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Regestová edice – Acta Legationis Moscoviticae 

 

Pramen – Acta Legationis Moscoviticae, SOA Litoměřice, pobočka Děčín, Rodinný 

archiv Kinských-Preisingů - Sloup, inv. č. 29, karton 7, knižní foliant, f. 1-225. 

 

Typ pramene – diplomatická relace 

Jazyk pramene – německý, latinská a francouzská slova. 

 

Datování jednotlivých relací je zachováno tak, jak datoval Štěpán Kinský, tedy podle 

juliánského kalendáře, tehdy platného v  Ruském impériu. Rozdíl mezi juliánským a 

gregoriánským kalendářem v 18. století činil 11 dní. 

 

 

 

1) 26. 9. 1721 z Petrohradu, f. 1-6 

Štěpán Kinský se poté, co obdržel zprávu od císaře z 22. července, odebral na cestu přes 

saský dvůr v Drážďanech a pruský dvůr v Berlíně. Zde se zdržel kvůli nemoci a poté pokračoval 

do Gdaňska, kde získal od kuronského vévody pas pro překročení ruských hranic. Odtud 

pokračoval do Rigy. Ve společnost legačního sekretáře Hochholzera
1
 a s doprovodem od 

rižského vice-gubernátora dorazil Štěpán 21. září do Petrohradu. Byl nucen se i se suitou 

ubytovat v dřevěném domě vzdáleném od centra. Hned jedné z prvních nocí byl dům stižen 

požárem a Štěpán jen tak vyvázl. Ve městě během Štěpánova příjezdu probíhaly oslavy a 

maškarády, proto bylo nutné pozdržet první oficiální návštěvu u kancléře Golovkina
2
. Ačkoliv o 

svém příjezdu nedával nikomu jinému vědět, dnes jej navštívili dva radové z holštýnské delegace 

– Bassewitz
3
 a Hespen. Rovněž jej navštívil holštýnský vévoda

4
, ale Štěpán se s ním nechtěl 

pouštět do vážnější diskuze. O svém příjezdu dává vědět poštou téhož dne. 

 

                                                           
1
 Nicolaus von Hochholzer, (?-?), habsburský legační sekretář v Petrohradu. 

2
Hrabě Gavrila Ivanovič Golovkin (1660-1734), ruský kancléř a první prezident kolegia zahraničních věcí. 

3
Henning Friedrich, hrabě von Bassewitz (1680-1749), prezident tajné rady holštýnského vévody Karla Fridricha, 

rovněž ruský tajný rada, člen holštýnské delegace v Petrohradu. 
4
 Karel Friedrich Holštýnsko-Gottorpský (1700-1739) 
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2)  3. 10. 1721 z Petrohradu, f. 6-14 

Po ukončení oslav u příležitosti míru se Švédskem se Štěpán dostavil do domu kancléře 

Golovkina k první audienci. Kancléři při ní popsal svou strastiplnou cestu do Petrohradu a během 

diskuze se shodli na ochotě k přátelským vztahům obou zemí. Jeho návštěva vyvolala žárlivost 

vice-kancléře Šafirovova
5
, který se cítil uražen, že mu nebyla Kinským dána přednost. Kinský si 

uvědomuje, že by tato žárlivost mohla ztížit jednání a zájmy císaře zde. Štěpán rovněž o svém 

příjezdu během posledních slavnostních dní nechal prostřednictvím svého legačního sekretáře 

zpravit holštýnského vévodu, hraběte Menšikovova
6
 a další členy dvora. Od Šafirovova se 

Kinský dozvěděl, že v Nystadu nebylo dojednáno nic, co by škodilo zájmům císaře a obdržel od 

něj ke studiu kopii mírové smlouvy. Po informaci od Golovkina, 1. října vykonal Kinský vstupní 

audienci u cara. Jednalo se o neformální soukromou schůzku. Debatu tlumočil vice-kancléř 

Šafirov. Car vyjádřil vůli k obnovení starého přátelství mezi zeměmi. Hovořil rovněž o vhodnosti 

Kinského, neboť věděl, že ve Vídni řídil ministerstvo a byl dobře obeznámen další Kinský. 

Štěpán vysvětluje, že se jednalo o jeho strýce.
7
 Car se jej rovněž ptal, jak se mu Petrohrad líbí. Po 

ukončení audience nalezli v předsíni opilého generála Jagužinského.
8
 Poté byl Kinský propuštěn. 

Z Nystadu se čeká na uzavření míru zplnomocněnci. 

 

 

3) 6. 10. 1721 z Petrohradu, f. 15-22 

Ve stejné místnosti, ve které se odehrávala audience u cara, přijala Kinského včera kolem 

poledne i carevna.
9
 Kinský vyjádřil přátelský pozdrav od císaře i zájem císařovny o zdraví celého 

carského domu, především pak prince a princezny
10

, jež po sobě zanechala její sestra, korunní 

princezna.
11

 Císařovna se rovněž táže na vzdělání prince a princezny. Carevna prostřednictvím 

tlumočení Šafirovova za vyřčené poděkovala. Předchozí sobotu byl Kinský také na návštěvě u 

holštýnského vévody, který s ním neprobíral žádná vážná témata, pouze projevil přání císařské 

                                                           
5
 Petr Pavloviš Šafirov (1670-1739), diplomat, prezident obchodního kolegia, bývalý vedoucí posolského prikazu. 

6
 Kníže Alexandr Danilovič Menšikov (1673-1729), petrohradský gubernátor a vojevůdce. 

7
František Oldřich Kinský (1634-1699), nejvyšší český kancléř, prezident apelačního soudu a autor zahraniční 

politiky habsburské monarchie v 90. letech 17. století. Bratr Štěpánova otce Václava Norberta Oktaviána. 
8
   Pavel Ivanovič Jagužinskij (1683-1736), diplomat. 

9
   Kateřina Alexejevna, posléze carevna Kateřina I., vlastním jménem Marta Skawronská (1684-1727). 

10
Velkokněžna Natálie Alexejevna (1714-1728) a velkokníže Petr Alexejevič (1715-1730), pozdější car Petr II. 

11
Mladší sestra císařovny Alžběty Kristýny Charlotta Sofie Brunšwicko-Wolfenbüttelská (1694-1715), manželka 

careviče Alexeje Petroviče. 
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ochrany. Včera kolem sedmé ráno do Petrohradu dorazil kurýr se zprávou o ratifikaci 

Nystadského míru, načež car vyhlásil tři dny slavností a maškarád. U Admirality se konala 

slavnost, zahájená vplutím velké válečné lodě pod velením cara, čemuž byl Kinský účasten. Chtěl 

rovněž carovi osobně pogratulovat, ale kvůli množství dalších gratulantů se mu to nepodařilo. 

Hovořil alespoň s carevnou, která je v očekávání. Kromě pozdravu s carem nehovořil. Diskutoval 

s pruským vyslancem Mardefeldem
12

 o meklenburgském vévodovi
13

. 1. října byl na návštěvě u 

vice-kancléře Šafirovova a rovněž diskutovali o meklenburgských záležitostech. Dnes ráno u 

Kinského byl holštýnský tajný rada Bassewitz. Podle něj by holštýnskému vévodovi v případě 

úmrtí švédského krále měl i po Nystadském míru zůstat nástupnický nárok. Co se týče navracení 

Šlesvicka by však car nerad uškodil zájmům Dánska, ale je možná kooperace, co se týče 

odstoupení Brém a Verdenu. Kvůli tomu je nutná diskuze s Kinským. Car je zaměřený proti 

Hannoversku. Vévoda holštýnský s popsanou kompenzací nesouhlasí a trvá na svém právu na 

Šlesvicko. 

 

 

4) 10. 10. 1721 z Petrohradu, f. 22-26 

Kinský vykonal návštěvu a psal pruskému vyslanci Mardefeldovi kvůli záležitostem v 

Meklenbursku. Zpravuje císaře o carských jednotkách nacházejících se v Kuronsku, o nichž se 

hovořilo v jeho instrukcích. On sám viděl během své cesty dvě tyto jednotky, které jsou k 

ochraně a výpomoci zdejší vévodkyně.
14

 Kuronská vláda je podle něj závislá na ochraně vévody 

Ferdinanda v Gdaňsku.
15

 Informuje též o jistém baronu Bilau, který zde byl angažován jako 

tvůrce ohňostrojů, ale vlivem způsobeného požáru byl zatčen. U francouzského konzula byla 

následně knížetem Menšikovem nechána hledat smlouva, kterou baron Bilau uzavřel s carem, 

kvůli čemuž se zmíněný francouzský konzul dostal do potíží. Z Gdaňska přijela loď s nákladem 

pro Kinského. Prostřednictvím legačního sekretáře požádal k nahlédnutí do mírové smlouvy z 

Nystadu. Vice-kancléř Šafirov mu sdělil, že může v kanceláři vidět originál této smlouvy. 

 

                                                           
12

Gustav, svobodný pán von Mardefeld (1664-1729), pruský zplnomocněný vyslanec v Petrohradu. 
13

   Adolf Fridrich III., vévoda meklenburský (1686-1752). 
14

Myšlena zde Anna Ivanovna Romanovová (1693-1740), dcera Ivana V. Alexejeviče, kuronská vévodkyně v letech 

1711-1730 jako vdova po kuronském vévodovi Fridrichu Vilémovi Kettlerovi a ruská carevna v letech 1730-1740. 

Za její vlády se Kuronsko dostalo do ruské sféry vlivu. 
15

Jedná se o právoplatného následníka v Kuronsku, vévodu Ferdinanda Kettlera (1655-1731), který však namísto v 

Kuronsku žil trvale až do smrti v Gdaňsku a v Kuronsku vládla jako regentka Anna Ivanovna. 
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5) 13. 10. 1721 z Petrohradu, f. 26-37 

Minulou sobotu byl Kinský pozván do vyslanecké kanceláře k vice-kancléři Šafirovovi. 

Šafirov měl s sebou překladatele. Seděli u stolu, na němž ležel originál zplnomocněnci podepsané 

mírové smlouvy. Originál byl nahlas přečten legačním sekretářem Hochholzerem. Švédsko podle 

daných článků nebude německým zemím škodit. Car povýšil oba zplnomocněné vyjednavače z 

Nystadu, Ostermana
16

 na barona a generála Bruce
17

 na hraběte. Kinský zmínil v diskuzi hlavní 

důvod svého vyslání, totiž obnovení staré důvěry a přátelství mezi zeměmi, k čemuž by císař 

využil jakýchkoliv vhodných prostředků, především obeslání brunšvického kongresu.
18

 Ale 

vzhledem k formálnímu uzavření míru je císařovo prostřednictví skrze brunšvický kongres již 

zbytečné. Šafirov odpověděl narážkou na nevhodné chování residenta Pleyera
19

, jež nalomilo 

vzájemné přátelství mezi zeměmi. Car chtěl mír uzavřít co nejrychleji a mimo císaře se jako 

mediátor nabízela i Francie a Anglie. Brunšvický kongres chtěl rovněž přimět k aktivitě a 

záleželo mu na jeho svolání. K meklenburgské aféře se car vyjádří přímluvným dopisem císařovi. 

Kinský zjistil, že se pruský vyslanec Mardefeld tajně snaží o sblížení cara s Hannoverskem 

prostřednictvím generála Jagužinského, který jej často navštěvuje. Kinský žádá o přesnější 

instrukce, které aliance podporovat. Holštýnští tajní radové  Bassewitz a Hespen mu oznámili, že 

se před několika dny obrátili k carovi a jeho vládě prostřednictvím 4 písemných bodů – 

požadavků, na něž očekávají písemnou odpověď. První obsahuje žádost o smíření mezi 

holštýnským vévodou a švédským králem prostřednictvím cara. Vévodovi má být švédským 

králem uznán titul královská výsost po zesnulém králi. Druhý se týká carovy garance navrácení 

Šlesvicka. Třetí se týká měsíční penze 3000 rublů, zajištění obydlí, koní a lodí pro vévodu a jeho 

suitu do té doby, kdy mu nebude navráceno Šlesvicko. Čtvrtý bod se zabývá možným sňatkem 

vévody se starší carovou dcerou. 

 

6) 20. 10. 1721 z Petrohradu, f. 37-43 

                                                           
16

 Hrabě Andrej Ivanovič Osterman (1686-1747), ruský státník německého původu. Později také prezident kolegia 

zahraničních věcí a vice-kancléř. Faktický autor ruské zahraniční politiky v 20. a 30. letech a také hlavní autor 

aliance s habsburskou monarchií z roku 1726. 
17

  Jacob Bruce (1669-1735), ruský státník skotského původu. 
18

 Habsburskou monarchií iniciovaný kongres měl smířit Rusko a Švédsko a rovněž řešit otázku „švédského 

dědictví“, tedy Šlesvicka, Brém, Verdenu a Štětína. 
19

 Otto von Pleyer, císařský agent v Moskvě na počátku 18. století; byl velkou měrou zapleten do aféry s 

útěkem careviče Alexeje. 
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Petr Kinského pozval na výlet do Kronštadu, kam přijeli kvůli bouři v Petrohradě o den 

později. Ve společnosti holštýnského ministra Hespena a cara si Kinský prohlédl místní lodě, 

včetně jedné, Petrem osobně postavené a 20 válečných lodí a opevnění. Následně šli do domu 

knížete Menšikovova, kde se konala maškaráda. Car s ním hovořil o tom, že všechno, co si 

Kinský prohlížel, bylo postaveno za těžké války, Kinský přitakal a poté jej car vzal za ruku. 

Štěpán si uvědomil, že tento výlet byl organizován jen pro něj, což mu také car potvrdil. Celá 

suita se vrátila minulý pátek večer. Kinského informace o obeslání brunšvického kongresu byly 

carem během vstupní audience ignorovány. Pokračují snahy pruského ministra Mardefelda o 

usmíření cara a Hannoverska, zdejší vláda se k tomu ale staví chladně. Kinský by chtěl učinit 

návštěvu u velkoknížete a velkokněžny a sám se přesněji informovat o jejich vzdělání, ale zatím 

se mu to navzdory snaze nepodařilo. Carevna se již 10 dní neobjevila na veřejnosti a je možné, že 

potratila. Generál Jagužinskij Kinskému sdělil, že car chce kvůli slavení Vánoc odjet s celou 

vládou do Moskvy, kde chce nechat postavit triumfální bránu. Car tu ale ještě několik měsíců 

zůstane a zajede do Astrachaně. 

 

 

7) 24. 10. 1721 z Petrohradu, f. 44-48 

Car minulé úterý odjel jen s některými ministry do Šlisselburgu
20

, žádné vyslance s sebou 

nevzali. Slavili tam každoroční slavnost na počest dobytí této pevnosti. Včera byly šesté 

narozeniny velkoknížete Petra Alexejeviče. Kinský se k němu včera dopoledne odebral, aby mu 

osobně pogratuloval a vyřídil pozdravy od císařovny. Velkokníže mu poděkoval a pozval jej k 

hostině, kde byl též generál Jagužinskij. Kinský byl zpraven o velkoknížecí výuce a činnosti. 

Kinský si všiml, že se o obě carovy děti carevna u tabule pečlivě stará. Následně si připil na 

císařovo zdraví s navrátivším se carem. Na slavnosti byl též holštýnský vévoda, který tančil s 

mladší carovou dcerou. S tou posléze tančil i Kinský. Velkokněžna má skvělé chování, světlé 

vlasy i obličej a je podobna císařovně, ačkoliv není tak pohledná jako její starší sestra. 

 

 

8) 27. 10. 1721 z Petrohradu, f. 48-51 

                                                           
20

 Šlisselburg, původně novgorodská pevnost Orešek, posléze švédské sídlo Nöteborg, v říjnu 1702 dobyta a dáno jí 

jméno znamenající „klíč k Ingrii“. 
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Kníže Golicyn
21

 dorazil s flotilou galér z Finska do Kronštadtu. Ke dvoru kolem 25. října 

dorazil francouzský vyslanec Campredon
22

, ale Kinskému se dosud nepodařilo zjistit, s jakými 

záměry sem přijel. Domnívá se však, že je to kvůli dojednávání sňatku starší carské dcery. Mohl 

by si rovněž vytvořit kontakt s pruským vyslancem Merdefeldem či princem Wilhelmem von 

Hessen-Cassel
23

. Kinský bude pečlivě sledovat Campredonova jednání, jež by se mohla týkat jak 

Francie, tak švédského krále a bude o nich podávat zprávy. Rovněž se zabývá otázkou 

nástupnictví ve Švédsku, jak mu to bylo určeno v instrukcích. Ve hře je holštýnský vévoda, ale 

stále méně to vypadá, že by mohl uzavřít sňatek se starší princeznou.
24

 Nabízí se také možnost 

sňatku s prostřední princeznou,
25

 ale podle carových posledních kroků se brzy ukáže, jak to se 

svými dcerami zamýšlí. Kinský hovoří rovněž o vztahu Petra k bratrům Naryškinovým. Car 

neshledává, že by disponovali mimořádnými kvalitami. Ačkoliv se starší z nich
26

 snaží získat si 

carovo uznání prací v Admiralitě a dohledem nad stavbou lodí, mladší
27

 je neschopný. Žádá o 

zaslání nových instrukcí z Vídně. 

 

 

9) 3. 11. 1721 z Petrohradu, f. 52-58 

Předchozí den byl Štěpán přítomen velké oslavě u příležitosti uzavření míru se Švédskem. 

Nejprve byla dopoledne v chrámu veřejně přečtena mírová smlouva, čemuž však nebyl ani 

Kinský ani další zahraniční vyslanci přítomni. Následně se celé shromáždění již včetně 

zahraničních vyslanců odebralo do senátu a dalších kolegií ke stolům a zde se hodovalo až do 

večera. Car se po jídle odebral podle svého zvyku ke spánku a kolem deváté hodiny se vrátil, aby 

byl osobně zahájil ohňostroj. Druhý ohňostroj odehrávající se na vodě skončil teprve ve dvě 

hodiny v noci. Došlo též k řadě povyšování, například byl povýšen na admirála vice-admirál 

                                                           
21

 Kníže Michal Michailovič Golicyn, řečený Starší (1675-1730) vojevůdce, účastník Velké severní války, 

později prezident vojenského kolegia. Až do roku 1721 byl velitelem vojsk ve Finsku. 
22

 Jacques de Campredon (1672-1749), první francouzský zplnomocněný vyslanec v Rusku. 
23

   Vilém VIII. Hessensko-Kasselský (1682-1760) 
24

 Jedná se o nejstarší žijící a také nejoblíbenešjí dceru Petra I. a jeho druhé manželky Kateřiny Alexejevny, 

Annu Petrovnu (1708-1728), jíž si roku 1725 vévoda holštýnský skutečně vzal. 
25

 Míněna zde mladší Petrova dcera z druhého manželství, jež se dožila dospělého věku, Alžběta Petrovna, 

budoucí carevna Alžběta I. (1709-1761/62) 
26

 Jedná se Alexandra Lvoviče Naryškina (1694-1746), Petrova bratrance, pozdějšího ředitele Námořní 

akademie, prezidenta obchodního kolegia a senátora. Roku 1721 se po zahraničních cestách vrátil do Ruska a 

věnoval se v tomto roce práci v Admiralitě. Téhož roku byl povýšen na kapitána 3. stupně v tabulce hodností. 
27

 Ivan Lvovič Naryškin (1700-1734). 
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Creutz.
28

 Car Kinskému osobně povýšené představoval. Vyslanec Campredon měl včera rovněž 

ranní audienci u cara. O jeho úmyslech zde však Kinský stále nic neví a moc toho nejde zjistit i 

kvůli trvajícím slavnostem. Prý si zde pronajal dům na rok, takže tu asi nezůstane příliš dlouho. 

Na slavnosti se s vice-kancléřem Šafirovovem dostal do diskuze s Campredonem. Campredon se 

dle Kinského má snažit o sblížení Ruska s Hannoverskem. Car nebude podle něj ochoten k 

alianci s Francií. Kinský jinak seznámil holštýnského vévodu se stavem jeho věcí u carského 

dvora, tedy s carskou odpovědí na tzv. čtyři body. Do mírových jednání se Švédskem nyní dává 

car všechno své úsilí. Spolu s pruským vyslancem Kinský jednal s carskými ministry o návratu 

Šlesvicka. Chtěl-li by se holštýnský vévoda vzdát svých zemí, bude to car chtít vysvětlit. O 

zamýšleném sňatku bude car s vévodou holštýnským hovořit jako o záležitosti Ruska. Je jisté, že 

holštýnský vévoda tlačí cara ještě před jeho odjezdem do Moskvy k jasnějšímu a bližšímu 

stanovisku v jeho věci.  

 

10) 10. 11. 1721 z Petrohradu, f. 58-61 

Nadále se konaly různá shromáždění a maškarády na počest uzavřeného míru. Od 

holštýnského ministra se Kinský dozvěděl, že car psal dánskému králi za účelem požadavku 

vrácení Holštýnska jako dědičného území pro holštýnského vévodu a požadavků ohledně 

Šlesvicka, tak aby se holštýnskému vévody dostalo satisfakce. Dnes Kinského navštívil 

francouzský vyslanec Campredon, který s ním vedl diskuzi kvůli císařskému titulu cara Petra. 

Zahraniční ministři prý kvůli tomu budou brzy sezváni, ale Kinský nechce nic řešit, dokud 

nebude mít instrukce od svého dvora. Campredon namítal, že císařský titul Petru uznalo již 

Španělsko, Anglie a Benátky a pruský král se k tomu chystá. Kinský se sám nedomnívá, že by car 

měl právo na takové nároky. 

 

 

11) 17. 11. 1721 z Petrohradu, f. 61-77 

Minulou sobotu ráno nechal ke Kinskému poslat kancléř Golovkin aby jej pozval 

k jednání, na které se Kinský dostavil i s Hochholzerem dopoledne. S Golovkinem byl přítomen i 

vice-car Romodanovskij a Šafirov. Šafirov následně Kinskému oznámil, to co mu již bylo známo, 
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 Zde míněn švédský vojevůdce Carl Gustav Creutz (1660-1728) či jeho syn Lorenz Creutz. Oba se nacházeli 

v ruském zajetí od roku 1709. 
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tedy, že car přijal titul Imperátor, který ještě nebyl přijat ve Španělsku či Anglii, a to ani od krále 

Viléma ani od královny Anny, nýbrž jím byl titulován car od římského císaře Maxmiliána
29

. Toto 

již bylo i oznámeno císaři ve Vídni ruským vyslancem Lanczinskim. Kinský byl překvapen a 

obává se, že přátelství cara a císaře by mohlo utrpět. Císař s tímto krokem nebude souhlasit. 

Zmíněný dopis Maxmiliána císař nepovažuje za originál, v jeho kancelářích a archivech se 

nenacházejí ani jeho kopie. Šafirov tvrdil, že císař používal v korespondenci s carem slovo 

autokrator. Kinský odpověděl, že tento titul není synonymem pro slovo imperátor, ale znamená 

samovládce. Car od tohoto požadavku sotva upustí, proto Kinský bude žádat o instrukce v této 

věci, neboť neví, do jaké míry se zdejší a vídeňský dvůr chtějí propojit. Šafirov Kinského 

seznámil se situací vévody holštýnského a s jeho právy na Šlesvicko. Podle Kinského by 

záležitost vévody holštýnského měla být řešena na brunšvickém kongresu. Vévoda se nachází 

v zemích cara a je pod jeho ochranou. Kinský se má zeptat císaře, jak se staví k otázce navrácení 

Šlesvicka, či možnosti náhrady za toto území. Car je zaměřen proti Hannoversku kvůli Brémám a 

Verdenu. Císař se nechce plést do carských záležitostí. O možném sňatku carovy starší dcery 

ministři nic nevědí. Kinský má zatím přízeň cara i carevny. Kinský též sdělil požadavky císaře ze 

svých instrukcí, tedy obnovení obchodu ve Slezsku. Kinský rovněž včera slavil ve svém domě 

jmeniny císaře, předtím však nechal generálem Jagužinským vyzvídat, zda by na tuto slavnost car 

dorazil. Na slavnosti byl car i vévoda holštýnský. Slavnost byla přerušena velkou bouří a 

povodněmi. Car se nečasu nezalekl a u Kinského byl od 11 hodin do tří hodin odpoledne. 

Campredon, Mardefeld a saský ministr Lefort přečkali bouři u Kinského přes noc. 

 

 

12) 21. 11. 1721 z Petrohradu, f. 78-80 

Od poslední zprávy s Kinským nikdo ohledně probíraných záležitostí nehovořil, proto 

nemá žádné novinky. V Petrohradu řádila další, nová bouře, která způsobila velké škody za 

několik milionů, a to především obchodníkům. Před několika dny byli do senátu pozváni 

zahraniční vyslanci z Francie, Pruska, Saska a Holandska. Zde jim bylo oznámeno, že car přijal 

císařský titul. Francouzský vyslanec Campredon dosud neučinil nic jiného, než že carovi 

pogratuloval k uzavřenému míru a zmínil se o obchodních dohodách uzavřených mezi oběma 

zeměmi před několika lety. Dosud nedošla pošta, která měla dorazit již včera. 
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 Maxmilián I. Habsburský (1459-1519), římský císař. 
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13) 24. 11. 1721 z Petrohradu, f. 80-83 

Nedošlo k žádným převratným událostem. Kinský se bavil se s vice-kancléřem 

Šafirovovem. V novinách se objevily zprávy o tom, že Campredon nabídl carovi sňatek jeho 

starší dcery se synem vévody regenta.
30

 Kinský se Šafirovovem hovoří o tom, že by tento sňatek 

mohl umožnit francouzskému princi získat polská území. Šafirov jej ujistil, že car a polský král
31

 

jsou v téměř stejném věku a car neinklinoval při poslední volbě polského krále k francouzskému 

princi. Rovněž Kinského ujistil, že Campredon do Ruska nebyl poslán ani kvůli zmíněnému 

sňatku, ani kvůli francouzsko-ruské alianci. Z Nystadu se vrátili zplnomocněnci generál Bruce a 

Osterman. Baron Šafirov jej nadále přesvědčoval o upřímném přátelství své země. Holštýnský 

vévoda je vděčný za projevenou podporu. 

 

 

14) 28. 11. 1721 z Petrohradu, f. 83-86 

Kinský je silně nachlazen, proto již několik dní nebyl na veřejnosti, ale u něj jednají 

zahraniční i ruští ministři. Campredonovo poslání zde nepřináší nic pozitivního. Je oprávněné se 

domnívat, že Francii jde o podpoření hesenských nároků na švédský trůn při příští volbě krále, 

bojkotování možného sňatku holštýnského vévody s velkokněžnou a namísto vévody prosadit 

vévodu z Chartres.
32

 Rovněž Francouzi mohou zaplést carevnu do svých intrik a existuje 

eventualita, že by vévodu z Chartres mohli prosazovat na polský trůn. Tyto domněnky však car i 

ruští ministři odmítají. Z důvěrného zdroje se Kinský dozvěděl, že pruský vyslanec usiluje o 

sňatek ovdovělé kuronské vévodkyně s pruským hrabětem. Pruský král se obává nepokojů v 

Kuronsku v případě úmrtí vévody Ferdinanda. Kinský žádá o instrukce v této věci. 

 

15) 12. 12. 1721 z Petrohradu, f. 86-91 

Co se týče Kinského pátrání po jednání Campredona zde, francouzský vyslanec zatím 

neučinil zdejšímu dvoru nějaké nabídky. Ale všechny francouzské machinace zde slouží jen k 

potřebám Francie, car z toho nijak profitovat nebude. Pokud by vévoda regent získal pro svého 

                                                           
30

 Jedná se o Ludvíka I., vévodu Orleánského (1703-1752), jediného syna Filipa II. Orleánského, 

francouzského regenta za nezletilého Ludvíka XV. 
31

 Polský král a saský kurfiřt August II. Silný (1670-1733) byl jen o dva roky starší než Petr I. 
32

 Ludvík I., vévoda Orleánský a vévoda z Chartres. 
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syna, vévodu z Chartres carovu dceru tak by, jakmile by se uvolnil trůn v Polsku či ve Švédsku, s 

pomocí svého bohatství a mocné carovy pomoci dosadil na tento trůn svého syna. Pomocí tohoto 

sňatku by se vévoda z Chartres mohl stát dědicem celého Ruska. Císař se nechce vměšovat do 

záležitostí carského domu bez vědomí cara. Francouzské snahy se ale císaři málo zamlouvají, 

stejně tak jako vměšování se cizího národa do ruských záležitostí. Toto též bylo generálem 

Jagužinským oznámeno carovi. Jagužinskij rovněž Kinskému pověděl o diskuzi cara s 

Campredonem a ujistil jej, že, pokud by Campredon měl nějaké návrhy vůči carovi, určitě by o 

tom Kinského zpravil. Od Jagužinského se rovněž dozvěděl o tom, že se turecký sultán a 

velkovezír ptal Rákocziho,
33

 zda císař zamýšlí útok na Portu. Přesun carského dvora, včetně 

všech ministrů a holštýnského vévody, který byl předpovídán již před nějakou dobou, se 

uskuteční za dva týdny. Kinský předpokládá, že s cestou bude spojeno mnoho starostí. 

 

16) 15. 12. 1721 z Petrohradu, f. 91-96 

Ve městě probíhají nádherné oslavy svátku carevny, k nimž byl Kinský také přizván. 

Nacházel se přitom v blízkosti carské rodiny a všiml si, že se carevna pečlivě stará o velkoknížete 

i velkokněžnu. Slavnost začala hostinou, pokračovala ohňostrojem a byla zakončena plesem. O 

jednání Campredona nemá novinky. Campredon se mu sám svěřil, že touží po návratu do 

Francie, neboť mu nesvědčí zdejší klima. Car dal rozkaz k přesunu některých jednotek. 

Nadcházející čtvrtek se carští ministři vypraví do Moskvy, car je bude následovat o tři až čtyři 

dny později a ve stejném intervalu poté carevna s dvěma staršími velkokněžnami, přičemž malý 

velkokníže a velkokněžna zatím zůstanou v Petrohradě. Holštýnský vévoda byl formálně pozván 

na tuto cestu, proto v Petrohradě nezůstane, zahraniční vyslanci zde zatím zůstávají, stejně jako 

Kinský. Mardefeld dostal od svého dvora příkaz následovat cara. Mardefeld k cestě inklinuje, 

protože doufá, že v Moskvě od cara dostane řád svatého Ondřeje, tak jako jeho král dal v Berlíně 

řád hraběti Golovkinovi mladšímu. Uvažuje, zda v Moskvě budou také udělovány řády. Čeká z 

Vídně na pokyny k cestě do Moskvy. Campredon Kinskému sdělil, že ještě není k cestě 

rozhodnutý, jelikož není připraven a nedostal pokyny od svého dvora. Car oznámil, že v Moskvě 

nehodlá zůstat déle než pět nebo šest týdnů, které chce využít nikoliv k politickým záležitostem, 

ale k oslavám míru. Poté chce jet na čtyři týdny do lázní Oloněc, přičemž se vládní kabinet vrátí 
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 František II. Rákoczi (1676-1735), sedmihradský kníže, žijící od roku 1717 na tureckém území. 
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do Petrohradu. V Petrohradu se ale dlouho nezdrží, protože na jaře chce jet do Rigy a uvažuje se, 

že chce tento rok strávit bez zahraničních vyslanců. 

 

 

17) 19. 12. 1721 z Petrohradu, f. 96-102 

Baron Mardefeld měl audienci u cara ohledně císařského titulu. Pruský král titul uznává, 

mimo jiné i proto, že právě car zemřelému otci pruského krále jako jeden z prvních přiznal 

královský titul. Na to car odpověděl, že je tímto pruskému králi zavázán. Mardefeld Kinského 

včera během jednání s vévodou holštýnským, knížetem Menšikovovem a dalšími seznámil s 

obsahem reskriptu od svého krále, týkajícího se možného navracení Šlesvicka. Mardefeld 

Kinskému sdělil, že car se zatím k ničemu v této věci neodhodlal. Na druhé straně, bez 

komunikace s Římskou říší rovněž nelze nic rozhodovat. Co se týče titulu, diskutoval o tom 

Kinský s Marsdefeldem a snažil se vyjádřit své argumenty proti uznání Petrova císařského titulu. 

Pruský král však potřebuje podporu cara pro vládu ve své zemi. Prusové sice Petrovi uznali titul 

císař, ale jinak se chovají zcela podle původního ceremoniálu, jako by se nic nezměnilo. Konečně 

se rovněž začala řešit otázka obnovení obchodu ve Slezsku, tak jak to bylo Kinskému stanoveno 

v instrukcích, ale vzhledem k přesunu vlády do Moskvy se tato záležitost bude řešit tam, ačkoliv 

se zde car prý nechce zaobírat důležitými tématy. Část ministrů již z Petrohradu odjela, část se 

ještě připravuje, car by měl odjet během dvou dnů. 

 

18) 22. 12. 1721 z Petrohradu, f. 102-107 

Kinský inicioval jednání o restabilizaci slezského obchodu již před šesti týdny, ale jednat 

se začalo teprve před pár dny, kdy se kolegium chystalo přesunout do Moskvy, takže zde Kinský 

zůstal s kancléřem a vice-kancléřem a tajným radou Ostermanem. Kinský má možnost zjistit 

příčiny toho, proč byl roku 1714 na Ukrajině v carských zemích publikován carův zákaz.
34

 Zatím 

to není známo, Kinský však doufá v nepochybně dobré výsledky svého pátrání a jednání. Vice-

kancléř Šafirov je s tím obeznámen, ale kvůli odjezdu doufá, že se bude jednat v Moskvě. 

Kinskému je dobře známo, že car se zdrží v Moskvě ne déle než 5 až 6 týdnů, které využije ne k 

vládním záležitostem, nýbrž k oslavě míru a k různým slavnostem. Carovi poddaní, kteří 
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 Car roku 1714 vydal příkaz, na jehož základě byla velká část vývozu z ukrajinských oblastí přesměrována 

na ruské přístavy na Baltu, namísto původní trasy přes Vratislav, což se ukázalo kritickým pro slezský export 

směrem na východ. Slezsko bylo totiž značně závislé na zprostředkování obchodu mezi západní a východní Evropou. 
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cestovali za obchodem do Slezska, se nyní nacházejí nejen v Polsku, ale i v samotném Slezsku, 

takže car jim snad nařídí jinou cestu k obchodování. Štěpán Šafirovovi oznámil, že pokud se obě 

strany sjednotí v otázce restabilizace obchodu, nebude žádným obchodníkům bráněno v cestě 

přes Vratislav. Kinský se v této věci opravdu snažil jednat, proto doufá v pozitivní odpověď cara. 

 

 

19) 30. 12. 1721 z Petrohradu, f. 107-113 

Díky přidělenému císařskému kurýrovi Dreylingovi může poslat zprávu o vzdělávání a 

jiných záležitostech spjatých s dětmi zemřelé sestry císařovny, velkoknížeti a velkokněžně. 

Rovněž nemusí všechna svá předchozí hlášení brát s sebou nazpět. Vévoda holštýnský dospěl k 

důvodu svého pobytu, totiž k sňatku se starší carovou dcerou. Pokud by získal zpět Šlesvicko, 

měl by získat za ženu prostřední carovu dceru. Nyní se zdá, že car pochopil, že je důležité vévodu 

holštýnského nezavrhovat, nýbrž požádat císaře, pruského a polského krále, aby mu dopomohli k 

obnovení Šlesvicka. Pokud císař na tyto záměry nepřistoupí, může si car restituce Šlesvicka 

vymoci na dánském králi silou a holštýnskému vévodovi poskytnout ochranu. Vstup carských 

jednotek na říšskou půdu by ale podle Kinského mínění byl pro císaře nebezpečným. U kuronské 

vévodkyně je nyní starší syn Bestuževa, který naposledy působil v Anglií a nyní působí ve 

Švédsku. Jako vyslanec do Švédska car rovněž vyslal admirála Apraxina
35

. Kinský se domnívá, 

že car bude po Dánsku požadovat celní svobodu pro obyvatele Livonska, která předtím existovala 

mezi Švédskem a Dánskem. Car si hodlá Livonsko udržet silou, přičemž se spoléhá na své 

loďstvo posílené o 9 válečných lodí. Car před deseti dny i s vládou skutečně odjel do Moskvy. Za 

pár dní jej bude následovat carevna s dvěmi staršími princeznami a vévodou holštýnským. 

Všichni ostatní zahraniční vyslanci už na cestu buď vyrazili, nebo jsou přichystáni. Navzdory 

velmi chladnému počasí a nevhodným podmínkám se Kinský zítra vypraví rovněž na cestu do 

Moskvy. 

 

20) 8. 1. 1722 z Moskvy, f. 113-118 

Téhož dne, kdy císaři nazpět zaslal kurýra Dreylinga se Kinský odebral na cestu do 

Moskvy, kam po šesti dnech a sedmi nocích navzdory zdravotním problémům dojel. Vláda si jej 

předchází, proto mu zaslala ruského kapitána, aby Kinskému pomohl s veškerými problémy. Zde 
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 Fjodor Matvějevič Apraxin (1661-1728), admirál, prezident Admirality. 
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se doslechl, že car vstoupil 18. prosince triumfálně do města se 7000 muži, které vedl jako 

nejvyšší velitel. Byly vztyčeny čtyři triumfální oblouky. První se nachází před městem, na místě, 

kde nechal svou továrnu na sůl postavit Stroganov. Druhá se nachází uvnitř města, kde jí nechalo 

vztyčit duchovenstvo. Třetí se nacházela u paláce knížete Menšikovova, kde se nacházela i 

carevna. Čtvrtá brána se nacházela před carským palácem a nechalo jej vztyčit zdejší kupectvo. U 

každé z těchto bran se car zastavil téměř na hodinu kvůli hostině. Přestože tento pochod byl 

dlouhý kolem deseti verst, car nepoužil své saně a šel celou cestu pěšky. U druhé brány se 

nacházel vévoda holštýnský, který sem dorazil čtvrt hodiny před carem a nacházeli se zde i carští 

ministři, kteří průvod odtud doprovázeli. U druhé brány se též nacházeli v bílém oblečení chlapci, 

kteří při carově příchodu a odchodu zpívali. K poslední bráně přišel car kolem čtvrté hodiny a s 

celou společností se zde zdržel do noci. Car si se 100 člennou suitou a místními bojary a kupci 

rovněž připil. Tím začaly oslavy míru. Car se následně chystá na měsíční pobyt v lázních Oloněc, 

ale netuší se, kam se chystá poté, i když říkal, že by se rád podíval do Rigy. Nyní chce Kinský 

tlačit na carské ministry ohledně záležitostí slezského obchodu na základě carovy odpovědi z 

Petrohradu. Kinský chce v tomto bodě svých instrukcí uspět. Car trvá na svém rozhodnutí 

přesunout veškerý obchod z Archangelska do Petrohradu, což podle Kinského u místních kupců 

vyvolalo konsternaci a z města udělá ruinu. Campredon jej už byl navštívit a stěžoval si na carské 

ministry, že mu jako zahraničnímu hostovi nepomohli po cestě s ubytováním. 

 

 

21) 19. 1. 1722 z Moskvy, f. 118-123 

Kinský zatím nemá žádné novinky. Před dvěma dny se zde podle starých zvyků slavil 

svátek Tří králů, u kterého byli i zdejší Švédové. Baron Mardefeld mu z vlastní vůle sdělil, v čem 

se mít na pozoru, co se týče jednání Campredona, a že Francie může v budoucnu využít carovi 

moci proti římské říši. Král mu povolil se o toto s Kinským podělit, neboť Kinský Mardefeldovi 

prokazoval přátelství a zdvořilost. Mardefeld mu slíbil, že jakmile se dozví něco nového o 

Campredonově jednáních, oznámí mu to. Kinský však Mardefelda nechce příliš zatahovat do 

francouzských záležitostí. Byla otevřena otázka restabilizace slezského obchodu, ale carští 

ministři zatím neměli čas ani příležitost o tom hovořit s carem. Při první možné společné 

příležitosti toto téma ale nechtějí oddalovat. Kinský bude chtít využít příležitosti, kdy by na pořad 

přišla otázka imperátorského titulu a věnovat se právě slezskému obchodu. Rusové nemají právo 
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projevovat se přijatým imperátorským titulem. Kinskému je zde stále zdůrazňováno, že kromě 

mírových slavností nic dalšího nemá prioritu. 

 

 

22) 30. 1. 1722 z Moskvy, f. 123-135 

Vice-kancléř Šafirov, bez něhož se v zemi neobejde projednávání zahraničněpolitických 

otázek, před několika dny Kinskému oplatil návštěvu. Ujistil Kinského, že Campredon s ním 

nemluvil o ničem mimořádném a urovnání obchodu s Francií pro zdejší vládu není tak potřebné. 

Kinský se snažil Šafirovovi vysvětlit, že z jednání s francouzskou stranou nebude mít car žádnou 

výhodu, naopak, že z toho bude těžit pouze Francie. Každý může rozpoznat, jakou výhodou by 

bylo dobré a upřímné přátelství mezi císařem a carem. Šafirov hovořil o neutralitě císaře během 

severní války. Kinský Šafirovova přesvědčoval o upřímnosti a vytrvalosti rakouského domu. 

Kinský by byl velmi rád, pokud by mezi svými panovníky uzavřeli dohodu, ale v některých 

záležitostech nelze ustupovat a poukázal na to, že jeho pán je zvoleným římským císařem, 

přičemž by jím nebyl bez odkazu římské říše. Šafirov pochopil, kam tím Kinský míří a ptal se, 

zda již v této otázce došla nějaká rezoluce. Kinský zatím nic neobdržel. Hovořili též o 

zamýšleném sňatku vévody holštýnského. Meklenburský vévoda se podle Šafirovova spoléhá na 

carovu pomoc. Kinského navštívil generál Jagužinskij, který ještě nebyl u cara kvůli sňatku 

vévody holštýnského. Kinský hovoří o tom, že Francie se Španělskem chtějí přimět cara k 

vzájemné alianci. V této souvislosti se zmiňuje o dobytí Sicílie pro vévodu regenta, k čemuž by 

prý bylo potřeba carova loďstva. Carovi však jeho flotila přirostla k srdci, žádné podobné aktivity 

neplánuje a neměl bych z nich profit. Car přistupuje k opětovnému sblížení s Anglií spíše 

chladně. Tato aliance by pomocí carovy moci způsobovala v římské říši jen nesnáze, tak jak se to 

dělo dříve prostřednictvím Švédska. Car si v předcházející válce neudělal žádné dluhy, naopak 

kontribuce od Švédska budou zaplaceny v prvním termínu. Šafirov i Jagužinskij mu potvrdili, že 

v zahraničních záležitostech chce car shodu. Jagužinskij se mu svěřil, že kvůli zdraví pojede na 

jaře do Karlových Varů. Poté by mohl jet do Paříže zprostředkovat sňatek carovy dcery s 

vévodou z Chartres. Kníže Dolgorukij bude povolán zpět do Ruska. Někteří tvrdí, že by 

Campredon mohl zprostředkovat sňatek bratra švédského krále, knížete Jiřího
36

 s carovou dcerou. 

Dosud nebylo na carském dvoře ujednáno nic pozitivního, ale hrozí nebezpečí, že francouzská 
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Jiří Karel, kníže Hessensko-Kasselský (1691-1755), pruský generál. 
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strana s pomocí úplatků dosáhne svých cílů. Císař jistě nechce, aby se do spojenectví s carem 

někdo přimotal. Říká se, že kníže Dolgorukij, který dříve působil jako vyslanec v Polsku by se 

tam mohl znovu vrátit. Carský aparát zde pracuje pilně a lépe. Před dvěma dny sem byl poslán 

vojenský velitel meklenburského vévody s depeší, ale na cestě byl přepaden. 28. ledna začaly 

oslavy a maškarády u příležitosti míru. Car se v prvním postním týdnu vydá s malým 

doprovodem do lázní Oloněc. Po měsíci se zase vrátí a zůstane v Moskvě do června, načež 

odjede do Petrohradu. 

 

23) 9. 2. 1722 z Moskvy, f. 135-141 

Kinský dosud nedostal žádné rozkazy, i proto, že postilion z Petrohradu byl nalezen 

minulý týden opilý a byl potrestán. Od jiného kurýra se Kinský dozvěděl, že na poště v 

Petrohradu se nachází dva reskripty od císaře. Reskripty by mohly být kvůli větší jistotě zasílány 

v duplikátech. Včera byl Kinský přítomen velké oslavě na počest míru, která vypadala téměř 

stejně jako v Petrohradu. Car v poledne obědval se zahraničními vyslanci a následně povýšil 

několik generálů. Vévodu holštýnskému byl udělen řád svatého Ondřeje a velkokněžně Alžbětě 

přistřiženy šaty jako symbol začínající puberty. Kinskému byla udělena velká zlatá děkovná 

mince. V noci byl osvětlen Janusův chrám a konal se nákladný ohňostroj, který trval několik 

hodin. Moldavský kníže Kantemir
37

, carův tajný rada a senátor sdělil Kinskému, že car s Francií 

ani teď ani v budoucnu neplánuje nic důležitého. Zdejší polský legační rada Lefort dostal od 

svého krále dopis týkající se imperátorského titulu. Král je omezen svými závazky vůči císaři. 

Vévoda holštýnský asi carovu starší dceru nedostane a té prostřední je teprve 12 let. Car by však 

měl vévodovi pomoci v otázce Šlesvicka. S Kinským zatím nikdo nic neprojednával. Přijel sem 

generál Weisbach, který byl zklamán, že nebyl carem povýšen při slavnostním povyšování 

generálů o slavnosti. Informace o carově cestě do lázní Oloněc je stále platná. 

 

 

24) 13. 2. 1722 z Moskvy, f. 141-145 

Kinský opakuje informace z minulé relace o opilém kurýrovi z Petrohradu a ztracených 

reskriptech od císaře. Podle Kinského by pomohlo zasílání duplikátů či služba expresního posla. 

Kinský si stěžuje na špatné fungování zdejších poštovních služeb. Nestalo se zde nic 
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pamětihodného. Car pořádal maškarádu a jízdu na saních. Vzhledem k tomu, že byl dodržen slib, 

že se zde car nebude věnovat politickým záležitostem, nedostal Kinský ani další vyslanci 

možnost k jednání. Car sice odjíždí příští týden do lázní, ale Kinský doufá, že se dospěje ke 

konkrétnější dohodě kvůli slezskému obchodu s carskými ministry. Kinský hovoří o jistých 

excesech carských jednotek v Meklenbursku. Meklenburský vévoda s manželkou sem nyní určitě 

přijede, což cara příliš netěší. Za deset dní je zde očekáván turecký vyslanec k carovi Capizzi 

Paša. Co se týče titulu, císař nemůže být svolný k tomuto přání bez římské říše a budoucí jednání 

ukáží, zda tato odpověď přeruší jednání o slezském obchodu. 

 

 

25) 23. 2. 1722 z Moskvy, f. 145-147 

Car s carevnou odjeli 17. února do lázní Oloněc. Generál Jagužinskij byl povýšen na 

generálního prokurátora a kontrolora senátu. Jagužinskij zveřejnil manifest o tajném řádu, který 

ustanovil car. Kopii manifestu Kinský císaři zašle. 

 

 

26) 27. 2. 1722 z Moskvy, f. 147-149 

V předchozí zprávě zmiňovaný manifest má být podepsán ve všech carských provinciích. 

Manifest dosud nebyl vytištěn. Zde se zatím neděje nic mimořádného, ačkoliv se Kinský setkal s 

carskými ministry ve společnosti u moldavského knížete Kantemira a poté knížete Menšikovova. 

 

 

27) 6. 3. 1722 z Moskvy, f. 149-153 

Kromě ztracených dvou reskriptů od císaře ani jeho ministrů nedostal v poslední době 

Kinský nic důležitého. Nabízí se prostřednictví holštýnského tajného rady Hespena a jeho 

kontaktů ve Vídni. Kinský si není jistý, zda jeho zasílané relace od ledna tohoto roku dorazily do 

Vídně. Kromě odjezdu cara a vyhlášení manifestu se zde nic neděje. Vláda a senát se věnují 

provinčním záležitostem, ale povídá se, že car plánuje válku v Persii kvůli svým poddaným, kteří 

jsou zde olupováni a zabíjeni. Důvodem je i tatarská invaze u Kaspického moře proti generálu 

Čerkasskému. Tito tataři nyní znovu vpadli do carských provincií a drancují je. Hlavním cílem je 

získat provincii Kílán, kde by se mohly nacházet bohatá naleziště zlata a stříbra a odkud se 
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vyváží hedvábí do celé Evropy. Kinský chce nyní s carskými ministry o této válce diskutovat. 

Car chce své vojáky vést přímo z Astrachaně přes Kaspické moře do Persie, k čemuž má nyní 

devět bojových lodí a 30 děl. Rovněž hodlá vybudovat velké sklady v Astrachani. Návrat cara z 

lázní se očekává za tři týdny, tehdy se o chystané válce dozví více. Car se v červnu zřejmě 

odebere do Astrachaně, ale žádné cizince s sebou brát nebude. Kinský očekává instrukci, jak se 

má v nejbližší době zachovat. Zmiňovaný perský vyslanec sem dosud nedorazil. Jeho příjezd je 

spojen i s projednáváním imperátorského titulu. 

 

 

28) 16. 3. 1722 z Moskvy, f. 153-156 

Do Moskvy dorazil turecký vyslanec Kapizzi Paša vyslaný od velkovezíra. Předal depeši 

kancléři Golovkinovi. Je jisté, že se car do 20 dní vrátí a bude chtít s vyslancem mluvit na 

neutrální půdě. Před dvěma dny kolem jedenácté hodiny dopoledne v Kinského domě vypukl 

požár kvůli místnímu způsobu stavení komínů, v nichž hrozí požár téměř denně. Požár vypukl 

nad Kinského pokojem a roznesl se vlivem větru. Shořela dřevěná komora a kuchyň. Správci 

domu musel Kinský zaplatit škodu. Car se chce po svém návratu asi ubírat dál na východ. Kinský 

dále čeká, zda dojde z Vídně instrukce.  

 

29) 27. 3. 1722 z Moskvy, f. 156-164 

Před třemi dny se vrátil car z lázní Oloněc v dobrém zdravotním stavu. Kinský včera 

navštívil společnost u knížete Menšikovova, kde s carem hovořil čtvrt hodiny. Car mu vyprávěl, 

že před šesti lety lázně Oloněc sám založil, načež Kinský odpověděl, že nic na zemi ani pod zemí 

carovi v Rusku neunikne. Car se tomu zasmál. Co se týče války v Persii, tímto směrem už byly 

vyslány první jednotky a k válce se připravuje. Car s sebou nebude brát žádné cizince a řadu 

měsíců se nevrátí. Kinský žádá o instrukce, ať už pomocí duplikátu, či expresní službou, aby 

věděl, zda zde má dále jednat, nebo začít přemýšlet o odjezdu. Mardefeld hovořil s Kinským o 

sňatku kuronské vévodkyně s pruským hrabětem. Pokud by zemřel kuronský vévoda Ferdinand, 

Polsko by tak mohlo být posíleno, což nechce pruský panovník dopustit, proto Mardefeld žádá 

Kinského o zprávu císaři, neboť je spojencem Polska. Kinský odpověděl, že toto nespadá do 

sféry jeho záležitostí. Kinský se setkal s polským legačním radou Lefortem a hovořili o 

imperátorském titulu. Severské země prý carovi jeho nový titul potvrdí. Turecký vyslanec mu 
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gratuloval k uzavření Nystadského míru. Kinský dostal dopis od císařského rezidenta, v němž se 

píše, že by se car a císař mohli spojit proti Osmanské říši. Car vydal rozkazy válečnému kolegiu. 

 

 

30) 3. 4. 1722 z Moskvy, f. 164-169 

Od generála Jagužinského má Kinský potvrzeno, že pokud by car nebyl spokojen s 

ochranou svých poddaných u Kaspického moře, je zcela rozhodnut použít sílu, k čemuž 

shromažďuje proviant a munici v Astrachani. Car chce shlédnout dosud neznámé provincie, proto 

se do Persie vypraví v květnu, či začátkem června a nevrátí se dříve než za půl roku. Kinský 

dostal zprávu od habsburského kancléře Schönborna
38

 o ztracených reskriptech. Císař jej povolá 

zpět, ale byl by rád, aby Kinský ještě splnil některé úkoly v Moskvě. Kinský by se mohl vrátit 

zpět, pokud by se mu podařilo ustanovit původní přátelství mezi carem a císařem, konkrétně 

obrannou alianci, pokud by car byl k takovému jednání ochoten. Legační sekretář Hochholzer má 

nadále vést korespondenci s Vídní. Kinský by tedy v Rusku měl zůstat do doby, než car odjede 

do Persie. 

 

31) 13. 4. 1722 z Moskvy, f. 169-179 

Vše je připraveno na tažení do Persie. Car by měl před polovinou května odplout do 

Astrachaně. Vojáci od Ladogy a Kyjeva se mají přesunout k tureckým hranicím. Kinský dostal 

zprávy od císařského rezidenta v Konstantinopoli. U zdejšího dvora se tvrdí, že Turci dělají velké 

přípravy na moři i na souši, neví však, zda útok mají čekat od cara, císaře či jeho spojenců. 

Turecko může být ve válce podporováno od Francie či Španělska. Před dvěma dny seděl Kinský 

vedle cara na obědě u holandského rezidenta. Car s Kinským vedl dlouhý rozhovor o císařských 

jednotkách, ptal se jej rovněž na zahájeno kongresu v Cambrai a středozemní obchod. Kinský 

ujistil cara o císařově přátelství. Car se ani slovem nezmínil o perském tažení. Na obědě byl 

přítomen i Campredon. Od carských ministrů se Kinský dozvěděl, že ačkoliv byl car přizván do 

aliance s různými panovníky, stále jako před lety inklinuje k obrannému spojenectví s císařem. 

Kinský potvrzuje, že císař je na tom podobně. Zdržování však může carskému dvoru přinést jen 

nedůvěru. Kinskému by měla dorazit instrukce ohledně obranné aliance s Ruskem a přístupu k 

vévodovi holštýnskému. Kinský zde zatím zůstává. Carovi už dlouho žádný další panovník 
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neuznal jeho nový titul. Je možné, že s projektem vzájemného spojenectví může přijít na přetřes 

otázka imperátorského titulu, Kinský by ale na toto zareagoval odmítavě. Pokud by car měl 

odjíždět a Kinský nedostal do té doby žádné instrukce, bude to považovat za propuštění. Vévoda 

holštýnský byl rovněž na obědě u holandského vyslance a žádal cara o rozhodnutí v jeho věci. 

 

32) 20. 4. 1722 z Moskvy, f. 180-186 

Včera byla svatba mezi dalším synem
39

 kancléře Golovkina a jedinou dcerou
40

 knížete 

Romodanovského, vice-cara
41

, na níž byl Kinský pozván. Kinský se bavil mimo stůl přátelsky se 

svatebčany, včetně toho, jak kníže Kurakin zaslal do Ostende carské lodě. Rod Romodanovských 

již nemá mužského dědice, proto Golovkinové převezmou jeho jméno. Ženich, mladý hrabě 

Golovkin byl poslán do Berlína. Car chce jako vyslance do Španělska vyslat mladého knížete 

Golicyna
42

, z Paříže se má vrátit kníže Dolgorukij
43

 a působit zde jako senátor. Do Paříže má být 

poslán mladý kníže Kurakin
44

, jehož otec
45

 působil v Holandsku. Co se týče francouzských a 

španělských záležitostí, car se do nich nechce vkládat a zůstat neutrální. Někdo má být poslán i 

do Portugalska. Car nebude ani pozitivně ani negativně působit ve Francii a Španělsku. 

Kinskému bylo oznámeno, že možná obranná aliance nebude zřejmě uskutečněna kvůli Francii a 

Španělsku a carově proponované neutralitě, navíc je zde turecká záležitost. Kinský si ale myslí, 

že by aliance byla velmi výhodná. Nevypadá to, že do Ruska přijede meklenburský vévoda. 

Kinský se ptá, zda má pokračovat ve snaze o spojenectví. Car by měl na pochod vyrazit do tří až 

čtyř týdnů. Záležitost holštýnského vévody se nepohnula, stejně jako on, čeká i Kinský 

rozhodnutí ve věci svého odjezdu aby císaři mohl objasnit to, co nesvěří peru. 

33) 1. 5. 1722 z Moskvy, f. 186-191 

Holštýnský vévoda očekával carovo vyjádření ve své věci. Car mu odpověděl, že je s ním 

spokojen a není proti tomu, aby si vzal jeho dceru, pokud znovu získá svá území. Vévoda s 

carovou odpovědí není spokojen a bude mu zřejmě psát další žádost. Hlavní záležitost, která je 

teď podle Kinského důležitá ke  zprávě je ta, že car je s vévodou spokojen a chce mu svou dceru 
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dát za manželku, ale dříve musí získat svá území. Kinský byl včera na oslavě 22. narozenin 

zmíněného vévody. Car tam byl rovněž přítomen a bavil se s Kinským a dalšími o duchovních 

záležitostech a Bibli. Vice-kancléř Šafirov mu sdělil, že se od svého vyslance v Paříži dozvěděl o 

špatném stavu prince regenta. Filip V. potvrdil sňatek svého syna s regentovou dcerou. Angličané 

dostali instrukce ke kongresu v Cambrai. Kinský se obává, že zdejší nepřátelství k Anglii mohlo 

vzbudit i nedůvěru vůči císaři. Carova cesta do Astrachaně se neodkládá a car vyrazí za 14 dní, 

nebo nejpozději za tři týdny, na tažení hodlá zůstat déle než rok. Car s císařem chce udržovat 

nadále přátelství a od Kinského se očekává, co zde navrhne. Kinský očekává další rozkazy, i ty, 

týkající se jeho odjezdu. 

 

34) 18. 5. 1722 z Moskvy, f. 191-195 

Byl určen čas carova odjezdu do Astrachaně. Příští neděli večer s carevnou vypluje na 

zdejší řece Moskvě. Do Moskvy dorazil před čtyřmi dny posel od meklenburského vévody 

jménem Wittinkow. Spolu s holštýnským tajným radou Bassewitzem Kinského navštívili. Má pro 

cara žádost ve třech bodech, týkající se podpory vévody na jeho území a jeho jednotek 

nacházejících se na Ukrajině a rovněž záležitost holštýnského plukovníka Tilliho. Car na tyto 

žádosti následně odpověděl. Kinský si vyžadoval prostřednictvím generála Jagužinského audienci 

u cara, při níž by mu popřál hodně štěstí k tažení. 

 

35) 29. 5. 1722 z Moskvy, f. 195-209 

Dosud ke Kinskému nedorazila nová instrukce od císaře. Došly však ztracené reskripty. 

Kinský byl zpraven kancléřem Schönbornem z březnových dopisů. Jak již Kinský psal, chystá se 

zde tažení kvůli ochraně carových poddaných a potrestání povstalců v Persii. Osmanská říše však 

chce zůstat neutrální. Kinský doufá, že císař dostal od svého rezidenta v Konstantinopoli zprávu 

o tamějším dění. Kinský se nachází v nejistotě, co se jeho působení na carském dvoře týče. Car 

odjel minulou neděli, carevna jej následovala, s nimi jel jen moldavský vévoda Kantemir a hrabě 

Tolstoj. Ještě před odjezdem cara, byl Kinský povolán generálem Jagužinským první den letnic 

ke dvoru, aby se setkal s carem. Car po zdejším zvyku během Vánoc, Velikonoc a Letnic trávil 

několik hodin v noci v chrámu a tak ještě v devět hodin spal a pak šel rovnou do chrámu, takže na 

Kinského mohl zapomenout. Kinský si mezitím vyslechl vlastní mši a pak se ke dvoru vrátil. 

Schůzka s carem trvala 45 minut, Kinský carovi popřál hodně štěstí a pevné zdraví a ujistil jej o 
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přetrvávajícím přátelství císaře, což car opětoval. Kinský carovi oznámil, že očekává instrukce ke 

svému odjezdu. Carovi následně v předpokoji políbili ruku všichni přítomní ministři a vyslanci. 

Car s nimi nehovořil, ačkoliv Campredon a Mardefeld se snažili o zvláštní rozloučení se s carem. 

Turecký vyslanec Pascha se s carem setkal ještě před odjezdem, ale není známo, o čem spolu 

hovořili, kromě toho, že car mu sdělil, že jede do Kazaně a Astrachaně s 1000 mužů ke své 

ochraně, aby se podíval na svá území. Car zplnomocnil Šafirovova a Ostermana k tomu, aby 

jednali se zahraničními vyslanci. Campredon se snaží usmířit švédského krále s vévodou 

holštýnským. Dánský vyslanec už je nějaký čas v Petrohradu, o předmětu jeho jednání se Kinský 

zatím jenom domnívá. Vévoda holštýnský zatím zůstává v Moskvě, ale mohl by zaslat k 

německým dvorům své vyslance. Kinský musí císaři přiznat, že při poslední rozmluvě s carem 

mu car řekl, že považoval za choulostivé, že císař neuvažoval o záležitosti meklenburského 

vévody. U Kinského byl několik hodin na návštěvě meklenburský vyslanec. Carský ministr 

Kinskému přislíbil rozhodnutí ve věci slezského obchodu. V Baltském moři se pohybuje mezi 

15-20 válečnými loďmi. Ačkoliv je car tak vzdálený, má to ukázat všem panovníkům, že jeho 

loďstvo je stále v pohotovosti. Nikdo si nemůže troufnout táhnout proti carovi v Evropě. Loďstvo 

však posiluje Dánsko i Anglie a car nemůže udržovat loďstvo v pohotovosti téměř rok, stálo by 

ho to mnoho nákladů. 

 

36) 1. 6. 1722 z Moskvy, f. 209-212 

Zpráva je určena české kanceláři. Kinský obdržel císařův reskript z dubna. Je možné, že 

se v Rusku nachází vévoda Karl Fridrich z Wüttenberga. Císař se nechce plést do záležitostí 

římské říše. Car se před polovinou zimy nevrátí z Astrachaně. Císař ví, že Kinskému zde byla 

dávána přednost před ostatními zahraničními vyslanci a měl dlouhou audienci u cara před jeho 

odjezdem. Při ní se také zmínil o slezském obchodu a car odpověděl, že již dal svým ministrům 

rozhodnutí. Kinský se domnívá, že car omezí obchodování v jisté míře obchod v zemích za 

Slezskem a petrohradští obchodníci tudy nebudou moci ve velkém procházet. Slezská obchodní 

deputace požaduje po Rusku roční náhradu za vzniklé ztráty. Rovněž mají požadavky vývozu do 

Kyjeva. 

 

37) 1. 6. 1722 z Moskvy, f. 213-215 
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Car v pořádku pokračuje na svém perském tažení do Astrachaně po vodě. Holandský 

rezident Wilde cara vyrazil následovat. Vyslanec tam chce, jak včera Kinskému sdělil, uznat 

jménem Holandska carův titul. Dvě carské princezny se v doprovodu Menšikovova vrací do 

Petrohradu. Rákóczi zde skrze svého prostředníka jedná o sňatku ovdovělé kuronské vévodkyně, 

kvůli zdejšímu nástupnictví po vévodovi Ferdinandovi. Kinský se ujišťuje, že Rákóczi nebude na 

dvoře jednat proti císaři. Z Číny sem dorazil neapolský jezuita Nicolas Gianpriamo, vzdělaný 

matematik. Diskutoval s carským ministrem Izmailovem
46

 o jmenování u čínského dvora. 

Izmailov byl jmenován vyslancem do Říma a jezuitu tam vezme s sebou. Gianpriamo nyní byl 

velmi užitečný ostendské posádce do Číny a sám se tam chce znovu vrátit. Dnešní poštou 

Kinskému nic nepřišlo. Kinský si nepřipadá na dvoře užitečný a zdejší ovzduší mu nedělá dobře. 

Chtěl by se vrátit, dokud jsou dobré podmínky k cestě. 

 

38) 12. 6. 1722 z Moskvy, f. 215-221 

Pošta zde je nespolehlivá. Jak již psal, první letniční svátek odjel car s carevnou a svými 

ministry, moldavským knížetem Kantemirem, Tolstým, velkoadmirálem Apraxinem do Kazaně a 

Astrachaně. V den odjezdu měl Kinský u cara audienci. Kinský císaře žádá o povolení odjet kvůli 

záležitostem svého rodu a opatrovnictví v Čechách. Píše o záležitosti meklenburského knížete, 

jenž se nenachází v nejlepším postavení. Včera slavily dvě carovy dcery carovy narozeniny v 

soukromí, k čemuž byl Kinský také pozván. Turecko dalo najevo, že bude neutrální. Vévoda 

holštýnský zůstává v Moskvě. Car se s ním rozloučil chlácholením v jeho věci. Hovoří o 

záležitosti s uznáním imperátorského titulu. Prusové a Holanďané již titul carovi přiznali. Dánský 

vyslanec z Vestfálska sledoval v Petrohradu carovo baltské loďstvo. I když je car tak vzdálen, je 

jeho flotila v dobrém stavu. Dánsko a Anglie prý posilují loďstvo. Car tak své lidi u loďstva 

nechává v neustálé pohotovosti a cvičení. 

 

 

39) 29. 6. 1722 z Moskvy, f. 221-223 

Během nepřítomnosti cara se nestalo nic nového. Car pokračuje ve své cestě do 

Astrachaně. Zdejší ministři i zahraniční vyslanci s Kinským nyní často jednají. Kinský hovoří o 

činnosti Porty. Kapizzi Paša sledoval carovo loďstvo. Dánský ministr Georg Westphalen sem 

                                                           
46

 Lev V. Izmailov (s.d.), ruský vyslanec v Pekingu 1719-1722. 
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ještě nedorazil. Anglie se snaží o smíření s carem, ale ten nemá zájem o spojenectví s anglickým 

králem už kvůli často zmiňovanému nepřátelství s Hannoverskem. Kinský stále čeká na císařovo 

povolení k návratu. 

 

 

40) 6. 7. 1722 z Moskvy, f. 223-225 

 

Od císaře do Petrohradu přijel 28. června kurýr jménem Montagna, ale musel ulehnout 

kvůli nemoci. Kinský uposlechne císaře a koncem tohoto měsíce se vydá na zpáteční cestu. 

Předtím ale hodlá Kinský vést ještě jedno jednání se zdejšími ministry kvůli slezskému obchodu. 

Carova rezoluce zde před Kinským byla úmyslně odkládána. Na Ukrajině nebude svobodný 

obchod se Slezskem povolen. Kinský zde nechává podle příkazu k obstarávání císařových 

záležitostí legačního sekretáře Hochholzera, nejdříve jej ale podle možností instruuje a zajistí, 

aby mohl jednat se zdejšími vyslanci i carskými ministry. Dnes je oslava dne, kdy car začal 

vládnout. Poté bude následovat oslava carových jmenin a výročí poltavského vítězství. Kinský na 

nich bude přítomen. 
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