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Rusko v době osvícenství – kníže Potěmkin
I.

Grigorij Alexandrovič Potěmkin 

(1739–1791) 

- z neříliš bohaté šlechtické rodiny

- dědí 430 „duší“

- studia na moskevské univerzitě /založené právě 1755/

- vyniká vyjímečným jazykovým nadáním, 1757 pozván ke dvoru jako vynikající student

- následně vyloučen „pro lenost“

- nástup k petrohradskému jízdnímu gardovému pluku

- 1762 účast na svržení Petra III., jedním ze 14 v osudné noci = povýšení, odměna

- 1768 – 1774 účast v bojích s Tureckem, vhodně chválen maršálem /zkušený dvořan/

- vrací se jako generál–poručík 



  

Rusko v době osvícenství – kníže Potěmkin
II.

• postavou „pravý ruský bohatýr“

• skvělý společník

• nezkrotná ctižádost a vitalita

• značný organizační talent

• velké nadání pro jazyky

• osobitá psychická dispozice

Obr. č. 2: Potěmkin, Švankmajer, s. 202



  

Rusko v době osvícenství – kníže Potěmkin
III.

- 1774 se ve svých 35 letech vrací do Petrohradu s vysokou hodností

- právě probíhá výměna „generálního adjutanta“

- postavení nového g.a. však rychle mizí

- Potěmkin píše carevně oficiální žádost o tuto hodnost a hrozí odchodem do 

kláštera

- odchází do kláštera, příznivý vzkaz carevny



  

Rusko v době osvícenství – kníže Potěmkin
IV.

- dva roky zůstává v této funkci

- stává se neoficiálním spoluvládcem a manželem carevny (tajný sňatek)

- vliv a moc mu zůstávají až do smrti

- funkce místokrále pro jiní oblasti Ruska, polního maršála a ministra války

- obrovská kolonizační a budovatelská akce

                    - v první vlně 23 000 rolníků z Falce /tzv. volžští Němci/   

                    - staví Sevastopol, Jekatěrinoslav, nové přístavy

- reformy státní správy, byrokratizace aparátu 

- zásadní reforma armády 

- výrazná imperiální politika = sny i reálné úspěchy



  

Rusko v době osvícenství – kníže Potěmkin
V.

Inspekční cesta Kateřiny II. na Krym

1787

- vrchol Potěmkinovy kariéry

- připravována několik let předem

             - na každém místě noclehu zbudován skvělý palác

             - vyspraveny cesty pro průvod

             - opraveny fasády domů ve městech, ale jen v projížděné ulici, vedlejší jen kulisy

             - podél Dněpru postaveny makety vesnic

             - v Bachčisaraji ubytována v paláci krymských chánů 

             - přehlídka válečné flotily, vzadu „upravené“ kupecké bárky jako „bitevní lodě“



  

Rusko v době osvícenství – kníže Potěmkin
VI.

„Potěmkinovy vesnice“

- makety vesnic podél Dněpru – 40 malířů z Petrohradu

- dobytek přihnán i ze vzdálenosti několika set kilometrů /vyhublý/

- vítající zástupy obyvatel a řemeslníků = převlečení vojáci 

- v každé navštívené chalupě je na stole pečená husa /stále ta stejná/

- obdobně dotvořena bitevní flotila



  

Rusko v době osvícenství – kníže Potěmkin
VII.

• saský vyslanec psal o maketách 
vesnic, ale zadní část flotily ani on 
neodhalil

• v Evropě jako humorné vyprávění

• v Rusku až po 100 letech byly 
uveřejněny důkazy potěmkiniády 
(včetně platu malířů)

Obr. č. 2: Karikatura, Švankmajer, s. 205.



  

Rusko v době osvícenství – kníže Potěmkin
VIII.

- 1787–1791 (další) válka s Tureckem

- Potěmkin plně selhává v roli vrchního vojevůdce

- ruské vítězství nemá očekávané výsledky

- pověřen vedením mírových jednání s protivníkem

- před jejich koncem zmořen cholerou chce ještě rychle odjet

- umírá 6. října 1791

 



  

Rusko v době osvícenství – kníže Potěmkin
IX.
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