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Anotace 

     Tato bakalářská práce se zabývá úlohou Ernsta Johanna Birona, kuronského vévody, 

v ruské vnitřní a zahraniční politice, jeho povinnostmi a pravomocemi plynoucími z role 

favorita panovnice a dále vztahy s carevnou a s ostatními významnými osobnostmi Ruska. 

     Věnuje se také otázce, zda byla 30. léta 18. století obdobím, kdy byla veškerá moc 

výhradně v rukách cizinců německého původu a zda spolu tito Němci spolupracovali. 

     Poskytuje rovněţ Bironův stručný ţivotopis, v němţ je důraz kladen zejména na kratičké 

období, kdy byl regentem za nezletilého cara Ivana VI. 

 

 

 

Klíčová slova: anenská kamarila, bironovština, favorit, regent, carevna, Kabinet ministrů,  

                         Senát, Tajná kancelář, Kuronsko, samoděrţaví, 30. léta 18. století  

 

 

 

Annotation 

     This bachelor thesis concerns Courland Duke Ernst Johan Biron’s part in domestic and 

foreign politics, his obligations and rights resulting from being in the position of having the 

Queen’s favor and further more his relationships with the Empress and other Russian 

personage. 

     It also concerns the question of whether the 30’s in the 18
th

 century was a time, where all 

power laid exclusively in the hands of foreigners that were of German origin and whether 

these Germans collaborated together. 

     It offers Biron’s brief biography as well, which focuses on the very short period when he 

was regent during the minority of Emperor Ivan VI.  
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1.0 ÚVOD 

     Období let 1730 – 1740 je dodnes povaţováno za jedno z nejhorších v ruských dějinách. 

Vláda carevny Anny Ivanovny bývá popisována jako zpátečnický reţim, kdy moc ve svých 

rukou soustředila hrstka Němců, která usilovala pouze o svůj prospěch a dovedla mocné 

petrovské impérium k úpadku. Rozkrádání státního majetku, úplatkářství a kruté 

pronásledování politických odpůrců bylo na denním pořádku. Za hlavního viníka všeho bývá 

označován carevnin milenec a rádce Ernst Johann Biron. Cílem této bakalářské práce je 

ověřit, zda tomu tak skutečně bylo.   

       Při psaní této práce jsem pouţívala materiály v ruském a anglickém jazyce, přičemţ 

všechny jsou přístupné buď ve Slovanské knihovně, nebo v Národní knihovně v Praze. 

Anglicky psané články jsem získala z elektronických databází JSTOR a EBSCO.  

 

1.1 Prameny 

     Mezi nejdůleţitějšími prameny, ze kterých jsem čerpala, patří paměti Bironových 

současníků. Prvním, kdo sepsal své vzpomínky na 30. léta 18. století, byl plukovník Christoph 

Hermann Manstein, který Birona osobně znal a sehrál klíčovou roli při jeho svrţení 

v listopadu 1740. Své paměti nazvané „Zapiski Manštejna o Rossii: 1727 – 1744“ napsal 

francouzsky.
1
 Ch. H. Manstein poskytuje cenné informace o Bironově rodině, hodnotí 

charakterové vlastnosti nejvýznamnějších osobností anenského Ruska, popisuje fungování 

státních institucí a nezapomíná ani na nejdůleţitější zahraniční události. Velmi podrobně pak 

líčí vojenská taţení ruských armád. Vzhledem k jeho osobní účasti v některých záleţitostech 

však nemůţeme všechna jeho tvrzení povaţovat za stoprocentně pravdivá. 

     Dalšími paměťmi, s nimiţ jsem pracovala, byly „Zapiski feldmaršala grafa Minicha“, 

které sepsal hrabě Burkhard Christoph Münnich. Poprvé byly vydány v roce 1774 v Kodani 

ve francouzském jazyce. B. Ch. Münnich popisuje Rusko v období od Petra I. do Petra III.
2
 

Vzhledem k tomu, ţe působil v armádě, klade hlavní důraz na vojenské záleţitosti. Velmi 

podrobně zaznamenává také poslední dny carevnina ţivota. Münnich však evidentně 

přeceňuje svůj význam, snaţí se své soupeře co nejvíce očernit a záměrně zamlčuje některé 

informace
3
, takţe se domnívám, ţe jeho paměti jsou nejméně spolehlivé.   

     Jako cenný zdroj informací mi poslouţily rovněţ paměti Münnichova syna, hraběte Ernsta 

Johanna Münnicha, které vyšly pod názvem „Rossija i russkij dvor v pervoj polovine XVIII 

                                                 
1
 MANSTEIN, Zapiski, 4. 

2
 MÜNNICH, Zapiski, VII. 

3
 Např. Ačkoliv se aktivně podílel na jmenování Birona regentem, ve svých pamětech se o tom vůbec nezmiňuje. 
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veka: Zapiski i zamečanija gr. Ernsta Minicha“. E. J. Münnich je sepsal v 50. letech 18. 

století ve Vologdě, kde ţil ve vyhnanství.
4
 Ačkoliv se snaţí hájit svého otce, neztrácí určitou 

objektivitu. Velice podrobně popisuje zejména vzájemné vztahy mezi carevnou Annou 

Ivanovnou a jejím favoritem Ernstem Johannem Bironem. 

     Také Biron po sobě zanechal písemnou stopu. Své paměti sepsal ve vyhnanství v Jaroslavi 

samozřejmě v němčině a to dokonce ve dvou verzích. První, nazvaná „Neizdannyj tekst 

zapiski, predstavlennoj imperatrice Jelizavete Petrovne byvšim gercogom Ernestom – 

Iogannom Bironom“, byla určena panující carevně a Biron se v ní snaţil ospravedlnit své 

chování. Druhá verze, nesoucí název „Sobstvennoručnaja Zapiska Ernesta Ioanna, Gercoga 

Kurljandskago (bolee izvestnago pod imenem Birona) o smutnoj epoche jego žizni“, byla 

určena širšímu okruhu čtenářů a měla vylíčit Birona v těch nejlepších barvách. Některé části 

obou verzí jsou prakticky totoţné, jiné se od sebe naopak docela liší. V obou verzích se Biron 

věnuje projektu svatby Anny Leopoldovny s Antonem Ulrichem Brunšvickým a podrobně 

popisuje zejména poslední dny ţivota carevny Anny Ivanovny a své svrţení. Ve druhé verzi 

informuje rovněţ o své cestě do vyhnanství. 

     Dále jsem při psaní pouţila pramen „Imperija posle Petra“, který sestává z pamětí tří 

ruských hodnostářů – kníţete Jakuba Petroviče Šachovského, Vasilije Alexandroviče 

Naščokina a Ivana Ivanoviče Neplujeva. J. P. Šachovskoj vysvětluje události rusko-turecké a 

sedmileté války, popisuje práci Senátu a Synodu, informuje o palácových převratech v roce 

1740 a 1741 a líčí charakter dvora a vzájemné vztahy velmoţů anenské a alţbětinské epochy. 

V. A. Naščokin se soustředí zejména na popis státního, vojenského a dvorního ţivota Ruska 

od počátku 20. do konce 50. let 18. století. Ke svým zápiskům přikládá dokumenty a úryvky 

z novin Sankt-peterburské přehledy o událostech v Rusku i za jeho hranicemi. I. I. Nepljuev 

přináší unikátní podrobnosti ze ţivota ruských obyvatel ţijících v Benátkách a Španělsku, 

vypráví o setkáních a besedách s Petrem I. v roce 1721 a popisuje své všestranné působení 

v Konstantinopoli, v Orenburské oblasti a v Petrohradě.
5
    

     Dalším zajímavým pramenem je pojednání o perských a tureckých záleţitostech v roce 

1726 vytvořené hrabětem Andrejem Ivanovičem Ostermannem. Kromě přínosných informací 

o ruské zahraniční politice poskytuje také důkazy o některých charakterových vlastnostech 

svého autora.   

     Významnými zdroji informací pro mě byly také zprávy zahraničních diplomatů působících 

u ruského dvora. Diplomaté posílali svým panovníkům nejrůznější informace týkající se 

                                                 
4
 MÜNNICH mladší, Rossija, IV. 

5
 IMPERIJA posle Petra, 7. 
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vnitřní i zahraniční politiky Ruska, nejmocnějších osob říše a informovali, jak se jim daří hájit 

zájmy jejich státu. Zprávy anglických a francouzských diplomatů z let 1725 – 1783 byly 

vydány v kniţní podobě pod názvem „Russkij dvor sto let tomu nazad“. 

      Za velice přínosnou povaţuji také ruskou edici „Sbornik imperatorskago russkago 

istoričeskago obščestva“, která má celkem 132 dílů. Mně poslouţily zejména svazky 

obsahující diplomatickou korespondenci anglických a francouzských vyslanců, dokumenty 

Kabinetu ministrů carevny Anny Ivanovny, protokoly a ukazy Nejvyšší tajné rady z let 1729 

– 1730, dopisy Ernsta Johanna Birona ruskému vyslanci Keyserlingkovi nebo diplomatické 

dokumenty vztahující se k historii Ruska v 18. století. Diplomaté informovali své dvory nejen 

o ruské domácí a zahraniční politice, ale také o vzájemných vztazích mezi ruskými ministry, 

jejich názorech na danou zemi a dokonce i o událostech méně důleţitých jako byly např. 

oslavy carevniných narozenin nebo lesní poţáry. Dokumenty Kabinetu ministrů obsahují 

pokyny pro Senát a další vládní instituce, jmenování šlechticů do různých funkcí, odpovědi na 

dopisy a ţádosti dvořanů a v neposlední řadě některé zákony vydané tímto úřadem. V době, 

kdy bylo Rusko ve válečném stavu, se většina těchto dokumentů týkala vojenských 

záleţitostí. 

 

1.2 Literatura 

     Nejklíčovější prací pro mě byla kniha s názvem „Biron“ od současného ruského historika 

a odborníka na první polovinu 18. století Igora Vladimiroviče Kurukina, která jak uţ název 

napovídá, pojednává o ţivotě Ernsta Johanna Birona. Autor se na základě studia pramenů 

pokouší podat objektivní obraz Bironova ţivota od jeho narození aţ do smrti a nepřejímat 

předsudky jeho současníků a některých dřívějších historiků. Kromě toho se snaţí odpovědět 

na otázky, kolik působilo v Rusku Němců během vlády Anny Ivanovny, jaké místo mezi nimi 

zaujímal Biron a v čem spočívala jeho role favorita.
6
 Podle mého názoru se mu to úspěšně 

podařilo. Ve své další knize nazvané „Epocha dvorskich bur: Očerki političeskoj istorii 

poslepetrovskoj Rossii“ se I. V. Kurukin zaměřuje na dvorní převraty v letech 1725 – 1762, 

přičemţ sleduje hlavně jejich vznik, formy a vývoj. Zkoumá také osudy hlavních hrdinů a 

účastníků těchto událostí a klade si otázku, jakou roli hrály při převratech gardy. Přílohou této 

práce je soupis vedoucích ústředních institucí ruského impéria a guvernérů v letech 1720 – 

1770.
7
  

                                                 
6
 KURUKIN, Biron, 427. 

7
 KURUKIN, Epocha, 6. 
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     Velice přínosnou shledávám knihu „Anna Ioannovna: nemcy pri dvore“ od známého 

ruského historika a spisovatele Nikolaje Ivanoviče Pavlenka. Autor se v knize věnuje 

desetiletému období vlády Anny Ivanovny a popisuje ho skrze biografie hlavních činitelů této 

epochy – Birona, Ostermanna, Münnicha, Volynského a dalších. Při psaní vyuţíval autor řadu 

archivních materiálů, přičemţ některé z nich nebyly do té doby nikým pouţity.
8
  Ve své další 

knize „Strasti u trona“ pojednává N. I. Pavlenko o politické historii ruského státu v době od 

smrti Petra Velikého do nastolení Kateřiny II. Pasáţe věnující se období vlády Anny 

Ivanovny se dosti podobají některým kapitolám z jeho výše zmiňované knihy.
9
 

      Dalším odborníkem na první polovinu 18. století, jehoţ práce jsem při psaní pouţila, je 

petěrburský historik Jevgenij Viktorovič Anisimov. Ve své knize „Anna Ioannovna“ se snaţí 

objektivně zhodnotit tuto ruskou carevnu, vylíčit její ţivotní osudy a rozptýlit početné mýty a 

omyly vztahující se k období její vlády.
10

 V knize „Dyba i knut: političeskij sysk i russkoe 

obščestvo v XVIII veke“ se zaměřuje na instituce, které se zabývaly sledováním politicky 

nepohodlných osob. J. I. Anisimov zkoumá formování těchto orgánů a snaţí se objasnit roli 

jejich vedoucích činitelů. Podrobně také rozebírá samotný proces sledování.
11

 Jeho další 

kniha nazvaná „Rossija bez Petra. 1725 – 1740“ pojednává o dramatickém období 

palácových převratů a navazuje na knihu „Vremja petrovskich reform“.
12

 Kromě toho napsal 

J. I. Anisimov také řadu článků a kratších studií, které vyšly jak v ruských, tak v anglických 

historických časopisech.  

     Ze starších autorů nelze opomenout Mykolu Kostomarova a jeho knihu „Imperatrica Anna 

Ivanovna i jeja carstvovanije“. M. Kostomarov čerpal informace z pramenů, zejména 

z pamětí současníků Anny Ivanovny, ale bohuţel je občas nekriticky přejímal, takţe se v jeho 

práci vyskytují chyby a nepřesnosti. 

     Dále jsem pracovala se syntézou ruského historika Sergeje Michailoviče Solovjova 

„Istorija Rossii s drevnejšich vremen“. Solovjov byl prvním, kdo se pokusil zpracovat období 

let 1725 – 1762.
13

 Období Anny Ivanovny zpracoval v 10. svazku, přičemţ se snaţil podat 

komplexní obraz ruské monarchie. Svou práci doplnil přílohami – např. dokumenty Kabinetu 

ministrů nebo úryvky z dopisů významných osobností.  

     Z anglicky psané literatury bych zmínila knihu „A Forgotten Empress: Anna Ivanovna and 

her Era, 1730 – 1740“ od americké historičky Miny Curtiss. Autorka zastává všeobecně 

                                                 
8
 PAVLENKO, Anna, 382. 

9
 PAVLENKO, Strasti, 2. 

10
 ANISIMOV, Anna, 363. 

11
 ANISIMOV, Dyba, 4. 

12
 ANISIMOV, Rossija, 4. 

13
 KURUKIN, Biron, 19. 
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tradovaný pohled na ruské dějiny 18. století a s některými jejími tvrzeními nelze vţdy bez 

připomínek souhlasit.   

     Za velmi přínosný povaţuji článek „A Re-Examination of the ‚Dark Era‘ of Anna 

Ioannovna“ od historika Alexandra Lipského. Autor v něm na základě pramenů velmi zdařile 

vyvrací některé mýty o tomto období a popisuje fungování Kabinetu ministrů, Senátu a Tajné 

kanceláře. 

     Jedinou českou odbornou prací, která se tomuto tématu věnuje, je kniha „Rusko a střední 

Evropa v 18. století“ historika Františka Stellnera. Autor při zpracování pouţil velké 

mnoţství pramenů a literatury zejména ruské, německé a anglické provenience. Zaměřil se 

hlavně na personální sloţení anenské kamarily, její vliv na vnitřní politiku, spolupráci Ruska 

s dalšími evropskými státy a na válečné události. Stručně se také zmínil o Bironově regentství 

a na závěr zdařile analyzoval působení Němců na řízení ruského státu.  
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2.0 ERNST JOHANN BIRON 
     V této kapitole se budu věnovat pozoruhodným ţivotním osudům Ernsta Johanna Birona 

z důvodu lepšího pochopení jeho osobnosti a jeho jednání. Zaměřím se zvláště na období, kdy 

byl regentem za nezletilého cara Ivana VI. a tudíţ vládcem celého ruského impéria.  

 

2.1 Bironovo mládí 

     Ernst Johann Biron se narodil 12. listopadu 1690 do rodiny Karla von Bührena.
14

 Rodina 

přišla do Kuronska z Vestfálska.
15

 Bironův děd byl prvním stájníkem vévody Jakuba III. 

Kuronského, který mu za věrné sluţby daroval nevelké pozemky. Tento Bühren měl dva 

syny. Jeden z nich vstoupil do polské armády a stal se generálem, druhý
16

 zůstal slouţit 

v Kuronsku a doprovázel v roce 1686 prince Alexandra, mladšího syna vévody, ve funkci 

štolmistra na taţení do Uherska. Princ byl v bojích raněn a svému zranění podlehl. Bühren se 

postaral, aby bylo jeho tělo dopraveno zpět do Kuronska, za coţ získal funkci kapitána 

mysliveckého oddílu. Oţenil se s otcovou děvečkou, která pocházela z Lotyšska.
17

  

      O dětství Ernsta Johanna se nám nedochovaly ţádné zprávy. V mládí studoval Biron 

několik let v Königsbergu, ale školu nedokončil, protoţe se kvůli jednomu incidentu dostal do 

vězení.
18

 Po propuštění se vrátil do Kuronska a v roce 1714 se odebral do Petrohradu, kde se 

ucházel o místo u dvora manţelky careviče. Takový krok byl ze strany člověka tak nízkého 

původu povaţován za drzost, a proto mu rázně doporučili, aby město opustil. Biron se vrátil 

do Mitavy
19

, kde se seznámil s Bestuţevem, vrchním hofmistrem dvora kuronské 

                                                 
14

 Karel měl se svou ţenou Kateřinou Hedvikou celkem devět dětí – Ernsta Johanna, Karla, Gustava, Dorotheu 

Alţbětu, Gertrudu Sofii, Hedviku Sofii Kristýnu, Annu Marii, Sabinu Juliánu a Uršulu Marii. Karel i Gustav 

slouţili v polské a poté v ruské armádě. Gustava hodnotí Manstein jako velmi čestného člověka, který ale nebyl 

příliš inteligentní. Karla pak popisuje jako člověka hrubého, který měl neustále s někým spory a jehoţ se jeho 

podřízení báli. KURUKIN, Biron, 27; MANSTEIN, Zapiski, 30. 
15

 STELLNER, Rusko, 63. 
16

 Karel – otec Ernsta Johanna Birona. 
17

 MANSTEIN, Zapiski, 29; KURUKIN, Biron, 26 – 27. 
18

 Biron o tom napsal v dopise Gustavu Reinholdu Löwenwoldovi: „V Königsbergu jsem se v noci procházel 

s velkou skupinou po ulici, přičemž došlo ke konfliktu se strážemi a jeden člověk byl zabit. Za to všechno jsme se 

dostali do vězení. Já tam byl ¾ roku, pak mě propustili pod podmínkou zaplacení pokuty 700 tolarů, jinak bych 

si musel odsedět 3 roky v pevnosti. Nemohu splnit podmínku, a proto pokorně prosím o prokázání milosti. 

Pohovořte s tajným radou baronem Mardefeldem, nemůže-li intervenovat u svého krále v Berlíně o tom, jestli by 

mě osvobodil od takové pokuty.“ Cit. dle: KURUKIN, Biron, 43; srov. DOLGORUKOV, Iz zapisok, 114. 
19

 Hlavní město Kuronska. 
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vévodkyně.
20

 Získal si jeho přízeň a stal se sekretářem vévodkyně. Ta si ho velmi brzy 

oblíbila, povýšila ho na komořího a učinila z něj svého milence a důvěrníka.
21

  

     V roce 1723 se Biron oţenil s Benignou Gottlieb von Trotta-Treyden, dvořankou kuronské 

vévodkyně. Následujícího roku se jim narodil syn Petr, v roce 1727 dcera Hedvika Alţběta a 

o rok později syn Karel.
22

  

 

2.2 Vévoda kuronský 

     Kdyţ se v roce 1730 stala Anna ruskou carevnou, povolala k sobě i svého favorita s celou 

rodinou. Učinila z něj svého vrchního komořího a povýšila ho na hraběte.
23

 Biron se stal 

jedním z nejmocnějších muţů Ruska. To bylo zřejmě impulzem pro kuronské dvořany, kteří 

do té doby odmítali přijmout Bironovu rodinu mezi sebe. Tehdy se také favorit rozhodl 

změnit způsob psaní svého jména z von Bühren na von Biron. Jeho současníci uvádí, ţe si 

přisvojil jméno a erb francouzských vévodů Bironů.
24

 

     Dne 4. května 1737 zemřel ve věku 82 let vévoda Ferdinand Kuronský a vyvstala otázka, 

kdo zaujme jeho místo.
25

 Kandidátů na vévodský stolec se přihlásilo několik.
26

 Dne 2. června 

1737 začala v hlavním mitavském kostele konference kuronských dvořanů, která měla vybrat 

nového vévodu. Carevna měla velký zájem na tom, aby byl zvolen její favorit, a proto poslala 

ke kuronským hranicím své jednotky. Kuronské šlechtice se snaţila získat na svou stranu také 

pomocí různých finančních „darů“. Tato taktika se ukázala velice účinnou, neboť Ernst 

Johann Biron byl jednohlasně zvolen. Ani polský král August III. nedělal problémy, protoţe 

                                                 
20

 Petr Michailovič Bestuţev (1664 – 1743) – z pověření Petra Velikého působil od roku 1705 ve Vídni a pak v 

Berlíně. V roce 1712 se stal hofmistrem dvora Anny Ivanovny. Po jejím nástupu na ruský trůn byl jmenován 

guvernérem Niţního Novgorodu, coţ se mu však příliš nelíbilo. Jeho nespokojenost se donesla i k carevně a ta 

ho za to poslala do vyhnanství, které trvalo aţ do roku 1737.  
21

 MANSTEIN, Zapiski, 30; RUSSKIJ dvor, 32. 
22

 Dodnes se objevují spekulace, ţe matkou Bironova mladšího syna byla sama Anna Ivanovna. Karel se totiţ 

těšil její zvláštní pozornosti. Kdyţ Anna odjela do Ruska, aby se ujala vlády, vzala malého Karla s sebou, 

ačkoliv jeho rodina zůstala v Kuronsku. Kromě toho z něj udělala kapitána dělostřelců Preobraţenského pluku a 

také svého komořího. Navzdory tomu, ţe řada Anniných současníků tvrdila, ţe Karel byl jejím synem, přímé 

důkazy pro toto tvrzení nemáme. KURUKIN, Biron, 43, 59.   
23

 M. Magnan á m. de Chauvelin, 11. 5. 1730, SIRIO, LXXXI., No. 8, 31. 
24

 MANSTEIN, Zapiski, 31; PEKARSKIJ, Markiz, 1; KURUKIN, Biron, 25 – 26. 
25

 Kuronsko, malá pobaltská země, která se nacházela na území dnešního Lotyšska, bylo polským lénem. Od 16. 

století zde vládla dynastie Kettlerů. Anna Ivanovna byla manţelkou Fridricha Viléma Kettlera a ani po jeho 

smrti zemi neopustila. Kdyţ se stala ruskou carevnou, ujal se vlády v Kuronsku Ferdinand, poslední potomek 

rodu Kettlerů. K historii Kuronska podrobněji KURUKIN, Biron, 27 – 40. 
26

 Např. princové meklenburský, hesensko-kasselský, holštýnský a brunšvický, kolínský kurfiřt nebo vévoda 

Mořic Saský.  
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carevně vděčil za pomoc při nástupu na trůn. Dokonce dovolil vévodovi vládnout zemi 

z Petrohradu. Biron spravoval Kuronsko energicky a starostlivě.
27

  

 

2.3 Regent ruského impéria 

     Na konci září 1740 dostala Anna Ivanovna záchvat dny a musela ulehnout do postele. 

Zanedlouho se pak přidaly problémy s močovými kameny a její zdravotní stav se začal 

zhoršovat.
28

  

     Uţ v srpnu určila carevna svým nástupcem Ivana Antonoviče, syna své neteře Anny 

Leopoldovny a Antona Ulricha Brunšvického.
29

 Nyní bylo potřeba jmenovat regenta. 

Iniciativy se chopil kabinetní ministr Bestuţev Rjumin
30

, který se obával, ţe kdyby se 

regentkou stala Anna Leopoldovna, byla by pod silným vlivem svého otce a mohla by se 

rozhádat s Vídní. Neblahý vliv měl na Annu také její manţel, který jako příbuzný pruského 

krále hájil jeho zájmy. Navíc se Anna nevyznala ve vnitřních ani v zahraničních záleţitostech 

Ruska a měla „mstivou povahu“.
31

 Bestuţev Rjumin proto navrhl, aby se regentem stal Biron. 

Pro tuto myšlenku získal kabinetního ministra Čerkasského a několik dalších důleţitých osob. 

Také Münnich se přidal na stranu favorita a dokonce jeho nástup aktivně podporoval.
32

  

      A jak se k záleţitosti regentství postavil Ostermann? Jako obvykle odmítal vyjádřit svůj 

názor, přičemţ argumentoval tím, ţe je cizinec a řešení tohoto problému přísluší pouze 

Rusům. Bestuţev Rjumin vyjádřil údiv nad tím, ţe Ostermann sám sebe po tolika letech 

proţitých v Rusku počítá mezi cizince a řekl, ţe ho „nejen považuje za Rusa, ale dokonce za 

takového, k jehož nahrazení by bylo potřeba dalších dvacet Rusů.“ Nakonec se tedy 

Ostermann musel vyjádřit, přičemţ tvrdil, ţe regentství by nemohlo být svěřeno do lepších 

rukou.
33

   

                                                 
27

 KURUKIN, Biron, 162, 164 – 165; RUSSKIJ dvor, 35; DOLGORUKOV, Iz zapisok, 116; C. Rondeau to the 

right honourable lord Harrington, 11. 6. 1737, SIRIO, LXXX., No. 73, 155. 
28

 Ed. Finch to the right honourable lord Harrington, 7. 10. 1740, SIRIO, LXXXV., No. 61, 232 – 233; 

MANSTEIN, Zapiski, 192; ANISIMOV, Anna, 352. 
29

Ivan Antonovič se narodil 12. srpna 1740. Carevna z toho měla ohromnou radost a rozhodla, ţe bude 

novorozence vychovávat sama. Odebrala ho jeho rodičům a umístila do pokoje vedle svého. LURJE, Iz istorii 

dvorcovych zagovorov, 214; MANSTEIN, Zapiski, 192; NEIZDANNYJ tekst, 347; Ed. Finch to the right 

honourable lord Harrington, 11. 10. 1740, SIRIO, LXXXV., No. 62, 236. 
30

 Hrabě Alexej Petrovič Bestuţev Rjumin (1693 – 1766) – ruský diplomat, který v roce 1712 vstoupil do sluţeb 

hannoverského kurfiřta. Od roku 1720 působil jako vyslanec v Dánsku a poté v Hamburku. V roce 1740 ho 

Biron povolal do Ruska a zařídil, aby byl jmenován členem Kabinetu ministrů, kde nahradil popraveného 

Artemije Petroviče Volynského.  
31

 Ed. Finch to the right honourable lord Harrington, 1. 11. 1740, SIRIO, LXXXV., No. 72, 323. 
32

 RUSSKIJ dvor, 44; SOLOVJOV, Istorija, X. /20, 689; srov. STARČEVSKIJ, Sobstvennoručnaja, 84 – 85.  
33

 Ed. Finch to the right honourable lord Harrington, 1. 11. 1740, SIRIO, LXXXV., No. 72, 328. 
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     Je velmi pravděpodobné, ţe Bestuţev Rjumin jednal z popudu Birona, kterému vděčil za 

místo kabinetního ministra. Biron to ve svých zápiscích sice popřel, nicméně svou pozici se 

snaţil upevnit uţ několik let před smrtí carevny. Také ostatní nejvýznamnější muţi impéria se 

k Bironovi nepřidali proto, ţe by ho měli rádi a přáli mu vzestup, ale proto, ţe si chtěli udrţet 

své vlastní pozice a případně znásobit svou moc. 

     Manifest o následnictví sestavil pravděpodobně Ostermann. Ačkoliv trpěl ochrnutím 

nohou a uţ několik let nevycházel ze svého pokoje, rozhodl se předloţit dokument carevně 

k podpisu osobně. Do její loţnice se nechal odnést na nosítkách.
34

 Kromě manifestu o 

následnictví byl také vytvořen dokument, jímţ mělo být regentství svěřeno Bironovi. 

S podpisem tohoto dokumentu však Anna Ivanovna nespěchala. Nesouhlasím s Münnichem, 

ţe tak učinila proto, ţe nechtěla svěřit moc Bironovi. Jako pravděpodobnější se mi jeví tvrzení 

ruského historika Anisimova, který uvádí, ţe Anna nechtěla podepsat proto, ţe byla ţenou 

pověrčivou a bála se, ţe jakmile podepíše svou závěť, brzy zemře.
35

 Nicméně ruští velmoţi se 

rozhodli, ţe z Birona udělají regenta i bez souhlasu carevny. Stejně jako v roce 1730 rozhodla 

o budoucnosti ruského impéria úzká skupina dvořanů, ačkoliv byl prezentován opak. Většina 

členů Senátu a Synodu buď nic nevěděla, anebo neměla moţnost vyjádřit svůj názor. Den 

před svou smrtí carevna nakonec Bironovo jmenování regentem přece jen podepsala.
36

  

     Anna Ivanovna zemřela 17. října 1740 večer mezi devátou a desátou hodinou. Anglický 

vyslanec Finch zaznamenal, ţe „konec jejího života doprovázelo tak strašné strádání, že 

dokonce ti, kteří si přáli, aby se její život prodloužil, se mohli pouze modlit k Bohu, aby ji 

osvobodil od takových muk“.
37

 Biron s ní strávil i její poslední hodiny a ve svých zápiscích 

uvedl, ţe aţ do konce svého ţivota si carevna uchovala „zdravý úsudek a hovořila velice 

moudře“.
38

 Podobně se vyjádřil i Münnich mladší, který napsal, ţe si carevna zachovala 

„bystrý úsudek až do konce“.
39

 Údajně poslední slova, která Anna Ivanovna pronesla, byla 

věta „Neboj se!“ a patřila jejímu favoritovi.
40

  

                                                 
34

 MANSTEIN, Zapiski, 192; MÜNNICH mladší, Rossija, 87; Ed. Finch to the right honourable lord Harrington, 

7. 10. 1740, SIRIO, LXXXV., No. 61, 232 – 233. 
35

 ANISIMOV, Anna, 353; MÜNNICH, Zapiski, 59. 
36

 V dokumentu bylo uvedeno, ţe Biron má být regentem do té doby, dokud nezletilý Ivan nedosáhne věku 17 

let. V případě jeho předčasného úmrtí, měl nastoupit na trůn druhý syn Anny Leopoldovny a Antona Ulricha. 

MANSTEIN, Zapiski, 193; RUSSKIJ dvor, 46; ANISOV, Inozemcy, 293. 
37

 Ed. Finch to the right honourable lord Harrington, 18. 10. 1740, SIRIO, LXXXV., No. 64, 239 – 240. 
38

 STARČEVSKIJ, Sobstvennoručnaja, 91. 
39

 MÜNNICH mladší, Rossija, 90. 
40

 Ed. Finch to the right honourable lord Harrington, 18. 10. 1740, SIRIO, LXXXV., No. 64, 241.  
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     Následujícího dne byl novým ruským carem prohlášen teprve dvouměsíční Ivan VI.
41

 a 

regentství se v souladu s carevninou poslední vůlí ujal Ernst Johann Biron, který byl titulován 

výsost.
42

 Hned na počátku jeho vlády došlo k odhalení spiknutí. Několik gardových 

důstojníků, převáţně ze Semjonovského pluku, jehoţ podplukovníkem byl také carův otec 

Anton Ulrich Brunšvický, prohlásilo, ţe pokud princ podnikne cokoliv proti regentovi, přidají 

se na jeho stranu. To Birona znepokojilo, a proto přikázal několik vojáků zatknout a uvěznit. 

Samotnému Antonu Ulrichovi bylo nařízeno, aby se vzdal všech svých funkcí a neukazoval se 

na veřejnosti.
43

 

     Jaké byly vztahy mezi regentem a carovými rodiči? Biron jim sice přidělil roční apanáţ ve 

výši 200 000 rublů, ale choval se k nim povýšeně a přehlíţel je.
44

 Münnich uvádí, ţe je 

zasypával výhruţkami a ţe sám byl svědkem toho, „jak se princezna Anna třásla, když k ní 

Biron přicházel“.
45

 Podle Mansteina Biron prohlašoval, ţe pokud bude princezna Anna 

vzdorovat, pošle ji i s manţelem do Německa. Také Anna Leopoldovna nemohla Birona 

vystát a její nevraţivost ještě vzrostla poté, co se stal regentem.
46

 

      Nicméně rodiče cara nepovaţoval Biron za příliš nebezpečné soupeře. Mnohem více se 

obával Alţběty Petrovny, dcery Petra Velikého, která byla zejména mezi vojáky značně 

oblíbená, a proto se snaţil si ji předcházet. Věnoval jí 50 000 rublů na zaplacení jejích 

dluhů.
47

  

     Koho si Biron zvolil za své spolupracovníky? Samé osvědčené osoby. V podstatě nedošlo 

k ţádným personálním změnám. V Kabinetu ministrů zůstal Ostermann, Čerkasskij a 

Bestuţev Rjumin a v Tajné kanceláři Ušakov. Armáda byla i nadále podřízena Münnichovi. 

Ve sluţbách regenta také působilo velké mnoţství špionů a dobrovolných donašečů. Biron se 

osobně účastnil zasedání Kabinetu a občas i Senátu. Přesto se u moci neudrţel.
48

  

     V noci ze 7. na 8. listopadu 1740 proběhl převrat, během něhoţ došlo ke svrţení regenta. 

Hlavní roli při něm sehrál polní maršál Münnich. Večer se dostavil do Zimního paláce 

k carově matce Anně Leopoldovně, aby jí oznámil, co má v plánu. Poté se s několika 

                                                 
41

 Ivan VI. bývá jak svými současníky, tak některými historiky označován také jako Ivan III. Záleţí na tom, zda 

počítáme panovníky uţ od Ivana Kality nebo aţ od prvního cara, jímţ byl Ivan Hrozný. LURJE, Iz istorii 

dvorcovych zagovorov, 214. 
42

 IMPERIJA posle Petra, 29; PEKARSKIJ, Markiz, 135. 
43

 Princ brunšvický se musel vzdát svých postů podplukovníka Semjonovského pluku a plukovníka 

Brunšvického kyrysarského pluku. KURUKIN, Epocha, 283; MANSTEIN, Zapiski, 195 – 196;  srov. 

MÜNNICH mladší, Rossija, 102. 
44

 RUSSKIJ dvor, 47; MÜNNICH mladší, Rossija, 99.  
45

 MÜNNICH, Zapiski, 65; srov. Ed. Finch to the right honourable lord Harrington, 1. 11. 1740, SIRIO, 

LXXXV., No. 72, 332 – 333. 
46

 MANSTEIN, Zapiski, 196. 
47

 RUSSKIJ dvor, 50. 
48

 MÜNNICH, Zapiski, 65; ANISIMOV, Anna, 354; KURUKIN, Biron, 331; ANISOV, Inozemcy, 260. 
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desítkami věrných vojáků odebral do Letního paláce, kde měl Biron své sídlo.
49

  Dovnitř však 

nešel a samotným zatčením regenta pověřil svého pobočníka Mansteina. Vše se odehrálo 

velice rychle a nikdo se spiklencům nepostavil na odpor.  Vojáci vtrhli do Bironovy loţnice, 

vytáhli ho z postele, posadili do kočáru a dopravili do Zimního paláce a druhý den do 

pevnosti Schlüsselburg. Kromě Birona byla zatčena také jeho rodina.
50

  

     Proč se Münnich rozhodl provést převrat? Proto, ţe nebyla uspokojena jeho ctiţádost. 

Münnich se domníval, ţe kdyţ pomůţe Bironovi k moci, zajistí si jedno z prvních míst ve 

vládě, ale nové posty ani očekávané jmenování generalissimem od regenta nezískal. Navíc 

mezi Münnichem a Bironem panovalo neustálé podezřívání a závist, a tak se polní maršál 

obával, aby se ho regent nepokusil odstranit a rozhodl se zakročit dříve neţ on.
51

 

 

2.4 Dvacet let ve vyhnanství 

     Biron byl obviněn z toho, ţe chtěl svrhnout cara Ivana VI. a dosadit na trůn prince 

holštýnského
52

, kterého měl v úmyslu oţenit se svou dcerou. Toto obvinění nepůsobí 

věrohodně, protoţe takový plán na svrţení zákonného panovníka se jevil velice nebezpečným 

a vyţadoval spolehlivé spolupracovníky, které Biron v ţádném případě neměl. Ačkoliv Biron 

všechno popřel, byl odsouzen k trestu smrti, jenţ mu regentka
53

 změnila na doţivotní 

vyhnanství na Sibiři. Majetek, který měl v Rusku, mu byl konfiskován a kromě toho přišel 

také o všechny hodnosti. Zůstal mu pouze titul kuronského vévody. Dne 13. června 1741 se 

Biron i s rodinou vydal na cestu do malého městečka Pelymu, které se mělo stát jejich novým 

domovem. Cesta jim trvala téměř pět měsíců.
54

  

     Do vyhnanství doprovázelo Bironovu rodinu 84 gardistů a několik sluţebníků.
55

 Sotva se 

rodina v Pelymu trochu zabydlela, došlo k dalšímu státnímu převratu, během něhoţ se chopila 

moci Alţběta Petrovna. Nová carevna osvobodila Birona z vězení, ale nepovolila mu návrat 

                                                 
49

 Podle Münnicha mladšího jich bylo 30, podle Mansteina 80. KURUKIN, Epocha, 287. 
50

 Ţena, dva synové, dcera, bratr Gustav, švagr Bismarck a kabinetní ministr Bestuţev Rjumin. Byl také vydán 

rozkaz zatknout Bironova staršího bratra Karla, který se zrovna nacházel v Moskvě. Bironovo regentství trvalo 

sotva 20 dní. RUSSKIJ dvor, 51; MANSTEIN, Zapiski, 200; STARČEVSKIJ, Sobstvennoručnaja, 151; Ed. 

Finch to the right honourable lord Harrington, 11. 11. 1740, SIRIO, LXXXV., No. 77, 368 – 369; ANISIMOV, 

Rossija, 475 – 476. K zatčení Birona podrobněji MANSTEIN, Zapiski, 199 – 201. 
51

 MANSTEIN, Zapiski, 196; RUSSKIJ dvor, 53 – 54; KURUKIN, Biron, 333; srov. STARČEVSKIJ, 

Sobstvennoručnaja, 150. 
52

 Budoucího Petra III. 
53

 Regentství za nezletilého cara Ivana VI. se ujala jeho matka Anna Leopoldovna. Münnich se stal prvním 

ministrem.   
54

 STARČEVSKIJ, Sobstvennoručnaja, 151, 155; NEIZDANNYJ tekst, 347; MÜNNICH, Zapiski, 70; RUSSKIJ 

dvor, 58; MANSTEIN, Zapiski, 208; KURUKIN, Biron, 337; ANISOV, Inozemcy, 319. 
55

 Turkyně Katerina, Arabka Sofia, pastor Johann Hermann Fric, dva kuchaři – Afanasij Palkin a Prochor 

Krasotkin, sluhové Alexandr Kubanec, Ivan Fedorov, Ilja Stepanov a lékař Vichler. KURUKIN, Biron, 357. 
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do hlavního města. Místo toho mu nařídila přestěhovat se do Jaroslavi.
56

 Ţivot v bohatém 

městě na řece Volze byl mnohem lehčí neţ v chudé osadě. Bironovi a jeho rodině byl přidělen 

velký dům kupce Makuškina, který pro ně zakoupil magistrát. Z Petrohradu jim byl poslán 

nábytek, knihovna, nádobí a lovečtí psi. Biron získal právo svobodně se pohybovat po městě a 

jeho okolí a vyjíţdět na lov a procházky do vzdálenosti 20 verst
57

 od Jaroslavi. Mohl také vést 

korespondenci a dokonce mu byl navrácen jeho majetek ve Slezsku.
58

  

     Alţběta Petrovna se evidentně snaţila učinit ţivot bývalého regenta a jeho rodiny 

snesitelnějším. Proč jim však nedovolila vrátit se do Petrohradu? Protoţe se zmocnila trůnu 

nelegálně a potřebovala tento svůj krok nějak omluvit. Ačkoliv byla dcerou Petra Velikého, 

dostala se na trůn v důsledku vojenského povstání a svrhla zákonného panovníka. Stylizovala 

se proto do role osvoboditelky ruského impéria z područí zákeřných Němců. Kdyby dovolila 

Bironovi návrat ke dvoru, popřela by tuto svou teorii, coţ by jistě její postavení neupevnilo.
59

  

     V roce 1758 byl Biron zbaven titulu kuronského vévody. Polský král August III. dosadil 

na kuronský vévodský stolec svého syna Karla Saského. Kuronští dvořané však z toho nebyli 

právě nadšení a snaţili se intervenovat u carevny, aby propustila Birona a opět z něj učinila 

jejich vévodu. Alţběta však nehodlala jít proti svému spojenci a k prosbám kuronské 

aristokracie zůstávala hluchá. Karel Saský se nakonec skutečně stal kuronským vévodou, 

nicméně část jeho dvořanů ho neuznávala, v důsledku čehoţ došlo k rozštěpení aristokracie na 

dva tábory.
60

 Z právního hlediska neměl saský princ právo nastoupit na vévodský stolec, 

protoţe v kuronských zákonech bylo jasně stanoveno, ţe vévoda musí být bezpodmínečně 

augsburského vyznání. Jak na situaci reagoval Biron, nevíme. Jisté je jen to, ţe se neustále 

povaţoval za zákonného vévodu a tímto titulem také podepisoval všechny své dopisy.  

     V květnu 1760 vypukl v Jaroslavi velký poţár, během kterého Bironův dům téměř celý 

shořel. Magistrát odkoupil pro Birona jeden z nejlepších domů ve městě, ale Biron nebyl 

s novým bydlením spokojen a ţádal, aby si směl postavit nový dům na tom samém místě, kde 

ţil před poţárem. Carevna mu to i přes protesty městské rady dovolila.
61
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 1 versta odpovídá 1, 06678 km. 
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 Tzv. ernestiné uznávali svým panovníkem Ernsta Johanna Birona, karlisté naopak Karla Saského. 
61
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2.5 Poslední roky ţivota 

     V prosinci 1761 zemřela carevna Alţběta Petrovna a novým panovníkem se stal její 

synovec Petr III., který 4. března 1762 oficiálně udělil bývalému vévodovi milost a povolil 

mu návrat do Petrohradu. Kuronský trůn mu však nevrátil, protoţe ve strategicky významném 

pobaltském kníţectví potřeboval bezpodmínečně sobě oddaného panovníka, a proto se 

rozhodl prosadit kandidaturu svého holštýnského příbuzného. Aby se Bironovi nějak 

revanšoval, navrátil mu konfiskovaný majetek a oba jeho syny jmenoval generál-majory. 

     Situace se změnila aţ po nástupu Kateřiny II., která Ernsta Johanna Birona opět dosadila 

na kuronský vévodský stolec. Dne 10. listopadu 1763 vjel Biron slavnostně do hlavního města 

a post vévody zastával aţ do 14. listopadu 1769, kdy oficiálně předal vládu svému synovi 

Petrovi. Zemřel 17. prosince 1772 na infarkt ve věku 83 let.
62
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3. 0 BIRON A CAREVNA 
     V této kapitole se chci zaměřit zejména na analýzu vztahu mezi carevnou a jejím 

favoritem. Proto bude nejprve nutné zodpovědět otázky, jaké byly jejich charakterové 

vlastnosti a co ovlivňovalo jejich chování. Dále se chci věnovat Bironovým úkolům 

pramenícím z jeho funkce vrchního komořího a moci, která vyplývala z jeho role carevnina 

favorita. Analyzovat budu téţ fungování dvora za vlády Anny Ivanovny a pokusím se 

odpovědět na otázku, zda došlo k nějakým jeho změnám oproti předcházejícímu období. 

 

3.1 Bironovy povahové vlastnosti 

     Ernst Johann Biron nebyl svými současníky hodnocen kladně. Manstein o něm ve svých 

pamětech napsal, ţe byl „namyšlený, pyšný, extrémně ctižádostivý, hrubý a dokonce sprostý, 

chamtivý, v nepřátelství nesmiřitelný a v trestání krutý. Miloval luxus a okázalost a byl 

odborníkem a milovníkem koní.“
63

 Také Dolgorukov zaznamenal, ţe koně byli Bironovou 

vášní a ţe „trávil celé dny ve své manéži“.
64

 

     Dalším, kdo Birona osobně znal a ve svém díle popsal jeho charakter, byl polní maršál 

Münnich. Při líčení Bironových vlastností se v podstatě shodl s Mansteinem a doplnil, ţe 

carevnin favorit byl ještě vznětlivý, nedůvěřivý a neobyčejně mstivý, přičemţ za důkaz tohoto 

svého tvrzení povaţoval zásah proti kabinetnímu ministru Volynskému a jeho přátelům.
65

 

Bironovy jazykové schopnosti pak ohodnotil následovně: „neměl úplné vzdělání, hovořil 

pouze německy s kuronským přízvukem a německy špatně četl, zvláště pokud se v textu 

vyskytovala také latinská a francouzská slova.“ 
66

 Kromě toho Münnich také poznamenal, ţe 

se Biron „nestyděl veřejně prohlašovat, že se nechce učit číst a psát rusky, aby nemusel 

předčítat jejímu veličenstvu prosby, hlášení a další dokumenty, které jí byly denně 

posílány.“
67

 Z tohoto tvrzení si někteří lidé odvodili, ţe se Biron nikdy ani nepokusil naučit 

ruský jazyk. Ruský historik Kurukin však tento názor zpochybňuje a odvolává se na sešit 

s ruskou gramatikou, který našel v Bironově archivu. Domnívám se, ţe byť by byl odpor 

Birona k ruštině jakkoliv velký, přesto se musel alespoň pokusit tento jazyk naučit. Nicméně 

faktem zůstává, ţe se mu to nepodařilo. Proto také byly některé důleţité dokumenty speciálně 

pro něj překládány do němčiny.
68
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     Trochu mírnější ve svém hodnocení byl Münnich mladší, který neuváděl jen Bironovy 

záporné vlastnosti, ale poznamenal také, ţe pokud si favorit „uvědomil, že udělal chybu, 

snažil se ji napravit, ale nedokázal se omluvit. Spíše se dotyčnému snažil zajistit nějakou 

milost nebo výhodu“.
69

 

     Zahraniční diplomaté uţ v hodnocení Bironova charakteru tak jednotní nebyli. S ruskými 

šlechtici se shodl např. francouzský vyslanec La Chétardie, který o Bironovi napsal, ţe byl 

„povýšený, nepřístupný, netrpělivý a miloval přepych.“
70

 Naopak manţelka anglického 

vyslance, Lady Rondeau, o Bironovi prohlásila, ţe kdyţ hovořil „stával se velmi laskavým“.
71

 

Později ještě uvedla, ţe „pokud si někoho oblíbil, nešetřil chválou, ale byl nestálý a svůj 

názor měnil bez jakékoliv příčiny“.
72

 

     Jaký tedy Biron vlastně byl?  Je jisté, ţe měl mnoho špatných vlastností, ale pokud chtěl, 

dokázal být přívětivý a dokonce i okouzlující. Měl talent zorganizovat běh událostí tak, aby 

vyhovoval jeho zájmům a uměl se chytře zbavit svých nepřátel, takţe téměř vţdy dosáhl 

svého cíle. Nenávist většiny ruských velmoţů si Biron vyslouţil tím, ţe se k nim choval 

přezíravě a arogantně a byl příliš pedantský a svědomitý.
73

    

     Jaké byly Bironovy ambice v politice? Nejprve se soustředil na získání kuronského 

vévodského stolce, coţ se mu podařilo v roce 1737. Poté se pokusil získat ruskou korunu pro 

své potomky. Tohoto svého cíle chtěl dosáhnout pomocí sňatkové politiky, kdy měl v úmyslu 

oţenit svého syna Petra s o pět let starší neteří carevny Annou Leopoldovnou. Plán mu však 

nakonec nevyšel, protoţe Anna Leopoldovna se za Petra odmítla provdat a carevna ji v jejím 

rozhodnutí podpořila.
74

   

 

3.2 Bironův vliv na fungování státu  

     Zmapovat Bironovu činnost je velice sloţité, protoţe nezastával ţádnou státní funkci
75

, a 

proto nejsou jeho činy zaznamenány v ţádných oficiálních pramenech
76

 a musíme opět 
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spoléhat pouze na zprávy jeho současníků. Do dění zasahoval Biron prostřednictvím sobě 

oddaných osob.
77

  

     Ze zpráv zahraničních diplomatů víme, ţe se Biron po svém příjezdu do Ruska drţel v 

pozadí. Vzhledem k tomu, ţe v Moskvě nikoho neznal, počínal si velice opatrně, choval se 

nenápadně a naslouchal názorům cizinců, kteří znali ruský dvůr lépe neţ on. Velice brzy se 

však zorientoval, začal si kolem sebe vytvářet okruh spolehlivých lidí, jeho moc 

nekontrolovaně rostla a Biron získal pověst nekorunovaného vládce ruského impéria.
78

 V roce 

1734 napsal saský diplomat, ţe v Rusku se „nic neděje bez jeho vůle“ a anglický diplomat ho 

nazval „všemocným favoritem“.
79

  

     Biron rád opakoval, ţe do vnitřní politiky Ruska se on nevměšuje. Toto tvrzení však 

nekoresponduje se skutečností. Popírá ho sám Biron, kdyţ líčí své jmenování regentem a 

uvádí, ţe velmoţi „po úvaze nenašli nikoho, kdo by více vyhovoval než já; a to z toho důvodu, 

že znám stav říše, každou osobu a zahraniční záležitosti jsou mi taktéž známy.“
80

 Kdyby tedy 

Biron opravdu nezasahoval do vnitřní politiky Ruska, nemohl by mít tak dokonalý přehled. 

     Carevnin favorit se vměšoval do všech sfér správy země, ale nejvíce ze všeho do 

personálních otázek. Ani jedno jmenování do funkce, udělení vyznamenání či finančního daru 

se neobešlo bez jeho schválení.
81

 Podle svědectví Münnicha mladšího, „štědrá carevna 

nesměla dát ani ten nejmenší dárek bez Bironova vědomí“.
82

 Anna Ivanovna skutečně 

nepřijala ţádné stanovisko, dokud se neporadila se svým favoritem.
83

 

     Jakou tedy vlastně zastával Biron pozici? Dalo by se říci, ţe se stal carevniným 

sekretářem. Měl za úkol předkládat jí zprávy od ministrů, vyřizovat její korespondenci a 

přebírat ţádosti a stíţnosti dvořanů. Zprostředkovával jí spojení s ostatním světem. 

Francouzský vyslanec La Chétardie referoval do Francie, ţe „carevna ví pouze to, co Biron 

chce, aby věděla“.
84

  

     Jakmile bylo jasné, ţe si Biron u ruské carevny udrţí své postavení takové, jaké měl, kdyţ 

byla kuronskou vévodkyní, začali si ho ruští šlechtici předcházet. Posílali mu hlášení, která 

                                                 
77

 PAVLENKO, Anna, 94. 
78

 ANISIMOV, Anna, 182; MANSTEIN, Zapiski, 32; STELLNER, Rusko, 64. 
79

 PAVLENKO, Anna, 95 – 96. 
80

 STARČEVSKIJ, Sobstvennoručnaja, 87. 
81

 PAVLENKO, Anna, 101; DOLGORUKOV, Iz zapisok, 107. 
82

 MÜNNICH mladší, Rossija, 94. 
83

 PAVLENKO, Anna, 84. 
84

 PEKARSKIJ, Markiz, 1; STELLNER, Rusko, 64. 



22 

 

mu poskytovala dokonalý přehled o evropské politice.
85

 Birona si však snaţili naklonit také 

monarchové různých evropských států.
86

  

     A jak hodnotí Birona historici? Jeden z největších odborníků na období palácových 

převratů, ruský historik I. V. Kurukin tvrdí, ţe se „Biron stal prvním ‚správným‘ favoritem 

v politické historii Ruska“
87

, coţ mu umoţnilo zasahovat do vnitřní i zahraniční politiky. Na 

základě studia pramenů se domnívám, ţe s tímto názorem lze plně souhlasit. Také ruský 

historik N. I. Pavlenko dochází k závěru, ţe Birona lze povaţovat za „nekorunovaného vládce 

Ruska“ a odvolává se na svědectví jeho současníků.
88

 Podle historika Lipského měl Biron 

velký vliv na ruskou carevnu a skrze ni mohl kontrolovat celou vládu.
89

 Zcela opačný názor, 

se kterým však nelze souhlasit, zastává americký historik M. Raeff, jenţ tvrdí, ţe Biron měl 

vliv pouze na carevnin soukromý ţivot a do politiky zasahovat nemohl.
90

  

 

3.3 Carevnin charakter 

     Na rozdíl od svého favorita byla Anna Ivanovna většinou hodnocena kladně a její 

nedostatky byly velkoryse tolerovány. Lidé, kteří měli moţnost se s ní osobně setkat, ji 

popisovali jako „od přírody laskavou a soucitnou“
91

, nebo jako člověka, který měl „laskavou 

a dobrosrdečnou povahu“
92

. „Výraz jejího obličeje působí majestátně. Když hovoří, na rtech 

se jí objeví sotva znatelný úsměv. Rozmlouvá hodně a se všemi a k lidem se obrací tak vlídně, 

že se zdá, jako by hovořila se sobě rovným; přesto ani na okamžik neztrácí důstojnost 

carevny.“ Takto popsala Annu Ivanovnu Lady Rondeau, manţelka anglického vyslance.
93

 

Také Münnich hodnotí carevnu převáţně pozitivně: „Tato velká carevna byla od přírody 

obdarována velkou důstojností. Měla jasnou a bystrou mysl, znala schopnosti svých 

nejbližších spolupracovníků, milovala pořádek a velkolepost a dvůr nikdy nebyl tak dobře 

organizován jako za její vlády. Byla velkomyslná a jednou z jejích radostí bylo dělat dobro a 
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štědře odměňovat za zásluhy. Jejím nedostatkem bylo to, že milovala pohodlí a úplně se 

nezajímala o státní záležitosti, přičemž jejich řešení přenechávala svým ministrům.“
94

 

Münnich mladší kromě jiţ řečeného ještě uvádí, ţe „na veřejnosti vystupovala carevna 

důstojně, byla ctižádostivá a svým jednáním se snažila dosáhnout slávy“.
95

  

     Ve skutečnosti však měla Anna Ivanovna daleko více chyb, neţ byli její současníci ochotní 

připustit. Neoplývala příliš velkou inteligencí, byla náladová, lenivá a pověrčivá. Také její 

vzdělání bylo nedostatečné. Ruský historik N. I. Pavlenko uvádí, ţe se Anna Ivanovna stala 

ruskou carevnou neočekávaně, a tudíţ se na tuto roli nemohla řádně připravit. Souhlasím 

s dalším ruským historikem J. V. Anisimovem, který dospěl k závěru, ţe navzdory všem 

svým nedostatkům byla Anna Ivanovna poměrně úspěšnou carevnu, protoţe dokázala udrţet 

samoděrţaví a navíc se obklopila schopnými lidmi, kteří pokračovali v politice Petra 

Velikého a pomohli začlenit Rusko mezi nejvýznamnější evropské státy.
 96

   

     Mezi záliby Anny Ivanovny patřila jízda na koni, lov, výborně střílela a milovala hudbu a 

divadlo.
97

 Také se zajímala o klepy a různé skandály. Ačkoliv sama ţila v nezákonném 

svazku s ţenatým muţem, přísně chránila všeobecnou morálku.
98

 

 

3.4 Vztahy mezi Bironem a carevnou Annou Ivanovnou 

     Je nepochybné, ţe Biron byl člověkem, který měl na Annu Ivanovnu největší vliv. 

Nejpodrobnější svědectví o tom zanechal Münnich mladší: „Biron  Annu Ivanovnu ovládal 

tak, že všechno dělala podle jeho vůle, nemohla se od něj ani na chvíli odloučit a odcházela a 

vyjížděla vždy jen v jeho doprovodu. Biron pozorně hlídal, aby nikdo bez jeho vědomí nebyl 

k carevně puštěn. Pokud se stalo, že ji musel opustit, zanechal u ní alespoň svou ženu nebo 

děti.“
99

 Biron, jeho manţelka, jejich děti a carevna v podstatě tvořili rodinu. Společně 

obědvali i večeřeli a účastnili se různých společenských akcí. Bironovy pokoje se v kaţdém 

paláci nacházely hned vedle pokojů carevny.
100
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     Anna Ivanovna a Biron si byli velice blízcí, protoţe měli podobné povahy i vkus, coţ 

dokládá i následující Dolgorukova poznámka: „To, co miloval Biron, milovala i carevna, to, 

co nesnášel on, nemohla vystát ani ona.“
101

 

     Také Münnich mladší ve svých pamětech zaznamenal vzájemné propojení mezi carevnou 

a jejím favoritem: „Na jejím obličeji bylo možné vidět, v jakém rozpoložení mysli se zrovna 

nachází její důvěrník. Měl-li Biron zachmuřený vzhled, okamžitě se i v obličeji carevny objevil 

smutek; když se zdál spokojeným, byla veselá i carevna.“
102

 

     Carevna prokazovala favoritovi pozornost nejen odměnami, ale i dojemnou starostlivostí o 

jeho zdraví. Kdyţ v létě roku 1734 váţně onemocněl, nehnula se od něj podle svědectví 

anglického diplomata Rondeaua ani na krok a dokonce i jedla v jeho pokoji. Rondeau dále 

informoval svůj dvůr o tom, ţe nemoc favorita „carevnu hluboce zarmoutila.  Se slzami 

v očích říkala, že hrabě je jediný člověk, kterému může věřit a vyjádřila rovněž přesvědčení, 

že Ostermann bude velmi rád, až Biron zemře, i když předstírá, že ho jeho nemoc rmoutí.“
103

 

V červnu toho samého roku byla Anna Ivanovna pozvána na hostinu k synovi kancléře 

Golovkina. Její kočár doprovázel také Biron, jemuţ se během cesty náhle splašil kůň a shodil 

ho. Biron se pouze lehce odřel, ale pro carevnu to byl dostatečný důvod, aby na hostinu 

nejela.
104

 

     Péče carevny o favorita se vztahovala i členy jeho rodiny. Bironova manţelka získala u 

dvora výsadní postavení, jeho bratři obdrţeli významné posty v armádě a Bironův mladší syn 

Karel Ernst, jehoţ si Anna Ivanovna velice oblíbila, byl jmenován velitelem Izmajlovského 

pluku a v roce 1737 se stal carevniným komořím.
105

 

     Postavení carevnina favorita však Bironovi nepřinášelo pouze výhody, ale také různá 

omezení. Např. svůj denní reţim musel přizpůsobovat dennímu reţimu carevny a její neustálá 

touha být mu nablízku, byla někdy únavná. Münnich mladší ve svých pamětech uvádí, ţe 

„nepřiměřená oddanost carevny se stala pro Birona těžkostí. Lidé od něj mnohokrát slyšeli 

stížnosti, že nemá ani jeden okamžik na odpočinek. Biron nikdy nikoho nenavštěvoval, u 

nikoho neobědval a neúčastnil se hostin a slavností pořádaných významnými bojary. Aby 

odradila oblíbence od účasti na těchto akcích, carevna odsuzovala a dokonce nazývala 

smilstvem každou hostinu, na které panovalo veselí.“
106
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     Proč si Biron udrţel svou moc po celou dobu vlády Anny Ivanovny? Protoţe se mu 

podařilo neopakovat chyby svých předchůdců. Neodsouval carevnu do pozadí, nezneuţíval 

svou moc a snaţil se druhým zalíbit.
107

 

 

3.5 Dvůr 

     Dvůr se stal důleţitým elementem nové struktury vlády. Došlo ke zvýšení prestiţe dvorské 

sluţby a tudíţ i k důleţitosti dvora, coţ potvrzuje i fakt, ţe většina budoucích ministrů začala 

svou kariéru právě zde. Aţ do této doby to nebylo obvyklé. 

     Ve srovnání s předcházejícím obdobím počet personálu za vlády Anny Ivanovny vzrostl, 

coţ se projevilo i na zvýšení finančních prostředků potřebných k udrţování dvora.
108

  

     Na začátku Anniny vlády došlo u dvora k upevnění disciplíny. Na příkaz carevny se 

slouţící museli zavázat k mlčenlivosti, kterou však ne vţdy dodrţovali. Zároveň však museli 

slíbit, ţe budou příslušná místa informovat o všech podezřelých věcech.  

     Vrchním hofmistrem Annina dvora byl jmenován její příbuzný Semjon Andrejevič 

Saltykov.  Mezi jeho povinnosti patřila starost o carské paláce, určování audiencí u carevny a 

soudy s dvorními slouţícími.
109

 Další významnou dvorní funkcí byl post vrchního komořího, 

který zastával Ernst Johann Biron. Jeho povinnosti byly skutečně rozsáhlé a patřilo mezi ně 

obsluhování carevny při hostinách, dozor nad sluţebnictvem, kontrola správného chodu 

dvora, výběr hostů, kteří měli být pozváni na dvorní slavnosti, dohled nad tím, aby bylo 

v pokojích dostatečně teplo, výběr koní, které měli zapřáhnout do kočáru, kdyţ se carevna 

rozhodla jet na projíţďku nebo sestavení seznamu dvořanů, kteří stráví s carevnou léto v jejím 

letním sídle.
110

 Po přestěhování dvora do Petrohradu převzal také povinnosti vrchního 

hofmistra Saltykova, který zůstal v Moskvě, ale formálně si svůj post podrţel.
111

 

     Carevna se ráda bavila, a proto pro ni Biron vymýšlel nejrůznější překvapení.
 112

 Annu 

Ivanovnu fascinovali lidé, kteří se nějakým způsobem odlišovali od ostatních, a tak se na 

jejím dvoře vyskytovali trpaslíci, obři a také příslušníci exotických národů.
113

 Ovšem 
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nejraději měla Anna Ivanovna šašky, jejichţ úkolem bylo rozveselovat panovníka veselými 

kousky.
114

  

     Podle zpráv současníků Anna Ivanovna milovala přepych a nádheru, a proto ze svého 

dvora vytvořila „nejskvělejší dvůr v Evropě“.
115

 Toto tvrzení je patrně poněkud přehnané, ale 

rozhodně došlo k rozvoji dvora. Zvýšil se např. počet svátků, protoţe jako svátek byly 

slaveny nejen narozeniny, jmeniny a den korunovace carevny, ale také narozeniny a jmeniny 

její sestry Jevdokije, sestřenice Alţběty Petrovny, neteře Anny Leopoldovny, jejího muţe 

Antona Ulricha Brunšvického, jejich syna Ivana Antonoviče a od roku 1737, kdy se Biron stal 

kuronským vévodou také narozeniny a jmeniny jeho, jeho ţeny a jejich dětí.
116
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4.0 BIRONOVŠTINA 
     Termín bironovština pro označení vládního reţimu Anny Ivanovny uţil poprvé Ivan 

Ivanovič Laţečnikov ve svém románu Ledový dům.
117

 Období vlády Anny Ivanovny je 

v povědomí společnosti dodnes zapsáno jako doba, kdy bylo Rusko zcela v moci cizinců a 

zaţívalo úpadek. V této kapitole se pokusím odpovědět na otázku, zda je či není tento názor 

pravdivý.  

 

4.1 Nástup Anny Ivanovny na ruský trůn 

     V noci z 18. na 19. ledna 1730 zemřel car Petr II., který byl posledním ţijícím muţským 

potomkem rodu Romanovců. Před svou smrtí nestihl jmenovat svého nástupce a závěť po 

sobě také nezanechal.
118

 Rozhodnutí, kdo se stane novým vládcem, připadlo na Nejvyšší 

tajnou radu.
119

 Její členové se sešli následujícího dne a novou carevnou zvolili Annu 

Ivanovnu.
120

 Zároveň se však rozhodli omezit samoděrţaví a uchvátit alespoň část carské 

moci, k čemuţ jim měly dopomoci tzv. kondice.
121

 

     Dne 19. ledna byla k Anně Ivanovně z Moskvy vyslána tříčlenná delegace, aby jí nabídla 

ruskou korunu.
122

 Podmínkou však bylo podepsání kondicí. Anna se o nich dozvěděla ještě 

před příjezdem oficiálních delegátů – varovali ji odpůrci omezení samoděrţaví, mezi něţ 

patřili zejména její příbuzní z matčiny strany (Saltykovi) a jejich přívrţenci, odpůrci Nejvyšší 
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tajné rady (např. kníţe Ivan Jurjevič Trubeckoj nebo kníţe Alexej Michailovič Čerkasskij), 

duchovenstvo, generalita, osoby spojené s petrovskými reformami (např. generál-prokurátor 

hrabě Pavel Ivanovič Jaguţinskij či metropolita Feofan Prokopovič) a cizí velmoţi (např. 

hrabě Gustav Reinhold von Löwenwolde).
123

 Ti také navrhli Anně, aby kondice podepsala a 

poté vyčkala na vhodnou příleţitost, která by jí umoţnila Nejvyšší tajnou radu zrušit.
124

  

      Do Mitavy dorazila ruská delegace 25. ledna. Ještě téhoţ dne se její členové setkali 

s Annou, nabídli jí ruskou korunu a předloţili kondice k podpisu. Anna Ivanovna nabídku 

přijala a dokument bez delšího váhání podepsala. V Rusku krok nové carevny nevyvolal 

radost, ale rozpaky. Řada lidí si neuměla představit nový způsob vlády. Šlechta se obávala 

zejména toho, ţe místo jednoho vládce, se nyní o moc bude dělit osm lidí. Takový stav by 

znamenal velké nebezpečí hlavně v době války, kdy jsou potřeba rychlá rozhodnutí. 
125

 Proto 

také začaly vznikat šlechtické projekty, které obsahovaly různé nápady na nové státní 

uspořádání – např. zrušení Nejvyšší tajné rady, přenesení hlavního města z Moskvy do 

Petrohradu, přesné vymezení délky dvorské sluţby nebo návrh, aby šlechtici nebyli 

jmenováni řadovými vojáky.
126

  

     Dne 29. ledna se Anna Ivanovna vydala na cestu do Ruska. Svého favorita Ernsta Johanna 

Birona však na příkaz Nejvyšší tajné rady musela zanechat v Mitavě.
127

 Po příjezdu do 

Moskvy se členové rady evidentně snaţili drţet novou carevnu v izolaci. Přesto se jim 

nepodařilo zabránit jí v navázání kontaktů s přívrţenci samoděrţaví.
128

  

     Anna Ivanovna si byla dobře vědoma nestabilní pozice rady, a proto se rozhodla naklonit 

si vojenské kruhy, při čemţ si počínala velice obratně. Navštívila kasárna Preobraţenského 

pluku a prohlásila se jeho velitelkou, čímţ však porušila 4. bod kondicí, který stanovil, ţe 

armáda přejde pod pravomoc Nejvyšší tajné rady.
129

 Překvapivě pak působilo chování členů 
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rady, kteří místo aby carevnu napomenuli a pohrozili jí sankcí, přešli tento čin mlčením a 

neodváţili se protestovat.
130

 Dalším významným Anniným spojencem se stal hrabě Andrej 

Ivanovič Ostermann, který ačkoliv byl členem Nejvyšší tajné rady, věřil, ţe omezení moci 

panovníka by bylo Rusku spíše na škodu.
131

 

      Poté, co Anna Ivanovna zjistila, kdo je na její straně, rozhodla se vyčkat na vhodnou 

příleţitost, která se objevila uţ 25. února 1730. V tento den se k carevně do Kremlu dostavila 

delegace dvořanů v čele s Alexejem Michailovičem Čerkasským, Grigorijem Petrovičem 

Černyševem a Grigorijem Dmitrijevičem Jusupovem, která jí předloţila k podpisu dokument, 

v němţ carevnu ţádala, aby vydala příkaz svolat nějaký zákonodárný orgán, který by vybral 

formu státního zřízení vyhovující většině.
132

 Podle svědectví několika zahraničních diplomatů 

se poté objevila Annina sestra, Kateřina Ivanovna, podala jí papír a pero a ţádala, aby 

předloţený dokument rychle podepsala. Carevna tak bez námitek učinila a nařídila dvořanům, 

aby se odebrali do vedlejší místnosti, vybrali formu státního zřízení a výsledek jí oznámili 

ještě tentýţ den.  

     Pak Anna Ivanovna odešla poobědvat se členy Nejvyšší tajné rady, ale byla vyrušena 

gardami, kterým se nelíbilo chování šlechty, a proto se rozhodly zasáhnout. Gardoví 

důstojníci nabídli carevně pomoc při obnově samoděrţaví. Anna jim přikázala poslouchat 

rozkazy velitele, podplukovníka Semjona Andrejeviče Saltykova, a sama se pak prohlásila 

samoděrţavnou carevnou.   

     Šlechtici jednající ve vedlejší místnosti se z obav před gardami rozhodli navrhnout 

carevně, aby přijala samoděrţaví takové, jaké měli její předchůdci. Poté si Anna nechala 

přinést kondice a před zraky členů Nejvyšší tajné rady je roztrhla. K obnově samoděrţaví 

v Rusku bylo zapotřebí pouhých 37 dní.
133

 

      Nyní uţ Anně nic nebránilo v tom, aby k sobě povolala svého oblíbence Birona.
134

 

Objevuje se otázka, zda se Biron nějak zapojil do obnovy samoděrţaví. Manstein ve svých 

pamětech uvedl, ţe mu Ostermann podával potřebné informace o organizaci carevniných 

přívrţenců. Toto tvrzení však nelze povaţovat za stoprocentně důvěryhodné, protoţe 

                                                 
130

 PAVLENKO, Anna, 47; KOSTOMAROV, Imperatrica, 342. 
131

 Hrabě Heinrich Johann Friedrich Ostermann (1687 – 1747) – narodil se ve Vestfálsku do rodiny luteránského 

pastora. Dostalo se mu vynikajícího vzdělání. Při své cestě po Evropě vstoupil v Holandsku do sluţeb Petra 

Velikého a stal se jeho sekretářem. V roce 1721 se aktivně zapojil do mírových jednání v Niestadtu. Za Kateřiny 

I. zastával funkci vice- kancléře a stal se členem Nejvyšší tajné rady. CURTISS, A Forgotten Empress, 79 – 80.  
132

 Cílem této skupiny nebyla obnova samoděrţaví, ale omezení výsad, jeţ si uzurpovali členové Nejvyšší tajné 

rady. Dokument podepsalo celkem 87 šlechticů. ANISIMOV, Anna, 45; KURUKIN, Biron, 74.  
133

 KURUKIN, Biron, 74; ANISIMOV, Anna, 45 – 48; KOSTOMAROV, Imperatrica, 347 – 350; srov. 

PAVLENKO, Anna, 57 – 59.  
134

 DOLGORUKOV, Iz zapisok, 65. 



30 

 

Manstein nebyl očitým svědkem událostí a jiné prameny o Bironovo účasti či dokonce aktivní 

roli v převratu nemáme.
135

 

     Výsledkem obnovení samoděrţaví byly rozsáhlé personální změny ve vládních institucích. 

Moci byli zbaveni ti, kteří se pokusili omezit carevniny pravomoci. Ti, kteří měli štěstí, byli 

posláni na své statky daleko od dvora, ti, kteří ho měli méně, skončili ve vyhnanství.
136

  

 

4.2 Hlavní vládní instituce 

     V této podkapitole se budu věnovat institucím, které měly největší podíl na řízení státu, 

přičemţ se zaměřím zejména na jejich povinnosti, pravomoci a personální obsazení.  

     Na počátku své vlády provedla Anna Ivanovna reorganizaci státní správy a výrazné 

personální změny. Co však bylo příčinou takového chování? V první řadě to byla snaha o 

upevnění vlády a pravděpodobně také strach ze svrţení. Anna, která dlouhá léta ţila mimo 

Rusko, zde neměla ţádnou skupinu svých straníků, a proto musela rychle vytvořit okruh 

nejbliţších spolupracovníků a zbavit se neţádoucích osob. Zpočátku se carevna opírala pouze 

o své příbuzné a cizince.
137

  

     Prvním činem nové carevny bylo zrušení Nejvyšší tajné rady, k němuţ došlo 4. března 

1730. V manifestu, jenţ měl toto nařízení provést, je likvidace formulována jako obyčejná 

reorganizace s cílem obnovit systém správy říše podle vzoru Petra Velikého.
138

 Ovšem ve 

skutečnosti zlikvidovala Anna Nejvyšší tajnou radu proto, aby upevnila svou moc a zbavila se 

politických protivníků.
139
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4.2.1 Senát 

     Současně se zrušením Nejvyšší tajné rady došlo k obnovení Senátu v té podobě, v jaké ho 

vytvořil Petr Veliký.
140

 Do Senátu jmenovala Anna Ivanovna jak své přívrţence, tak i své 

odpůrce. Proč to udělala? Odpůrce chtěla mít pod kontrolou a tím, ţe do Senátu uvedla lidi 

zastávající zcela odlišné zájmy a názory, zajistila, ţe jakákoliv dohoda v úřadu bude prakticky 

nemoţná. To však carevně nestačilo, a proto se rozhodla postupně omezit jeho pravomoci.
141

 

V roce 1731 se počet senátorů sníţil na dvanáct a po přestěhování dvora do Petrohradu pak  

byl Senát rozdělen na dvě části – petrohradskou a moskevskou.
142

 

     Dne 17. června 1730 byl vydán ukaz, který rozdělil Senát na pět departmentů: 1) 

duchovních záleţitostí; 2) vojenských, mořských a suchozemských záleţitostí; 3) finanční, 

příjmů a výdajů; 4) justiční; 5) obchodní. V kaţdém departmentu působilo 4 – 5 senátorů, 

kteří měli na starost prostudovat věci týkající se jejich departmentu a vypracovat jejich řešení, 

která následně předkládali celému Senátu ke schválení. Toto nařízení zvýšilo efektivitu práce 

a urychlilo vyřizování záleţitostí.
143

  

     Od listopadu 1731 byl Senát pod kontrolou nového nejvyššího státního úřadu, Kabinetu 

ministrů, kterému musel jednou měsíčně posílat zápis o všech řešených záleţitostech a bez 

jehoţ souhlasu nemohl přijímat ţádná rozhodnutí. Münnich ve svých pamětech uvádí, ţe 

někteří starší senátoři s tím nesouhlasili, a proto záměrně do Senátu nejezdili a vymlouvali se 

na nemoc. Na konci vlády Anny Ivanovny se Senát zabýval převáţně uţ jen finančními 

otázkami.
144
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4.2.2 Kabinet ministrů 

     Dne 18. října 1731 zřídila Anna Ivanovna Kabinet ministrů, který převzal mnoho 

povinností bývalé Nejvyšší tajné rady a stal se nejvyšším státním úřadem.
145

      

     Kostomarov, zřejmě pod vlivem Münnichových pamětí, chybně uvádí, ţe Kabinet ministrů 

měl čtyři členy. Ve skutečnosti však měl pouze tři členy, jimiţ byli nejbliţší carevnini rádci – 

kancléř hrabě Gavril Ivanovič Golovkin, vicekancléř hrabě Andrej Ivanovič Ostermann a 

kníţe Alexej Michajlovič Čerkasskij.
146

 Několik let dokonce sestával pouze ze dvou 

ministrů.
147

  

      Formálně stál v čele Kabinetu ministrů stařičký kancléř Golovkin
148

, ale ve skutečnosti 

řídil jeho činnost vicekancléř Ostermann. Golovkin se kvůli svému zdravotnímu stavu často 

nemohl účastnit zasedání Kabinetu a Čerkasskij měl jen průměrné schopnosti a byl lenivý, 

takţe Ostermannovi nedalo mnoho práce prosadit svůj názor.
149

 Rostoucí vliv nebezpečného 

konkurenta však ostraţitě sledoval Biron, který se rozhodl zasáhnout. Aby vytvořil protiváhu 

Ostermannovi, potřeboval v Kabinetu člověka, který by ho nejen informoval o veškeré 

činnosti této instituce, ale zároveň by prosazoval jeho zájmy, byl by schopný mít vlastní názor 

a zvládl ho prosadit. Biron se domníval, ţe přesně takovým člověkem je Pavel Ivanovič 

Jaguţinskij, a proto kdyţ v roce 1734 zemřel Golovkin, prosadil ho na jeho místo. Jak se 

později ukázalo, velmi se spletl. Jaguţinskij, který se ujal funkce kabinetního ministra v 

dubnu 1735, sice drţel činnost Kabinetu v kurzu svého ochránce, ale rozhodně se nesnaţil být 

v opozici proti Ostermannovi. Navíc zemřel uţ v dubnu 1736. 
150

  

    K jistému vyrovnání sil došlo poté, co se členem Kabinetu ministrů stal Artemij Petrovič 

Volynskij, který dokázal získat na svou stranu Čerkasského.
151

 Tento ambiciózní člověk se 

však odmítl smířit s rolí, kterou mu Biron určil a rozhodl se, ţe se kromě Ostermanna zbaví 
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také carevnina favorita. Volynskému se podařilo získat si důvěru Anny Ivanovny, coţ ho 

utvrdilo v jeho úmyslu a v roce 1740 se otevřeně postavil proti Bironovi. Favorit se však 

postaral, aby byl Volynskij zatčen a odsouzen k trestu smrti. Jeho místo v Kabinetu zaujal 

Alexej Petrovič Bestuţev Rjumin.
152

  

     Ačkoliv se Biron po celou dobu snaţil vytvořit v Kabinetu opozici proti Ostermannovi, 

nikdy se mu to nepodařilo. Z osob, které Ostermannovi do Kabinetu podsouval, přestavoval 

jisté nebezpečí pouze Volynskij. Nabízí se otázka, proč vlastně Biron nevstoupil do Kabinetu 

sám? Pak by přeci mohl běh událostí ovlivňovat mnohem snáze. Jenţe to by odporovalo jeho 

povaze. Bironovi spíše vyhovovalo tahat za nitky z pozadí. 

     Jak se podílela na řízení státu carevna?  Prvních několik měsíců po zřízení Kabinetu 

ministrů se pravidelně účastnila jeho zasedání a podepisovala všechny dokumenty, ale brzy se 

její zájem o státní záleţitosti zmenšil a carevna přenechala rozhodování kabinetním 

ministrům. Nelze ovšem říci, ţe by se o státní záleţitosti přestala zajímat úplně. O některých 

problémech si nechala posílat zprávy a např. o jmenování do funkcí, pozemkových změnách a 

trestech v některých soudních procesech rozhodovala dál úplně sama.
153

  

      Kabinet měl administrativní, zákonodárné i soudní pravomoci. Rozhodoval o 

zahraničních, finančních i vojenských záleţitostech a kontroloval všechny další vládní 

úřady.
154

 Mnoţství záleţitostí, které musel prozkoumat, se však neustále zvyšovalo. Proto byl 

vydán poţadavek, aby instituce posílaly současně s hlášením i návrh řešení daného problému. 

I přesto se však stávalo, ţe důleţité záleţitosti, které měly být vyřešeny do několika měsíců, 

leţely v Kabinetu i několik let.
155

 

    Aţ do roku 1735 nebyla práva ani povinnosti Kabinetu nijak přesněji stanovena. V tomto 

roce však získal Kabinet ministrů právo vydávat ukazy a pokud jej podepsali všichni tři 

kabinetní ministři, nebyl uţ nutný podpis carevny.
156

 

     Ministři však ne vţdy byli ochotní vzít na sebe odpovědnost za přijatá rozhodnutí. 

V případě, kdy se projednávaly důleţitější záleţitosti nebo záleţitosti, u kterých byla potřebná 

konzultace s kompetentními nebo zainteresovanými osobami, zvali si tyto lidi na zasedání 

Kabinetu. Např. při projednávání obchodní smlouvy s Velkou Británií byl zasedání přítomen 
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prezident Obchodního kolegia Šafirov nebo při prozkoumávání vystoupení protivníků 

církevní reformy se zasedání účastnil představitel Synodu, Feofan Prokopovič.
157

  

     Jestliţe v první polovině 30. let 18. století byla viditelná značná aktivita Kabinetu 

ministrů
158

, potom ve druhé polovině 30. let se situace zcela změnila. Hlavní pozornost 

kabinetních ministrů se soustředila na rusko-tureckou válku a v ostatních oblastech byly 

projednávány pouze nejzávaţnější záleţitosti, bez jejichţ vyřešení by bylo velice těţké 

kontrolovat zemi.
159

  

     Kabinet ministrů spravoval ruské impérium po celou dobu vlády carevny Anny Ivanovny. 

Zrušen byl aţ regentkou Annou Leopoldovnou 12. prosince 1741.
160

  

 

4.2.3 Tajná kancelář 

     Pro zajištění bezpečnosti carevny Anny Ivanovny byla v březnu 1731 vytvořena Tajná 

kancelář. Nejednalo se však o nic nového. Podobnou instituci nazvanou Preobraţenský prikaz 

zřídil uţ Petr Veliký a fungovala i za vlády Kateřiny I. Zrušena byla aţ carem Petrem II.  

     Tajná kancelář, v jejímţ čele stál Andrej Ivanovič Ušakov
161

, se zabývala jak 

prozkoumáváním různých udání politického charakteru, tak nepolitickými případy, které se 

týkaly zpronevěr státních financí, loupeţí nebo ţhářství.
162

 Podřízena byla pouze carevně a 

Kabinetu ministrů.
 163

  

     Po přesunu dvora do Petrohradu se přestěhovala také Tajná kancelář a v Moskvě byla 

ponechána pouze její pobočka, do jejíhoţ čela jmenovala carevna svého příbuzného Semjona 

Andrejeviče Saltykova.
164

  

     Tajná kancelář byla jedním z mála úřadů, jehoţ činnost carevnu skutečně zajímala. Ušakov 

byl jedním z jejích nejbliţších spolupracovníků a neustále ji buď ústně, nebo v krátkých 

zprávách informoval o všech záleţitostech, které jeho kancelář řešila. Carevna aktivně 

ovlivňovala vyšetřování, dávala Ušakovi rady na zlepšení průběhu vyšetřování a rozhodovala 
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o některých rozsudcích a způsobech mučení. Rovněţ se občas účastnila zasedání Nejvyššího 

soudu.
165

  

      Obecně vţitý názor, ţe období vlády Anny Ivanovny bylo obdobím zvýšené politické 

kontroly, není pravdivý. V letech 1730 – 1740 vyšetřovala Tajná kancelář celkem 1909 

případů. Při srovnání s předchozími i následujícími obdobími však zjistíme, ţe toto číslo nijak 

nevybočuje z řady.
166

 

 

4.2.4 Problémy byrokratického aparátu za vlády Anny Ivanovny 

     Byrokratický aparát vytvořený Petrem Velikým se do anenských časů tak rozrostl, ţe bylo 

velice těţké řídit ho z centra. Jedním z jeho největších problémů byla všeobecně rozšířená 

korupce úředníků. Úplatky se staly nevyhnutelnou součástí ruského ţivota, bez níţ svět 

ztrácel svou logiku. Čestné plnění svých sluţebních povinností bylo chápáno jako něco 

nenormálního.
167

  

     Dalším problémem byla kázeň úředníků. Např. senátoři přijíţděli do budovy Senátu se 

značným zpoţděním, na zasedáních buď nečinně seděli, nebo nevnímali projednávané 

záleţitosti, protoţe během jednání jedli nebo vedli soukromé rozhovory a přitom křičeli tak, 

ţe bylo potřeba číst některé dokumenty znovu, coţ samozřejmě prodluţovalo dobu na jejich 

vyřízení.
168
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Kdyţ si Tatiščev opět odmítl úplatek vzít, oznámili mu kupci, ţe pokud si od nich peníze nevezme, budou nuceni 

hledat nové způsoby, jak se zbavit strachu o své postavení. Tatiščev uvádí, ţe se začal bát, aby něco neprovedli, 

a proto úplatek přijal. ANISIMOV, Anna, 205 – 206. 
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 ANISIMOV, Anna, 206; PAVLENKO, Anna, 163. 
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4.3 Armáda 

     V 18. století hrála armáda v Rusku při mocenských bojích velmi důleţitou roli, a proto se 

Anna Ivanovna rozhodla drţet ji pod přísnou kontrolou. Do čela Válečného kolegia 

jmenovala hraběte Christopha Burkharda von Münnicha
169

, který zavedl v armádě takový 

pořádek a disciplínu, jeţ byla ruským vojákům dosud neznámá.
170

 Kromě toho provedl řadu 

reforem. Prosadil jednotný ţold pro všechny
171

, pořídil novou výzbroj a výstroj, budoval 

vojenské nemocnice a sklady materiálu.
172

 Z důvodu snahy o zlepšení vzdělávání důstojníků 

navrhl Münnich zřídit kadetskou školu pro mladíky pocházející z ruské a livonské šlechty, 

která je kromě válečných dovedností měla naučit také cizím jazykům, umění a vědám. Škola 

byla dokončena v roce 1733 a Münnich byl pověřen jejím vedením.  

     Při modernizaci armády pomohl carevně také pruský král, jenţ jí poslal své důstojníky, 

aby naučili Rusy pruským vojenským způsobům. Na návrh Münnicha pak byl zvýšen počet 

ruských důstojníků v armádě.
173

 

        Dne 30. srpna 1730, v den svátku Alexandra Něvského a výročí uzavření Niestadtského 

míru, rozhodla carevna o vytvoření nového gardového Izmajlovského pluku a do jeho čela 

jmenovala Karla Gustava Löwenwolda.
174

 Důstojníci tohoto pluku pocházeli zejména z řad 

cizinců
175

, zatímco řadové vojáky nabírali z ukrajinských pluků. U tohoto pluku také slouţil 

jako major bratr favorita, Gustav Biron, který po smrti Löwenwolda zaujal místo velitele.  

      Koncem toho samého roku se začala formovat ještě jízdní garda a kyrysarské pluky. 

Formálním velitelem jízdní gardy byl jmenován Pavel Ivanovič Jaguţinskij a po jeho odjezdu 

do Berlína Alexej Ivanovič Šachovskij. Přibliţně třetina důstojníků tohoto pluku patřila 

                                                 
169

 Hrabě Christopher Burkhard von Münnich (1683 – 1767) – pocházel z Oldenburska z niţší šlechtické rodiny 

s dlouhou tradicí v inţenýrství. Získal výborné vzdělání v oboru vojenského inţenýrství. Jako profesionální 

voják bojoval Münnich v 18 letech v rakouské armádě pod velením prince Evţena Savojského během války o 

španělské dědictví, dokud nebyl v roce 1712 zajat ve Francii. Po čase se Münnich vrátil z Francie zpět do 

Německa, kde krátký čas pracoval na konstrukcích kanálů. V roce 1720 předloţil carovi Petrovi Velikému plán 

na opevnění nedávno získaných baltských provincií. Car byl ohromen a pozval Münnicha do Petrohradu. 

Münnich byl velice ambiciózní, uvědomoval si, ţe ho v malém německém kníţectví ţádná budoucnost nečeká, a 

proto nabídku přijal. V Rusku pak projektoval vodní kanály. V roce 1728 ho car Petr II. jmenoval generál-

guvernérem hlavního města. Po nástupu Anny Ivanovny získal hodnost polního maršála. CURTISS, A Forgotten 

Empress, 76 – 77; RANSEL, The „Memoirs“, 843. 
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 Diplomatičeskie dokumenty otnosjaščiesja k istorii Rossii v XVIII stoletii, SIRIO, V., No.  339, 447. 
171

 Aţ do té doby totiţ dostávali cizí důstojníci ţold 15 rublů měsíčně, kdeţto ruští pouze 8 rublů, coţ mezi 

vojáky vyvolávalo závist. MÜNNICH mladší, Rossija, 29. 
172

 STELLNER, Rusko, 74. 
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 MANSTEIN, Zapiski, 39 – 40; MÜNNICH, Zapiski, 44 – 45; MÜNNICH mladší, Rossija, 29; KURUKIN, Iz 

istorii, 14; PAVLENKO, Anna, 169; STELLNER, Rusko, 66; IMPERIJA posle Petra, 244. 
174

 Hrabě Karl Gustav von Löwenwolde († 1735) – diplomat, za vlády Petra II. zastával funkci komořího. 

Izmajlovksý pluk získal svůj název podle sela Izmajlova, které bylo oblíbeným sídlem carevny. SOLOVJOV, 

Istorija, X. /19, 260. 
175

 Zejména z řad pobaltských Němců. Ze 76 důstojníků bylo 27 cizinců, coţ představuje 35,5 %. 

PETRUCHINCEV, Carstvovanije, 110 – 111. 
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k pobaltským dvořanům.
176

 Řadoví vojáci pak pocházeli většinou z měšťanských vrstev. 

Koně pro jízdní gardu byli nakoupeni v zahraničí.
177

        

     Proč se Anna Ivanovna rozhodla zřídit nové vojenské sloţky a proč do nich jmenovala 

nové lidi? Carevna si byla vědoma toho, ţe její pozice ještě stále není upevněna, a proto se 

obklopila osobami, na které se mohla spolehnout. Noví důstojníci nebyli svázáni 

s moskevským dvořanstvem, a tak byli daleko spolehlivější neţ stará garda.  

 

4.4 Bironovy vztahy s nejvýznamnějšími osobami anenského Ruska 

     V této podkapitole se budu věnovat vztahům mezi Bironem a nejvýznamnějšími ruskými 

politiky. Zaměřím se zejména na osoby, které patřily do tzv. anenské kamarily a byly tedy 

carevninými nejbliţšími spolupracovníky.
178

 Vztahy mezi těmito osobami byly velice 

komplikované a často se měnily. Členové kamarily se snaţili prosazovat své zájmy na úkor 

ostatních, a tak mezi nimi často docházelo k ostrým sráţkám.  

  

4.4.1 Andrej Ivanovič Ostermann 

     Nejdůleţitější osobností anenské éry byl hned po Bironovi hrabě Andrej Ivanovič 

Ostermann, kterého jeho současníci povaţovali za nejvzdělanějšího
179

 a nejvýznamnějšího 

politika Ruska. Byl inteligentní, dokonale ovládal umění intrikovat, dokázal se přizpůsobit, 

získat si důvěru lidí kolem sebe a uměl dlouze hovořit, aniţ by však prozradil nějakou cennou 

informaci. Přetvařoval se, své myšlenky skrýval za okouzlujícím úsměvem, takţe si nikdo 

nikdy nemohl být jist tím, co si Ostermann právě myslí, co si přeje nebo jaký zaujímá postoj 

k tomu či jinému člověku.
180

  

     Typickým rysem Ostermannova charakteru byla neúplatnost a pracovitost. Podle zpráv 

současníků pracoval dnem i nocí a odpočinek si nedopřál ani o svátcích.
181

 Vyznačoval se 

také velkou opatrností.
182

 V kritických dobách, kdy docházelo k zápasům o moc, předstíral, ţe 

je nemocný. Vyčkával, analyzoval situaci a v rozhodující okamţik se pak přidal k vítězící 
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 Např. Karel Biron, druhý bratr carevnina favorita, který měl taktéţ hodnost majora. 
177

 MÜNNICH, Zapiski, 45; KURUKIN, Biron, 191; KURUKIN, Iz istorii, 14; ANISIMOV, Anna, 181. 
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 STELLNER, Rusko, 67. 
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 Hovořil německy, holandsky, italsky, francouzsky, latinsky a výborně se naučil také ruštině.  
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 RUSSKIJ dvor, 15; PAVLENKO, Anna, 102, 106; CURTISS, A Forgotten Empress, 79 – 80; SOLOVJOV, 

Istorija, X/19, 262. 
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 ANISIMOV, Anna, 162. 
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 Např. ruským diplomatům radil „utíkat od všeho, co by nás mohlo zavést do problémů“. OSTERMANN, 

Pisma k Kn. B. I. Kurakinu, 1. 8. 1727, Proloţenie k predyduščemu pismu, No. 3, 18. 
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straně.
183

 Na nemoc se Ostermann vymlouval také v případech, kdy byl nucen činit 

rozhodnutí, která se neztotoţňovala s jeho přesvědčením. Častým uţíváním se tato jeho 

taktika stala všeobecně známou. V dubnu 1734 se Biron v dopise Keyserlingkovi
184

 zmínil: 

„Ostermann od 18. února leží a stěžuje si na bolest v uších.“ Trochu jízlivě pak dodává, ţe 

„veškerá jeho bolest může být následujícího původu: 1) aby nemusel dávat Prusku 

nepříznivou odpověď, nebo 2) proto, že válka s Tureckem probíhá jinak, než by si přál.“
185

 

Anglický vyslanec Finch pak uvádí, ţe Ostermann předstíral nevolnost, i kdyţ nechtěl 

odpovídat na otázky. „Byla to jedna z jeho fint, které užíval vždy, když se rozhovor 

zkomplikoval a on nechtěl odpovídat. Lidé, kteří ho znali, pokračovali v rozhovoru. Když 

hrabě viděl, že se mu spolubesedníka zbavit nepodaří, rychle se uzdravil, jako by mu nic 

nebylo.“
186

 

     Ostermannovi také nedělalo ţádný problém zbavit se svých konkurentů. V roce 1730 o 

něm anglický vyslanec Rondeau napsal: „Vždy vedl svou hru velice chytře, nenápadně se 

zbavoval všech velikých osobností, které by mu mohly stát v cestě: Tolstého, barona Šafirova, 

knížete Menšikova a nakonec i Vasilije Lukiče Dolgorukova – jediného Rusa, který se vyznal 

v zahraničních záležitostech.“
187

 

     Ostermann byl svými současníky hodnocen velmi rozporuplně. Ohlas zahraničních 

diplomatů velmi závisel na pozici, kterou zaujímal k jejich státu.
188

 

     Zatímco Biron udělal kariéru proto, ţe byl favoritem carevny, Ostermann dosáhl moci 

zásluhou svého talentu a neobyčejné výkonnosti. Carevna si ho váţila kvůli  jeho  důkladnosti  
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 Stejnou taktiku uplatnil Ostermann také při nástupu Anny Ivanovny na ruský trůn. RUSSKIJ dvor, 22; 

PAVLENKO, Anna, 114. 
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 Hrabě Hermann Karl Keyserlingk (1697 – 1764) – pocházel z Kuronska a působil ve sluţbách tamního dvora. 

Kdyţ se v roce 1730 stala Anna Ivanovna carevnou, povolala ho do Ruska a jmenovala ho nejprve vice-

prezidentem Justičního kolegia a v roce 1733 prezidentem Akademie věd. V roce 1734 vstoupil Keyserlingk do 

diplomatických sluţeb a stal se ruským vyslancem v Polsku. Pisma Birona poslaniku Kejzerlingu, SIRIO, 

XXXIII., 443. 
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 Pisma Birona poslaniku Kejzerlingu, 5. 4. 1736, SIRIO, XXXIII., No. VII., 466. 
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 Cit. dle: ANISIMOV, Anna, 164. 
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 C. Rondeau to the right honourable lord viscount Townshend, 11. 5. 1730, SIRIO, LXVI., No. 59, 191. 
188

 Největší nepřátele získal Ostermann díky své protifrancouzské politice ve francouzských vyslancích. Markýz 

Chétardie o něm např. prohlásil, ţe je „nejmazanějším a nejfalešnějším člověkem v celém Rusku“ a často ho 

kritizoval. PEKARSKIJ, Markiz, 2. 
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a ohromným vědomostem.
189

 Nicméně jeho postavení nebylo zpočátku stabilní a měnilo se 

v závislosti na změnách vztahu s Bironem, o čemţ svědčí zprávy zahraničních diplomatů, 

kteří informovali své dvory tu o sníţení vlivu Ostermanna, tu o jeho zvýšení.
190

  

     Na počátku Anniny vlády vznikla proti Ostermannovi opozice ve sloţení Biron, bratři 

Löwenwoldovi a Jaguţinskij a v létě roku 1730 prakticky nikdo nepochyboval o jeho pádu.
191

 

Následujícího roku se však situace změnila. Impulzivní Jaguţinskij, nespokojený svou 

podřízenou rolí, se postupně odklonil od svých dosavadních spojenců. Naproti tomu 

Ostermann vyuţil všechny své schopnosti a umění intrikovat a postupně si našel k Bironovi 

cestu. Avšak to neznamená, ţe by se z nich stali přátelé. Biron Ostermannovi nevěřil, ale 

věděl, ţe se bez něj neobejde, protoţe nikdo jiný se ve státních záleţitostech nevyznal lépe 

neţ on. Také Ostermann si uvědomoval, ţe jeho postavení zcela závisí na milosti carevny a 

tudíţ na rozhodnutí Birona, a proto se snaţil s carevniným favoritem vycházet v dobrém a stal 

se jeho nepostradatelným pomocníkem. Bylo-li to potřeba, dokázali se spojit, aby se postavili 

společnému nepříteli.  

     Biron se také obával se, ţe by Ostermann mohl ohrozit jeho postavení favorita, a proto se 

ho snaţil mít neustále pod kontrolou. Ostermann však měl jiné ambice a o místo favorita mu 

nikdy nešlo. Jeho cílem bylo udrţet si moc a vliv na řízení ruského státu.
192

 

     Ostermannovo postavení se definitivně upevnilo, kdyţ se stal členem Kabinetu ministrů. 

Sám sestavoval návrhy řešení problémů týkajících se vnitřních záleţitostí ruského impéria, 

připravoval zprávy pro carevnu a vedl zahraniční politiku.
193

 Jeho síla byla ve fenomenálním 

umění působit ze zákulisí a skrývat se za zády mocných osobností. Se svými kolegy se často 

neradil, ani kdyţ bylo potřeba přijmout závaţnější rozhodnutí.
194
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 Ostermannovu pečlivost, opatrnost a perfektní orientaci v zahraniční problematice můţeme ilustrovat na jeho 

vlastním pojednání o perských a tureckých záleţitostech v roce 1726. Ostermann nejprve analyzuje situaci, 

rozebírá, který stát má jaké cíle. Pak navrhuje postup, popisuje, jak se Rusko chovalo k těmto státům dříve, jaké 

jsou jeho moţnosti a co by pro něj bylo nejlepší. Nakonec navrhuje řešení, přičemţ dává přednost 
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skleničce vodky, popovídali si a zase se rozešli. Zatímco za Ostermannovy přítomnosti se pilně pracovalo. 

PAVLENKO, Anna, 108. 
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 Základ ruské politiky viděl Ostermann v pragmatismu. Uzavíral spojenecké smlouvy jen s těmi zeměmi, které 

mohly být Rusku nějakým způsobem uţitečné.  
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 C. Rondeau to the right honourable lord Harrington, 17. 9. 1730, SIRIO, LXVI., No. 79, 233; ANISIMOV, 

Anna, 165 – 166; PAVLENKO, Anna, 148 – 149. 
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4.4.2 Christoph Burkhard Münnich 

     Třetím nejvýznamnějším muţem Ruska byl hrabě Christoph Burkhard Münnich, jehoţ 

jeho současníci povaţovali za nesmírně ctiţádostivého, samolibého, nesnášenlivého a 

chamtivého člověka.  Kromě toho měl sklon k intrikaření, vychloubání a rád si připisoval 

zásluhy, které mu nenáleţely. Stejně jako Biron ani Münnich neměl problém s braním úplatků 

a se zpronevěrami.
195

 Španělský vyslanec o něm prohlásil, ţe byl „falešný, tvářil se jako 

přítel každého, ale ve skutečnosti nebyl ničím přítelem.“
196

 Aby si zajistil své postavení, 

donášel na své podřízené. Na druhou stranu kdyţ Münnich chtěl, dokázal se chovat pozorně a 

zdvořile, coţ mělo velký úspěch hlavně u ţen.
197

 Byl také velmi statečný a měl válečnický 

talent. Téměř prohranou bitvu dokázal obrátit ve vítězství, jak se tomu stalo např. při obléhání 

Očakova během rusko-turecké války.
198

  

       Jestliţe vnitřní a zahraniční politiku určoval Ostermann, pak vojenské úřady a velení 

armády bylo na Münnichovi.
199

 Münnich se mohl pochlubit tím, ţe si získal důvěru carevny, 

čehoţ se děsil jak Biron, tak i Ostermann, protoţe v kombinaci s jeho charakterovými 

vlastnostmi, se jevila tato situace krajně nebezpečnou.  

      Za svoji kariéru vděčil Münnich Ostermannovi, se kterým na konci 20. a na počátku 30. 

let udrţoval přátelské vztahy.
200

 Nicméně sláva stoupla Münnichovi do hlavy natolik, ţe se 

začal vměšovat do zahraničních záleţitostí a dokonce se odváţil otevřeně zaútočit na svého 

přítele a ochránce. Münnich se rozhodl podporovat kandidaturu Stanislava Leszczyńského na 

polský trůn, ačkoliv věděl, ţe Ostermann je kategoricky proti a prosazuje nástup Augusta III. 

Napětí mezi Münnichem a Ostermannem ještě zesílilo poté, co se Münnichovi navzdory přání 

vice-kancléře podařilo dosadit svého bratra do vedení Zahraničního kolegia.
201

   

      Biron se Münnicha obával proto, ţe se těšil carevnině přízni a netajil se tím, ţe by se mu 

líbilo stát jejím favoritem. Proto se snaţil omezit jeho moc. Zařídil, aby se Münnich nestal 

členem Kabinetu ministrů a přiměl carevnu, aby nařídila Münnichovi vystěhovat se ode dvora 

do vzdálenější části města. Tento svůj poţadavek odůvodnil carevně tvrzením, ţe by bylo 

vhodné, aby její neteř Anna Meklenburská bydlela v její blízkosti a Münnichův dům se podle 
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 Očakov – pevnost na pobřeţí Černého moře. ANISIMOV, Anna, 155; PAVLENKO, Anna, 117. 
199
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Birona jevil jako nejvhodnější místo.
202

 Vztahy mezi Münnichem a Bironem se ještě více 

zhoršily poté, co Biron odmítl dovolit sňatek sestry své manţelky s Münnichovým synem.
 203

 

     Do roku 1732 si Münnich znepřátelil všechny nejbliţší spolupracovníky carevny.
204

 Nelze 

však souhlasit s Mansteinovým tvrzením, ţe v roce 1733 došlo k Münnichovu pádu. Po 

vypuknutí války o polské nástupnictví byl sice poslán na bojiště, ale své funkce si podrţel. 

Kdyţ v roce 1736 začala rusko-turecká válka, snaţili se Biron s Ostermannem, aby byl jejich 

společný nepřítel převelen z polské fronty rovnou na tureckou, coţ se jim nakonec také 

podařilo.
205

 Jeho nepřítomnost v hlavním městě jim vyhovovala do té míry, ţe neváhali smést 

pod stůl stíţnosti na Münnichův způsob velení.
206

 

 

4.4.3 Alexej Michailovič Čerkasskij 

     Mezi nejúspěšnější politiky patřil bezpochyby kníţe Alexej Michailovič Čerkasskij. 

Neoplýval sice ţádnými mimořádnými kvalitami, ale moţná právě proto se mu podařilo 

přestát všechny moţné převraty a udrţet si své postavení. Jeho současníci ho hodnotili jako 

člověka lenivého, neambiciózního s velmi průměrným rozumem. Působil nenápadně, málo 

mluvil a nevyvíjel téměř ţádnou iniciativu. Také byl pohádkově bohatý a mnozí jeho 

současníci o něm hovořili jako o nejbohatším muţi Ruska.
207

 

        Výjimku ve svém chování učinil Čerkasskij pouze na počátku roku 1730, kdy vystoupil 

proti členům Nejvyšší tajné rady a poţadoval, aby o budoucím státním zřízení nerozhodoval 

jen úzký okruh vyvolených, ale všichni dvořané. Ačkoliv Čerkasskij původně nebyl 

zastáncem obnovení samoděrţaví, byla jeho aktivita pochopena jako pomoc carevně a boj 

proti členům Nejvyšší tajné rady. Anna Ivanovna na tuto Čerkasského sluţbu nezapomněla a 

náleţitě jej za ni odměnila.
208
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     Angličtí i francouzští vyslanci se shodli na tom, ţe ačkoliv Čerkasskij zastával významnou 

funkci kabinetního ministra, v zahraničních záleţitostech se nevyznal, a proto se do nich 

nevměšoval.
209

 Kvůli jeho tloušťce se mu přezdívalo „tělo kabinetu“.
210

 

     Biron neměl s Čerkasským ţádný problém, protoţe jeho vliv byl tak nevýznamný, ţe 

favorita nijak neohroţoval. Také Ostermann s ním vycházel velice dobře. Čerkasskij chtěl mít 

klid, a proto souhlasil se vším, co Ostermann Kabinetu ministrů předloţil k projednání.  

 

4.4.4 Pavel Ivanovič Jaguţinskij 

     Dalším ruským šlechticem, který měl vliv na řízení státu, byl hrabě Pavel Ivanovič 

Jaguţinskij. Anglický vyslanec ho popsal jako člověka „s činorodým, živým a veselým 

charakterem“. Byl však také velmi vznětlivý a rád se napil, přičemţ v opilosti pak hrubě 

uráţel kaţdého, přátele nevyjímaje. Díky extrémní marnotratnosti promrhal všechen 

manţelčin ohromný majetek a také všechny dárky, které získal od ruských i cizích dvořanů.
211

  

     V době nástupu Anny Ivanovny na ruský trůn se Jaguţinskij postavil na její stranu a napsal 

jí dopis, v němţ ji varoval před pokusem členů Nejvyšší tajné rady omezit samoděrţaví, za 

coţ byl následně zatčen a uvězněn. Poté, co carevna obnovila svou neomezenou moc, náleţitě 

se Jaguţinskému za věrné sluţby odměnila.
212

 

     Zpočátku udrţoval Jaguţinskij přátelské vztahy s Bironem a s bratry Löwenwoldy, jenţe 

pak se jimi začal cítit utlačovaný. Kdyţ pak došlo k Bironovu sblíţení s Ostermannem, 

distancoval se Jaguţinskij od zasahování do státních záleţitostí a plně se věnoval své práci 

v Senátu.
213

 Zároveň se začal nelichotivě vyjadřovat o Němcích, kteří působili u dvora, a 

dovolil si také veřejně odsuzovat carevninu důvěru k cizincům. K definitivnímu zpřetrhání 

přátelských vztahů s Bironem došlo v roce 1731. Jednou, kdyţ byl Jaguţinskij u Birona na 

návštěvě, vypil více, neţ bylo zdrávo a začal svému hostiteli sprostě nadávat. Hádka došla tak 

daleko, ţe Jaguţinskij vytasil proti Bironovi kord. Museli je od sebe odtrhnout a Jaguţinského 

odvezli domů. Pokud by byl podobný čin udělal kdokoliv jiný, neminul by ho tvrdý trest. 

Nicméně carevna si ještě velice dobře pamatovala na pomoc, kterou jí Jaguţinskij prokázal 
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při nástupu na trůn, a proto se omezila pouze na pokárání, a aby zajistila klid u dvora, poslala 

Jaguţinského jako vyslance do Berlína. 

     Kdyţ v roce 1734 zemřel veliký kancléř Golovkin, donutila potřeba vytvoření protiváhy 

Ostermannovi Birona zapomenout na incident z roku 1731. Zařídil, aby byl Jaguţinskij 

povolán zpět do Ruska a jmenován členem Kabinetu ministrů. Nicméně Biron se ve svých 

kalkulacích zmýlil, protoţe Jaguţinskij mezitím ztratil své vlastnosti, jako byla energičnost, 

pevná vůle, houţevnatost a ctiţádostivost, a nepouštěl se s Ostermannem do sporů. Manstein 

navíc poznamenal, ţe se ti dva spolu postupně sblíţili.
214

  

     Na počátku roku 1736 Jaguţinskij váţně onemocněl a 6. dubna zemřel.
215

 

 

4.4.5 Artemij Petrovič Volynskij 

      Posledním ruským politikem, na kterého se zaměřím, je Artemij Petrovič Volynskij. Podle 

tvrzení svých současníků měl prudký a nespoutaný charakter a nedával si pozor na to, co říká. 

Byl energický, pracovitý a schopný, ale také extrémně ctiţádostivý, vznětlivý a panovačný. 

Se svými podřízenými jednal povýšeně a nestrpěl ţádné námitky vůči svým nařízením.
216

 

Před lidmi, kteří by mu mohli být prospěšní, se naopak poniţoval a lichotil jim.
217

 

     Vrcholu své kariéry dosáhl Volynskij v dubnu 1738, kdy byl jmenován kabinetním 

ministrem. Stejně jako jeho předchůdci, i on vděčil za toto místo Bironovi, který si myslel, ţe 

se mu konečně podaří oslabit Ostermannovu moc. Ze začátku tomu tak skutečně bylo. 

Volynskij neměl problém oponovat Ostermannovi, často se s ním hádal a intrikoval proti 

němu. Navíc dokázal na svou stranu získat Čerkasského, se kterým udrţoval přátelské vztahy. 

Kromě toho měl organizační talent a byl výkonným úředníkem. Volynskij přinášel carevně 
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hlášení z jednání Kabinetu, čímţ získal moţnost hovořit s ní o samotě a mohl před ní 

pomlouvat své nepřátele. Carevně imponovala jeho energičnost, a proto si ho velmi brzy 

oblíbila.
218

 

     Jakmile si byl Volynskij svou pozicí jistý, začal spřádat ambiciózní plány nejen na zničení 

Ostermanna, ale také svého dosavadního ochránce Birona. Přestal Bironovi prokazovat 

patřičnou úctu a začal se o něm veřejně kriticky vyjadřovat.
219

 Jejich konflikty začaly jako 

neshody týkající se zahraniční politiky ruského impéria. Biron, jakoţto vévoda kuronský, 

potřeboval dobré vztahy s Polskem, a proto prosazoval, aby Rusko vedlo politiku, která by 

byla vůči Polsku vstřícná. Kdyţ Poláci poţadovali odškodnění za škody způsobené 

průchodem ruských vojsk přes své území v době rusko-turecké války, rozhodl se je Biron 

podpořit. Volynskij se však proti tomu ostře postavil.
220

 Pak si Volynskij dovolil předloţit 

carevně dopis, v němţ ji varoval před některými jejími nejbliţšími spolupracovníky, ale 

záměrně neuvedl jejich jména. Biron tento krok povaţoval za otevřený útok proti své osobě a 

ţádal po Volynském, aby zveřejnil jména osob, které měl na mysli. Poslední kapkou byl pro 

Birona incident mezi Volynským a Tretjakovem, básníkem a sekretářem Akademie věd. 

Kvůli neshodě Volynskij Tretjakovského zbil a dokonce v pokojích carevnina favorita. 

Samotný fakt zbití by Bironovi nevadil, ale dotklo se ho, ţe se to stalo v jeho pokojích, a 

proto se rozhodl rázně zakročit.  

     V dubnu 1740 byl Volynskij zatčen, obviněn z nejrůznějších protistátních zločinů a 

postaven před soud, který ho odsoudil k trestu smrti. Anna Ivanovna se nejprve zdráhala 

rozsudek podepsat, protoţe jí byl Volynskij sympatický. Došlo k hádce, během které Biron 

carevně oznámil, ţe pokud nepodepíše, on opustí Rusko a uţ se víckrát nevrátí. Carevna 

neváhala a rozsudek podepsala. Dne 22. června 1740 byl Volynskij sťat a 
 
potrestání neunikli 

ani jeho nejbliţší přátelé. 
221
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ZÁVĚR 
     Jak byl Ernst Johann Biron hodnocen v průběhu jednotlivých staletí? Birona hodnotili 

negativně uţ jeho současníci. Většina z nich však proto, ţe mu záviděla jeho moc anebo 

proto, aby ospravedlnila své vlastní chování. Kdyţ v roce 1742 vyšla v Německu první 

Bironova biografie, která jej navíc pozitivně hodnotila, nařídila carevna Alţběta Petrovna její 

konfiskaci. Ruští diplomaté v celé Evropě pak měli za úkol Birona co nejvíce očerňovat. Proč 

carevně Alţbětě Petrovně bývalý favorit tolik vadil? Z jednoho prostého důvodu. Alţběta 

Petrovna si dovolila to, co ještě nikdo před ní. Svrhla pomazaného panovníka a uzurpovala si 

trůn. Aby tento svůj čin ospravedlnila a upevnila své postavení, stylizovala se do role 

osvoboditelky ruského státu od tyranských Němců, v jejichţ čele stál právě Biron.
222

  

     Negativní pohled na Birona ještě více utvrdil Ivan Ivanovič Laţečnikov, který v 19. století 

vydal nacionální román Ledový dům, v němţ Birona vylíčil v těch nejhorších barvách. Toto 

pojetí postupně začali přebírat i historici. V. O. Klučevskij ve svém díle napsal, ţe „se Němci 

rozsypali po Rusku jako smetí z roztrženého pytle, přilepili se ke dvoru, obstoupili trůn, 

zabrali všechna výnosná místa ve vládě“.
223

 Také S. M. Solovjov líčil období bironovštiny 

záporně a tvrdil, ţe v této době docházelo k bojům mezi jednotlivými dvorními skupinami, 

coţ vedlo k odklonu od programu Petra Velikého. Historik N. A. Popov uvedl, ţe „Němci, 

kteří vyměnili Rusy, byli opatrnější, chytře využívali intriky a připoutali k sobě carevnu“. 

     Pokusy o rehabilitaci Birona se objevily aţ na počátku 20. století. Jedním z prvních, kdo se 

o to pokusil, byl V. N. Stroev, který tvrdil, ţe favorit působil výhradně u dvora a do vládních 

záleţitostí se nevměšoval. Konec těmto snahám učinila v roce 1917 revoluce. Biron i ostatní 

Němci začali být prezentováni jako se prominenti západoevropského kapitálu, které v roce 

1741 svrhli představitelé „nového feudalismu“. Boje o moc mezi těmito skupinami svrhnuté 

třídy podle nového reţimu nestály za to, aby se studovaly.  

     V učebnicích pak bylo období 30. let 18. století hodnoceno jako doba vlády cizinců, kteří 

málem přivedli zemi k rozpadu, jako doba krvavého teroru a vykořenění všech ruských tradic. 

Za strůjce těchto nešvarů byl označen Biron, nemilosrdný tyran, který si bral vše, co si 

usmyslel.
224

 

     Ještě v 90. letech 20. století byl Biron v Rusku prezentován negativně. Ve Velkém 

encyklopedickém slovníku vydaném v roce 1991 je moţné se pod heslem E. J. Biron dočíst, 

ţe to byl „favorit carevny Anny Ivanovny a tvůrce zpátečnického režimu bironovštiny 
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(převaha cizinců, rozkrádání majetku státu, všeobecné podezřívání, kruté pronásledování 

nespokojených)“.
225

 Tento pohled se však pomalu začíná měnit díky současným historikům, 

kteří pečlivě studují prameny a snaţí se být objektivní. 

      Jaká tedy byla 30. léta 18. století? Je pravdivé tvrzení, ţe za vlády Anny Ivanovny byla 

moc v rukou Němců, kteří spravovali ruské impérium tak, ţe jej přivedli k úpadku? Byla tato 

doba opravdu jedním z nejtemnějších období ruské historie?   

     Není pravda, ţe by se ve 30. letech 18. století zvýšil počet cizinců v Rusku.  Pouze nyní 

zastávali nejdůleţitější posty ve vládě.
226

 Nejvýznamnějšími spolupracovníky carevny byli 

Ernst Johann Biron, Andrej Ivanovič Ostermann a Christoph Burkhard Münnich. Zahraniční 

diplomaté uvádí, ţe Biron hrál prim u dvora, Ostermann ve vládě a Münnich v armádě.
227

 

Přesto nelze souhlasit s tvrzením, ţe by Rusové byli úplně odstaveni od moci. Ve vrcholné 

politice se pohybovali např. Gavril Ivanovič Golovkin, Alexej Michajlovič Čerkasskij nebo 

Artemij Petrovič Volynskij. Také není pravda, ţe by Němci vytvořili jednotnou skupinu. Ba 

právě naopak jejich vzájemné vztahy byly velice proměnlivé, docházelo mezi nimi ke sporům 

a neváhali vytvářet nejrůznější koalice, aby dosáhli svých cílů.
228

 

     Ačkoliv měli Annini nejbliţší spolupracovníci řadu špatných vlastností, za něţ byli 

kritizováni, nelze jim upřít, ţe byli odborníky ve svých oborech. Ostermann vedl úspěšnou 

zahraniční politiku. Uţ v roce 1726 se mu podařilo uzavřít spojenectví s Rakouskem. Tento 

tah, který znamenal obrat dosavadního kurzu, se později ukázal jako perspektivní a důleţitý, 

zvláště ve válce proti Turkům. Jeho dalším úspěchem bylo uzavření obchodní dohody 

s Velkou Británií.
229

 Münnich provedl důkladnou reformu armády, která se uţ nemusela bát 

srovnání s vyspělými armádami ostatních evropských států. Navíc nešvary jako byla korupce, 

zneuţívání moci a zpronevěry se však vyskytovaly i před reţimem Anny Ivanovny a 

nevymizely ani po něm.  
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     Kromě toho byly úřady, ve kterých Němci vůbec nepůsobili. Např. Senát nebo správní 

úřady provincií byly v zcela v ruských rukách. Dvě nejdůleţitější kolegia sice vedli Němci, 

ale celkově bylo v kolegiích zaměstnáno méně cizinců neţ v době Petra Velikého.
230

 

     Hlavním problémem Anniných nejbliţších spolupracovníků tedy byl jejich německý 

původ. Ruská šlechta, která pomohla Anně obnovit samoděrţaví, se domnívala, ţe jí bude 

dána přednost a kdyţ se tak nestalo, cítila se rozhořčena. 
231
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 Hrabě Münnich byl prezidentem Válečného kolegia a hrabě Ostermann Kolegia zahraničních věcí. LIPSKI, A 

Re-Examination, 484. 
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 RUSSKIJ dvor, 32; C. Rondeau to the right honourable lord viscount Townshend, 11. 5. 1730, SIRIO, LXVI., 

No. 59, 191. 



48 

 

SEZNAM POUŢITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY 

 

 

Prameny: 
 

     ANNA IVANOVNA, Perepiska gercogini kurljandskoj Anny Ivanovny, in: Pisma russkich 

gosudarej i drugich osob carskago semejstva, Moskva 1862. 

     BIRON, Ernst Johann, Reč Birona, gercoga Kurljandskago, imperatrice Jekaterine II, 1762 

goda, augusta 22-go dna, in: Russkij vestnik 2, 1841. 

     DOLGORUKOV, Petr Vladimirovič, Iz zapisok knjaza P. V. Dolgorukogo. Vremja 

imperatricy Anny Ivanovny i imperatora Petra II., Moskva 1909.  

     FILIPPOV, Alexandr Nikitič, Neizdannyj tekst zapiski, predstavlennoj imperatrice 

Jelizavete Petrovne byvšim gercogom Ernestom – Iogannom Bironom, Sankt-Peterburg 1903. 

     IMPERIJA  posle Petra 1725 – 1765. Jakob Petrovič Šachovskoj, Vasilij Aleksandrovič 

Naščokin, Ivan Ivanovič Nepljujev, sostavlenije Anatolij A. Liberman, Viktor Petrovič 

Naumov, Moskva 1998.  

     KANTEMIR, Antioch Dmitrijevič, Relacii Kn. A. D. Kantemira iz Londona, 1732 – 1735 

gg., sv. II., Moskva 1892 – 1903.  

     MANSTEIN, Christoph Hermann von, Zapiski Manštejna o Rossii: 1727 – 1744, Sankt-

Peterburg 1875. 

     MÜNNICH, Burchard Christoph, Zapiski feldmaršala grafa Minicha, Sankt-Peterburg 

1874. 

     MÜNNICH, Johann Ernest, Rossija i russkij dvor v pervoj polovine XVIII veka: Zapiski i 

zamečanija gr. Ernsta Minicha, red. istor. ţurn. Russkaja Starina, Sankt-Peterburg 1891. 

     OSTERMANN, Andrej Ivanovič, Pisma k Kn. B. Kurakinu i Gr. A. Golovkinu 1727 – 

1729 gg., in: Čtenija v obščestve istorii i drevonosti rossijskich pri Moskovskom universitete, 

kniga 3, 1913, s. 3 – 32.  

     OSTERMANN, Andrej Ivanovič, Zapiski barona A. I. Ostermana o političeskich 

otnošenijach Rossii v 1726 godu, in: Russkij vestnik 2, 1841.  

     O ZAKONODATELSTVE Anny Ivanovny. Opyt sistematičeskago izloţenija, soč. A. S. 

Paramonova, Sankt-Peterburg 1904. 

     PEKARSKIJ, Petr Petrovič, Markiz de-la-Šetardi v Rossii 1740 – 1742 godov, Sankt-

Peterburg 1862. 

     SBORNIK imperatorskago russkago istoričeskago obščestva: 

sv. V – Diplomatické dokumenty vztahující se k historii Ruska v 18. století, Sankt-Peterburg 

1870, 

sv. XXXIII – Dopisy E. J. Birona vyslanci Keyserlingkovi, Sankt-Peterburg 1881, 

sv. LXVI – Diplomatická korespondence anglických vyslanců u ruského dvora v letech 1728 

– 1733, Sankt-Peterburg 1889, 

sv. LXXVI – Diplomatická korespondence anglických vyslanců u ruského dvora v letech 

1733 – 1736, Sankt-Peterburg 1891, 

sv. LXXX – Diplomatická korespondence anglických vyslanců u ruského dvora v letech 1736 

– 1739, Sankt-Peterburg 1892, 



49 

 

sv. LXXXI – Zprávy francouzského vyslance Magnana 1730 – 1733, Sankt-Peterburg 1892, 

sv. LXXXV – Diplomatická korespondence anglických vyslanců u ruského dvora v letech 

1740 – 1741, Sankt-Peterburg 1893, 

sv. CI – Protokoly, zprávy a ukazy Nejvyšší tajné rady 1729 – 1730, Sankt-Peterburg 1898, 

sv. CIV – Dokumenty Kabinetu ministrů carevny Anny Ivanovy 1731 – 1732, Jurijev 1898, 

sv. CVI – Dokumenty Kabinetu ministrů carevny Anny Ivanovy 1733, Jurijev 1899, 

sv. CVIII – Dokumenty Kabinetu ministrů carevny Anny Ivanovy 1734, Jurijev 1900, 

sv. CXI – Dokumenty Kabinetu ministrů carevny Anny Ivanovy 1735, Jurijev 1901, 

sv. CXIV – Dokumenty Kabinetu ministrů carevny Anny Ivanovy 1736, Jurijev 1902, 

sv. CXVII – Dokumenty Kabinetu ministrů carevny Anny Ivanovy 1737, Jurijev 1904, 

sv. CXXIV – Dokumenty Kabinetu ministrů carevny Anny Ivanovy 1738, Jurijev 1906, 

sv. CXXVI – Dokumenty Kabinetu ministrů carevny Anny Ivanovy 1739, Jurijev 1907, 

sv. CXXX – Dokumenty Kabinetu ministrů carevny Anny Ivanovy 1739, Jurijev 1739. 

     RUSSKIJ dvor sto let tomu nazad. 1725 – 1783. Po donesenijam anglijskich i francuzskich 

poslanikov, Sankt-Peterburg 1907.  

     STARČEVSKIJ, Adal´bert – Vojtech Vikent´jevič, Sobstvennoručnaja Zapiska Ernesta 

Ioanna, Gercoga Kurljandskago (bolee izvestnago pod imenem Birona) o smutnoj epoche 

jego ţizni, Sankt-Peterburg 1829. 

     ZAPISKI inostrancev o Rossii v XVIII stoletii: Pisma ledi Rondo ţeny anglijskago 

rezidenta pri russkom dvore v carostvovanije imperatricy Anny Ivanovny, Sankt-Peterburg 

1874. 

 

 

 

Literatura: 
 

     ALEXANDER, J. T., State-building in eighteenth-century Russia, in: International History 

Review, 1995, č. 2, s. 328 – 338. 

     ANISIMOV, Jevgenij Viktorovič, Anna Ioannovna, Moskva 2002. 

     ANISIMOV, Jevgenij Viktorovič, Anna Ivanovna, in: Russian Studies in History, 1994, 

No. 4, s. 8 – 36. 

     ANISIMOV, Jevgenij Viktorovič, Anna Ivanovna, in: Voprosy istorii LXVIII, 1993, No. 

4, s. 19 – 33. 

     ANISIMOV, Jevgenij Viktorovič, Dyba i knut: političeskij sysk i russkoe obščestvo 

v XVIII veke, Moskva 2000. 

     ANISIMOV, Jevgenij Viktorovič, Rossija bez Petra. 1725 – 1740, Sankt-Peterburg 1994. 

     ANISOV, Lev Michailovič, Inozemcy pri gosudarevom dvore, Moskva 2003. 

     CURTISS, Mina, A Forgotten Empress: Anna Ivanovna and her Era, 1730 – 1740, New 

York 1975. 

     ČERNIKOVA, Taťána Vasiljevna, Gosudarovo slovo i delo vo vremena Anny Ioannovny, 

in: Istoria SSSR, 1989, No. 5, s. 155 – 163. 

     INDOVA, Jekaterina Iosifovna, Dvorcovoje chozjajstvo v Rossii: pervaja polovina XVIII 

veka, Moskva 1964. 



50 

 

     KOMISSARENKO, Arkadij Ivanovič, Rossijskaja gosudarstvjennost i administrativnoe 

upravlenije v konce XVII i XVIII v., in: Voprosy istorii LXXXII, 2007, No. 9, s. 158 – 165. 

     KOSTOMAROV, Mykola, Imperatrica Anna Ivanovna i jeja carstvovanije, Sankt-

Peterburg 1885. 

     KURUKIN, Igor Vladimirovič, Biron, Moskva 2006. 

     KURUKIN, Igor Vladimirovič, Iz istorii skladyvanija rezima „Bironovština“, in: 

Otečestvennaja Istorija, 2003, No. 3, s. 3 – 19. 

     KURUKIN, Igor Vladimirovič, Epocha dvorskich bur: Očerki političeskoj istorii 

poslepetrovskoj Rossii, 1725 – 1762 gg., Rjazaň 2003. 

     LIPSKI, Alexander, A Re-Examination of the „Dark Era“ of Anna Ioannovna, in: 

American Slavic and East European Review 15, 1956, No. 14, s. 477 – 488. 

     LIPSKI, Alexander, Some Aspects of Russia´s Westernization during the Reign of Anna 

Ioannovna, in: American Slavic and East European Review 18, 1959, No. 1, s. 1 – 11. 

     LURJE, S. S., Iz istorii dvorcovych zagovorov v Rossiji XVIII veka, in: Voprosy istorii 

XL, 1965, No. 7, s. 214 – 218. 

     PAVLENKO, Nikolaj Ivanovič, Anna Ioannovna: nemcy pri dvore, Moskva 2002. 

     PAVLENKO, Nikolaj Ivanovič, Strasti u trona, Moskva 1996. 

     PETRUCHINCEV, Nikolaj Nikolajevič, Carstvovanije Anny Ioannovny: formirovanije 

vnutropolitičeskogo kursa i sudby armii i flota: 1730 – 1735, Sankt-Peterburg 2001. 

     PETRUCHINCEV, Nikolaj Nikolajevič, Dvorcovyje intrigi 1730-ch godov i „djelo“ A. P. 

Volynskogo, in: Voprosy istorii LXXXI, 2006, No. 4, s. 30 – 47. 

     PISARKOVA, Ljubov´Fedorovna, Gosudarstvennoe upravlenie Rossii s konca XVII do 

konca XVIII veka, Moskva 2007. 

     PLOTNIKOV, Alexej Borisovič, Ograničenije samoderţavija v Rossiji v 1730 g.: idei i 

formy, in: Voprosy istorii LXXVI, 2001, No. 1, s. 60 – 69. 

     RANSEL, David L., The „Memoirs“ of Count Münnich, in: Slavic Review 30, 1971, No. 

4, s. 843 – 852. 

     SOLOVJOV, Sergej Michailovič, Istorija Rossii: s drevnejšich vremen, svazek 10, 

Moskva 1867. 

     STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, 1. díl, Praha 2009. 

     STROEV, Vasilij Nikolajevič, Bironovščina i kabinet ministrov. Očerk vnutrennej politiki 

imperatricy Anny, svazek 2, Sankt-Peterburg 1909 – 1910. 

     ŠMIDT, Sigurd Ottovič, Vnutrennaja politika Rossiji serediny XVIII veka, in: Voprosy 

istorii LXII, 1987, No. 3, s. 42 – 58. 

     TROICKIJ, Sergej Martinovič, Istoriografia „dvorcovych perevorotov“ v Rossii XVIII v., 

in: Voprosy  istorii XLI, 1966, No. 2, s. 38 – 53. 

     VOLKOVOVA, I. V. – KURUKIN, Igor Vladimirovič, Fenomen dvorcovych perevorotov 

v političeskoj istorii Rossii XVII – XX vv., in: Voprosy istorii LXX, 1995, No. 5 – 6, s. 40 – 

61. 

 

 



51 

 

PŘÍLOHY 
 

 

Seznam příloh 

1. Rodokmen Romanovců 

2.Rodekomen Ernsta Johanna Birona 

3. Manifest o zrušení Nejvyšší tajné rady 

4. Manifest o znovuobnovení Senátu 

5. Kopie ukazu o zřízení Kabinetu ministrů 

6. Natrţené kondice 

7. Mapa Kuronska 

8. Ernst Johann Biron 

9. Rodina Ernsta Johanna Birona 

10. Carevna Anna Ivanovna 

11. Rodina cara Ivana VI. 

12. Nejvýznamnější osobnosti anenského Ruska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Příloha č. 1 – Rodokmen rodu Romanovců 

 

 

ROMANOVCI 

 
1. Marie Miloslavská     +    Alexej I. (1645 – 1676)    +    2. Natálie Naryškinová 

 

                                                       

 

 

                   Fjodor III. (1676 – 1682)                        Ivan V. (1682 – 1689)            1. Jevdokije  +  Petr I. (1682 – 1725)  +  2. Marta Skavronská 

                                                                                     + Praskovja Saltyková                 Lopuchinová                                            = Kateřina I. 

                                                                                                                                                                                                              (1725 – 1727) 

 

 

  Kateřina                      Anna Ivanovna (1730 – 1740)        Praskovja                                      Alexej             Anna                     Alţběta Petrovna 

  + Karel Leopold         + Fridrich Vilém                                                                                +  Charlotta         + Karel Fridrich       (1741 – 1762) 

     Meklenbursko-           Kuronský                                                                                             Kristýna             Holštýnsko- 

     Schwerinský                                                                                                                            Brunšvická        Gottorpský 

        

 

 

    Anna Leopoldovna                                                                                                                    Petr II.            Petr III. (1762) 

    + Anton Ulrich Brunšvický                                                                                                 (1727 – 1730) 

     

 

 

Ivan VI. (1740 – 1741) 
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Příloha č. 2 – Rodokmen Ernsta Johanna Birona 

 

 

 

Karel von Bühren + Kateřina Hedvika 

                                                                               

 

 

     

                    Karel                                   Ernst Johann Biron (1690 – 1772)                            Gustav                                            6 dcer 

                                                                + Benigna Gottlieb von Trotta-Treyden 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

  3. Dorothea von Medem  +  Petr (1724 – 1800)                                                                    Hedvika Alţběta                 Karel Ernst (1728 – 1801) 

                                                                                                                                                 + baron Alexandr                + Apollonia             

                                                                                                                                                    Ivanovič Čerkasov               Poninská 

 

 

             

 Kateřina          Marie Luisa        Johana            Petr             Charlotta            Dorothea        Petr              Alţběta           Gustav Kalikst 

Vilemína          Paulina               Kateřina  (1787 – 1790)  (1788 – 1791)   (1793 – 1862) 

Zaháňská      (1782 – 1845)    (1783 – 1873) 

(1781 – 1839) 



 

Příloha č. 3 – Manifest o zrušení Nejvyšší tajné rady, 4. 3. 1730, SIRIO, CI., No. 192, 552 – 
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Příloha č. 4 – Manifest o znovuobnovení Senátu, 4. 3. 1730, SIRIO, CI., No. 193, 553 – 554   
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Příloha č. 6 – Natrţené kondice (převzato z ANISIMOV, Jevgenij Viktorovič, Anna 

Ivanovna, Moskva 2002) 
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Příloha č. 8 – Ernst Johann Biron 
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                                                                       (PAVLENKO, Nikolaj Ivanovič, Anna 

                                                                        Ivanovna: nemcy pri dvore, Moskva 2002) 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 9 – Rodina Ernsta Johanna Birona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bironova manţelka Benigna Gottlieb von Trotta Treyden (www.vesture.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bironův nejstarší syn Petr (KURUKIN, Igor Vladimirovič, Biron, Moskva 2006) 
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http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/26048/8482/Anna-Ivanovna-enameled-miniature-by-an-unknown-artist-18th-century
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Anna Leopoldovna                                                           Anton Ulrich Brunčvický 

(ANISIMOV, Anna Ivanovna)                                        (ANISIMOV, Anna Ivanovna) 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan VI. s matkou (www.absoluteastronomy.com) 
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 Hrabě Andrej Ivanovič Ostermann                          Hrabě Christoph Burkhard Münnich 

 (PAVLENKO, Anna Ivanovna: nemcy pri dvore)  (ANISIMOV, Anna Ivanovna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hrabě Gavril Ivanovič Golovkin                                 Kníţe Alexej Michailovič Čerkasskij 
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  Hrabě Pavel Ivanovič Jaguţinskij                           Artemij Petrovič Volynskij 
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