koist, když plavaly do

pístavu druhé strany bojující, zejména byl-li na pístavy ne-

pátelské prohlášen stav obležení ili tak zvaná blokada. Když

pak se stalo, že ped pístavem Gibraltarským zajaty jsou dv
lodi ruské obchodní, tu velela carevna Kateina ministru Paninu,

aby uinil velmocem návrh na ochranu námoského obchodu.

1780 Ministr Panin vydal tedy 28. února 1780 obžník k vel-

mocem, kterýž jest do dneška základem mezinárodního práva

námoského, jehož hlavní ustanovení byla následující: 1. lodi

neutrálných mocností mohou svobodn vésti obchod v pístavech

válících stran; 2. na lodi neutrální^mocnosti jest i náklad

neutrální mimo válenou kontrabandu; 3. válenou kontrabandou

jsou pouze zbran a vojenské náiní ; 4. pístavy válících stran

jsou pouze tehdy blokovány, když jsou obklopeny nepátelským
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lodstvera tak, že žádná lod nemže bez nebezpeí proplouti: l''80

5. zajetí lodí za jiných podmínek se neuznává.

Zásady tyto píújaty jsou ihned od Francie a Španlska a

pak poadem od druhých mocností vyjma Anglii, která i na

dále jímala obchodní lodi svých protivník, kdekoliv je válené

lodi anglické na moi nalezly. Jelikož však carevna Kateina

naídihi, aby patnácte válených lodí ruských bylo ozbrojeno

na ochranu námoního obchodu ruského a druhé velmoci uinily

totéž, mela tato deklarace tak rozhodný úinek, že jímání lodí

obchodních pestalo a konené i Anglie uznala platnost výše

zmínných lánk práva mezinárodního námoského.

10. Pipojeni Krymu (1783).

Mírem Kuuk Kaiuardžským stal se chanát Tatar Krym-

ských státem samostatným, ale obyvatelstvo jeho odvyklo dávno

samostatnosti. Pomr stran v chanáté zmnil se nyní jen tak

dalece, že strana jedna hledala opory v Caihrad, odkud Tatai

tak dlouho brávali rozhodnutí ve vcech svých, strana druhá

pak nalézala opory v Rusku ; následkem toho byly spory a boue

domácí v Krymu pedmtem soupeení vlivu ruského a tureckého,

ba pímým soupeením i obou mocností.

Spor v chanát nebylo také konce. Již krátce po míru

Kainardžském svržen jest chán Sagib-Girej. pívrženec Ruska,

a povýšen na trn Devlet-Girej, oddaný Turecku; nový chán

svržen jest však od strany protivné pomocí vojska ruského,

a na trn povýšen Šagin-Girej, kterýž však udržel se pouze

pomocí vojska ruského, které tudíž zstávalo v zemi. Když však

Šagin-Girej mimo jiné novoty státní zaal zavádti na Krymu

i obyeje evropské, dotkl se chán náboženského citu mohame-

dánských Tatar, a povstání následkem toho vypuklé usmíeno 1782

jen pomocí vojska ruského. Než i po utišení povstání proná-

sledoval chán krut protivníky své, tak že i pi pomoci vojska

ruského uebyl jistým na trn, i pijal nabídnutí z Petrohradu

uinéué, aby postoupil chanát svj Rusku a pijal v náhradu

statky na jižní Rusi a znanou roní pensi lOO.UOO rubl, což
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1783 také stalo se 8. dubna 1783. Malomocná Porta uznala hotovou

událost (28. prosince 1783), a závistníci Ruska pohlíželi s tajnou

zlobou na nový úspch politiky ruské.

Tak pipojena k íši ruské bez výstelu tém step jiho-

ruská a s ní celý severní beh moe erného, od nhož živel

ruský zatlaen tém ped tisíci lety a o jehož získání Rusko

s velikým napjetím sil bylo bojovalo.

Úspch pro Rusko tak velikolepý byl dílem nového státníka

ruského Potemkina, kterýž tehdy zastínil vliv bratí Orlových,

hlavních pomocník pi nastoupení Kateiny i vliv dmyslného

ministra Pani na.

Grigorii Alexandrovi Potemkin byl synem nebohatého smo-

lenského šlechtice, odbyl s výteným prospchem gymnasijní

studia v Moskv, ale nedokoniv studia universitní vstoupil do

pluku gardového; jsa pak mužem nadobyejných schopností

postupoval i nad obyej rychle, až stal se prvým rádcem Ka-

teiny II.

Politika ruská zahraniní tehdy nalézala se na rozcestí.

V souhlasu s politickým programem (spolku severních moc-

ností) obnoven sice spolek s Pruskem na dalších osm let, ale

když vznikl spor o ddictví bavorské a Prusko rozhodn posta-

vilo se na odpor snahám císae Josefa II. získati Bavory rodu

Habsburskému, Rusko vlivem Potemkina nepostavilo se tak roz-

hodn na stranu Pruska, ale zprostedkovalo mezi obma k válce

1779 již se hotovícími mocnostmi mír v Tšín (1779). Tento roz-

hodující vliv Ruska v záležitostech stedoevropských zpsobil

pak sblížení mezi Vídní a Petrohradem, tak že císa Josef II.

sám odebral se na Rus, kdež pi osobním setkání s carevnou

1780 Kateinou v Mogilev (v kvtnu 1780) stalo se úplné sblížení

obou panovník, kteréž po smrti Marie Terezie vedlo k uzavení

1782 tsného spolku (1781) a konen i ke smlouv (1782) pro pípad

nové války turecké, která mla býti vedena spolen za tím

úelem, aby panství tureckému v Evropé uinn byl konec.

Z území tureckého mla severozápadní ást, ili území z nej-

vtší ásti srbské pipadnouti k íši Habsburské, ostatní mlo
pod jménem íše ecké dáno býti druhému vnuku carevny Kon-
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stantinu Pavlovii jako samostatné císaství, které však s Ruskem 1782

nikdy nemlo býti spojeno. Uzavením tohoto spolku zlomena

i dosavadní evnivos dvora Vídeského proti opanování Krymu.

Území tatarské s jižní stepí ruskou obdrželo pak název

Nového Ruska a správcem jeho jmenován Potemkin, jemuž do-

stalo se i pyšného názvu Tavrický. Na poátku r. 1787 vydala 1737

se sama carevna na cestu, aby ohledala nov nabyté kra-

jiny, i vítána jest od národa po celé cest s jásotem velikým.

V Kyjev oekával carevnu znaný poet velmož polských,

kteí arci s malým výsledkem ucházeli se o píze mocné ca-

revny. V pohraniném msteku polském oekával carevnu sám

král Stanislav August Poatovski, kterýž provázel carevnu kus

cesty po Dnpru, jednaje o tsný spolek ruskopolský, kterýž

arci pro následující krátce na to události v Polsku v skutek ne-

vešel. V Chersonu oekával carevnu císa Josef II. s velikým

prvodem a provázel carevnu na cest po Krymu a zpt až do

Poltavy, odkudž na rychlo vrátiti se musil za píinou povstání

belgického. Aliance mezi dvorem Vídeským a Petrohradským,

nejpirozenjší a nejvýhodnjší zejména pro íši naši, tu ješt

více upevnna, nebo i osobní sympathie císae Josefa II. k Rusku

a jeho mocné panovnici tu vzrostly.

Zbývá pi této píležitosti podotknouti, že pádem hrozivého

panství tatarského na Krymu zanikla i píina, z které vyvinulo

se mohutné Kozáctvo, Po osudném vzbouení Mazepové pest-

hovala se Sí záporožská jakož víme do území tatarského, ale

vrátila se za carevny Anny v stará místa svá. a ne s úplnou

dívjší volností. Když však zejména po míru Kainardžském

jižní step zaala se zalidovati novými kolonisty a Kozáci se

tomu protivili, tu zrušeno jest (5. ervence 1775) Potemkinem ^775

Záporoží. Nespokojení Kozáci odešli do íše Turecké (do Do-

brudže) a ostatní po pipojení Krymu (1783), pokud chtli z- i783

stati Kozáky, pevedeni jsou na Kubá do Kavkazska, kdež je

oekávaly nové stoleté boje s horaly kavkazskými ; ostatní stali

se svobodnými sedláky jednodvorci.
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11. Druhá válka turecká a válka švédská (1788—1792).

Ztrátu Krymu Turecko sice uznalo, ale tžko bylo zapo-

menouti, že moe erné, po nkolik století po všech bezích

turecké, mlo nyní býti s polovice ruským, že nové lodstvo

ruské, poízené Potemkinem, na moi erném snadno mohlo

ohrožovati sám Caihrad: k tomu ohrožovala Turecko aliance

císae Josefa II. s carevnou Kateinou II., jejíž tajné ujednání

stalo se známým diplomacii, tak že i doslovné opisy tajné té

smlouvy kolovaly: To vše pimlo Vysokou portu k tomu, aby

zaala válku sama, prve než by spojenci s dstatek byli pipraveni.

1787 Ješt v lét 1787 obdržel tudíž ruský vyslanec v Caihrad,

Bulgakov, ultimatum, v kterémž Vysoká porta žádala, aby mol-

davský hospoda Mavrokordat, který se utekl do Paiska, vydán

byl, aby ruští konsulové z Jass a Bukarešti odvoláni byli, aby

v pístavech ruských dopuštni byli konsulové turetí, aby gru-

zinský panovník Heraklius, kterýž uznal vrchní panství Ruska,

stal se zase poddaným Turecka, aby Turecko mlo })rávo pro-

hlížeti všechny lodi ruské plovoucí z erného moe. Když pak

Bulgakov tyto žádosti turecké odmítl, uvržen jest do státního

vzení tureckého, známého pod jménem sedmizámlíové vže, a

tím válka vypovzena.

Válka turecká zastala Rusko opravdu nepipravené a mi-

láek štstny Potemkin, který jako místodržitel Nové Rusi ml
pevzíti vrchní velení ve válce, pozbyl odvahy, nebot chlouba

jeho, lodstvo ernomoské, rozkotáno jest bouí moskou. Teprve

odhodlanost carevuy Kateiny a její pevná dvra v úspch

zbraní ruských, jakož i vítzství Suvorova nad Turky u Kin-

1788 burna dodaly i Potemkinu opt mysli. Xež i polní tažení 1788

setkávalo se s obtížemi. Dle úmluvy zapoal válku také císa

Josef II., kterýž postavil se sám v elo vojska, ítajícího 200.000

muž ; ale neobyejná tato síla císaské armády nedodlala

se velikého úspchu, nebo vojsko to rozestaveno jsouc podél

celé hranice turecké v délce dvou set mil bylo snadno v jedno-

tlivých oddílech poraženo od daleko menšího vojska tureckého.
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Na stran ruské pak draliota, nedostatek zásob pi velké vzdá- 1788

lenosti a nakažlivé nemoci hubily armádu, a když Potemkin

zatlail Turky a oblehl pevnost Oakov, vleklo se obležení a

bombardování pevnosti bez konce ; když pak 6. pros. po dsném

útoení, spojeném s ohromnou ztrátou mužstva, pevnost dobyta,

neml konený úspch ten oekávaného úinku na Portu tureckou.

Zatím vzbudila válka turecká opt napjatou innost diplo-

macie evropské, v jejížto ele stálo Prusko, kdež zatím sice

zemel Fridrich II. (1786), ale nástupce jeho Fridrich Vilém II.

nebo vlastn první ministr jeho Hertzberg tutéž hru politickou

provozoval. Návodem Pruska sestoupil se spolek ostatních se-

verních mocností, t. Pruska, Anglie, Holandska a Švédska, k n-
muž hlásila se i nová v Polsku ovládnuvší strana. Spolek tento

ml za úel zabrániti úplnému pokoení Turecka, pi emž arci

každý ze spojenc sledoval svj zvláštní cíl a jednal svým zp-

sobem: Prusko jednalo vypoítavé, Anglie hrozila, v Polsku na

snmu mnoho mluvili, švédský král Gustav III. však vzmužil

se k inu — vypovdl Rusku válku, vzdor tomu. že Švédsko

již celé století stálo i)od vlivem Ruska.

Dobrodružný král Gustav III. pedstavoval si válku s Ru-

skem v okamžiku, kdy vojska ruská stála v poli proti Turecku,

patrn velmi lehkou : — Útok na Petrohrad ze švédského Finska,

od jehož hranic Petrohrad sotva šest mil vzdálen byl, zdál se

býti snadným, zejména když v Petrohrad bylo sotva nkolik

pluk vojska. Než ve skutenosti vc nebyla tak snadná. Ka-

teina II. nepozbyla ani tentokráte odvahy, ruský národ napjal

vi dvojímu nebezpeí své síly, kdežto stavové íinští vypov-

dli Gustavu III. úastenství ve válce protiústavn vypovzené;

k tomu zvítzilo lodstvo ruské (6. ervence 1788) nad lodstvem

švédským a ohrozilo tak spojení krále švédského s vlastní jeho

zemí. Tehdy chystalo se Dánsko vypovdti Švédsku válku, ale

zastrašeno jest od Anglie a Pruska ; vzdor tomu však Gustav III.

ani r. 1789 uedodlal se žádného úspchu, a roku následujícího i789

(1790) poraženo jest lodstvo švédské znovu v zálivu Viborgském, i790

a vzdor tomu, že téhož ješt roku lodstvo švédské získalo ví-

tzství nad lodstvem ruským, nedocílil Gustav III. pece nieho
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1790 i uzavel téhož ješt roku s Ruskem mír (3. srpna 1790), kte-

rýmž v dosavadním postavení obou zemí nic se nezmnilo.

Na tureckém bojišti zatím pevzal velení generál Suvorov

1789 po onemocnlém Potemkinovi, a zvítzil bhem r. 1789 dvakráte

slavné nad Turky u Fokšan a Rimnika, tak že knížectví Po-

dunajská po vtšin vyklizena jsou od Turk. Tehdy pevzal

vrchní velení nad vojskem císaským, když totiž císa Josef II.

onemocnl a do Vídn se odebral, generál Laudon a napravil

1790 štstí válené zbraní císaských. Na poátku roku 1790 zemel

však císa Josef II., a nástupce jeho, bratr jeho Lepold II., hledl

nejen upokojiti pobouené stavy uherské a belgické i reptající

stavy eské obnovením starých ústav a korunovací v echách a

Uhrách, ano povolil i naléhání konference Reichenbašské (kon-

vence 27. ervence 1790) a uzavel po žádosti hlavn Pruska

a Anglie mír s Tureckem — nebo ze západu hrozila nová boue,

francouzská revoluce, kteráž potom na dlouho tém výhradn

zamstnávala západní Evropu.

Mezitím dobyl Suvorov bhem r. 1790 ješt pevného Ismailu,

posledního pevného místa tureckého na severním behu Dunaje,

ale pvodní plán války, vyhnání Turk z Evropy, byl patrn již

zmaen ; a tak uzavelo i Rusko mír s Tureckem v Jassích

1792 (9. ledna 1792), kterým potvrzen jest mír v Kuuk Kainardži:

Rusko zstalo v držení Krymu, obdrželo Oakov s okolím na

severním behu ernomoském, a protektorát ruský nad kesany

v Turecku, Moldavou a Valašskem opt uznán.

12. Události v Polsku za tsrrletého snmu (1788-1792).

Stavové polští prvým rozdlením Polska nepiuili se ni-

emu. Za trvalého klidu a míru rozmohl se sice opt ponkud

obecný blahobyt, ale rozháranost stran a nespoádanos vcí

státních zstala pi starém. Ústavou z r. 1773 dána veškerá

výkonná moc (stálou radou) do rukou šlechty, snmy odbývány

pravideln po dvou letech — ale poádku ve správ státní ne-

bylo: místo 36.000 vojska bylo ve skutenosti sotva polovice

a místo 33 mil. státních píjm scházelo se do roka sotva 15,.

akoliv vydání obnášelo 34 miliony. Jedinou svtlejší událostí
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za pechodní doby trnáctileté byla ástená oprava školství, l''88

kterou mohlo se odchovati pokolení nové, jakož i návrh no-

vého zákonuíka, kterýž z uložení snmovního na návrh králv

vypracoval Zamojski: avšak pokolení nové tak rychle neodrostlo^

aby bylo mohlo ješt vstoupiti na jevišt událostí, a zákonník

Zamojského, psaný v duchu doby, s rozhoením jest zavržen

na snmu roku 1780. zejména že pipouštl smíšené satky

mezi stavem šlechtickým a mšanským, že dopouštl šlechticm

zabývati se obchodem a prmyslem a že lidu selskému posky-

toval nkterá ulehení bemen a p.

Vypuknutí války turecké zostilo však znovu pomry polské

a uvedlo šlechtu polskou na tutéž dráhu domácích sporu, které

ped nedávném staly se Polsku osudnými.

Strana u vlády se nalézající a hlavní zástupci její, král a

stálá rada, klonili se k Hušku, s kterýmž, jakož výše povdno,

i stálý spolek tém smluven jest : Rusku pak záleželo za války

turecké na pátelství polském, ponvadž jediná pohodlná silnice

z Ruska do Moldavy vedla pes polskou ást malé Rusi, tak že

za obapolné shody ruská armáda proti Turecku bojující této

silnice používala.

Strana protivná byla pirozen i proti pátelství s Ruskem

i proti pechodu vojska ruského skrze zem polské, oekávajíc

od vítzství tureckého nad Ruskem veliké vci pro Polsko.

Stran této naskytl se neoekávaný spojenec v Prusku, nebo

král pruský žehral na Rusko pedevším proto, že opominuvši

pátelství pruské uinilo spolek s císaem Josefem II., a jako

sblížil se proti novému spolku tomu s Holandskem, Anglií a

Švédském, tak mínil v téže píin použiti i Polska proti

Rusku. Ješt v srpnu r. 1788 podal tedy král pruský v Petro-

hrad protest proti zamýšlenému spolku polskoruskému, pod

záminkou, že týž ohrožuje Prusko, a aby dodal síly svým slovm,

soustedil 30.000 muž na polských hranicích ; zárove pak po-

sláno vyslanci pruskému ve Varšav 100.000 dukát za píinou

snmovních voleb polských. Za takovýchto okolností strana opo-

siní, opírajíc se zjevn již o Prusko, pi nastávajících volbách

získala vtšinu.

J. L. Pí: Djiny nár. rujkéhc. 16
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1788 Nový snm s vtšinou dosud oposiní sešel se due 7. íjna

1788 a po zvolení snmovních maršál Malachovského a Sapiehy

prohlásil se za konfederovany, bez uritého sice programu ale

s tendencí rozhodn protiruskou. Obmýšleny spolek s líuskem

neml tudíž vyhlídky na pijetí v nové snmovn, ba stal

se pímo nemožným, když dne 12. íjna proti zamýšlenému

spolku tomu vyslanec pruský podal protest a zárove i návrh

na obnovení starodávných úmluv mezi Polskem a Pruskem.

s doložením, že král pruský jest dosti mocným, aby, jako každý

jiný stát, mohl zabezpeiti celistvost Polska, i vyzývá tudíž

všechny dobré obany a národovce. aby spojili se s ním a spo-

lenými silami aby tak odvrátili od Polska neštstí a bídu, jaké

mu hrozí, i slibuje veškerou jiomoc k zachování nezávislosti,

svobody a bezpenosti Polska. Návrh tento podporovaný usilovné

i diplomacií anglickou a švédskou nalezl pirozen ohlasu u vt-

šiny snmu, tak že prostednictvím obou maršálku dána vyslanci

pruskému charakteristická pro vtšinu snmovní odpovd, že

nejen nepomýšlí se na spolek s Ruskem, ale všichni poslanci

nynjšího snmu jednosvorn o to peovati budou, aby nalezli

v smýšlení krále pruského skvlé schválení vlasteneckého svého

smýšlení.

Smr tento tak rozhodn píznivý Prusku setkal se jen se

slabým odporem Puska ; strana Paisku píchylná chovala se zcela

pasivn. Když totiž dne 20. íjna pijat návrh, aby vojsko polské

rozmnoženo bylo na 100.000 mužfi a zárove i zrušena vojenská

komise stálé rady a zvolena zvláštní komise vojenská, závislá

pouze na snmu (o. listopadu) hlavn za tím úelem, aby tak

ztenena byla moc stálé rady, podal proti tomu vyslanec ruský

protest s doložením, že carevna ruská každou zmnu ústavy

z r. 1773, kterouž zaruily ti mocnosti, za zrušení smlouvy

mezi Piuskem a Polskem považovati bude. Protest tento vzbudil

pirozené rozhoení vtšiny snmovní, a vyslanec pruský ne-

meškal podati snmu pipiš, v kterémž jménem krále pruského

usnesení snmu schvaloval a k dalšímu rozhodnému jednání

pohádal. Snm takto obodený odpovdl tudíž vyslanci ruskému,

že rozhodn odmítá veškeré míchání se do záležitostí polských
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i žádá, aby vojska ruská bez prodlení opustila jihovýchodní 1788

území polské ; vyslanci pruskému pak dáno za odpovd, že snm
všechny další zákony v úplné nezávislosti ustanoví, i vyslovena

nadje, že král pruský jednáním svým bžné v celém národ
mínní o jeho vznešené povaze a estném smýšlení potvrdí.

Vojska ruská opustila roku následujícího svá stanovišt v Pol-

sku, vyslanec ruský na rozkaz carevny stal se již tehdy pouhým
divákem dalších událostí v Polsku, strana pak Piiisku píchylná

poznenáhlu mizela z djišt.

Snmovní vtšina, jejížto hlavní vdcové již tehdy byli

hrab Ignác Potocki, maršálek snmu Malachovski a Hugo
Kollataj, postupovala tudíž beze všeho dalšího odporu na dráze

reformaní s takovým úspchem zapoaté. Pedevším vyžadovalo *

nové samostatné postavení Polska, aby posláni byli vyslanci ku

všem elnjším dvorm evropským, ehož po celé století již ne-

bylo. Aby pak politické záležitosti vymanny byly ze vlivu krále

a stálé rady, svena správa zahraniných záležitostí zvláštní

komisi od snmu volené, a nedlouho na to (v lednu 1789) zru- 1739

sena i celá nenávidná státní rada. Nejpalivjší otázka, smut-

ných finanních pomr státních, dala se arci tžko rozešiti;

než i tu uinn alespo pokus: usneseno, aby vybíráno bylo

dvojnásobné podymné. kteréž platili sedláci, a podle vzoru fran-

couzského ustanoveno, aby i šlechta a duchovenstvo podvolilo

se dani a sice, aby šlechta platila 10"/,,, duchovenstvo 20"/,, ve-

škerých svých dchod. Sedláci platili odtud dvojnásobné, ale

šlechta ve skutenosti odvádla sotva 2—37o' a íiuanní oprava

mla tudíž platnosti jen na papíe.

Mezitím jednalo se stran vládnoucí pedevším o njakou
mocnou podporu vnjší, i vyjednávala tudíž piln o ujednání

pevného spolku s Pruskem. Jednání toto stávalo se však ob-

tížným, když Prusko vystoupilo se žádostí, aby postoupena mu
byla msta Gdask a Toru a zárove aby uzavena byla s ním
výhodná obchodní smlouva. Poláci zpovali se pistoupiti na
podmínky tyto. Pozdji uinila vítzství ruská proti Turkm dvr
berlínský pístupnjším a povolnjším i naproti Polákm, a dne

16*
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1789 10. prosince 1789 mohla komise pro záležitosti zahranin ped-

ložiti snmu list krále pruského, v kterémž tento ujišCoval Poláky

o stálém pátelství svém i ochot své, užiti veškerého vlivu

svého i moci své k zabezpeení území i samostatnosti jejich,

jakož i o pání svém, uzavíti s Polskem spolek obranný a vše

zabezpeiti, co by jen blaho Polska vyžadovalo; žádal pouze,

aby za tou píinou zpraven byl o tom, na jakém základ snm
nové zízení zem provésti míní. Snm pijal dopis krále pru-

ského s jásotem a týden na to pedložila desítilenná komise,

k vypracování nové ústavy nedávno zvolená, snmovn hlavní

zásady nov ústavy, kteréž pes odpor nkterých poslanc pijaty

jsou dne 23. prosince, a po nkterém jednání uzaven dne

1790 29. bezna 1790 i obranný spolek s Pruskem, na základ kterého

ob državy slíbily si obapolné pátelství, zabezpeily jedna druhé

držení všech zemí a slíbily si pomoc válenou pro pípad, kdyby

nkterá od nepítele napadena byla; o smlouvu obchodní a

msta Gdask a Toru mlo se dále jednati.

Nový obranný spolek, k nmuž podnt dala válka turecká,

stal se arci v podstat své záhy bezúelným, nebo po uzavení

konvence Reichenbašské rozpadl se i spolek Pruska, Anglie,

Holandska a Švédska, elící k zachování Turecka, a Polsko ne-

mohlo se tudíž více státi lenem spolku toho, zejména když

nastalo sblížení mezi dvorem vídeským a berlínským za pí-

inou revoluce francouzské. Poláci však nepoítali s touto novou

zmnou politických pomr evropských, a když v msíci záí

obnoveno vyjednávání o smlouvu obchodní a Prusko opt žádalo

odstoupení Gdaská a Torun, zamítl snm požadavek tento,

ano usnesl se na tom (3. záí), že jedním ze základních zákon
nové ústavy má býti nezávislost a nedotknutelnost ei pospolité

:

„nikomu, bud on kdo bud, nemá býti na ádném snmu do-

voleno njakou ást odprodati neb oddliti, a tím mén od-

stoupiti, neb odstoupení neb výmnu ponavrhnouti." Usne-

sením tímto, ve stát silném a mocném zbyteným, ve stát

slabém arci marným, pipravila se však vládnoucí strana o hlavní

oporu svou, o píze Pruska, kteréž se nyní odvrátilo od strany

té, ano za nedlouho zaujalo i postavení Polákm nepátelské.
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zejména od té doby, co ministr Lucbenzini hlavní slovo v rad 1790

králov vedl.

Všeho toho nevšímala si však strana vládnoucí a stavla

dále na pátelství pruském své plány — nebo pod ochranou a

zárukou pruskou mla zbudována býti nová ústava a tím i nový

poádek v Polsku, pi emž arci zapomínalo se. že základem

naohutnosti a rozvoje státu jsou statenost a ctnosti obanské a

nikoliv mnivé paragrafy ústavní.

Mezitím však uplynula již dv léta od svolání snmu, a

podle obyejného dosud pravidla neb zákona ml se nový snm
sejíti. Jelikož pak dílo tak zvaného znovuzrození Polska nebylo

dosud dokonáno, ustanovila se snmovna na tom, aby poslanci

dosavadní zasedali i nadále, zárove pak aby svolány byly sn-

raíky za píinou nových voleb, tak že by snmovna zasedala

odtud v dvojnásobném potu poslanc. Zárove mla snmíkúm
po vévodstvích pedložena býti nejdležitjší otázka nové za-

mýšlené ústavy, otázka totiž o ddinosti trnu, tak aby prý

celý národ rozhodnouti mohl nad osudem svým.

Snmíky byly jako obyejn dosti živé, ano žehráno po

dlouhém ase opt na stranu Rusku píchylnou, že prý od-

porem svým veliké dílo znovuzrození národa zmaiti chce. Nic-

mén zvítzila pece strana vládnoucí, a snm zasedl v dvoj-

násobném potu poslanc, aniž by však v rozvláném rokování

se byla stala valná zmna. Jediné pozoruhodnjší ustanovení

stalo se teprve 10. dubna 1791, kterým vymanna jsou msta 1791

z pravomocnosti vévodské, pisouzeno mšanm právo kupovati

statky šlechtické a dopuštn mstm poradní hlas na snmu.

V tu dobu práv zaaly vyskytovati se zvsti, že ruský vy-

slanec ve Varšav vstoupil opt ve spojení se stranou Rusku

píchylnou, kteráž prý pipravuje protikonfederaci na zniení

všeho toho, co snm za poslední dobu byl uinil. Strana vlád-

noucí vzchopila se tedy k inu: nová ústava mla prohlášena

býti neoekávan, pekvapením. Za tou píinou zstali vdcové

strany vládnoucí o nastávajících velikononích prázdninách ve

Varšav, a v paláci hrabte Ignáce Potockého a maršálka Ma-

lachovského odbývány asté porady, aby nová ústava v as na-
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1791 psána byla. Konen ustanoveno i prohlášení ústavy na 5. kvtna,

v tom domnní, že vtšina poslanc protivných ješt na prázd-

ninách meškati bude ; když však se rozneslo, že strana Rusku

píchylná, dovdvši se o zamýšleném pekvapení, rozeslala na

kvap posly po kraji, aby poslance strany své k naznaenému

dni pozvala do Varšavy, urychleny jsou pípravy a naznaen

3. kvten k prohlášení ústavy.

Oslavovaný tento tetí kvten má ráz celkem divadelní.

asn zrána sešla se strana vládnoucí v paláci královském a

za neobyejného sbhu lidu odebrala se s králem v ele do

snmovny; snmovna sama i pedsín naplnny jsou etným

obecenstvem; jednotliví pívrženci strany Rusku píchylné ob-

klopeni jsou obecenstvem, „aby se zabránilo každému nepístoj-

nému výstupu, který by posvátnost onoho dne zneuctíti mohl"'.

Když se poslanci na svá místa usadili, zahájil maršálek

Malachovski sezení krátkou pathetickou eí, a poslanec Soltyk

oznamoval hned na to rovnž pathetickými slovy, že hrozí Polsku

veliké nebezpeí, — nové rozdlení. Na všeobecnou žádost teny

jsou zprávy vyslanc polských v Berlín, Vídni, Dráždanech a

Petrohrad — jak se pozdji ukázalo zprávy úpln vymyšlené —
které jednohlasn nové rozdlení Polska zvstovaly. Po petení

tchto zpráv, které zejména na poslouchající obecenstvo veliký

dojem uinily, ujal se slova hrab Ignác Potocki vyzývaje krále,

aby poradil národu, co v tak osudném okamžiku uiniti má.

Král, ovládaný tehdy již vtšinou snmovní, navrhl tudíž, aby

pijata byla nová ústava.

Pítomno bylo tehdy ve snmovn 157 poslanc (124 po-

slanci a 33 senátoi), kdežto nepítomných bylo 327 (223 po-

slanci a 104 senátoi); když pak návrh nové ústavy peten,

hlasovalo z pítomných 157 poslanc 88 pro ústavu, 69 proti

ústav, tak že nová ústava jen nepatrnou ástí poslanc pro-

hlášena za zákon.

Pihledneme-li k nové ústav samé, neshledáme v ní arci

té zázrané moci, která by byla mla té síly spasiti choré

Polsko. Vtšinou zstalo vše pi starém : šlecht zstavena jsou

všechna práva politická, král jako díve zstal bez moci poli-
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tické: mstm zstaven jest poradný hlas na snémích: sedláci 1791

zstali nadále chlopy, a jen tehdy, kdyby jim nkterý šlechtic

dobrovolné (!) svobody dal. mohli býti svobodnými. Hlavní zmna
týkala se pedevším osoby královské: ustanoveno totiž, aby trn

byl ddiným a sice v rode saském — nikomu ze snmovník

však nenapadlo zeptati se v Dráždanech. zdali kurfirst saský

trn polský pijme. Dále zrušeno jest liberum veto a ustano-

veno rozhodování vtšinou hlas na snémích. ale starý zvyk,

podle kterého každý poslanec ruil svým statkem a hrdlem sn-

míku. že hlasovati bude v jednotlivých otázkách, jak snémík ve

vévodství mu rozkáže, ponechán jest v platnosti. Rovnž zru-

šeny jsou konfederace, akoliv snem. který toto zrušení kon-

federací prohlašoval, sám byl konfederovaný. Místo stálé rady

mla býti „stráž" s týmž zaízením a jiným pouze pojmeno-

váním a jinými osobami, atd.

Když tato nová ústava po vášnivém arci rokování nepatrnou

vtšinou pítomných poslanc pijata, vyzván jest král, aby na

novou ústavu ihned složil písahu, což i uinil obklopen jsa po-

slanci. Na to snraovníci i obecenstvo ve snmovn pítomné

odebrali se (vyjma protivníky ústavy) do chrámu, kde i král

i poslanci novou písahu skládali. V sezení dne 5. kvtna pode-

psána jest nová ústava od krále, senátor a poslanc, 7. kvtna

vydáno jest provolání k národu, v kterémž se nová ústava vy-

chvalovala, 8. kvtna pak oslaveno prohlášení nové ústavy slav-

nými službami božími, veejnou audiencí u krále a velikolepým

osvtlením Varšavy.

Tak obdrželo Polsko novou ústavu. Poslanci strany pro-

tivné nezi\stali však neinnými diváky: nkteí zapsali již dne

4. kvtna pi soud Varšavském protest proti nové ústav, n-
kteí dali podobné protesty vytisknouti a rozesýlali je po zemi

:

jedni odejeli do svých vévodství. aby tam bouili obyvatelstvo

proti nové ústav, což se zejména na Volyni a v Podolí poda-

ilo, jiní, jako Felix Potocki a Kevuski, odejeli za hranici,,

pedevším do Vídn, aby proti stran vládnoucí hledali pomoci

cizí: jiní konen, jako hejtman Branicki se ústav zdánlivé

podrobili.
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1791 Z cizích mocností uvdomen jest pedevším král pruský

vlastnoruním listem krále Stanislava Augusta o nové události,

i odpovdl na zprávu tu tmito pro Polsko významnými slovy

:

„Schvaluji tento mocný krok, který národ uinil a který za d-

ležitý pro štstí národa považuji." Rozumí se, že výrok tento

pijat jest ve Varšav s jásotem, a strana vládnoucí nemeškala

vychloubati se, že král pruský ústavu nejen schválil, ale že ji

bude proti komukoliv hájiti. Vyslanec dvora vídeského byl za-

svcen již z pedu v plány strany vládnoucí, akoliv dvr ví-

deský žádného uritého postavení proti událostem v Polsku ne-

zaujímal. Z Dráždan došla odpovd ponkud nepíjemná, nebo

kuríirst saský se vyjádil, že chce sice vyjednávati o svém do-

sazení na trn polský, koruny polské však že díve nepijme,

pokud nová ústava i volba jeho od tí sousedních velmocí schvá-

leny nebudou. Rusku pak na ten as nedána vbec žádná zpráva

o prohlášení nové ústavy, a vyslanec ruský zstal i na dále

klidným divákem, nebof carevna ruská ídila se v té dob zá-

sadou: „My jako díve tak i nyní budeme pokojn hledti na

to, co se dje, do té doby, pokud nás Poláci sami nepožádají

o pomoc."

Strana vládnoucí, stojíc pod ochranou pruskou, byla v nej-

lepší nálad a nelekala se žádných obtíží diplomatických; proti

poboueným krajinám poslán pak generál Josef Poatovski,

který je v krátce usmíil. Snmovna zasedala zase dále, aby

vypracovala podrobné zákony k jednotlivým lánkm ústavy.

Tak vypracován jest podrobný zákon o snmích a snmících,

o zaízení stráže, o policii, o novém zízení mst. i ustanoveno,

aby vypracován byl nový zákonník Aby pak získána byla strana

protivná, zvolil snm do stráže vedle rozhodných stoupenc svých

i nkteré protivníky nové ústavy, jako hejtmana Branického,

ímž arci neposloužilo se svornosti ani u vlád samé.

Po delším odroení (od 2Q. ervna do 15. záí) zabýval se

snm hlavn otázkou finanní, nebo státní výdaje pevyšovaly

dosud píjmy, akoliv poet vojska vzdor dívjšímu rozhodnutí

obnášel sotva 30.000 muž. Jelikož pak nebylo tak snadno

možné dan znovu zvýšiti, nedávno povolená da se bud nepo-
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ádn odvádla ueb vbec neplatila, podán (25. íjna 1791) nový í'i^^

návrh, aby statky státní (hlavn staroství) prodány byly: jelikož

však návrhem tím dosavadní držitelé o své píjmy skráceni býti

mli, povstal proti návrhu rozhodný odpor i v samé snmovno.

Pes odpor ten pijat jest však návrh (19. prosince) po dlouhých

sporech vtšinou 105 hlas proti 95, ale usnesením tím roz-

dvojila se i snmovna na dva protivné tábory. Snm pak od-

roil se znova až do 15. bezna 1792, aby prý snmíkm dána 1792

byla píležitost schváliti novou ústavu, což se po vtšin také

stalo.

Mezi tím vyjednávali Felix Potocki a Revuski ve Vídni

delší dobu s ministrem Kounicem, žádajíce, aby jim pomohl

zrušiti novou ústavu polskou a zavsti starý poádek: než

Kounic nedal se pohnouti k uritému slibu. Lépe dailo se jim

však u politických agentu ruských, kterých tehdy ve Vídni bylo

nkolik; zde vymohli si konen povolení k návštv knížete

Potemkina, který práv v Jassech o mír s Tureckem vyjednával.

Potocki a Éevuski opustili tedy Víde a odebrali se do Jass —
avšak nalezli Potemkina umírajícího. Na míst Potemkina pijal

je kníže Bezborodko, kterýž do Jass pijel k dalšímu vy-

jednávání s Tureckem. Tehdy zavítal do Jass i nejv. hejtman

Branicki, zdánliv za píinou ddictví manželky své, netee

Potemkinovy, vskutku ale aby se súastnil s Potockým a Re-

viiským vyjednávání o pomoc Ruska proti nové ústav. Když

pak kníže Bezborodko slíbil, že po uzavení míru s Tureckem

Rusko se jich ujme, navrátil se Branicki do Varšavy, Potocki

a evuski zstali v Jassech. oekávajíce uzavení míru a dovo-

lení, aby pedstaviti se mohli carevn ruské a pednésti jí žá-

dost svou. Jednání toto arci bylo známo i ve Varšav, i vy-

zváni jsou oba velmožové, aby vrátili se k úadm svým a slo-

žili písahu na ústavu; když pak odpovdli záporn, zbaveni

jsou úad svých, ímž arci bh vcí zvrácen nebyl.

V tu samou dobu zmnila se i situace zahraniná. Jakož

výše povdno, zpsobila revoluce francouzská rychlé uzavení

konvence Reichenbašské, ano zpsobila i sblížení mezi dvorem

vídeským a berlínským, tak že již 25. ervence 1791 ve Vídni
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1791 mezi obma dvory uzaven spolek, kterým oba panovníci na

vzájem si zaruili území své, zavázali se, že jeden bez druhého

neuzave žádné smlouvy, ujednali získati veškeré státy evropské

proti revoluci francouzské a zaruili si obapolnou pomoc vo-

jenskou. Ke smlouv té pipojen jest i zvláštní lánek týkající

se Polska, v kterémž oba státy, shodnuvše se mezi sebou, za-

vazují se dohodnouti se i s Ruskem, aby území polské i nová

ústava polská zabezpeeny byly, i zavázaly se mezi sebou, že

nebudou se snažiti, aby nkterý princ jedné neb druhé strany

jakýmkoliv zpsobem dosedl na trn polský. Smlouva tato znova

potvrzena jest pi schzi obou panovník (25.—27. srpna) v Pil-

nici, pi kteréž píležitosti ujednáno i prohlášení, že oba pa-

novníci chtjí všech prostedk použiti, aby králi francouzskému

dopomohli k optnému zavedení vlády monarchické, za kterýmž

úelem i vojsko pohotov míti budou, aby i inn vystoupiti

mohli.

Na základ tomto zaalo vyjednávání s Ruskem. Carevna

Kateina 11. souhlasila úpln s obma mocnái v úsudku o re-

voluci francouzské . a podporovala štde penzi vysthovalou

šlechtu francouzskou, která se pipravovala ke vpádu do Francie

za píinou zavedení starého poádku, i podporovala Gustava III.

v snaze jeho, postaviti se v elo boje proti revoluci pipravo-

vaného. S rozhodným odporem carevny setkal se však lánek

tvrtý, týkající se Polska, v úmluv císae Leopolda s králem

pruským. Za takých okolností zdálo se císai Leopoldovi mnohem

výhodnjším, získati Rusko proti revoluci, než hájiti ústavu pol-

skou, která povstala vlivem pruským a jejíž zniením i vliv

pruský pestati musil, i dáno tudíž vyslanci ruskému pi dvoe

vídeském, knížeti Golicinu, ubezpeení, že císa nemíní dávati

pednost zájmm jiných mocností (t. Pruska) ped zájmy ru-

skými, a ku konci r. 1791 již zejm vysloveno, že vzdor smlouv

z 25. ervence císa nebude initi námitek proti obnovení staré

ústavy polské, zaruené temi sousedními mocnostmi.

Vzdor mnohonásobnému tomuto vyjednávání diplomatickému

1792 prošel rok 1791 pokojn. Za to zahájen jest rok 1792 mnohými

velmi závažnými událostmi: 9. ledna uzaven jest mír mezi
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Ruskem a Tureckem, a nadešel tudíž okamžik, kde nespokojené l'?92

stran polské mlo dostati se pomoci ruské; 7. února uzavena

optná smlouva mezi císaem Leopoldem a králem pruským, po-

dobného znní jako pedešlá, s tím však rozdílem, že ve tvrtém

lánku vynecháno zabezpeení ústavy polské a že uinno pímé

ustanovení vzájemné vojenské pomoci v potu 20 000 muž pro

pípad války: 1. bezna zemel císa Leopold a nastoupil syn

jeho František ; 16. bezna zavraždn jest Gustav IIL švédský,

prve než se do pole vypraviti mohl proti Francii, a 20. dubna

vypovdl snm francouzský válku králi eskému a uherskému

Františkovi (nedlouho na to i v Nmcích na císae volenému),

a válka zapoata vpádem Francouz do Habsburského Nizozemí,

následkem ehož nejen František II., ale i král pruský, a sice

nejen s výše ustanoveným potem vojska, ale s celou mocí vo-

jenskou vytáhli do pole.

Válkou s Francií odvrácena jest však pozornost krále pru-

ského a císae Františka 11. od záležitostí polských, a oba moc-

náové ponechávajíce císaovn ruské na vli zniiti novou

ústavu polskou, uzaveli s ní smlouvu (14. ervence a 7. srpna),

jejíž hlavní lánek byl následující: ,,Rusko a Prusko se oba-

polné zavazují mezi sebou i ve spojení s králem eským a uher-

ským, zapoíti stejné jednání za tím úelem, aby ústavou 3. kvtna,

z ásti násilím, z ásti pekvapením zavedené novoty v Polsku

zrušeny byly; mocnosti budou se vzájemn podporovati, aby

v Polsku zavedena byla ústava a vláda, jak ji snmy z r. 1768

a 1773— 1775 ustanovily: dále se usnášejí, že nikdy nikdo nemá

býti králem mimo rozeného Poláka, nikomu že není dovoleno

uiniti trn polský ddiným a zavésti v Polsku absolutní vládu."

V dob tohoto jednání diplomatického zasedal zatím snm
(od bezna), ale sláva strany vládnoucí patrn již zaínala bled-

nouti. Z Petrohradu picházely totiž nedobré zvsti: vyslanci

polskému uloženo od krále, aby alespo dodaten ohlásil

carevn ruské nové zmny ústavní v Polsku, ale vyslanci ne-

dostalo se slyšení. Za to pijati jsou od carevny F. Potocki

a evuski, kteí ješt v beznu z Jass do Petrohradu pijeli,

a pozdji i hejtman Branicki, kterýž z Varšavy sem zajel, i slí-
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1792 bena jira vojenská pomoc ruská pro konfederaci, kterou prohlásiti

mínili na obnovení starých práv a staré ústavy polské. Všichni

ti velmožové odebrali se tudíž opt na hranice polské, aby ve

vhodném okamžiku zámysl svj provedli, vojsko ruské pak, na-

vracejíc se z války turecké, obdrželo rozkaz, aby se rovnž pi-

blížilo k hranicím polským.

Hrozivé tyto zprávy vyrušily arci vládnoucí stranu z dosa-

vadního klidu: když páni Poláci necítili dosti vlastní síly na

obhájení toho, co prve byli inili, obrátili se o pomoc ku králi

pruskému, jakožto ku spojenci, který novou ústavu nyní ohro-

ženou schválil a zaruil. Než pekvapení bylo veliké, když mi-

nisterstvo jménem krále pruského dalo za odpovd, že král

pruský nikterak není vázán hájiti novou ústavu, kterou Poláci

bez jeho vdomí v život uvedli, a když podobným zpsobem

i vyslanec pruský ve Varšav náelníkfim strany vládnoucí

oznámil, že král pruský na prohlášení ústavy 3. kvtna žád-

ného úastenství neml, a kdyby strana vládnoucí ústavu tu

brannou rukou hájiti chtla, tu král pruský že nemá povinnosti

ani závazku jim pomáhati. V téže dob (16. dubna) došla i ko-

nená odpovd kurfirsta saského ve píin pijetí trnu, kteráž

rovnala se pímému odmítnutí, jelikož žádány veliké zmny
ústavy a zárove i souhlas tí sousedních velmocí. — Tak byla

strana vládnoucí osamocena ve chvíli, kdy strana protivná chy-

stala se k boji za pímé pomoci ruské.

13. Konfederace Targ^ovická (1792—1793).

Rozhodná chvíle nadešla dne 18. kvtna, když vyslanec

ruský ve Varšav podal snmu polskému deklaraci carevny Ka-

teiny II., v kteréž vinn jest snm z rzných pohanní ui-

nných Rusku a jeho obanm: „kdyby však i to vše císaovna

zapomenouti mohla, nemže oslyšeti prosby mnohých Polák,

praví se dále, vynikajících rodem, postavením i vlastenectvím.

Tito pejí si obnoviti dívjší svobodu a nezávislost své vlasti

a sestupujíce se v konfederaci obracejí se k carevn o pomoc

a ochranu, kteráž jim slíbena, a ásti vojska ruského dán rozkaz
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pekroiti hranice polské a obnoviti stará práva a svobody pol- 1792-

ské". Deklarace koní vyzváním, aby všichni dobe smýšlející

obané polští zekli se novot a usnadnili obnovení starého po-

ádku. V týž den dne 18. kvtna pekroil generál Derentleu hra-

nice polské u Olviopole, velmoži polští pak, Felix Potocki,

hejtman Branicki a evuski, nalézajíce se pi oddlení vojska

Derentlenova, odebrali se do pohraniuého msteka Targovic

a prohlásili téhož dne 18. kvtna 1792 konfederaci a podepsali

zápis konfederace vrcholící v zásad „novou ústavu, hrob svo-

body, zniiti a konfederaci díve nezrušiti, pokud by nová ústava

odklizena nebyla a stará republikánská ústava opt v život ne-

vstoupila".

Snmovna odpovdla na deklaraci ruskou dosti krátce,

celkem však nemohla odvolati, co za celá tyi léta byla ui-

nila, i postavena tudíž v konci odpovdi tato rozhodná slova:

„Kdyby však naše úmysly, plné lásky, míru a spravedlnosti, ne-

mající jiného úelu krom bezpenosti a štstí národa polského,

vykládány byly ve zlou stránku; kdyby hlas nkolika nespoko-

jených osob ml u císaovny více váhy, než oividné svdectví

národní vle, kdyby íše polská vidla, že sáhá se na její samo-

statnost a zákonnou vládu: — tu národ polský, staraje se

o dobré mínní celé Evropy i samé císaovny, nebude váhati

ve výboru mezi mírem, získaným podlou pokorností. a estnou

odhodlaností na všechny pípady."

Tak byla válka pijata se strany polské. Pípravy, které

však uinny k vedení války, neopravovaly nikterak onen lehký

ton. s kterým válka jest pijata. Ješt v dubnu uinila totiž

snmovna usnesení, kterým veškerá starost a tudíž i zodpovd-

nost za nastávající válku uvalena na bedra krále: „aby král,

jemuž ústava udlila nejvyšší výkonnou moc, tuto moc upo-

tebil v nejvyšším dosahu, co možná nejvíce a nejinnji k obrané

národa; za tou píinou dána jest mu plná moc nad vojskem,

aby ho upotebiti mohl, jak toho zapotebí bude.'' Král ml

zejména získati nkolik generál zahraniních, vojenství znalých,

rovnž i dstojníky dlostelecké, ml za hranicí zjednati pjku

30,000.000, po dvou msících ml však ze svého jednání sklá-
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1792 dáti Úty snmu. Dále uinno (14. kvtna) ustanovení, aby

soukromé vojsko jednotlivých velmož vstoupilo do služeb stát-

ních, obyvatelstvo pak aby dobrovoln hlásilo se a pispívalo

k obrané vlasti. Konen obnoven zákon, že polská armáda ítati

má 100.000 mužii, a králi povoleno, aby k doplnní toho potu

pedsevzal odvod.

Snm uiniv tato opatení odroil se dne 29. kvtna na

neuritou dobu a páni poslanci, unaveni tyletým rokováním

o blaho vlasti, rozejeli se z ásti na venek, aby na statcích svých

si odpoinuli, neb za hranici, aby tu nalezli zotavení. Hlavní

náelník strany hrab Ignác Potocki v poslední chvíli ješt ode-

bral se do Berlína, aby svou výmluvností i penzi získal vo-

jenskou pomoc pruskou, zárove pak aby odevzdal králi pru-

skému list krále Stanislava Augusta (ze dne 31. kvtna), v kterém

král polský pimlouval se u spojence polského, aby pispl vo-

jenskou pomocí ohrožené nové ústav. Než ani výmluvnost hra-

bte Potockého ani list králv nemly úinku ; král pruský vy-

mluvil se jednoduše, že nová ústava bez jeho vdomí a bez jeho

úastenství prohlášena, že spolek prve uzavený z docela jiných

okolností vzešel a nové ústavy se netýkal: za to však nabízel

král své prostednictví, kdyby vládnoucí strana zekla se nové

ústavy. V tu samou dobu podal i vyslanec dvora vídeského

vyjádení, že císa v náhledech svých o záležitostech polských

úpln se shoduje s dvorem berlínským a petrohradským.

Tak stálo Polsko úpln osamocené a beze vší nadje na cizí

pomoc, a postavení krále, na kterého vznesena v osudné té chvíli

diktatura a zárove i odpovdnost, nebylo vru závidní hodné.

Vojsko polské rozmnoženo celkem asi na 57.000 muž, z nichž

na bojišt dostaviti se mohlo na 40.000 muž. Vojsko to však

sestávalo z polovice z jízdy, bylo vesms špatn a nedostaten

ozbrojené a ošacené, dlostelectvo bylo v stavu bídném, zásob

vojenských vbec nebylo; když pak v poslední chvíli se pomý-

šlelo na zakoupení zbraní a zásob vojenských, zapovzeno jest

obé v sousedních zemích a zbran objednané v daleké cizin

došly až po válce. Penz rovnž nebylo, nebot pjka za hra-

nicí v poslední chvíli uskutenna nebyla, jelikož nebylo spo-
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Ichlivé zástavy. Král požádal priuce Wilrtemberského. aby pe- 1792

vzal vrchní veleuí, ale ten v poslední chvíli též odekl.

Tu svil král vrchní velení synovci svému Josefu Poíía-

tovskému. který s tžkým arci srdcem odejel k armád, aby

uinil, co vbec bude možného. Rozdliv vojsko na ti sbory

odevzdal generál Josef Poatovski velení nad levým kídlem

Vlohorskému. sám podržel velení nad sborem stedním a ve-

lení nad pravým kídlem odevzdal nadjnému mladému gene-

rálu Tadeáši Košiuškovi, kterýž vychován jsa v kadetní škole

Varšavské, vycviil se ve Francii a pak i ve válce za svobodu

americkou.

Armáda ruská, vracejíc se po vtšin z vítzn války tu-

recké, ítala celkem 100.000 muž rozdlených ve dv ásti

:

jižní 64.000 muž mla pod velením generála Kachovského ve

tech sborech od Beuderu. Kyjeva a Mohileva postupovati proti

Poiiatovskému, druhá pod vedením generála Kreetnikova mla
obsaditi Litvu. Proti dobe vycvien a dobe vedené armád
této bylo arci vojsku polskému tžko bojovati, i není s podi-

vením, že generál Poatovski pi soustedných pohybech vojska

ruského, když vojsko jeho stále s nkolika stran ohrožováno,

ustupovati musil až k ece Buhu. kdež koncem ervna od hranic

haliských až za Brest Litovski zaujal postavení opevnné, kdežto

armáda litevská souasn z Litvy vytlaená dolení tok Buhu až

k ústí do Visly obsadila. Xež ani tu nebylo jistoty a bezpeí,

nebot eka Buh. v lét tém vyschlá, nemohla býti velikou

l)ekážkou vojsku ruskému, kteréž na celé té áe pešlo k útoku

a zatlailo Poláky: k srážce vážnjší i)išlo pouze u Dubnky
na hranici haliské. Tu postavil se totiž Rusm generál Koš-

iuško se 7000 muži v pevném postavení; generál Kachovski

pešel však po krátké šarvátce dne 17. ervence eku Buh a

na druhý den pedsevzal útok na pevné postavení Košiuškovo.

Po dvouhodiuné stelb z dl hnalo vojsko ruské útokem a do-

bylo po tžkých arci ztrátách opevnní polská na návrší u Uchanky

a Voly, ímž Košiuško pinucen rovnž k ústupu.

Armáda polská ustupovala tehdy již v úplném nepoádku

k Lublinu a odtud dále k Visle. Když pak provolání královo
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l^íSS (ze dne 4. ervence), aby celý národ povstal k boji, nemlo

výsledku, vzala válka rychlý konec: generál Kachovski, došed

do Lublina, obdržel totiž dne 25. ervence zprávu vyslance ru-

ského ve Varšav, že král a tudíž i celá armáda polská pi-

stoupili ke konfederaci (24. ervence) Targovické, rozšíené za-

tím po celé východní ásti Polska od Rusu obsazené i na jiných

stranách dosud neobsazených, ímž i další píina k válce od-

stranna. Hlomoz zbraní tedy ustal, vojska zstala v tch po-

staveních, která práv zaujímala. — Pvodcové padlé práv

ústavy, Ignác Potocki, Malachovski, Sapieha, Kollataj, podobn

i generálové Josef Pohatovski, Košiuško a j. odejeli za hranici.

Konfederace Targovická organisovala se nyní bez pekážky

po celé zemi, tak že dne 11. záí v Brestu Litovském prohlá-

šena býti mohla generální konfederace polsko-litevská, jejížto

spolená ili generální rada dne 25. íjna pesídlila do Grodna.

Neteba teprve podotýkati, že konfederace soustavn rušila ve-

škerá ustanovení a zaízení tveroletého snmu, jakož že i pí-

vrženci strany protivné dsledn jsou pronásledováni : sám král

donucen jest od konfederace, aby ve zvláštní proklamaci od-

soudil jednání snmu tyletého, vdcové pak snmu toho, Ma-

lachovski, Ignác Potocki a Kollataj dáni v obžalobu, aniž by

arci, jsouce za hranicí, souzeni býti mohli. Starý poádek ml
konen obnoven býti na píštím snmu, který na budoucí rok

svolán býti ml do Grodna; zvláštní komise, zvolená již v pro-

sinci, mla vypracovati návrhy pro snm tento. Prve však než

došlo k obnovení starého poádku a pravidelných zase pomr,
pekvapena jest konfederace událostmi, které sama arci neza-

vinila a které vyvinuly se mimo ni.

14. Druhé rozdlení Polska (]793).

Pi poátku války francouzské výše zmínné sešel se císa

František II. s králem pruským v Mohui (v ervenci 1792),

a mezi jiným jednáno též o uhrazení útrat válených. Od Francie

náhradu žádati bylo nemožné, jelikož oba spojenci picházeli

jako zastáncové zásad monarchických, i pomýšleno tedy na ná-
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hradu jinou. Císa vyslovil tehdy dávné pání rodu habsbur- 1''92

ského, vymniti Nizozemí za Bavorsko, král pruský pak vystoupil

se žádostí, aby v náhradu za útraty válené dostal mésta Gdask
a Toru i njaké to vévodství velkopolské, ehož se marn do-

máhal od Polák.

Výprava válená proti Francii, podniknutá se znanou silou

vojenskou, nejen že se nezdaila, ale armáda francouzská po-

stupovala za prchajícími spojenci i do Nizozemí i k Rýnu.

Francouzská revoluce hrozila tedy útokem samé stední Evrop
v tu samou dobu, kdy král francouzský Ludvík XVI. nalézal se

ve vzení, zbaven jsa již královské dstojnosti a oekávaje svého

odsouzení.

Pirozeným následkem tohoto obratu vcí bylo vyjedná-

vání o válenou koalici celé Evropy proti Francii. Pi jednání

tom tém jednomyslném inilo jediné obtíže Prusko, kteréž

žádalo, aby prve než do nové války potáhne, jak za výlohy

války minulé tak i nastávající obdrželo náhradu v Polsku, bez-

tolio prý zmítaném revoluními zásadami jako Francie : a pon-
vadž pruská armáda tehdy v Evrop považována za nejlepší,

bylo všeobecné mínní, že bez ní výpravu podniknouti nelze.

Po delším jednání svolil tedy (10. prosince 1792) vídeský dvr
k požadavku krále pruského, akoliv se o náhrad císaov více

nemluvilo, a zavázal se, že vymže i svolení Ruska.

Císaovna Kateina, která prve odmítla ujednání mohu-
ské, povolila nyní naléhání obou dvor, vídeského i berlínského,

jsouc rovnž rozhodnou nepítelkyní revoluce francouzské, proti

níž v boji mlo se pokraovati, i oznámila obma dvorm své

svolení s doložením, že i ona se súastní dlení, „aby starodávné

ruské zem, od ruského obyvatelstva obydlené a vyznávající

stejnou víru, vysvobozeny byly z jama". Tím ujednání skon-

eno a podepsáno dne 23. ledna 1793. 1793

První zvst o osudu hrozícím Polsku obdržela konfederace

Targovická ješt ped koncem r. 1792. Konfederaté interpelo-

vali tudíž V3'slance pruského, žádajíce o vyvrácení obíhajících

povstí, obdrželi však (16. ledna 1793) za odpovd, že zejména

ve vévodstvích velkopolských šíí se zásady francouzského jako-

J. L. Pí: Djiny nár. ruského 27



258 ^^^- Kateina II. — Rozdlení Polska.

l^?3 binismu, a král pruský že tudíž imceu jest, aby volné mohl

súastniti se výpravy proti Francii, obsaditi tato vévodství voj-

skem svým, i žádá, aby vojsko jeho pátelsky pijato bylo.

Když pak vojsko pruské nemeškalo a obsadilo nejen Gdask

a Toru, ale i nkterá vévodství velkopolská ješt bhem ledna,

usnesla se (31. ledna 1793) rada konfederace, vytlaiti brannou

mocí vrolomného souseda z Polska, obrátila se (6. února) k ca-

revn Katein o pomoc a vyzvala provoláním (11. února) celý

národ do zbran proti Prusm- Než opravdové njaké srážce,

ku které se chystaly nkteré oddíly vojska polského, zabránili

velitelov vojska ruského, a vyslanec ruský vyzval konfederaty

(18. února 1793), aby odvolali své provolání k národu o vše-

obecném ozbrojení proti Prusku. Konfederaté podvolili se žá-

dosti vyslance ruského, ale náelníci konfederace, Felix Potocki,

Branicki, Éevuski i jiní vzdali se svých hodností v konfederaci,

tušíce zlý konec její; za maršálka konfederace zvolen jest vé-

voda Sradský Valevski.

Osudné ohlášení toho, co pijíti mlo, dostalo se konfede-

raci 9. dubna 1793 pípisem vyslance ruského, v kterémž Poláci

vinni jsou z jakobinismu. proti kterému sousední ti moc-

nosti nemohly nalézti jiného prostedku, „le zúžení hranic Kei

pospolité, ímž by bez porušení starých svobod polských možné

bylo, dáti a zabezpeiti Polsku moudrou ústavu, která by v stavu

byla zmatky a nepoádky zameziti a potlaiti . . . mocnáové

uvedených zemí ohlašují tedy veškerému polskému národu tento

úmysl svj. a vyzývají jej, aby se co nejdíve shromáždil na

snm k pátelské porad o vci této." Podobný pipiš podal

konfederaci též vyslanec pruský.

Tmito pípisy obou vyslanc dovdla se teprve konfede-

race a s ní celý národ o osudu, jaký Polsko oekával. Nový

maršálek konfederace Valevski podal sice protest proti pípism

tm a vzdal se hodnosti své, ale rada konfederaní neprotivila

se dlouho svolání snmu za píinou druhého rozdlení Polska.

Po návrhu vyslance ruského obnovila tudíž zrušenou na snmu
tyletém stálou radu, a tato svolala za píinou voleb sumíky

po vévodstvích. Tyto sešly se v kvtnu, ale pouze v tch vévod-
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stvích, která po druhém rozdlení pi Polsku zstati mla; po- i^^&S

dobn nepipuštni do snmík ti, kdož písahali na ústavu

3. kvtna. Pohrožením i sliby zvoleni jsou tudíž až na malé

výminky lidé, od kterých se oekávati dalo, že nebudou se pro-

tiviti novému rozdlení Polska.

Snm sešel se 17. ervna 1793 v Grodn; konfederace Tar-

govická úadovala však vedle snmu dále až do 15. záí, kdež

od snmu zrušena jest.

Na snm pijel do Grodna i sám král. Ubohý staec hledl

s opravdovým žalem na úpadek vlasti své, který jí hrozil no-

vým rozdlením, i obrátil se ješt ped svoláním snmu k ca-

revn Katein s vyjádením, že radji korunu svou složiti chce,

než aby nové rozdlení Polska podepsati ml, dostal však za

odpovd, že tento okamžik by nejmén píhodným byl; pak

teprve odhodlal se k cest do Grodna.

Dva dny po zahájení snmu podali oba vyslancové, pruský

i ruský, stejn znjící pípisy snmu, v nichž žádali, aby snm
jako r. 1773 zvolil delegaci, která by vyjednávala neb vlastn

potvrdila nové rozdlení. Snm sestávající z vtší ásti z pí-

vrženc Ruska, odpovdl na pípisy ty rozdílné; ruskému vv-

slanci odpovdl, že carevna nemže pece nutiti snm k po-

tvrzení nového rozdlení Polska, jelikož by podobné jednání

ospravedlniti nemohla: pruskému vyslanci pak krátce podána

žádost, aby pruská vojska opustila území polské.

Rozumí se, že vyslancové s odpovdí snmu spokojeni ne-

byli ; obnovili tudíž dne 24. ervna svou žádosf . Když však ani

této žádosti neuinno zadost, a sezení snmovní vždy bouli-

vjšími se stávala, dal vyslanec ruský dne 2. ervence dvanácte

nejboulivjších poslanc zatknouti, propustil je však v krátce

na svobodu. Za to týž vyslanec ruský podal dne 1(3. ervence
nový pipiš snmu, v nmž pravil, „že každé další odkládání

a protivení se, dáti delegaci žádané plnomocenství. bude vy-

kládáno v ten smysl, že snem odmítá vyjednávati dále pátelsky

s vyslancem ruským, což za vypovzení války považovati se

bude^ Tu zvolena jest již bez odporu žádaná delegace a splno-

mocnna jest uzavíti smlouvu — ale pouze s Ruskem. Delegace

17*
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i'^3 ta podepsala dne 23. ervence smlouvu s Ruskem, a snm ji

dne 17. srpna po delší boulivé debat 63 hlasy proti 21 schválil.

Smlouvou tou odstoupilo Polsko na vné asy, bez nárok na

vrácení i beze všech výminek carevn ruské i všem jejím ná-

stupcm všechny zem a kraje, ležící za pohraninou arou od

eky Dviny pes Nsviž, Pinsk, Vyšgorod až k hranici Haliské,

celkem 4157 D mil s 3,055.000 obyvateli.

Nastalo obtížné jednání s vyslancem pruským. Snm splno-

mocnil delegaci, aby vyjednávala s vyslancem pruským o ob-

chodní smlouvu, nikoli však o odstoupení zem. Na takové

vyjednávání vyslanec pruský arci pistoupiti nechtl, a když

jednání se protahovalo bez výsledku, žádal na vyslanci ruském,

aby užil násilí, což mu však odepeno. Tu obrátil se vyslanec

pruský o radu ku králi svému, tento pak požádal carevnu ruskou

o zprostedkování : i rozhodla carevna Kateina, aby dle smlouvy

uinné Prusku ás území polského sice postoupeno byla, ale

s podmínkou výhodné pro Polsko obchodní smlouvy.

Tak stály vci, když záležitost tato ve snmovn opt pišla

k ei. Jestli však snmovna díve nechtla slyšeti o postoupení

území, zapovdla nyní delegaci veškeré další jednání s vyslan-

cem pruským. Následovala od 26. do 30. srpna boulivá sezení,

v kterých jevila se co nejvtší nenávist k Prusku. Marné byly

lirozivé pípisy vyslance pruského, marné domluvy vyslance

ruského, marné i podplácení poslanc. Když poslanec Podhorski

mluviti se jal pro postoupení, pohnán jest jako zrádce vlasti

ped soud snmovní; když vbec uinna zmínka o postoupení,

strhla se pravá boue ve snmovn.

Vyslanec ruský nalézal se v tu dobu ve zvláštním posta-

vení. Vázán svými instrukcemi hovl v jisté míe Polákm,

i odporoval naléhání pruského vyslance k použití bezohledného

násilí. Když pak boue ve snmovn nemly konce, váhal a

konen odhodlal se k použití podobného prostedku, jaký kdysi

v Radom se osvdil.

V noci z 1. na 2. záí naplnno Grodno vojskem ruským

a na nádvoí zámeckém, ped snmovnou, postavily se dv set-

niny granátník s nkolika dly; dstojníci ruští zaujali ve
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snmovn sedadla diváka a byli tak svdky zasedání, zapoa- 1793

tého dne 2. záí ve 4 hodiny odpoledne a nemén boulivého

než pedcházející. Po dvouhodinném kiku proti násilí vyslána

jest o 6. hodin deputace k vyslanci ruskému, aby vojsko ruské

odstoupilo od snmovny a dstojníci aby vyšli ze snmovny.

Okolo 8. hodiny navrátila se však deputace zvstující, že vojsko

díve neodstoupí a snmu dovoleno nebude rozejíti se, pokud

delegaci nebude dáno plnomocenství k podepsání smlouvy s Pru-

skem na odstoupení území i jiných lánk smlouvy. Po pro-

hlášení tom následovalo opt boulivé rokování. Konen ke

4. hodin z rána dal snm (61 hlasy proti 23) delegaci žádané

plnomocenství, avšak s tou podmínkou, aby díve vyjednána

byla obchodní smlouva, aby arcibiskupu Hnzdenskému pone-

chány byly jeho dchody, z kterých by v Polsku žíti mohl, aby

poklady kláštera estochovského vydány byly Polsku a j.

Vyslanec pruský však s výsledkem tímto spokojen nebyl,

žádaje dle instrukcí svých bezvýmineného postoupení i ohlásil

vše králi pruskému, kterýž odhodlal se navrátiti se z výpravy

proti Francii, aby s vtším potem vojska do Polska vtrhnouti

mohl. Zpráva o tomto úmyslu krále pruského, jakož i zvst, že

i císa žádá nyní ást Polska, mla ten úinek v Petrohrad, že

vyslanci ruskému poslán rozkaz, aby jakýmkoliv zpsobem hledl

vymoci bezvýminené odstoupení území Prusku.

Následkem tohoto rozhodnutí podali oba vyslanci ruský

i pruský snmu pipiš (21. záí), v kterémž žádali, aby snm
povolil bezvýminené odstoupení. Snm však uinil usne-

sení, že radji vzdá se veškerého vyjednávání s Pruskem, než

by upustil od výminek, i žádal vyslance ruského o prosted-

nictví. Když pak takto žádost obou vyslanc odmítnuta, opako-

valy se dne 23. záí scény podobné onm ze dne 2. záí. Vojsko

ruské obsadilo Grodno, dv setuiny granátník a 4 dla posta-

veny na nádvoí zámeckém, sezením snmovním pítomen byl

generál Rautenfeld.

Zasedání dne 23. záí bylo rovnž velmi boulivé. Když pak

dvojí deputace, vyslaná k vyslanci ruskému, zstala bez vý-

sledku, uinil konen po pl noci poslanec Rainski návrh,
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1793 aby snmovna podala protest proti uinnému jí násilí, návrh

na odstoupení tízemí Prusku aby však pijala mlením. Návrh

tento velice se líbil snmovn, i pistoupeno ihned k vypraco-

vání protestu, v kterémž eeno: „Vyhlašujeme, že nemohouce

ujíti násilí ani obtováním život svých, ponecháváme osvobo-

zení vlasti, kteréž nyní není v moci naší, štastnjší budouc-

nosti. Návrh pak vyslance ruského, akoliv protivný jest právm

a páním našim, pijímáme, jsouce nuceni pijmouti jej." Pak

teno plnomocenství delegaci, aby bezvýminené odstoupení území

Prusku podepsala, naež nastalo všeobecné mlení. Ke tvrté

hodin z rána povstal na doléhání generála Rautenfelda mar-

šálek snmovní, aby pedložil snmovn otázku, zdali souhlasí

s návrhy uinnými a svoluje k bezvýminenému odstoupení

území polského Prusku. — Ve snmovn všeobecné ticho. —
Maršálek optuje svou otázku — a opt vše ticho. Maršálek

opakuje svou otázku po tetí — a opt vše mlí. Tu ohlašuje

maršálek, že návrh jednomysln jest pijat, a osudné sezení

skoneno.

Na druhý den zapsali poslanci svj protest do knih mst-

ských a 25. záí podepsána jest smlouva s Pruskem bezvými-

nené. Smlouvou touto pipadly Prusku na vné asy a bez

nárok na vrácení zem ohraniené rovnou linií, táhnoucí

se od hranic slezských na míli od estochovy až k ece Pilici,

pak podél eky této, dále podél eky Skrnvky a Bzury až

k jejímu ústí do Visly, a konen msta Gdask a Toru ;
—

celkem území 1061 D mil s 1,136.000 obyvatel.

Tak ukoneno druhé rozdlení Polska.

Snm potom zabýval se záležitostmi zemskými: sestoupiv

se v konfederaci tak zvanou Grodenskou, obnovil celkem ústavu

z doby ped r. 1788 s tím pouze rozdílem, že králi ponecháno

právo zrušiti usnesení snmovní, snmm odato právo moci

výkonné, šlechticm odato právo soudnictví nad sedláky, na

zabití sedláka ustanoven trest smrti atd. S Ruskem uzaven

dne 16. íjna spolek, kterýmž oba státy zaruily si navzájem

své zem v Evrop a slíbily si vzájemnou pomoc vojenskou;

Rusko zaruilo ústavu polskou, Polsko slíbilo neuzavírati bez
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védomí Ruska žádné spolky s druhými mocnostmi a konen l^í*3

uzavena mezi obma obchodní smlouva. Bhem dalších ty
nedl uspoádal snm záležitosti finanní a vojenské (vojsko

mlo ítati odtud 15.000 muž) a zrušil veškerá ustanovení kon-

federace Targovické. Tím ztenené arci Polsko vrátilo se opt
do pomr normálných.

15. Povstání Košiuškovo (1794).

Osudný konec konfederace Targovické nemohl zstati bez

úinku na rozhárané pomry stran v Polsku : strana starého po-

ádku, kteráž opírala se o Rusko, musila pirozené klesnouti na

mysli neoekávaným a zárove i nezavinným druhým rozdlením

Polska, strana pak konstituce 3. kvtna, kteráž stavla své na-

dje na Prusko, jsouc rozhoena svým zklamáním se v Prusku

jakož i násilným perušením své vlády, nyní, po nezdaru strany

])rotivné, pirozen vyhledávala píležitosti k projevm své roz-

hoenosti, i oekávala okamžiku, kdy zase uchopí se vesla.

Veejné projevy podobného rázu vyškytají se již v konci

roku 1792 i pi divadelních pedstaveních, kde každá na-

rážka využitkována k politické demonstraci, a podobn i jinde

ve veejnosti. Roku 1793 tvoily se po celém Polsku již tajné

kluby, v kterých se zejm mluvilo o povstání; v sri)nu téhož

roku objíždl dokonce Košiuško v pestrojení zemí polskou,

umlouvaje povstání s dstojníky, šlechtici a jinými: povstání

mlo vypuknouti ješt koncem r. 1793, pozdji však terrain ten

opt odroen.

Nemálo pispl k rozkvašení myslí i tehdejší stav Francie:

události francouzské revoluce nemálo psobily na rozdráždní

mysli polské, a události válené budily neb odjímaly nadje, jak

kdy na kterou stranu vítzství se klonilo. Když pak zákonem

Karnotovým, aby všichni mladí lidé od 18 do 25 let ozbrojeni

byli, Francie získala ohromnou armádu ítající 1,200.000 mužíi

a následkem toho i výbojn vystoupiti mohla proti spojené

Evrop, jednalo se Francii též o oslabení spojenc, kteréž se

snadno docíliti dalo, když by spojenci i jinde zamstnáni byli.

Proto pijat jest ochotn vyslanec emigrace polské advokát Bars
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1794 od vdc konventu, plány emigrace o zapoetí povstání jsou

schváleny a na provedení povstání poskytnuty jsou penžité pro-

stedky. Souasn psobil vyslanec francouzský na Portu ture-

ckou, aby použila zápletk politických a vynutila na Rusku

zmnu míru posledn uzaveného v Jassích; když pak Rusko

požadavek turecký odmítlo, zpsobil vyslanec francouzský, že

sultán vydal rozkaz, aby ozbrojeno bylo 120.000 muž proti

Rusku. Tak hrozila tedy Rusku nová válka turecká, a jelikož

nebylo jiného vojska pohotov, musila nejvtší ást vojska ru-

ského z Polska odtáhnouti na hranice turecké, aby pod vedením

generála Suvorova a Dolgorukého elilo Turecku.

Když vojsko ruské v Polsku takto zteneno jest na 20.000

muž, naléhal vyslanec ruský, aby armáda polská ztenena byla

dle usnesení posledního snmu na 15.000 muž, tak sice, že

z pluk polských polovice mužstva propuštna býti mla. Dne

15. bezna 1794 provedeno jest tedy po vtšin propuštní vo-

jín polských ; z pluku Dzalinského stojícího ve spojení s emi-

grací a tajnými kluby, propuštno však na oko pouze 16 muž,

generál Madalinski, stojící se svým plukem (1400 muž) u Ostro-

lenky, však pímo odepel propuštní svých vojín, pešel u Vyš-

gorodu Vislu a dal se s plukem svým na pochod územím pru-

ským ke Krakovu, v jehož okolí Košiuško povstání pipravoval.

To byl poátek povstání.

Porušení hranic pruských se strany pluku Madalinského

mlo sice za následek, že král pruský žádal ve Varšav zadost-

uinní i ohlásil obsazení pohraniných kraj polských voj-

skem pruským; stálá rada však dala na vli králi pruskému,

aby potrestal Madalinského dle vle své, pakli se ho zmocní,

i vyžádala si, aby vkroení vojska pruského do Polska nemlo

následk.

Povstání samo zaalo v Krakov. V noci ze dne 23. na

24. bezna 1794 vešel Košiuško s pívrženci svými do Krakova,

jehožto obyvatelstvo vtšinou pidalo se k nmu ; když pak téže

noci slabá posádka ruská z hradu krakovského odtáhla, prohlá-

šena jest dne 24. bezna na radnici konfederace Krakovská, neb

jak astji se íkalo, povstání, kteréž mlo za úel osvoboditi
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Polsko od cizího jama a obnoviti celistvost hranic polských — 1'i'í'í

ímž arci smovalo proti všem tem mocnostem, úastnivším se

v dlení. Košiuško prohlášen jest za diktátora povstání, jemu

po boku mla úadovati nejvyšší rada národní, v jejížto ele

nalézali se hrab Ignác Potocki a Hugo KoUataj. Veškerý

mladý lid od 18 do 27 let ml chopiti se zbran na osvobození

vlasti i vypsána všeobecná znaná da k úelm národního

ozbrojení. Piovnž zízen soud hrdelní, jehož úelem bylo pede-

vším jinak smýšlející obany nebo lépe stranu starého poádku

stíhati a odsuzovati k vzení, smrti i ztrát majetku (vypravuje

se. že v krátké dob skonfiskováno jmní v cen 600 milion).

Prohlášeno totiž za zásadu: „Kdo není s námi, je proti nám;

kdo nespojí se s tmi, kdož písahali proliti krev svou za vlast,

má bud plány proti své vlasti v mysli, neb jest lhostejný: ale

i lhostejnost jest za nynjších okolností zloinem."

Zatím verboval Košiuško v okolí Krakova na vojnu, i da-

ilo se mu v té píin dobe, nebo lid v okolí krakovském,

tak zvaní Krakovjaci, zachoval jistý ráz samostatnosti a živou

povahu, snad proto, že na statcích biskupských nebyl tak uja-

men jako jinde na statcích šlechty: nedostatek zbran nahradil

Košiuško tím, že promnil selské kosy v zlou zbra narovnáním

jich, i postavil tak na bojišt nový druh vojka, tak zvané kosi-

ne. Mezi tím zamstnán byl Madalinski sborem ruského vojska

vedeným Denisovem : Košiuško pospíšil mu ku pomoci a dne

4. dubna svedl bitku u Bradavic, na sever od Krakova, v které

sbor ruský utrpl nkterých ztrát.

Tento první úspch válený nemálo pispl k rychlému ší-

ení se povstání, kteréž organisováno nyní ve všech tém vé-

vodstvích polských dosud svobodných; i v samé Varšav to velo.

Ve Varšav leželo tehdy posádkou 4000 vojska polského a na

7000 vojska ruského. Pi všeobecném kvašení myslí necítil se

však vyslanec ruský Iglštrem bezpeným vzdor provolání krále

(11. dubna) varujícímu ped výstednostmi: vymohl na stálé radé

rozkaz (16. dubna) k zatení 20 elnjších osob, píchylných

povstání, a zárove i mandát, aby dne 18. dubna pluky polské

ve Varšav byly odzbrojeny, tak aby nemohly pidati se k po-
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1794 vstání. Obojí rozkaz prozrazen však ped asem, a náelníci no-

vého hnutí usnesli se v tajném shromáždní, odbývaném u ševe

Kilinského. jednoho z'vdc lidu, zaíti díve povstání, než by

ruské vojsko obsadilo zbrojnici varšavskou a odzbrojilo pluky

polské, i smluvili se záhy s dstojníky pluk polských za tou

píinou.

Na zelený tvrtek (17. dubna) mezi 3. a 4. hodinou zrána

dáno znamení na poplach zvony varšavskými, slab obsazená

zbrojnice dobyta od hulán a lidu sbíhajícímu se rozdávána zbra.

Pluky polské, získané pro povstání, scházely se ze všech

stran a postavily se v elo ozbrojenému lidu. Pluky ruské rovnž

na poplach všeobecný chopily se zbran, ale nemajíce rozkaz,

zstal každý na svém stanovišti a každý pluk hájil se jak mohl

proti útoku vojska a lidu. I vyslanec ruský vybouen ze sna;

ztéží podailo se mu soustediti v paláci svém a piléhajícím

paláci Briihlovském 1200 muž, s kterými se hájil po celý den

proti prudkému útoku povstání ; soustediti vojsko ruské se ne-

podailo, nebot poboníci vyslancovi, kteí potebné rozkazy

jednotlivým plukm donésti mli, jsou pobiti od lidu.

Ve všeobecné vav povstání opuštn i král od své osobní

stráže; i vyšel na ulici, aby slovem svým ukrotil rozbouený

lid — ale nikdo nedbal na jeho slova. Vojsko polské i ozbrojený

lid hnali útokem na jednotlivé oddíly ruské, stílejíce nejen

z ulice ale z oken sousedních dom, až nejvtší ást vojska ru-

ského se znanými ztrátami msto opustila. Než na tom nebylo

dosti: kdekoliv se njaký Pius na ulici ukázal, jest ubit; domy,

kde Rusové (obchodníci a pod.) bydleli, jsou dobyty, Rusové po-

biti a domy vyloupeny ; kde se njaký podobný dm dobyti nedal,

jest zapálen a obyvatelé jeho, utíkajíce ped plameny, od lidu

pobiti.

Nastala jasná jarní noc — a po ulicích varšavských roz-

léhalo se ješt dunní dl, výstely runí zbran, rachot bubn,

inkot me, kik vítzných revolucioná, vzdychání ranných,

chrapot umírajících a v to mísily se smutné zvuky zvon zvo-

nících na poplach, a vše zahaloval hustý dým. Konen ped pl

nocí umlkly zbran na nkolik hodin. Rusové drželi se ješt na
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trecli místech: v paláci vyslaneckém, v Borchovském paláci a 1'91

v gdaském dvoe. Iglštrem oekával, že pluky ruské vyšedše

z Varšavy soustedí se a na druhý den udeí na Varšavu ;
ale

zbytky ruských pluk shromáždily se sice, avšak nevdouce, co se

s vyslancem stalo, daly se na pochod od Varšavy.

Na druhý den (18. dubna) zaal boj znovu. Hlavní útok

namíen na palác vyslanecký, kdež se posádka udatn bránila,

až napadena jest ze zadu, ze zahrad. Tu podailo se Iglštremu

proklestiti si cestu z msta zahradami se zbytkem posádky pa-

láce; palác jest vyloupen a vypálen. Druhé dv posádky po

znaných ztrátách se vzdaly. Tak skonen dvoudenní boj úplným

vítzstvím povstání. Ze 7000 ruského vojska zabito jest 2200

muž, ranno 120, zajato 2000, Rusy soukromé nepoítaje. Oddíl

vojska pruského v tu dobu stál u samé Varšavy, ale neuznal za

dobré, pispti posádce ruské.

Následujícího dne (19. dubna), když ani ruské ani pruské

vojsko se neukázalo, dán konen rozkaz k odzbrojení luzy, která

se vlastn pouliního boje súastnila, a na radnici prohlášeno

pistoupení ke konfederaci neb povstání krakovskému, Košiuško

uznán za vrchního velitele ozbrojené moci, i uinna prohlášení,

podobná onm v Krakov. Prozatímní vlády uchopila se nov

zvolená národní rada, kteráž i vyslancm cizím oznámila, aby

v záležitostech pouze k ní se obraceli, což tito uinili až na

pruského, kterýž vyžádal si své prvodní listy a odejel z Var-

šavy, což znamenalo zrušení všech styk s Pruskem, jakéž oby-

ejn pedcházívá válku. Krále v té dob nikdo si nevšímal,

i musil býti spokojen, když mu prost ohlášeno, co se stalo;

když však roznesla se povst, že král z Varšavy ujíti míní, ob-

sazen zámek stráží obanskou a král postaven pod dohlídku.

Od 19. dubna, kdy Varšava prohlásila se pro povstání, stalo

se msto toto stediskem revoluce. Dne 25. kvtna konen pi-

jeli sera z hlavního stanu Košiuškova i hrab Ignác Potocki a

Kollataj a sestavili znovu nejvyšší národní radu z osmi len
sestávající, v kteréž Potocki pevzal záležitosti zahraniní, Kol-

lataj finanní; pedsednictví stídalo se dle stáí.
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1794 Mezitím pidala se k povstání i Litva po pílíladu msta
Vilna, kdež dne 22. a 23. dubna vytištna jest posádka ruská

od vojska polského a ozbrojeného lidu: ustanovení národní rady,

hrdelního soudu, souzení a odsuzování k smrti strany protivné,

vše to mlo stejný prbh jako v království.

Toto nové povstání polské a jeho hrzy nezstaly arci bez

úinku na ti sousední mocnosti. Král pruský, který práv chy-

stal se v ele 50.000 muž odtáhnouti k Rýnu, upustil prozatím

od tohoto úmyslu i obrátil se k hranicím polským ; císa Fran-

tišek, akoliv zamstnán na Rýn, vypravil 20.000 muž k hra-

nicím polským ; Rusko pak, uvolnné zatím na jihu, když Tu-

recko, zastrašené zbrojením ruským, žádalo o mír, vyslalo dv
armády do Polska — generál Suvorov s vojskem proti Turecku

vypraveným zamíil do Malopolska, generál Derfelden do Litvy.

Ze tí stran blížila se tehdy pohroma na revoluci polskou

a zápas byl píliš nerovný, než aby konený výsledek mohl býti

pochybným.

Po vítzné oné bitce u Bradavic neodvážil se Košiuško

postupovati vped, ale zstával po delší dobu v pevném ležení

nejprve u Butusova a pak v Polance. Teprve když pivedl jemu

na pomoc Grochovski 10.000 muž sebraných ve vévodství Lu-

blinském a Chelmském, vytáhl Košiuško na sever a srazil se

dne 8. ervna u Šekoina ve vévodství Sandomiském s vojskem

ruským a spojeným sním již i vojskem pruským; po nkolika-

hodinném boji bitva ztracena, a Poláky zachránil jen hustý les

ped úplným zniením. Následkem ztracené této bitvy obsadili

Prusové Krakov, a Košiuško postupující k Varšav pronásle-

dován. Na ústupu tom [tirazil ke Košiuškovi i Zajo-ek asi se

6000 muži, poražený krátce ped tím od vojska ruského pod

Derfeldenem u Chlumu a Lublina; než ani posila tato nepo-

mohla Košiuškovi, když se dne 8. ervence po druhé postavil

pronásledujícím jej Rusm a Prusm mezi Slonicemi a Vilano-

vem
;
jsa opt poražen ustoupil v rychlém kvapu a pronásledován

od vítz k Varšav.

Varšava nebývala mstem opevnným ; teprve za poslední

revoluce uinny jsou kolem Varšavy, na levém behu Visly
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okopy, kteréž by arci sotva opravdovému útoku byly mohly 1^94

vzdorovati. Na štstí však nehnalo spojené vojsko, obklopivši

Varšavu, útokem na msto. Dle souasných zápisek vyjádil se

totiž král pruský, že nebude tak bláhovým, aby rozstílel msto,

kteréž mu za nedlouho pipadnouti musí. Za celou dobu oblé-

hání (od 13. ervence do 6. záí) svedeno tedy pouze nkolik

nepatrných šarvátek.

Obležené msto bylo zatím rejdištém rozbouených vášní.

Mšané varšavští nebyli totiž spokojeni, že v národní rad za-

sedali pouze šlechtici; i donucen jest Košiuško jmenovati též

nkteré mšany do národní rady. Rovnž i prostý lid, stále jsa

podncován (jako hlavní podncovatelé jmenují se: jakýsi Dou-

bravka, sekretá Potockého, a jakýs Konopka, díve ve služb

Kollataje), jal se bouiti i žádal bezohledné odsuzování uvzn-
ných ; když pak se nevyhovlo naléhání lidu. napadena jsou v-
zení, a valná ást politických vzi bez milosti povšena. Vzbou-

ení toto arci jest pokoeno, ale k rychlému provádní soud
ustanovil Košiuško vojenský soud na míst dosavadního hrdel-

ního soudu, a tento pokraoval pak rychleji i v souzení i od-

suzování; tehdy i vdcové nkdejší konfederace Targovické, na-

cházející se za hranicí, odsouzeni jsou v nepítomnosti své, a

jména jejich pibita na šibenici.

Ješt jednou zasvitla revoluci nadje : v zabraných Pruskem

zemích vypuklo povstání hlavn následkem hospodaení úedník
pruských, pak i píkladem povstání Košiuškova, a král pruský,

obávaje se, aby neztratil, co již držel, zanechal obléhání Varšavy

a jal se rozkládati vojsko své po zabraných vévodstvích. Tu

i Piusové upustili od obléhání a generál Fersen odtáhl na východ.

Tehdy však postupovalo již od východních hranic hlavní vojsko

ruské. Repnin porazil 12. záí Vlohorského u Vilna a vzal Vilno,

Suvorov pak u Brestu (16.— 18. záí) Srakovského. Suvorov

zdržel se ponkud na Buhu, podporuje jednak postup vojska cí-

saského do vévodství Lublinského a Chelmského, a oekávaje

píchodu generála Fersena, kterýž zatím pešel Vislu. Sbor S-
rakovského znovu sesílený ml mu zabrániti cestu; i pikvapil

sám Košiuško na pomoc a pi blížení se ruského vojska po-
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1794 stavil se na malém návrší u Macjovic (6. íjna). Rusové na-

lezše Poláky, hnali ihned útokem : když pak kosinri záhy za-

ali ustupovati, postavil se jim Košiuško v elo a vedl je

k novému útoku, avšak rann jest. spadl s koné a zajat; vojsko

jeho po krátkém odporu dalo se na útk k Varšav.

Zajetí Košiuškovo bylo pro povstání ranou zlou, nebo on

práv považován za jediného dovedného generála na stran

polské, on snad samojediný svou ideálnou povahou dovedl na-

dchnouti a povzbuditi. Po ztracené bitv u Macjovic zvolila ná-

rodní rada Vaveckého vrchním velitelem a dala rozkaz Poa-

tovskému a Mokronovskému, aby se svými sbory pispli k há-

jení Varšavy.

Vavecki pikvapil tedy do Varšavy i jal se pipravovati

opevnní a hájení Varšavského pedmstí Pragy na pravém behu
Visly. Dne 2. listopadu pitáhl konen Suvorov s 30.1)00 a po-

ložil se ped Pragou a nemeškaje dlouho poruil v noci dne

o. listopadu hnáti útokem ; hradby vzaty jsou bez velkých obtíží

útokem, vojsko ruské vniklo do pedmstí, i nastala v ulicích

se zlá; Praga jest zapálena a když každý spasiti se mínil út-

kem do Varšavy, tu devný most vedoucí pes Vislu prolomil

se pod tíží utíkajícího vojska a obyvatelstva, ímž množství lidí

zahynulo ve vlnách. Celkem prý zahynulo 12.000 lidí, vojska

i obanu bud meem ruským, bud ve vlnách Visly.

Po dobytí Pragy odhodlala se národní rada vyjednávati se

Suvorovem. Vyslán tedy Ignác Potocki do ležení, ale nebyl

pijat. Pak vyslán starosta msta a s ním dne 5. listopadu ujed-

nány podmínky : Varšava se vzdala, zbran a zásoby vojenské

byly vydány, vojsko mlo býti rozpuštno, králi mla býti na-

^Tácena dívjší jeho moc a dstojnost.

Ješt téhož dne 5. listopadu vešlo vojsko ruské do Varšavy.

Národní rada se rozpustila a lenové její opustili Varšavu; ge-

nerálové povstaletí Poatovski, Vlohorski a Mokronovski slo-

žili zbra a vzdali se Suvorovu. Pouze Vavecki odtáhl asi

s 12.000 muži, ale dostižen a poražen jest od Denisova, vojsko

jeho z ásti se rozprchlo, z ásti složilo zbra, Vavecki sám
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jest zajat. Podobn i lenové národní rady z nejvtší ásti jsou l'í94:

zajati od pruského, ruského neb císaského vojska. Povstání

polské vzalo tak konec.

16. Tetí rozdlení Polska (1795).

Již na poátku ervna 1794 vyzvala carevna Kateina II.

dvory vídeský a berlínský, aby vyslaly své plnomocníky do

Petrohradu za píinou si)oleného usrozumní o budoucím osudu

Polska. Z Vídn poslán tedy hrab Kobenzel s naízením,

aby žádal pipojení ty vévodství : Lublinského, Chelmského.

Krakovského a Sandomiského. Podobn poslal král pruský hra-

bte Tauenzina, s doložením, aby pro Prusko hledl co možná

nejvíce získati, jakož aby všemožné se vynasnažil, aby císai

pipadla ást co nejmenší; Prusku mly pipadnouti všechny

zem polské na levém behu Visly, pak ás Žmudi a ást vé-

vodství Plockého a Mazoveckého, tak sice, aby mezi zemmi pru-

skými, ruskými a habsburskými ponechán byl malý pruh zem
jako samostatné vévodství. — Jak z uvedeného vidno, nebylo

mezi temi sousedními mocnostmi více ei o tom, zdali Polsko

rozdliti se má, nýbrž mnoholi každé pipadne.

Akoliv však mocnosti souhlasily v tom, že se dliti má,

nemohly se pece nikterak dohodnouti o koist svou. Po dlou-

hých sporech a dlouhém vyjednávání, které nevedlo k žádnému

konci, pedloženo dne 30. íjna vyjednávajícím diplomatm roz-

hodnutí carevny Kateiny, že pi budoucím dlení Polska Rusku

pipadnou zem až k Buhu a Nmenu, k íši Habsburské pak že

nutn pipojeno býti má i vévodství Krakovské a Sandomiské,

kterých domáhalo se houževnat Prusko.

Ptozhodnutím carevny ruské mlo býti zmenšeno území,

které si král pruský pivlastniti mínil, o dobrou polovici. Ve

vcech podobných býval však rod Hohenzollernský vždy velice cit-

livým, a tak došla dne 28. listopadu do Petrohradu odpovd, že

Prusko radji se o to zasadí, aby území polské z r. 1793 za-

chováno bylo, než aby dopustilo, aby vévodství Krakovské a San-

domiské pipojeno bylo k íši Habsburské; od tohoto požadavku

neml splnomocnnec pruský v niem upustiti. Za to obdržel
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1794 splnomocnnec dvora vídeského naízení, uzavíti s Ruskem

smlouvu ve smyslu výše eeném.
Když za takých okolností dne 18. pros. 1794 zahájena ádná

konference o záležitosti polské, bylo mezi pány diplomaty na-

pjetí znané, které jen vzrostlo, když splnomocnnec ruský

oznámil hned pi poátku konference, že carevna Kateina II.,

srozumvši se se stavy kurlandskými, zamýšlí Kurony pipojiti

k íši Ruské. Když pak dále prohlášeno, že dvr vídeský a petro-

hradský dohodly se na tom, aby vévodství Krakovské a Sando-

miské pipojena byla k íši Habsburské, setkalo se prohlášení

to s rozhodným odporem splnomocnnec pruského, který konen
s protestem konferenci opustil.

Páni diplomaté rozešli se tedy v pímém nepátelství. Na

]7í)5 to dne 3. ledna 1795 uzavena smlouva mezi císaem Franti-

škem a arovnou Kateinou, kterou císai zabezpeena jsou

výše jmenovaná tyi vévodství polská, ob mocnosti mly si

navzájem pomáhati, kdyby došlo k válce s Pruskem, a carevna

Kateina pistoupila ke koalici proti Francii, tak že lodstvo

ruské mlo spolen s lodstvem anglickým, jako roku 1793 se

stalo, spolen operovati proti Francii.

Král pruský naproti tomu protestoval proti podobnému roz-

dlení Polska, pi kterémž by Prusko nedostalo vévodství Kra-

kovského a Sandomiského, uzavel dne 5. dubna 1795 mír

v Basileji s Francií a odvolal své vojsko od Rýna. aby je sou-

stediti mohl na hranici polské. Zpráva o míru basilejském a

pohybech vojska pruského zpsobila však velikou nevoli v Petro-

hrad, nebo carevna Kateina horlila nemálo proti revoluci fran-

couzské, a generál Suvorov obdržel rozkaz, aby soustedil vojska

k pochodu proti Prusku.

Když však chystalo se k válce, rozmyslil se král pruský

v poslední chvíli, a žádal, aby obnoveno bylo vyjednávání o roz-

dlení Polska. Dle pání krále pruského pokraováno tedy ve

vyjednávání v Berlín (9. srpna 1795), a králi pruskému ped-

ložena smlouva ze dne 3. ledna 1795 jakožto jediný možný zá-

klad dalšího vyjednávání. Stží povedlo se Prusku vymoci na

vyslanci dvora vídeského, aby Prusku postoupena byla alespo
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ás zem mezi Vislou a Buhem v okolí varšavském. Tak pode- 1795

psána dne 19. íjna i Pruskem smlouva o tetím rozdlení Polska

:

Rusko obdrželo 2183 mil s 1,176.000 obyv., íši Habsburské

pipadly 834 n míle s 1,037.000 obyv., a Prusku 697 Q mil

s 940.000 obyv.

Král Stanislav August žil po dobytí Varšavy njaký as
v tomto mst, pozdji pesídlil do Grodna. Když však smlouva

o tetím rozdlení Polska podepsána, složil dne 5. listop. 1795

korunu polskou a odebral se do Petrohradu, kdež 12. února

1798 život svj dokonal. V Petrohrad žil tou dobou i diktátor

poslední revoluce polské, Tadeuš Košiuško ; když však v Petro-

hrad si zvyknouti nemohl, dovoleno mu, aby se odsthoval do

Švýcarska, kdež mu Rusko až do smrti vyplácelo plat generála.

Tak zmizelo Polsko z mapy evropské: vlastní Polsko s krá-

lovstvím Haliským podleno mezi íše Habsburskou a Pruskou,

Litva, Bílá a Malá Rus, byvše po tyi sta let ve spojení s Pol-

skem, pipojeny k Velké Rusi.

17. Poslední rok panováni Kateiny II. (1796).

Ku konci panování Kateiny H. vedena válka na dalekém

jihovýchod s Persií, když chán perský zpustošil Gruzii a Ime-

retii za Kavkazem, kteréž zem uznávaly vrchní panství ruské;

vyslaný proti Peršanúm hrab Zubov válil šastn, avšak

smrtí carevny Kateiny válka perská byla perušena.

Roku 1796 zpsobila vítzství Napoleonova v Itálii, že císa 1796

František obrátil se do Petrohradu o vojenskou pomoc. Carevna

Kateina uzavela tedy smlouvu s císaem, kterou se zavázala,

že pošle generála Suvorova se 60.000 muži na pomoc císai,

s podmínkou, aby i Prusko opt vstoupilo do boje, a Anglie aby

platila penžité píspvky na vojnu. Prve však než došlo k usku-

tenní smlouvy, zemela carevna Kateina II. dne 8. listopadu

1796, zpsobivši za slavného svého panování vtší rozmnožení

íše ruské, než jakého docílil sám car Petr Veliký: Rusko jest

od doby Kateiny bez odporu prvou velmocí evropskou.

J. L. Pí: Djiny nár. ruského. 18
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18. Pomry vnitní.

Po lÁú století stálo Rusko pod pímým vlivem velikého

ducha Petrova: ády Petrem zavedené a smr jím udaný po-

malu zdomácnly a stávaly se píslušenstvím íše a národa ru-

ského ; co uinno nového, uinno pouze v duchu velikého re-

formátora jaksi na doplnní velikého díla jeho. Kateinou II.

dosedl na ruský trn opt mohutný duch rázu Petrova, kterýž

i v politickém ohledu pokraoval v díle Petrov. Získán dávno

želaný beh severní erného moe a odcizená po tolik vk
Malá a Bílá Pius spojena s Rusí Velikou. Petr uinil z Ruska

velmoc evropskou, za Kateiny velmoc ruská zaala nabývati

podoby velmoci svtové.

Xmka rodem stala se Kateina vychováním svým, vírou

i smýšlením opravdovou Ruskou. Xazývavši sebe v mládí svém

malou filosofkou spojila ona první vzdlanost západoevropskou

s povahou a názory pravoslavnými, ruskými, a mohutným du-

chem svým hledla theoretické zásady století XYIIL, jež tak

rádo se nazývalo osvíceným, provádti v praxi, pokraujíc tím

arci na dráze Petrem zapoaté.

Nejpednjší potebou státu ješt z doby care Petra byl

nový zákonník. který by odpovídal pomrm novým, jak se totiž

vyvinuly od té doby, kdy vydán byl poslední zákonník care

Alexeje Michajlovie. Od doby Petrovy asem jednotlivé vlády

ujímaly se myšlénky té, ale nikdy neprovedeno nic vtšího.

Nejdležitjší z té doby pechodní jest asi zákon carevny Alžbty

z 29. bezna 1753, kterým trest smrti na Rusi jest zrušen mimo

pípady vlastizrády a velezrády.

Kateina U. hned po svém nastoupení ujala se starého zá-

myslu poíditi nový zákonník pro íši ruskou a to zpsobem,

který nejlépe charakterisuje zvláštního velikého ducha neoby-

ejné této ženy. Manifestem ze dne 14. prosince 1766 ohlášen

úmysl carevny o vydání nového zákonníka, i pozváni jsou do

komise zákonodárné, která roku potomního v Moskv svá za-

sedání zahájiti mla, zástupcové všech úad, všech stav, všech

národností a vyznání v íši: mli totiž úastniti se zástupcové
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senátu, synodu, všech kolegií a kancelá vždy po jednom, z kaž-

dého Újezdu ze šlechty vždy po jednom, z každého msta po

jednom, z jednodvorc (asi tolik co našich svobodník) z každé

provincie po jednom, z lidí povinných aktivní službou vojen-

skou neb domobranou z každé provincie po jednom, ze sedlák

na státních statcích osedlých z každé provincie po jednom, z ná-

rod osedlých, jakékoliv by víry byli, z ktných i nektuých,

z každého národa a z každé provincie po jednom, z kozáckých

vojsk, kolik by zástupc urili jich velitelé. Každý zvolený len

ml dostati od svých voli plnomocenství a zárove sepsání

všech poteb a žádostí stavu neb národa, jež zastupoval, a se-

psání to mlo zhotoviti vždy pt voli zvlášt k tomu zvolených.

Zvláštní tato komise, sestávající z úedník, šlechty, vo-

ják, mšan, sedlák a rzných pronárod íše ruské sešla se

30. ervence i 767 v potu 052 zástupc, kteí po as zasedání

byli nedotknutelní.

V návodu, podle kterého zákonník sestaven býti ml, dala

Kateina II., jak sama praví, výraz zásadám soudobé vdy práv-

nické, zásadám, jež hájil Montesquieu v znamenitém spise svém

„o duchu zákon" a Beccaria „o provinní a trestech" a j. Cí-

saovna, stojíc pod vlivem tehdejší osvícené a svobodomyslné

literatury západní a horujíc tudíž o blahu lovenstva, praco-

vala sama v úkrytu po dv léta, aby sestavila pravidla neb

zásady všeobecné, které by pi sepsání nového zákonníka vo-

dítkem býti mly. Obsahuje pak vysoce zajímavý tento návod

zásady, jaké do té doby i od té doby s trnu vysloveny ne-

byly, a zejména v souasné „osvícené" Francii, svobodomyslném

Prusku nemožnými byly, ano i od rakouského trestního zákona

z r. 1768 oste se liší.

Zajímavý a pro tehdejší dobu charakteristický návod ten

zaíná zcela zbožn: „Všemohoucí Bože, vyslyš prosby mé a

osv mne. abych pro stvoení tvá lidská mohla zjednati spra-

vedlnost založenou na svatých zákonech tvých." A dále pokra-

uje: „Chceme vládnouti svým poddaným laskav, spravedlivé

a s dvrou, nebo jen tak se ulehí tíže koruny. Pejeme si,

aby národ náš byl boha, šasten a spokojen, nebo nejvzneše-

18*
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njší vlastností panovníka jest zjednati národu svému podmínky

existence..." Vyloživši, že nejlepší zákony jsou ty, jež odpo-

vídají pirozeným pomrm státu a mravm národa, návod po-

krauje: „Rovnost oban pozstává v tom, aby všichni podro-

beni byli stejným zákonm, volnost jest právo dlati vše to, co

zákony dovolují. Velmi špatná jest politika, která chce zmniti

zákonem, co teba zmniti obyejem. Slabost spoívá v tom,

když provinní se netrestá, nikoliv však v tom, když trestá se

mírn . . . Následujme pírodu, která dala lovku stud místo

bie, i nech nejvtším trestem bude bezectnos, obsažená v pe-

stálém trestu ... A jestli najde se zem, kde lidé nezdrží se

jinak poklesk le surovými tresty, tož vzte, že píinou toho

jest vláda, která ustanovila surové tresty na malé poklesky . .

.

Všechny tresty, kterými lidské tlo mže býti zmrzaeno, budtež

odstranny. Muení jest prostedek velmi zpsobilý k odsouzení

lovka nevinného, který má slabé tlo, a k ospravedlnní toho,

kdo na sílu svou tlesnou mže spoléhati. Písahu astým uží-

váním uiniti všední znamená zrušiti vážnost její. Chcete zameziti

provinní? — Uite, aby zákony nehovly více jednotlivým

stavm než každému obanu zvlášt. Uite, aby lidé báli se

zákon a jiného mimo n aby se nebáli. Nejlepší, ale zárove

nejtžší prostedek uiniti lidi hodnými jest peovati o ádné

jich vychování. V tak veliké íši jako ruská, vládnoucí tak

mnohým rzným národm, bylo by velikou chybou pro spoko-

jenost a bezpenost oban, kdyby rzné víry byly zapovzeny.

Není opravdu jiného prostedku mimo rozumné dovolení jich

víry . . . Pronásledování dráždí mysli a dovolení viti podle

své víry obmkuje i nejtvrdší srdce, odvádí je od protivení se

a tiší spory, které by jinak byly na závadu klidu státu a spo-

lenému psobení oban . . . atd."

Komise zahájivši svou innost, zvolila mnohé odbory a od-

bývala na 200 sezení, v kterých rokováno zcela svobodn. Než

zástupcové tak rznorodí i co do stavu spoleenského i co do

národnosti a víry, nebyli zpsobilí ke kodifikaci zákonníka,

i rozpuštni jsou konen následkem vypuknutí války turecké

bez pímého výsledku. Nepímý výsledek byl však velikolepý,
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nebot snesen tu materiál o rznorodycli pomrech a potebách

íše, který teprve uinil možným vzíti v úvahu, jak by se vy-

hovlo zájmm veškerenstva, aby se zárove nepoškodily zájmy

jednotlivé. A jestli se carevn Katein nepodailo sestaviti

a vydati zákonník jednotný, tož na základ materiálu sneseného

vypracována pak ada jednotlivých zákon, které zasáhly do

ústrojí íše i podstatné i blahodárn, jsouce ásten základní

normou veejného poádku po dnešní den.

Z ady základních zákon tchto na prvém míst sluší

uvésti zákon toleranní, vydaný r. 1773, kterým zabezpeena

svoboda víry všem vyznáním v íši, ktným i nektným. s tou

pouze podmínkou, aby knží tchto vyznání nebyli podízeni

žádné autorit mimo íši. Zákonem tím zastaveno pedevším

houfné sthování Tatar moharaedánských z Povolží, ale za-

chránni jsou i otcové tovaišstva Ježíšova, které papež Kli-

ment XIV. téhož roku povstnou bullou „Pater ac Redemptor

noster" zrušil, které však carevna Kateina (podobn jako Fri-

drich II.) zachovala, aby obstarávali vyuování katolického oby-

vatelstva v zemích získaných prvým rozdlením Polska, kteréž

do té doby mli ve svých rukou
;
poleheno také i domácím

rozkolníkm, kteí do té doby nejen co do víry obmezeni, ale

i zvláštní daní stížení byli.

Obsáhlé reformy administrativn a soudní zahájeny zá-

konem proti podplácení úedník (r. 1762), kteréž melo hlavní

píinu v tom, že úedníci byli nedostaten placeni, a aby zlu

se odpomohlo, ustanoveny r. 1763 nové platy úednictva.

Souasn (1763) vydán zákon o novém zízení senátu, tak

že senát rozdlen býti ml na šest oddlení, z nichž každé í-

tati mlo 4—8 len a prokurátora. lenové senátu nebyli

zodpovdní za své náhledy, ale prokurátor byl zodpovdným za

to, aby usnesení senátu byla legální; pi rznosti hlas mla
rozhodovati schze senátor všech oddlení. První oddlení bylo

hlavní; jemu píslušelo rokovati o nových zákonech a pedklá-

dati návrhy zákon ke schválení panovníkovi, jemu píslušelo

rozhodnouti o všech dležitých otázkách administrativních a pod-

ízena mu všechna vyšší kollegia, jako zahraniných záležitostí,
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války a pod. Druhé a tetí oddlení bylo soudem vyšší instance

se sídlem v Petrohrad a páté a šesté oddlení v téže funkci

se sídlem v Moskv. tvrté oddlení konen rozhodovalo o prá-

vech stav privilegovaných a personaliích veškerého úednictva.

Rozhodnutí senátu mla býti pedkládána panovníkovi prosted-

nictvím zvláštní státní rady, sestavené z muž ve státní služb

zbhlých, kteí návrhy ty opatené dobrozdáním odporuovali

k schválení neb zamítnutí.

Za píinou lepší správy rozdlena íše na 50 gubernií,

obsahující území, na kterém by sídlilo 3- až 400.000 duší; každá

gubernie pak rozdlena na Újezdy po 20- až 30.000 obyvatelích

;

2—3 gubernie mly tvoiti generální gubernatorství. Tím staré

rozdlení historické arci porušeno a zmnn zárove i starý

zpsob správy : oddlena totiž správa zem od soudnictví i finanní

správy, tak že v každé gubernii, v jejíž ele stál gubernator a

vicegubernator. mla odtud býti zemská správa, gubernsky hrdelní,

civilní i finanní úad i sirotí soud a školní úad, a v každém

Újezd správa a soudy nižší instance. Gubernatory a viceguber-

natory jmenoval panovník, nkteré, zejména gubernské úedníky,

jmenoval senát, jiní, zejména nižší, byli voleni. Šlecht potvrdila

Kateina II. všechna práva (1785), která jí udlil Petr III., zejména

aby nikdo nemohl ztratiti šlechtictví mimo výrokem soudu, aby

souzen byl soudem svého stavu a pod. Mimo to povolila Ka-

teina (1775) šlecht odbývati sjezdy v jednotlivých guberniích,

voliti si svého maršálka a jiné hodnostáe. Kompetence tchto

sjezd vztahovala se na rzné administrativní záležitosti, na hájení

práv a výhod stavu šlechtického, obstarávání ubytování vojska

a jiné podobné vci. Sjezdm gubernským mohl býti pítomen

každý, kdo ml hodnost šlechtickou, právo volby píslušelo však

pouze tm, kdož dosloužili se alespo hodnosti dstojnické, ímž

uinn nepímý nátlak, aby šlechta jako dosud musila úastniti

se služeb státních neb vojenských.

Souasn tém vydán jest zákon o zízení mstském, podle

kterého mstm povolena úplná samospráva s voleným svobodn

zastupitelstvem i soudy mstskými i policií mstskou. Obyvatel-

stvo v mstech rozdleno na gildy: do první gildy poítán ob-
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chodník, který ml nejmén 10.000 rubl jmní, do druhé gildy

kdo ml nejmén 1000 rubl, do tetí kdo ml 500—1000 rubl

jmní; kdo ml mén než 500 rubl, nazýván prost mšanem.

Mést všech na 300.0000 mil bylo 12.000. Aby pak obchodní a

prmyslový život v mstech se vzmáhal, ustanovena jest již roku

1763 zvláštní komise, která mla vyšetiti zpsob, jakým by se

co nejvíce surovin i výrobk z Ruska vyvážeti mohlo a jak by

obchodnictvu i doma i v cizin co nejvtší úvr zjednán býti

mohl. K povznesení prmyslu zrušena jsou dosavadní kolegia,

zízená carem Petrem I., která mla dozor nad provádním pr-

myslu; za to zízena jsou veliká skladišt obilí po všech gu-

berniích, aby tím stoupání cen obilních mohlo býti regulováno.

Nejvtší obtíž byla arci s ustálením pomr selských. Se-

dláci na státních pozemcích, a tch bylo nejvíce, mli po-

mrn nejlepší a nejsvobodnjší postavení, majíce snášeti na-

nejvýše zloády úednictva. Sedláci na statcích duchovenstva

nebyli již svobodní, ale méli pomr svj k vrchnosti urený

v darovacích listinách. Sedláci panští dostali se v poddanství,

když panovníci vysloužilým úedníkm darovali dchody celých

ddin, a když za Borisa Godunova vyena zásada, že sedláci

se nesmjí sthovati, s tím arci tehdy úmyslem, aby ten, kdo

ml dchod ze sedlák, mohl dále sloužiti státu. Byla li vrch-

nost hodná, bylo i sedlákm dobe ; platili to, co za starodávna

(obrok, jak se na Rusi íkalo), a sedli jinak bez potíží na svých

statcích selských neb šli i do svta, aby na jméno svého pána

obchody vedli. He bylo, byla-li vrchnost chudá neb zlá. tu

sedláci nuceni i k robotám i dávkám nepomrn velkým, ano

i týráni ; dsný jest zajisté píklad vrchnosti zlé, který dala knžna

D. Soltykova, jež umuila na tyicet sluh a služek poddaných;

byla za to r. 1768 odsouzena na praný a k doživotnímu ža-

lá'. — I poddaní i svobodní sedláci mli svou vesnickou samo-

správu, tak eený mir, jinak podléhali poddaní sedláci soudu

panskému; osud starodávných cholop arci se nezmnil.

Carevna Kateina pi svém nastoupení byla pro úplné osvo-

bození sedlák poddaných; ano pi sjezdu ili komisi z r. 1767

ozvali se Korobin a Protasov pro osvobození, ale vtšina inte-
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ligence nemla smyslu pro osvobození, tak že konen rozhodly

další zlou úasC poddaných sedlák tytéž dvody jako za Borisa

Godunova, ano sama Kateina bhem svého panování odevzdala

na 150.000 sedlák dosud na statcích státních osedlých ili

korunních v ruce soukromé. Za to vymanila Kateina sedláky

na statcích duchovenských z poddanství a postavila je (bylo jich

pes milion) pod zvláštní správu, urivši, aby z odvádného

jimi platu, vymeného na IVo rublu z mužské duše, dával se

plat roní klášterm a vydržovány byly školy zejména ducho-

venské. Mimo to zahájila Kateina kolonisaci v míe obsáhlé

ve stedním a dolním Povolží i v ernomoské Rusi, kam dosud

ruský živel nebyl pronikl, ano volala za tou píinou i kolo-

nisty cizí, zejména z Nmec do Ruska, kteí pak tšíce se rz-

ným výhodám, usadili se v rzných koninách ; v tom potu

pišli i ponmení Brati eští (totožní s Herrenhutskými) a

usadili se v Sarept na Volze, kdež jsou až posud ítajíce 20.000

duší. Podobn zakládána jsou i msta v pustých nkdy kraji-

nách neb bohatých na kovy, celkem asi 200, z nichž mnohá

i jméno zakladatelky nesou.

Rozvoj prmyslový a obchodní a tím i bohatství zem i pi

astých válkách postupoval poznenáhlu, ale jist. Pro ulehení

obchodu k dvma kanálm z Petrovy doby, Ladožskému a Vis-

ního Voloku, S[)0jujícím Petrohrad s Povolžím, piinn za

Kateiny tetí, spojující Volhu se severní Dvinou. Tehdy ohle-

dány také hory Uralské a Altajské ve píin bohatství kovu a

oteveny doly na zlato a stíbro v obojích horách, i vytženo

takové množství drahého kovu, že do nalezení Kalifornských

zlatodol Rusko v tžení zlata a stíbra stálo na prvním míst.

R. 1770 zízena Kateinou státní banka na vydávání penz

papírových, ímž ulehena na prospch obchodu zejména zá-

sylka penz do vzdálenjších krajin. Když pak r. 1782 kupci

Petrohradští sebrali 59.000 rubl, aby postaven byl Katein

pomník, rozhodla carevna, aby penz sebraných použilo se ne na

pomník, ale k založení bankovních závod po guberniích, a

dchody z tchto giibernských bank, které se bhem asu velmi

dobe osvdily, aby vnovány byly na zizování a vydržování



19. Vzdlanost 281

nemocnic a útulen pro starce a malomocné. Podobné zaízena

r. 1786 banka hypotení, která poskytovati mla úvv majitelm

nemovitostí i menších, obyejné nejvíce ohrožených.

19. Vzdlanosf.

Nastoupením Alžbty Petrovny na trin ruský dán v Petro-

hrad výhost všemu nmeckému, a francouzský mrav a zvyk,

ovládající arci tehdy již vzdlaný svt západoevropský, zavládnul

i v Petrohradské spolenosti a uinil nemožnou vládu Petra III.

a návrat k starému poádku. Za Kateiny II. vliv francouzský

ješt více se rozmohl : Kateina sama ítala spisy francouzských

filosof, podporovala velikou encyklopedii, když tato i ve Francii

byla zakázána, stála v korespondenci s pedními tehdy vele-

duchy francouzskými, s Yoltairem, Diderotem, zvala d"Alem-

berta. aby byl vychovatelem carevie Pavla a podobn.

Již od doby Petra hledlo se k tomu, aby mladí Paisové

obdrželi ádného vychování a vycviení i doma i za hranicí, ale

to bývali vždy jednotlivci, k tomu obyejn z vyšších tíd spo-

leenských. Vliv francouzské osvty jevil se za Kateiny v tom,

že mlo se pihlížeti ku vzdlání nejen vyšších, ale i nižších

tíd obyvatelstva. Roku 17S6 vydán zákon dle návodu sepsaného

Iv. Iv. Beckým, aby v každém újezdném mst otevena byla

obecná škola dvoutídná pro dti všech stav, v každém gu-

bernském mst škola o 4 tídách, kde by se vedle slovesnosti

uilo též mathematice. pírodopisu a krásnému umní; školy ty

smovati mly hlavn ku vzdlání tetího stavu. Jedním z nej-

humannjších ústav, založených Kateinou, byl ualezinec nebo

ústav pro vzdlání opuštných dtí, založený v Moskv r. 1763

pro 8000 dtí a r. 1772 i v Petrohrad, ústavy to. kterým ne-

bylo roven v celé západní Evrop, proež není s podivením, že

vzbudily obdiv i francouzských i anglických cestovatel.

Z odborných a vyšších uilišt sluší jmenovati kadetní školu

založenou r. 1762 v Petrohrad pro vychování dstojník dlo-

steleckých a inženýr, obchodní školu založenou r. 1772 v Petro-

hrad, školu pro dívky šlechtické, založenou r. 1764 pi Vo-

J. L Pi: Djiny nár. ruského, 19
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skresenském monastýru (Smoliiý inst.) v Petrohrad pro 240

žáky ve 3 ronících, kdež dvata vychována velmi peliv pro

život spoleenský, tak že pak raziti mohla cestu onomu posta-

vení ženy ve spolenosti, které ruská žena dnes zaujímá práv

na základ svého vzdlání; — r. 1765 podobný ústav založen

i pro dívky mšanské, — ano pomýšlelo se vedle stávajících

universit v Moskv, Petrohrad. Kazani, Charkov založiti nové

university v Jekatrinoslavi, Pskov. ernigov a Penze, ale pro

nedostatek penz musilo býti odloženo.

Literatura ruská, od doby Petrovy více mén umle psto-

vaná rozkvetla hlavn za doby Kateiny II. nalézajíc i ochrany

i pobudky v samé carevn. Yždyt sama carevua nejen udr-

žovala rozsáhlou korespondenci s nejznamenitjšími uenci té

doby, ale i sama inn psobila v literaturu, úastníc se tu

prací akademie, tu pišíc vážná pouení pro své vnuky, tu opt

pokoušejíc se v pracech dramatických.

Doby Kateiny II. dožil se pedevším Nestor literatury ruské

novovké, Lomonosov (17 II—1765\ který geniálním duchem

svým obsáhl všecky obory vdní lidského: psal on zrovna tak

dkladn o mathematice, fysice, astronomii i djepise, jako za-

sáhl i do písemnictví krásného ; první stanoviv pravidla jazyka

ruského založil písemný jazyk a uvedl v básnictví pízvuný verš.

V popedí krásné literatury stálo drama nalézající se pi-

rozen pod vlivem francouzským. Y Jaroslavi poádal Volkov

první domácí pedstavení a r. 1756 založeno stálé dvorní di-

vadlo v Petrohrad, r. 1759 též v Moskv; Yolkov stal se prvním

hercem divadla Petrohradského, a editelem jeho jmenován Su-

marokov, získavší si jméno svými veselohrami, které sice byly

napodobením Molira, ale vedle látky a typ v evropské neb

lépe francouzské literatue bžných obsahovaly i motivy a typy

ze života ruského. Nad Sumarokova vynikl Fon-Vizin rovnž

veselohrami (Brigadir, Nedorosl, Výbor guvernéra), v nichž jako

Sumarokov, jen že originálnji, líí pevrácenosti života ruského,

povstávající tím, že zejména vyšší kruhy podstatou svou mnohdy

se zvyky života staroruského spojovaly zvyky evropské vytené

hlavn z románu.
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Prvním povolanyiu ruským básníkem byl však Državiu,

který ve vzletných ódách opéval etná a slavná vítzství vojsk

ruských, ale pak i abstraktní látky vyhledával; v posledním

oboru získal si nehynoucí slávu zejména ódou svou na Boha,

peloženou potom do všech jazyk evropských (dvakráte i do

eštiny) i do jazyku asiatských.

Vážnou úlohu pevzala tehdy v literatue i universita mo-

skevská, oištujíc e od cizích pímsk, i obstarávajíc pe-

klady znamenitých spis básnických cizích, jako Iliady, Aeneidy,

Ztraceného ráje. Messiady a j.

Ve vážné ili vdecké literatue pirozen mla pevzíti

vedení akademie ruská, založená na ponuknutí knžny Daškové,

která tehdy byla pedsedkyni akademie Petrovy, a stala se tudíž

i pedsedkyní nové akademie ruské r. 1783. Než akademie

ruská za prvé plstoletí svého trvání nevykonala úlohy své, za-

bedši v pílišné etyraologisování. Hlavní prací akademie byl

srovnávací slovník všech eí celého svta (1789—1799), nebo

lépe eeno slovník obsahující v abecedním poádku slova všech

možných eí (poitem 43.257 slov), na nmž pracovala nejen

akademie, ale kde kdo byl, i sám dvi', Kateinu II. nevyjímaje.

Jinak z uených lidí té doby vyniká' pedevším na poli

církevním metropolita moskevský Platon, který vzbudil obdiv

i císae Josefa II., metropolita astrachauský Bratonovský, který

prvý zavedl ruský jazyk v kázáních do chrámu, a j.

Na poli djepisném pod vlivem akademie Petrovy vynikali

pedevším uenci cizí. Již roku 1762 pišel poprvé do Petro-

hradu uený Schlotzer, povstný svým vydáváním ruských histo-

rických pramen i vlivem svým na pozdjší djepisectví ruské.

Tehdy proslavil se i Stritter svým výtahem z historik by-

zantských, tehdy v Benátkách vydaných, pokud se dotýkali ná-

rod slovanských i jiných. Uený G. F. Miller stal se prvým

archiváem nové utvoeného státního archivu ruského 1^1779 až

1783) a jako Schlotzer získal si zásluhu vydáváním pramen
djin ruských.

Z ruských uenc získal si estné jméno Tatišev, uenník

školy Petrovy, i nalezením Ruské pravdy a Sudebnika, jakož
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i Djinami ruskými, psanými na základ letopisfi, které ve tech

dílech vydal potom Miller. Druhý soustavný djepisec ruský

minulého vku byl M. Šerbatov, jehož djiny ruské vyšly v sedmi

dílech v 1. 1770— 1791. Podobn zasluhuje zmínky A. J. Musin-

Puškin, jemuž podailo se nalézti báse Slovo o polku Igorev

(1795), kdežto Boltin vynikl jako kritik historický, dovozuje ze-

jména ze starých smluv s eckem vysoký stupe vzdlanosti

starodávného Ruska, který upírali souasníci i cizí i domácí.

Zápisky souasné doby psali jak sama carevna Kateina,

tak zmínná již knžna Dašková, pak Chrapovický, Državin,

Gribovský atd. Vedle etných politických i satirických list za-

aly pak již za Kateiny vycházeti vážné vdeckoliterární žur-

nály; mezi vydavateli posledních na prvém míst zasluhuje

zmínky N. J. Novikov. V žurnálech pak poprvé vystupuje nové

jméno Nik. Mich. Karamzina, jenž ve svých povídkách sáhl k ei
lidu na míst dosavadní spisovné mluvy, která byla jaksi uprosted

mezi staroslovanskou a ruskou, a tím zahájil novou dobu v li-

teratue ruské.
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