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Situace v Rusku před nástupem Kateřiny II.

I.

Vláda Alžběty I. – dcery Petra I. Velikého

  1741 nastupuje díky převratu gardových 
pluků

   Slušné vzdělání, nemá ráda zvůli moci.
(mluví italsky, německy, francouzsky)

   Má ráda jídlo, slavnosti a šaty.
   (19´000 šatů, 5´000 párů bot)

   Snaží se vládnout bez komplikací v 
domácí i zahraniční politice.

(menší daňový tlak; Prusko využívá klid)

Obr. č. 1: carevna Alžběta Petrovna (1743), Dějiny Ruska, s. 156.
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II.

Úplatky v době panování Alžběty
 

  Za panování této carevny se na vládě významně podílel vícekancléř hrabě Alexej 
Bestužev-Rjumin, který se neustále utápěl v dluzích a bral od cizích vlád úplatky 
nemalé velikosti.

   Byl v nich však neuvěřitelně korektní! Zásadně nevzal peníza za to, co nemohl udělat 
 a dokonce je i vrátil, když nemohl slíbené splnit. 

   Nikdy nebral za to, co bylo proti jeho přesvědčení (a proti cílům Ruska) – např. od 
pruského Fridricha II.
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III.

Pozvání budoucí carevny

Kateřina II. (1729 – 1797), Sofie Zerbská, dcera chudého pruského knížete, vybrána carevnou Alžbětou

   -  1744 přijíždí jako 15ti letá v doprovodu své matky, která má pověření Fridricha II. k tajným jednáním

   -  na ruském území jedou v carských saních, posledních 70 km se šestnáctispřežím urazí za 3 hodiny

   -  1745 je matka odeslána z Ruska, zemře 1760 v Paříži (s dluhem 400´000 livrů – zaplatí ho Rusko)

   -  Sofie přijímá pravoslaví a nové jméno, učí se rusky, seznamuje se intenzivně s novou situací a prostředím

Soužití „carských dětí“ po svatbě je harmonické, posléze jakési platonické přátelství z nutnosti a po narození 
potomka (budoucí car Pavel I.) 1754 se reálně rozpadá.

V tentýž rok se Kateřina politicky sbližuje s vícekancléřem Bestuževem-Rjuminem, začíná vnitřní souboj s 
favority carevny.      /Ve Francii od r. 1745 „spoluvládne“ s Ludvíkem XV. madame Pompadour/

Podezření z účasti na plánu převratu dokáže zažehnat. 

1761 umírá Alžběta a carem se stává nepoužitelný Petr III. 
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IV.

Obr. č. 2: Carské saně Kateřiny II., Dějiny Ruska, s. 204
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V.

Krátká vláda Petra III.

Carevič Petr byl od narození duševně i fyzicky nepříliš schopný a charakterově nepevný.

Měl nepřekonatelný odpor ke knihám, věnoval se drezůře psů a cvičení krys, našel zálibu v pití.

V Rusku byl vysoce neoblíben, obdržel přezdívku „car Němec“, nechápal potřeby země.

V prosinci 1761 umírá Alžběta a Petr posílá první zprávu o své intronizaci do Berlína Fridrichu II.

Vymění svoji osobní gardu za holštýnský pluk, nosí pruskou generálskou uniformu.

Uzavře s Pruskem separátní mír bez požadavků, ačkoli byla ruská vojska 1760 až v Berlíně.

Rozhodl se konfiskovat majetek církve a plánovat nesmyslné tažení proti Dánsku. 

Kateřina mu nebrání v ničem, co může oslabit jeho postavení a čeká na svoji chvíli.

28. - 29. června 1762 podepisuje Petr abdikaci, je zatčen, uvězněn a již 6. července je mrtev.
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VI.

V Petrohradě se v červnových dnech převratu čepuje zdarma – vláda pak platí 24´331 rublů.

Alexej Orlov, velitel stráží u vězněného Petra, informuje carevnu o jeho skonu. 

Je mu zanedlouho udělen  hraběcí titul a ostatním poukázány vhodné odměny.

Rusku se smrt cara prezentuje jako hemeroidní záchvaty, kterým ani léky od carevny nepomohly.

Grogorij Orlov, bratr Alexeje, se stává milencem carevny.

Získává hodnost generálního adjutanta a plat 10´000 rublů ročně.

Zůstal prvním mužem říše téměř 10 let, byl jedním ze 2 milenců (z celkových 21), kteří spoluřídili stát.
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VII.
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