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Abstrakt (česky) 

Bakalářská práce mapuje ukrajinskou otázku a vývoj historického prostoru Ukrajiny v době 

vlády carevny Kateřiny II. (1762–1796). Důraz je kladen na vnitřní politiku carského Ruska 

vůči ukrajinskému území a na ruskou zahraniční politiku vůči Polsku a Osmanské říši. 

V uvedeném období došlo k připojení ukrajinských zemí k ruskému impériu, ruská carevna 

vedla politiku unifikace a politické postavení Ukrajiny se zhoršilo. Možná i díky tomu je 

otázka vztahu Kateřiny II. k Ukrajině i dnes velmi aktuální. Práce vychází z relevantních 

monografií ke zvolené problematice i souhrnných přehledů dějin od českých, polských, 

ruských, ukrajinských a západních historiků. 

Klíčová slova: 

Kateřina II., Levobřeží, Pravobřeží, Záporožská Sič, Nové Rusko, hetmanát, Ukrajina, Rusko, 

kozák, kolonizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract (in English) 

This thesis deals with the Ukrainian question and with the development of the historical area 

of Ukraine during the reign of the Empress Catherine II (1762–1796). The stress is laid  

on internal policy of tsarist Russia towards Ukrainian territory and also on the Russian foreign 

policy towards Poland and the Ottoman Empire. During that period, Ukrainian countries 

joined the Russian Empire, the Russian Empress led the policy of unification and the political 

status of Ukraine deteriorated. Perhaps because of this, the question of the relationship 

between Catherine II and Ukraine is still very up to date. This  thesis is based on relevant 

monographs of selected issues and on an overview of history from Czech, Polish, Russian, 

Ukrainian and Western historians. 

Key words 

Catherine II, Left Bank, Right Bank, Zhaporozhia, New Russia, Hetmanate, Ukraine, Russia, 

Cossacks, colonization 
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1 ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je zmapovat ukrajinskou otázku v době vlády ruské carevny 

Kateřiny II. (1762–1796) s důrazem na carskou politiku vůči ukrajinskému území. 

V uvedeném období prošel tento historický prostor řadou vnitřních změn a do velké míry  

se ho dotkla i zahraniční politika ruského impéria. Díky tomu je vztah Kateřiny II. k Ukrajině 

i dnes aktuálním tématem, které přináší řadu často protichůdných interpretací.
1
 

Ukrajinská otázka je velmi komplikovaná z důvodu historického rozdělení prostoru. 

Historická oblast Ukrajiny, o které se bude v bakalářské práci hovořit, se v době nástupu 

Kateřiny II. na trůn nacházela na území několika státních celků. Pravobřežní Ukrajina byla 

součástí Polska, Levobřeží bylo součástí Ruska,
2
 pobřeží Černého moře a Krym náležely 

Osmanské říši.
3
 Tyto státy se od ukrajinských zemí lišily nejen kulturními tradicemi 

a jazykem, ale především duchovně. Kromě pravoslavného Ruska se Ukrajina nacházela mezi 

islámskou Osmanskou říší a katolickým Polskem. Historického prostoru Ukrajiny se dotýkaly 

i dvě hlavní kapitoly zahraniční politiky Kateřiny II. – polská a turecká. Polské spory byly 

řešeny již v minulosti. Ruští vládci si území západní Rusi nárokovali a snažili se ho k Rusku 

připojit. Od tzv. němého sněmu roku 1717 byla Rzeczpospolita jakýmsi ruským 

protektorátem a petrohradská vláda do polských záležitostí stále více zasahovala. Ve vztazích 

s Osmanskou říší se projevovaly ekonomické zájmy. Carské Rusko se snažilo získat úrodné 

jižní oblasti, volnou plavbu po Černém moři a na pobřeží zbudovat přístavy za účelem 

zlepšení mezinárodního obchodu. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol podle geografického položení 

jednotlivých ukrajinských zemí. První kapitola, která se věnuje Levobřežní Ukrajině, je dále 

rozdělena do dvou podkapitol. První podkapitola pojednává o historii Slobodské Ukrajiny 

a začlenění tohoto území do ruského impéria. V druhé podkapitole je představeno území 

hetmanátu a popsány jednotlivé reformy, které zapříčinily konec ukrajinské autonomie. 

Ve druhé samostatné kapitole se věnuji záporožským kozákům a likvidaci Záporožské Siče. 

                                                           
1
 Vláda Kateřiny II. je historiky hodnocena protichůdně. Na jedné straně je oslavována jako panovnice, která 

ukrajinské země spojila a připojila k carskému Rusku (např. D. Ilovajskij, V. Ključevskij), na druhé straně je 

kritizována za svůj samoděržavný přístup k vnitřní politice (např. V. Ključevskij) a za řešení ukrajinské otázky 

(např. M. Švankmajer, I. de Madariaga). 
2
 I když bylo Levobřeží součástí Ruska, při nástupu Kateřiny II. na trůn si úřad hetmanátu a Záporožská Sič 

zachovávají jistou formu autonomie a svobody.  
3
 V bakalářské práci jsou použita následující označení pro území: 

Rusko, ruské impérium.  

Polsko, Rzeczpospolita. 

Osmanská říše. 

Rakousko, habsburská monarchie. 

Prusko. 
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Třetí kapitola se týká Pravobřežní Ukrajiny, která se v době vlády Kateřiny II. nacházela 

na území Polska. Čtvrtá kapitola mapuje vývoj jižní Ukrajiny a připojení Krymu. 

Úkolem práce tedy není hodnotit Kateřinu II. a výsledek řešení problému ukrajinského 

prostoru, ale pohled dávající možnost učinit si reálný obraz o Ukrajině a o přístupu ruského 

státu k tomuto území v druhé polovině 18. století. Ke zpracování bakalářské práce byly 

využity práce české, polské, západní a východoevropské (ruské a ukrajinské) historiografie, 

které Kateřině II. věnovaly samostatnou monografii nebo se zabývaly ukrajinskou a ruskou 

problematikou. Českou historiografii zastupují dvě publikace. První je monografie  

Kateřina II. Lesk a bída impéria (2001) předního českého historika specializujícího se  

na ruské dějiny Milana Švankmajera (1928–2003). Druhou knihou vydanou v České republice 

je první vydání díla z edice Lidových novin Dějiny Ukrajiny, na kterém se podílel kolektiv 

autorů.
4
 Z polské historiografie jsem využila obecný přehled dějin Historie Ukrajiny  

(Historia Ukrainy, 1979) historika Władysława A. Serczyka (1935–2014) a jeho dílo 

zabývající se hajdamáckým povstáním Kolijivščyna (Koliszczyna, 1968). Druhým zástupcem 

je současný polský historik a profesor na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani Marceli 

Kosman (nar. 1940) a jeho publikace Dějiny Polska (2011).
5
 Západní historiografii zastupuje 

britská historička a profesorka Oxfordské univerzity Isabel de Madariaga (1919–2014).  

Dílo Rusko v době vlády Kateřiny Veliké (Russia in the Age of Catherine the Great, 1981)  

je českým historikem Švankmajerem považováno za jednu z nejvýznamnějších biografií  

o Kateřině II., která byla o ruské carevně západními historiky napsána.
6
 Dalšími představiteli 

západní historiografie jsou dva američtí historici. Nositel Pulitzerovy ceny Robert K. Massie 

(nar. 1929), který napsal monografii Kateřina Veliká (2013),
7
 a Paul R. Magocsi (nar. 1945)  

a jeho kniha Historie Ukrajiny (A History of Ukraine, 1996). Západní historiografii uzavírají 

dva kanadští historici ukrajinského původu. Prvním je profesor ukrajinských dějin  

Orest Subtelnyj (1943–2016), který napsal souhrnný přehled dějin Ukrajina: Historie 

(Ukraine: A History, 1994). Druhým je pak Zenon Kohut (nar. 1944), uznávaný odborník 

věnující se především dějinám kozáctva a hetmanátu. Jeho hlavní publikací je dílo Ruský 

centralismus a ukrajinská autonomie - likvidace hetmanátu 1760–1830 (Російський 

централізм і українська автономія - Ліквідація Гетьманащини 1760–1830, vydáno v roce 

1996). Z východoevropské (ruské a ukrajinské) historiografie byly při zpracování bakalářské 

práce využity zejména spisy ruských historiků 19. století. Práce Dmitrije I. Ilovajského 

                                                           
4
 MAGOCSI, P. R., RYCHLÍK, J., ZYLINSKIJ, B., Dějiny Ukrajiny, Praha 2015. 

5
 Přeloženo z polského originálu Historia Polski. 

6
 ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001. 

7
 Přeloženo z originálu Catherine the Great: Portrait of a Woman. 

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/U2FCJUJGLLK2QTS6RBJD4XRFIIT98EP8EB4UG177A888EPCYVS-42324?func=service&doc_number=000005618&line_number=0011&service_type=TAG%22);
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Catherine_the_Great:_Portrait_of_a_Woman&action=edit&redlink=1
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(1832–1920), Sergeje M. Solovjova (1820–1879) a Vasilije O. Ključevského (1841–1911).
8
 

Sovětskou historiografii zastupují dva autoři. Historička Jelena I. Družinina (1916–2000), 

specializující se na ruské dějiny 18. století a dějiny černomořské oblasti, s prací Severní 

Černomoří v letech 1775–1800 (Северное причерноморье в 1775–1800 гг., vydáno 

v roce 1959). Druhým historikem je Vladimír A. Golobuckij (1903–1993), který se orientuje 

na kozáckou tematiku, autor díla Záporožské kozáctvo (Запорожское казачество, 1957). 

Text práce je provázen názory a úvahami autorů k jednotlivým tématům. Samostatnými 

prameny jsou nařízení Kateřiny II., která jsou k dispozici online na webových stránkách.  

                                                           
8 ИЛОВАЙСКИЙ, Д., Новая история: курс старшего возраста, Москва 1868. 

СОЛОВЬEВ, С. М., История России с древнѣйших времен. Том двадцать осьмой, Москва 1878. 

KLJUČEVSKIJ, V. O.: Ruské dějiny, díl V., Praha 1929. Přeloženo z ruského originálu Курс русской истории. 
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2 LEVOBŘEŽNÍ UKRAJINA 

2.1 Území Slobodské Ukrajiny 

Kolonizace historického území Slobodské Ukrajiny
9
 probíhala v několika vlnách. 

V časech Kyjevské Rusi to byla řídce kolonizovaná hraniční oblast a zůstala z velké části 

neosídlená. Imigrace byla zvláště velká v důsledku série neúspěšných kozáckých povstání 

v průběhu 17. století a Rujiny. Další velký příliv kolonistů proběhl ve 20. a 30. letech  

18. století po obnovení polské kontroly území Pravobřežní Ukrajiny.
10

 Na konci 17. století 

činil počet obyvatel okolo 120 tisíc a roku 1773 přesahoval 660 tisíc. Petrohradská vláda 

zpočátku tuto imigraci podporovala, snažila se z ní vytěžit co nejvíce a příchozím kolonistům 

dovolovala založit si zde osady, tzv. „slobody“. Obyvatelům byly přidělovány pozemky, 

udělovány kozácké výsady a dodávány zbraně. Přístup carských úředníků byl vstřícný kvůli 

tomu, že uskupení mohlo sloužit jako obrana jižních hranic impéria a zamezit útěku ruských 

nevolníků.  

Novousedlíci s sebou přinesli kozácký systém společné organizace vojska a občanské 

administrativy, která se podobala uspořádání na Levobřeží. Již v roce 1650 byly na Slobodské 

Ukrajině formovány čtyři vojenské pluky a roku 1685 byl přidán pátý. Stejně jako 

v hetmanátu měl každý pluk svého vlastního plukovníka a štáb důstojníků, kteří představovali 

elitu regionu. Rovněž plnily pluky Slobodské Ukrajiny jak vojenskou, tak civilní správní 

funkci.
11

  Na rozdíl od hetmanátu neměla Slobodská Ukrajina statut autonomie, neexistovala 

zde žádná ústřední kozácká správa a veškeré velení podléhalo přímo carským vládním 

orgánům.  

Obyvatelé regionu byli rozděleni do tradičních sociálních skupin – duchovní, měšťané 

a řemeslníci, rolníci. Z vybraných kozáků se postupně stala uzavřená třída svobodných 

rolníků a příslušníci staršiny se stali vlastníky půdy. Místní ekonomika se zaměřovala 

především na zemědělství, pastevectví a solní průmysl. Dále se zde nacházela první továrna 

na zpracování tabáku v celém ruském impériu.  

Postupem času začala být moc kozáckých velitelů a představitelů ze strany 

petrohradských úředníků omezována. Veškeré reformy Kateřiny II., které se dotkly 

                                                           
9
 Slobodská Ukrajina je historická oblast dnešní Ukrajiny a Ruské federace. Nacházela se na území dnešní 

severovýchodní Ukrajiny a jihozápadu Ruské federace (Charkovská, Sumská, Bělgorodská, Voroněžská, 

Doněcká, Luhanská a Kurská oblast). 
10

 Na základě Andrusovského příměří roku 1667 si Polsko a Rusko rozdělily Ukrajinu. Roku 1713 je 

na Pravobřeží nastolen polský šlechtický řád a uspořádání. 
11

 MAGOSCI P. R., A History of Ukraine, Toronto 2011, s. 265. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
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ukrajinského území, byly zahájeny na Slobodské Ukrajině. Manifest z roku 1765
12

 eliminoval 

kozácké pluky a zavedl ruské instituce. Místo rozpuštěných kozáckých pluků byly ustanoveny 

husarské pluky.  

Zrušení kozáckého plukovního systému na Slobodské Ukrajině způsobilo velkou 

nespokojenost kozáků. Ztratili svá privilegia a stali se z nich vojenští obyvatelé, kteří měli 

povinnost sloužit imperiální armádě, a řadoví rolníci. Třída kozácké staršiny si ale naopak 

polepšila a byla včleněna mezi ruskou šlechtu.
13

 I tak však byli někteří příslušníci vojenských 

pluků proti této reformě. Projevy nespokojenosti a protestů vypukly ihned po vyhlášení 

manifestu. Ovšem ruská vláda tyto represe a hnutí odporu eliminovala. V důsledku toho byli 

příslušníci protestů zbaveni hodnosti, majetku a vykázáni do vyhnanství, v lepším případě do 

vojenských útvarů v menších městech mezi řadové důstojníky.  

V roce 1765 bylo zrušeno stávající správní členění na celém území kozácké Slobodské 

Ukrajiny a proběhla transformace do nově vzniklé Slobodsko-ukrajinské gubernie se 

správním centrem v Charkově. Toto uspořádání existovalo až do roku 1780, kdy se region 

mění v Charkovskou gubernii. 

2.2 Území hetmanátu 

2.2.1  Úřad hetmanátu a založení druhého maloruského kolegia 

Po poltavské porážce hetmana Ivana Mazepy v roce 1709 prošla organizace ukrajinské 

vlády několika fázemi. V letech 1709–1722 byla země spravována hetmanem Ivanem 

Skoropadským, ale jeho pravomoce byly omezeny ze strany ruského představitele, který 

na Ukrajině působil jako zástupce petrohradské vlády. Na konci roku 1722 byla tato forma 

správy nahrazena prvním maloruským kolegiem. Rok po smrti cara Petra I., roku 1725 bylo 

Ukrajině znovu povoleno zvolit si svého hetmana. Volby vyhrál Danylo Apostol, který funkci 

zastával až do své smrti roku 1734. Úřad hetmanátu byl kontrolován stálým zástupcem ruské 

vlády.  

                                                           
12

 V originále Об учреждении в Слободских полках приличного гражданского устройства и о пребывании 

канцелярии губернской и провинциальной. 
13

 „Šlo o šikovný tah: Petr III. totiž počátkem roku 1762 vydal tzv. velké privilegium šlechty, kterým zrušil 

dosavadní povinnost šlechticů zavedenou Petrem I. – sloužit 25 let státu v civilní, justiční nebo vojenské službě. 

Učinil je zároveň neomezenými vlastníky pozemkového majetku, se kterým mohli napříště zcela svobodně 

‚nakládat‘.“ 

(MAGOSCI, P. R., RYCHLÍK, J., ZYLINSKIJ, B., Dějiny Ukrajiny, Praha 2015, s. 150.) 
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Situace se změnila roku 1750, kdy byl obnoven úřad hetmanátu a do jeho čela byl uveden 

Kyrylo Rozumovskyj.
14

 Během jeho vlády byly hlavní formy ukrajinského vládního systému 

dočasně obnoveny. Carevna Alžběta I. (1741–1762) pověřila Rozumovského dohledem 

nad Kyjevem a Záporožím a delegovala dohled nad maloruskými záležitostmi ze senátu 

na kolegium zahraničních věcí, což znamenalo, že ukrajinské země začaly být vnímány spíše 

jako samostatný stát než imperiální provincie. Při převratu roku 1762 a nástupu Kateřiny II. 

na trůn sehrál Kyrylo Rozumovskyj významnou roli. Nejenže neschvaloval politiku bývalého 

cara Petra III., ale během převratu také podporoval povstalce jako generál Izmajlovského 

pluku vojenskou silou.
15

 Kateřina ho následně jmenovala senátorem a získal funkci 

generálního adjutanta. Rozumovskyj se stává jednou z nejmocnějších osobností impéria.  

Rozumovskyj si uvědomoval, že správa hetmanátu je příliš složitá a komplikovaná na to, 

aby vše vykonávala pouze staršina.
16

 Proto byla v době jeho hetmanátu provedena 

administrativní změna. Území se rozdělilo do dvaceti obvodů, vedoucí funkce správy větších 

měst získali příslušníci kozácké staršiny a hlavní město bylo přesunuto zpět do Baturynu.
17

 

Politická práva staršiny byla prohloubena, podařilo se rozšířit dohled nad Kyjevem 

a Záporožím, ustanovilo se konání pravidelného zasedání a v případě nepřítomnosti byl 

Rozumovskyj zastupován staršinou. Hetman dále inicioval pokus o modernizaci kozácké 

armády a systematizaci výcviku, poskytnutí uniforem a zkvalitnění dělostřelectva. V plánu 

bylo založit univerzitu v Baturynu a rozšířit základní vzdělání všem synům kozáků. 

Rozumovskyj chtěl navázat diplomatické styky s evropskými dvory, jeho žádost 

o samostatnou zahraniční politiku ale carevna Alžběta I. zamítla. 

Během působení Rozumovského ve funkci se mezi kozáckou staršinou utvořily dva 

politické proudy. Konzervativní linie, vedená A. Bezborodkem a M. Skoropadským, usilovala 

o zachování tradičního kozáckého řádu. Reformní směr, složený převážně z mladých členů 

kozácké staršiny, se snažil prosadit západní model států a navrhoval systém osvícenského 

                                                           
14

 Poslední hetman. Narozen roku 1728 do rodiny registrovaného kozáka, zemřel roku 1803. Po studiích 

v Evropě se díky pomoci svého bratra Olexeje dostává na dvůr carevny Alžběty I. Funkci hetmana vykonával 

v období 1750–1764. Mimo této pozice zastával post předsedy ruské Akademie věd. Po opuštění úřadu 

hetmanátu působil jako polní maršál v imperiální armádě.  
15

 Událost nástupu Kateřiny II. nad trůn je obecně nazývána jako „palácový převrat“.  

M. Švankmajer ve své monografii o Kateřině II. hovoří o „dámské revoluci“.  

(ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 50.) 
16

 Staršinou „…rozuměl se výrazem tím na Malé Rusi původně soubor osob, jež zastávaly službu (urjady)  

po boku hejtmanově, v plucích a v setninách. Podle této služby dělila se s. na generální, plukovní a setninovou. 

Brzo však pojem s-ny značně se rozšířil. Na konci XVII. a na poč. XVIII. stol. rozumělo se slovem tím ne jen 

dotčené důstojnictvo, nýbrž i soubor osob, jež kdysi řečenou službu zastávaly, i s jejich dětmi, jakož i vůbec 

osoby, jež obdržely od státu statky. …“ 

(OTTO, J., Ottův slovník naučný. Dvacátýčtvrtý díl, Praha 1906. [online]. [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: 

http://archive.org/stream/ottvslovnknauni39ottogoog#page/n7/mode/1up) 
17

 SUBTELNY, O., Ukraine: A History, Toronto 1994, s. 172–173. 
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absolutismu. V roce 1763 proběhl důležitý sněm v Hluchivu s cílem projednat reformování 

soudního systému.
18

 Každý pluk reprezentovali zástupci – dva důstojníci a dva kapitáni.  

Dne 19. listopadu 1763 vešel v platnost nový soudní systém, který se skládal ze tří soudních 

obvodů a každý z nich měl soudy specializující se na trestní a kriminální záležitosti, 

pozemkové nároky a majetkové konflikty. V případě nesouhlasu s rozsudkem bylo možné se 

odvolat ke generálnímu vojenskému soudu a hetman si ponechal právo na udělení milosti. 

V praxi soudy ve většině případů vycházely ze struktury, která existovala předtím, a nově se 

pouze přejmenovaly. Občanskoprávní spory byly odděleny od správy a posty soudců 

nevykonávali plukovníci, jak tomu bylo v trestních sporech, nýbrž speciálně vybraní soudci. 

Díky změnám se soudnictví zlepšilo a zjednodušilo. Generální vojenský soud přestal být 

soudem prvního stupně. Reforma neměla vliv na právní výsady církve, úředníků, soudců  

a majitelů půdy.
19

 Původním účelem bylo projednat změnu soudního systému, ale debata se 

brzy rozšířila na úvahy o poklesu politických výsad hetmanátu a setkání se obrátilo v diskuzi 

a projednávání dalekosáhlých reforem a hodnocení situace hetmanátu. Zástupci reformního 

směru vystoupili s návrhem, že by mělo dojít k oživení původního stavu hetmanátu, protože 

během období ruského dohledu ukrajinská práva a svobody značně utrpěly. Obvinili 

Ukrajince, že oni sami ztratili svoji volnost kvůli tomu, že upřednostňovali osobní prospěch  

a výhody před občanskou povinností a odpovědností.
20

 

Pro nápravu tohoto stavu, byly navrhnuty následující reformy: obnovení zákonodárného 

orgánu v podobě generálních rad nebo sejmu k zajištění svobody a zákonnosti; reformování 

soudního systému a vytvoření odvolacího tribunálu k zabezpečení řádného výkonu 

spravedlnosti; zaručení vlastnických práv kozákům a osvobození od daní vybíraných pro 

imperiální armádu; navrácení práv duchovenstvu a nahrazení škod vzniklých v období války 

s Osmanskou říší (1735–1739). Hlavní myšlenkou projevu reformistů bylo, že úpadek  

hetmanátu lze vyřešit ziskem politické autonomie a návratem k tradičním právům šlechty, 

duchovenstva a kozáků.
21

 Na základě tohoto projevu byla sepsána petice, začínající slovy 

„Hetman, šlechta, maloruské vojsko a lid“. V úvodu petice byl uveden obsah Perejaslavské 

dohody a vyzdvihnuto, že Bohdan Chmelnyckyj vstoupil pod ochranu ruského cara  

                                                           
18

 „V dopise adresovaném senátu hetman vysvětlil, že systém soudnictví přestal existovat v době Chmelnyckého, 

ale radil ho obnovit. Po určité době schválil doporučení senát i carevna a reorganizace této ukrajinské instituce 

proběhla v souladu s Litevským statutem.“  

(КОГУТ, З., Російський централізм і українська автономія - Ліквідація Гетьманщини 1760–1830, Київ 

1996, s. 83.) 
19

 Tamtéž, s. 83. 
20

 Речь о поправлении состояния Малоросии in КОГУТ, З., Російський централізм і українська автономія 

- Ліквідація Гетьманщини 1760–1830, Київ 1996, s. 84. 
21

 КОГУТ, З., Російський централізм і українська автономія - Ліквідація Гетьманщини 1760–1830, Київ 

1996, s. 84-85. 
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na základě silné společné pravoslavné víry. Reformisté v případě smrti Rozumovského 

požadovali garanci okamžité samostatné volby nového hetmana a argumentovali tím,  

že v minulosti bylo období po smrti hetmana plné anarchie, škodilo dobrému vývoji 

hetmanátu a porušovalo ukrajinská práva. Mimo zřízení zákonodárného orgánu a potvrzení 

návrhu soudního systému byla požadována hospodářská reforma, která obsahovala anulování 

nařízení Petra I. o zákazu samostatného zahraničního obchodu, který mohl být provozován 

pouze prostřednictvím imperiálních přístavů, zrušení ruského monopolu a nařízení, které roku 

1754 rušilo clo mezi Ruskem a Ukrajinou. V petici byly zmíněny i sociální požadavky. 

Ukrajinská elita požadovala stejné výsady, které měla šlechta ruská; pro rolníky bylo 

navrhováno naopak omezení jejich práv na svobodný pohyb a návrat v případě útěku 

z hetmanátu. Petice se naopak nijak významně nezaobírala otázkou měšťanstva  

a duchovenstva a bylo pouze zmíněno to, co již platilo. Velký důraz byl kladen na záležitost 

kozáků ve vojenské službě. Pro tuto skupinu bylo vyžadováno trvalé snížení počtu členů 

vojenských kozáků na deset tisíc, přísné dodržování kozáckých práv a výsad; osvobození od 

všech daní mimo armádní; vytvoření speciálního registru kozáků k zabránění možnosti 

přechodu k jiné vojenské jednotce. V závěru bylo uvedeno, že hetmanát je brán jako 

samostatný, suverénní, nezávislý stát, s vlastními hranicemi, hlavou státu, vládou, 

ekonomickým systémem, s ruským impériem je svázán pouze společným panovníkem, ruskou 

carevnou.
22

  

Hluchivská petice dosáhla určité dohody mezi ukrajinskou šlechtou a hetmanem  

a obě strany tento okamžik braly jako možnost posílení své pozice. Ovšem dvě důležité 

otázky se setkaly s nesouhlasem. Jednalo se o požadavek na potvrzení Článků Bohdana 

Chmelnyckého
23

 a založení dědičné dynastie Rozumovských. Rozumovskyj chtěl přijmout 

požadavky šlechty na nové reformy na oplátku podpory posílení jeho pozice.
24

 I když koncept 

založení dědičného hetmánátu našel silnou podporu mezi rodinou a přáteli Rozumovského  

i mezi některými členy opozice, nesetkal se s podporou většiny, lpějící na tradicích  

a na myšlence svobodné volby hetmana. Velká část šlechty navíc nesouhlasila se všemi 

změnami, které by mohly postavení hetmana posílit a uvědomovala si, že souhlasem 

s vytvořením dědičné dynastie by oni sami ztráceli možnost stát se potenciálními kandidáty 

na tuto pozici.  

                                                           
22

 Tamtéž, s. 87. 
23

 Jedná se o Březnové statě (v originálu Березневі статті). Jeden z nejdůležitějších právních dokumentů 

z roku 1654, který deklaroval autonomní politické a právní postavení Ukrajiny. 
24

 КОГУТ, З., Російський централізм і українська автономія - Ліквідація Гетьманщини 1760–1830, Київ 

1996, s. 87. 
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Ke konci roku 1763 došlo ke změnám na petrohradském dvoře. Na místo Rozumovského 

nepřítele Alexeje P. Bestuževa-Rjumina se carevniným favoritem stal Rozumovského přítel 

Nikita Panin. Kyrylo Rozumovskyj využil této situace a představil nový návrh, ve kterém 

uvedl, že myšlenka voleného hetmana je nerozumná, vede k nedorozumění, obavám a zmatku 

uvnitř veřejnosti a jediná možnost, jak tomu předejít, je ponechání hodnosti hetmana v jedné 

rodině. V návaznosti na to vzal Osyp Tumanskyj
25

 petici sepsanou v Hluchivu do Kyjeva  

a předložil ji představitelům Kyjevskopečerské lávry. Nikdo však návrh nepodepsal a poté se 

nesetkal se souhlasem ani u zástupců staršiny.
26

 V té době se do dvorních intrik zaplétá  

i Grigorij Teplov.
27

 Navzdory tomu, že se od roku 1762 politického života v hetmanátu 

neúčastnil, přichází s memorandem Zpráva o nesrovnalostech v Malorusku.
28

 Ve zprávě 

uvádí, že území hetmanátu není a nikdy nebylo samostatným státem, nýbrž půda a země 

patřící ruskému impériu. Tvrdil, že jakékoliv změny a svobody v hetmanátu vždy přinesly 

pouze problémy a nejasnosti, a proto by zde mělo být nastoleno pouze samoděržaví.
29

 Ať už 

byl Teplovův záměr jakýkoliv, jeho memorandum se objevilo ve vyhlášce z 10. září 1763. 

V tomto oznámení Teplov kritizuje a obviňuje ukrajinské orgány z podvodu při sčítání 

obyvatel a z úmyslu obejít daňový systém.  

V důsledku všech zmíněných okolností a imperiální politiky byl Kyrylo Rozumovskyj 

pozván na audienci do Petrohradu.
30

 Po jednáních, kterých se účastnil i Rozumovského přítel 

Nikita Panin, byl hetmanovi doporučen odchod do penze. Rozumovskyj údajně nejdříve 

                                                           
25

 Úředník správy hetmanátu. Stál na straně Rozumovského. 
26

 КОГУТ, З., Російський централізм і українська автономія – Ліквідація Гетьманщини 1760–1830, Київ 

1996, s. 88. 
27

 Bývalý poradce Rozumovského v době vlády Alžběty I. Po převratu a nástupu Kateřiny II. na trůn roku 1762 

Teplov službu v hetmanátu opouští. 
28

 Název originálu Записка о непорядкахь вь Малороссіи. „Samotné memorandum není datováno. Historik  

P. Kuliš stanovuje napsání na dobu vlády Alžběty I., zatímco M. Vasilenko uvádí, že bylo sepsáno až za času 

panování Kateřiny II.“ 

(КОГУТ, З., Російський централізм і українська автономія - Ліквідація Гетьманщини 1760–1830, Київ 

1996, s. 90.) 
29

 О непорядках, которые происходят от злоупотребления прав и обыкновений, грамотами 

подтвержденных Малороссии [online]. [cit. 2016-05-05] Dostupné z: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ukraine/XVIII/1760-1780/Teplov/text.htm. 
30

 Na stoupající protiukrajinskou náladu a postoj Kateřiny II. k ukrajinským zemím upozornil i případ z léta 

1764. Vasilij Mirovič, příslušník ukrajinského rodu, který podporoval Ivana Mazepu, se pokusil o puč a svržení 

Kateřiny II. a u soudu tvrdil, že myšlenku puče mu poradil přímo Rozumovskyj. Carevna posléze vydává 

manifest k této události a zdůrazňuje, že pachatel je ukrajinského původu a syn příznivce zrádce Mazepy. 

Hluchivská rada byla naprosto v rozporu s názory a záměry petrohradské vlády. Carevna chtěla jít cestou 

imigrační politiky (započaté již za Alžběty Petrovny; Nové Srbsko – historická oblast, do které se v polovině  

18. století začínají stěhovat pravoslavní věřící ze Srbska, Moldavska a Rumunska) a zavedení centrálního 

dohledu (začlenění historických regionů do říše, zákaz samostatného obchodu a diplomatických styků se 

zahraničím, zavedení jednotného daňového systému, společná administrativa atd.). 
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odmítl, ovšem oficiálně prezentovaný závěr uvádí, že o propuštění z této těžké funkce carevnu 

osobně poprosil.
31

  

Úřad hetmanátu byl nahrazen druhým maloruským kolegiem v roce 1764.
32

 V nařízení 

stálo: „Po všemilostivém propuštění hraběte Rozumovského z hodnosti hetmanské přikazuji 

našemu senátu pro účely řádné správy Maloruska zřídit maloruské kolegiu, v čele 

s generálem, hrabětem Rumjancevem a společně s ním se čtyřmi velkoruskými členy… nižší 

úředníky si může zvolit hrabě Rumjancev dle vlastního uvážení…“.
33

 Jednalo se tedy  

o navrácení k formě vlády kolegia, které v Rusku existovalo v první polovině 18. století. 

Jurisdikce a autorita druhého maloruského kolegia korespondovala s předchozí autoritou  

a funkcemi ukrajinských hetmanů. V tomto ohledu se lišila od prvního maloruského kolegia, 

které bylo pouze orgánem ruské kontroly a dozoru. Přechod k jiné formě vlády a aplikování 

nové administrativy regionu ovšem provázely zmatky a nedorozumění, které zapříčinila 

především neinformovanost o záměrech a plánech ruské vlády. 

2.2.2 Změny územní, administrativní a sociální 

Nově vytvořené maloruské kolegium, vedené Petrem A. Rumjancevem, se skládalo  

ze čtyř carských úředníků a ze čtyř kozáků. Rumjancev vytvořil rozsáhlý program reforem 

a postupoval obezřetně, ale pevně. Dalším důležitým krokem, který měl modernizovat 

a centralizovat administrativní správu, bylo souhrnné sčítání obyvatel. Celý proces byl ale  

na čas přerušen, když Rusko zahájilo válku s Osmanskou říší (1768–1774). Ukrajinské 

obyvatelstvo se tím pádem muselo podílet na ubytovávání vojáků a dodávkách proviantu 

vojenským jednotkám.
34

 

Po likvidaci hetmanátu dochází ke změnám teritoriálního a administrativního dělení, které 

trvají po celou druhou polovinu 18. století. Území bylo přetransformováno do Maloruské 

                                                           
31

 Kateřina II. následně vydává nařízení, ve kterém přiznává právo Rozumovského a jeho rodiny na veškeré 

majetky získané v době vlády Alžběty I. a nárok na penzi deset tisíc rublů ročně. Kromě toho Rozumovskyj dále 

zastává funkci předsedy Akademie věd a příslušníci jeho rodiny působí na různých pozicích u dvora. 
32

 Zrušení úřadu hetmanátu a současně vznik maloruského kolegia byly oficiálně ustanoveny v nařízení 

z 10. listopadu 1764. Указ Екатерины II. о ликвидации гетманства и образовании Малороссийской 

коллегии. 

[online]. Dostupné z: https://екатерина2.рф/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D1%8

3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-

%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9

%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8/  
Nebo Указ Катерини ІІ. про ліквідацію Гетьманства та утворення Малоросійскої колегиї. [online]. [cit. 

2016-01-05]. Dostupné z: http://uris.org.ua/istoriya-gosudarstva-i-prava-ukrainy/ukaz-katerini-ii-pro-

likvidatsiyu-getmanstva-ta-utvorennya-malorosiyskoyi-kolegiyi-10-listopada-1764-r-vityagi. 
33

 Tamtéž, dostupné z: http://uris.org.ua/istoriya-gosudarstva-i-prava-ukrainy/ukaz-katerini-ii-pro-likvidatsiyu-

getmanstva-ta-utvorennya-malorosiyskoyi-kolegiyi-10-listopada-1764-r-vityagi. 
34

 SUBTELNY, O., Ukraine: A History, Toronto 1994, s. 274–276. 
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gubernie s administrativním centrem v Hluchivě. Roku 1775 dochází k další změně,  

jež se dotkla celého ruského impéria. Kateřina II. vyhlásila gubernské instituce, které daly 

správě novou podobu.
35

 Každá gubernie dostala stejnou organizaci. Administrativní a soudní 

instituce se v gubernii skládaly ze tří stupňů.  Vrchní úroveň tvořily instituce, které podle 

zákona neměly stavovský charakter a byly přímými nástroji ústřední moci. Jednalo se  

o guberniální správu v čele s gubernátorem
36

 a soudní a finanční úřady. Všechny tyto instituce 

se skládaly z předsedů, radů a přísedících jmenovaných ústřední vládou, senátem nebo 

samotným panovníkem bez jakékoli účasti společnosti. Prostřední článek se skládal 

z guberniálních stavovských institucí. Zahrnoval stavovské soudy a úřady veřejné péče.
37

 

Předsedové těchto úřadů byli jmenováni vládou, přísedící voleni na tři roky a poté potvrzeni 

gubernátorem. Nejnižší stupeň tvořily újezdní instituce – újezdní soud, městský magistrát, 

nejnižší soud a nejnižší zemský soud. Tato úroveň neměla byrokratickou povahu. Předsedové 

i přísedící byli voleni stavy, s výjimkou předsedy nejnižšího soudu, kterého jmenovala 

guberniální správa.
38

  

V návaznosti na tento výnos je Kyjevská gubernie připojena pod Maloruskou gubernii 

a hlavním centrem se stává Kyjev. Poté se roku 1781 Maloruská gubernie dělí na tři 

samostatná místodržitelství – Černigovské, Novgorodsko-severské a Kyjevské. V dubnu 1785 

vyšlo nařízení týkající se měst.
39

 Tato vyhláška definovala agendu a pravomoc městských 

institucí a městskou populaci rozdělila do šesti kategorií. V roce 1796 byl statut Maloruské 

gubernie opět obnoven a hlavním centrem se stává Černigov.
40

  

Kateřina II. hned na počátku své vlády činila opatření proti stěhování rolníků 

do Maloruska. Podle ukazu (dekretu) z roku 1763 mohl sedlák opustit svého pána jen 

s propustkou. Statkáři se snažili vydání propouštěcích listů ztížit a sedláka u sebe držet.
41

 

Malorusko nepodléhalo platbě daně z hlavy a vkládalo do imperiální pokladny méně, než 

kolik byly jeho reálné náklady. Ke zmírnění tohoto rozdílu Rumjancev zavedl daň jednoho 

rublu na domácnost uvalenou na všechno obyvatelstvo kromě šlechticů, důstojníků  

                                                           
35

 Tyto změny byly na celé impérium aplikovány postupně – až do konce 18. století. 
36

 Hlavní administrativní instituce celé gubernie. Byl to úřad policejní a výkonný. Zodpovídal za vyhlášení 

a provádění zákonů a nařízení vyšší vlády, dohlížel na pravidelný průběh záležitostí podřízených úřadů, dozíral 

na pořádek a klid v gubernii. 
37

 Úřady byly nazývány „Prikazy“. 
38

 KLJUČEVSKIJ, V. O.: Ruské dějiny, díl V., Praha 1929, s. 67–72. 
39

 V originále Жалованная грамота городам. 
40

 „Gubernské instituce z roku 1775 nebyly krokem kupředu … neobyčejně zkomplikovaly místní správu: tam, 

kde dříve působilo deset patnáct úředníků, bylo jich nyní sto; zvýšilo drahotu správy, která je vždy vážným 

administrativním nedostatkem.“ 

(KLJUČEVSKIJ, V. O.: Ruské dějiny, díl V., Praha 1929, s. 78.) 
41

 Tamtéž, s. 94. 
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a duchovenstva. Ovšem ukázalo se, že pravidelné vybírání daně není snadné, a nedoplatky 

narůstaly. Zvyšující se nedoplatky vedly v roce 1770 k zavedení zákona přikazujícího 

navrácení prchajících rolníků zpět k jejich pánům, tak aby mohli být přinuceni zaplatit své 

daně.
42

 Předchozí daň jednoho rublu na domácnost se změnila na daň jednoho procenta 

kapitálu pro obchodníky, 1 rublu a 20 kopějek pro měšťany, 70 kopějek pro rolníky, státní 

rolníky, církevní rolníky a nevolníky v soukromém vlastnictví, 1 rubl a 20 kopějek pro 

kozáky.
43

 Roku 1783 byl v Malorusku definitivně zakázán přechod rolníků od jednoho 

majitele k druhému a většina obyvatelstva byla proměněna v nevolnický stav.
44

 

Statut z roku 1775 omezil samostatnost kozáckých vojenských pluků. Rumjancev 

ustanovil deset vojenských pluků s šestiletou dobou služby. Pluky formálně spadaly 

pod velení carské armády, ale ponechaly si název a teritoriální členění starých kozáckých 

pluků. Avšak roku 1786 tato odlišnost mezi svobodnými kozáckými vojáky a mezi vojáky 

imperiální armády začala mizet. Kozácký vojenský systém pluků byl spojen s běžnými pluky 

dragounů a asimilován do říšské armády.
45

 

Roku 1785 byl dokončen proces adaptace kozácké elity do struktury ruské šlechty. Průběh 

začlenění se jevil jako velice komplikovaný a zdlouhavý. Petrohradská vláda si totiž nebyla 

jista, jak správně šlechtu definovat, chyběl systém hierarchie a tabulka hodností, nebyl jasně 

určen rozsah a míra pravomocí. V důsledku toho došlo k situaci, že šlechtické postavení 

si nárokovaly tisíce ukrajinských poddůstojníků a bohatších kozáků, kteří si k tomu mnohdy 

dopomáhali předložením padělaných dokumentů. Darovací listina šlechtě z 2. dubna 1785 

přesně formulovala a upevnila stavovská práva šlechty. Nová šlechta získala plné právo 

na své dědické hodnosti, statky, půdu i se sedláky, soudila se se sobě rovnými a byla 

osvobozena od povinné státní služby a platby daní.
46

 Díky svému poměrně dobrému vzdělání 

                                                           
42

 MADARIAGA, I. de, Russia in the Age of Catherine the Great, New Haven 1981, s. 309. 
43

 Tamtéž, s. 312–313. 
44

„Především měla Kateřina zamezit rozdávání obydlených státních i šlechtických pozemků v soukromé držení; 

toto rozdávání bylo těsně spojeno s povinnou šlechtickou službou, mělo tedy přestat se zrušením šlechtické 

služby. Ale Kateřina rozdávala obydlené pozemky v soukromé držení ještě štědřejší rukou než její předchůdci 

a předchůdkyně.“ 

(KLJUČEVSKIJ, V. O.: Ruské dějiny, díl V., Praha 1929, s. 93.) 

„… Kateřina nejen nezlepšila osud sedláků, nezmenšila množství nevolníků a neoslabila statkářskou moc 

nad nimi, ale uvrhla sedláky v položení ještě horší, než v jakém byli dříve, a vůbec zanechala Rusko nevolnější, 

než jaké je zastihla.“ 

(Tamtéž, s. 93.) 

„… moc ruské říše byla založena na utrpení, chudobě a bezpráví jejích obyvatel.“ 

(ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 120.) 
45

 MADARIAGA, I. de, Russia in the Age of Catherine the Great, New Haven 1981, s. 312. 
46

 „V darovací listině roku 1785, uvádějící osobní a majetková práva šlechty, neoddělila Kateřina nevolnické 

pozemky z celku šlechtického jmění, tj. jako by je mlčenlivě uznala za prosté součásti hospodářského inventáře 

statkářova.“ 

(KLJUČEVSKIJ, V. O.: Ruské dějiny, díl V., Praha 1929, s. 96.) 
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a praxi v carských úřadech získali členové ukrajinské šlechty kromě majetku i lákavé kariérní 

příležitosti, které se jim otevřely nejen v ruské imperiální vládě nebo v nedávno získaných 

oblastech, ale především v městské administrativě. 

Reformy se dotkly v bývalém hetmanátu i duchovenstva. Ukrajinská církev v roce 1764 

změnám sice unikla, nicméně Kateřina II. na jakoukoliv ideu samostatné maloruské církevní 

hierarchie pohlížela s nelibostí.
47

 V druhé polovině 80. let 18. století reformu z roku 1764 

rozšiřuje i na Levobřeží a církev je přetvářena dle modelu ostatních gubernií. V dekretu  

o sekularizace stálo: „Poté, co se podařilo s pomocí Boží ve větší části Ruska reorganizovat 

biskupství a kláštery na takovém základě, který koresponduje s původními principy  

a zásadami ctihodné křesťanské církve a veřejného blaha, rozšiřují se tyto reformy  

na Malorusko“.
48

 Tento akt definoval vztahy mezi stavem duchovenstva a rolníky. Církevní 

rolníci měli být nově považováni za státní rolníky spadající pod carskou jurisdikci a stát se 

plátci daně z hlavy. Dále tento proces provází konfiskace většiny církevních a klášterních 

pozemků a statků.
49

 Ačkoliv si ve skutečnosti církevní hierarchové i nadále udrželi rozsáhlá 

privilegia a přístup k finančním prostředkům, sloužili jako činovníci státu, kteří byli závislí  

na státní pokladně, nikoli na příjmech ze svého vlastního pozemkového bohatství.  

Tyto kateřinské reformy byly řadou historiků kritizovány. Mezi největší kritiky patří 

Isabel de Madariaga. Madariaga říká, že nelze na tak různorodý region evropského Ruska 

pohlížet jako na celek a přístup Kateřiny II. k řešení otázky ukrajinských zemí byl necitlivý.
50

 

Dalšími kritiky jsou Švankmajer a Ključevskij. Ti Kateřině II. vytýkají, že za její vlády se 

prohloubila propast mezi dvěma sociálními stavy – šlechtou a venkovským obyvatelstvem. 

Navýšení počtu ruské šlechty
51

 je dle Švankmajera i Ključevského hlavní příčinou rozšíření  

                                                           
47

 Dne 26. února 1764 Kateřina II. vydává manifest O sekularizaci církevních majetků. Tato reforma byla 

zavedena za účelem sekularizace církevních majetků a definovala právní postavení členů pravoslavné církve. 

Zároveň byly zrušeny některé kláštery. 

MADARIAGA, I. de, Russia in the Age of Catherine the Great, New Haven 1981, s. 312. 
48

Tamtéž, s. 312. 
49

 Část duchovenstva pocházela ze šlechtických rodin, takže se zdálo, že mají na svůj majetek právo. Nicméně 

bylo rozhodnuto, že na šlechtice, který se stal duchovním, přestává být nahlíženo jako na člena šlechtického 

stavu. Je pouze členem církve, nevztahují se na něj privilegia šlechty a na jeho majetek se pohlíží jinak. 
50

„Kateřinin přístup ke svobodě baltských provincií a Malorusku byl necitlivý…“  

(MADARIAGA, I. de, Russia in the Age of Catherine the Great, New Haven 1981, s. 583.) 

„Rozšíření ruské místní administrativy a sociálních organizací na celé evropské Rusko bylo aplikováno 

s totálním pohrdáním a přehlížením etnických a místních tradic.“ 

(Tamtéž, s. 583.) 

„… postavení rolníka v Malorusku bylo nekonečně sníženo ztrátou jeho uchovávaného práva volného pohybu.“ 

(Tamtéž, s. 583.) 
51

 Ve smyslu navýšení počtu šlechticů; zisk privilegií; rozdávání pozemků a půdy. 
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a legalizace nevolnictví v tehdejším carském Rusku.
52

 Švankmajer stejně jako Madariaga 

Kateřině II. vyčítá, že nehleděla na kulturní odlišnosti a vydala se cestou rusifikace.
53

  

Na cestu rusifikace a negativní postoj Kateřiny II. k Ukrajincům upozorňuje i Subtelnyj.
54

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Historici Švankmajer a Ključevskij poukazují na to, jak hodně se za vlády Kateřiny II. změnilo postavení 

šlechtického stavu a jak moc na této otázce carevně záleželo. Podle Ključevského kateřinské reformy: „… daly 

naprostou převahu jednomu stavu nad druhým.“. 

(KLJUČEVSKIJ, V. O.: Ruské dějiny, díl V., Praha 1929, s. 76.) 

„Kateřina II. si uvědomovala, že jedinou složkou společnosti, která by jí mohla připomenout problematickou 

legalitu její vlády, byl tento početný zástup rodové a služebné šlechty, který proto musel být přesvědčen,  

že právě jeho zájmy jsou panovnici nejbližší. … Snad žádná jiná země neměla tolik šlechticů jako Rusko.“ 

(ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 92.) 

„Se zrušením závazné služby stavu změnilo se také těžiště stavovských zájmů ze sídelního města na venkov. 

Šlechta, mající jen místní statkářský význam, snažila se upevniti na venkově, státi se tu vládnoucí třídou místní 

společnosti, jejíž polovice, nevolní sedláci, i tak byla v jejich rukou.“ 

(KLJUČEVSKIJ, V. O.: Ruské dějiny, díl V., Praha 1929, s. 76.) 

„Ve staré Rusi šlechta nevládla, nýbrž jen sloužila jak v centru, tak i na venkově; v první polovici 18. století, 

tvoříc ústřední vládu, sloužila dále v centru a stěží začínala vládnout venkovu; v druhé polovici věku šlechta, 

naposled vytvořivši vládu, přestala závazně sloužit v centru a definitivně začala vládnout na venkově.“ 

(Tamtéž, s. 76–77.) 

„A tak možno Kateřinu nazvati vinicí nevolnického práva, ne v tom smyslu, že jej vytvořila, ale v tom,  

že nevolnické právo za ní z kolísajícího fakta, ospravedlňovaného dočasnými potřebami státu, stalo se uznaným 

právem máločím ospravedlňovaným, z otázky státního pořádku se proměnilo v prostý článek venkovského 

statkářského hospodářství.“ 

(Tamtéž, s. 97.) 

Na proměnu šlechtického stavu upozorňuje i historik Paul Robert Magosci a zároveň poznamenává,  

že: „Centralizace se stala dominantním cílem Kateřiny II.“ 

(MAGOSCI P. R., A History of Ukraine, Toronto 2011, s. 275.) 

„Výsledkem bylo, že mnozí majitelé půdy se vrátili [z měst na venkov – pozn. B. K.] do svých sídel, kde 

se osvobozeni od vojenské a civilní státní služby mohli věnovat svým pozemkům. I když je pravda, že ruští 

šlechtici neměli moc politických práv, těžili především z mnoha sociálních a ekonomických výhod. Nakonec 

se k tomuto systému byla ochotna připojit i kozácká staršina, která získala ty samé výhody.“ 

(Tamtéž, s. 274.) 
53

„Návod Kateřiny II. na řešení národnostní otázky byl tedy prostý: postupná, schopnými gubernátory ‚rozumně‘ 

prováděná rusifikace.“ 

(ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 145.) 

„Výchozím bodem „řešení“ těchto problémů bylo přesvědčení o všemocné síle vitálního a mohutného státu, 

o samospasitelnosti násilí, schopného unifikovat etnicky, kulturně a jazykově různorodou říši.“ 

(Tamtéž, s. 146.) 
54

„Kateřina byla vyhrazená zastánkyně rusifikace a centralizace. Jako mnoho ostatních panovníků během věku 

osvícenského absolutismu byla přesvědčena, že vláda založená na absolutistickém principu a zbavená feudálních 

pozůstatků jako speciálních statutů pro různé regiony byla nejracionálnější a nejefektivnější. Odsud pramení 

negativní postoj vůči ukrajinské autonomii.“ 

(SUBTELNY, O., Ukraine: A History, Toronto 1994, s. 172.) 
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3 ZÁPOROŽSKÁ SIČ 

Region Záporoží měl bouřlivější historii než Slobodská Ukrajina, ovšem osud byl  

stejný: úplné začlenění do carské imperiální struktury.
55

 Po prutském míru z července 1711 

byli Záporožci nuceni opustit území kontrolované Ruskem a uchýlit se blíže k ústí Dněpru,  

kde založili novou, tzv. Oleškivskou Sič. Toto území bylo ovšem kontrolováno Krymským 

chanátem a postavení kozáků se po všech stránkách zhoršilo. Po smrti atamana Hordijenka, 

který byl protirusky orientován, se kozáci roku 1734 vracejí pod ruskou svrchovanost, 

získávají bývalé území a budují Novou Sič.
56

 Podle historika Subtelného byl návrat z pohledu 

Petrohradu doslova „danajským darem“
57

 a rozhodl o osudu kozáckého státu. Vláda kozákům 

dále vrátila tradiční práva a svobody za předpokladu, že budou povinně plnit vojenskou 

službu pod velením ruských důstojníků na území hetmanátu.  

Záporožská Sič byla jakýsi stát ve státě, politická a vojenská kozácká organizace,  

pro Ukrajinu fenomén s dlouhou historií sahající od poloviny 16. století do roku 1775.
58

 

Centrum Siče tvořil tzv. koš a nacházela se zde vojenská kancelář, kasárna, chrám, sklady  

a škola. Zde mohli žít pouze svobodní kozáci a ženy měly vstup zakázán. Velká část kozáků 

přebývala mimo centrum Siče ve vojensko-správních obvodech nazývaných palanky. 

Záporoží bylo specifické pro svůj unikátní společensko-politický řád. Tato forma demokracie 

se zakládala na politické rovnosti všech kozáků bez ohledu na jejich sociální původ. Princip 

všeobecných voleb byl aplikován na všechny zastupitelské orgány včetně nejvyššího 

správního orgánu – koše. Dále byl volen košový ataman a jeho staršinové (soudce, kancléř, 

důstojníci apod.). Mimo Sič byli jmenováni plukovníci, kteří stáli v čele palanek.
59

 I zde ale 

vznikaly sociálně-ekonomické rozdíly a nepokoje mezi bohatou staršinou a chudými kozáky 

(holota). S rozvojem zemědělství a chovu dobytka rostl i obchod. Tyto aktivity ale z velkého 

měřítka ovládali lidé z okolí košového atamana.  

3.1  Záporožská armáda 

Záporožská armáda působila nejen jako ochrana hranic, ale angažovala se i ve válečných 

taženích pod velením ruských důstojníků. Rok po návratu na Novou Sič se kozácká armáda 

                                                           
55

 MAGOCSI, P. R., A, History of Ukraine, Toronto 2011, s. 267. 
56

 SUBTELNY, O., Ukraine: A History, Toronto 1994, s. 175. 
57

 Tamtéž, s. 175. 

Návrat byl brán jako rozporuplné požehnání. Záporožci jsou povinni sloužit v imperiální armádě 

a v následujících válkách se ukážou jako dobří bojovníci. Na druhou stranu Záporožská Sič byla místem,  

které poskytovalo azyl uprchlíkům a pronásledovaným osobám ze strany impéria.  
58

 Celkem bylo v historii osm Sičí. 
59

 ZHUKOVSKY, A., KRUPNYTSKY, B., The Zaporozhia in: Encyclopedia of Ukraine. [online]. [cit. 2015-10-

3]. Dostupné z: http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages\Z\A\ZaporizhiaThe.htm. 
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angažovala ve válce s Osmanskou říší (1735–1739). Válku ukončil bělehradský mír a Rusko 

získalo zpět Azov.   

V další rusko-turecké válce (1768–1774) byla záporožská armáda připojena k armádě 

generála P. Rumjanceva. Během války neměla vláda a vojenské velení vůči kozákům žádné 

výhrady. Za zásluhy v rusko-turecké válce dokonce dostal ataman Petro Kalnyševskyj 

od carevny zlatou medaili.
60

 Ke konci své existence se vojsko angažovalo pouze v mírových 

úkonech.  

3.2  Situace po Küčük-Kajnardži  

Záporožci po více než dvě století sloužili jako jakýsi ochranný štít jižní hranice ruského 

státu proti krymským nájezdníkům. Nyní se ukázali být cizorodým tělesem v centru impéria  

a jejich potřeba odpadla.
61

 Navíc zde byla zbudována dněperská ochranná linie.
62

 Celý proces 

likvidace byl připravován ve dvou fázích – před vypuknutím války s Osmanskou říší  

(1768–1774),
63

 kdy začalo postupné oklešťování autonomie, došlo ke zrušení úřadu 

hetmanátu a území Slobodské Ukrajiny bylo začleněno do nově vznikající Novoruské 

gubernie; a po válce, kdy se v Petrohradě začaly ukazovat nejrůznější důvody, proč nastolit 

tvrdší politiku a získat nad celým impériem větší dohled. Paradoxně Záporožce, kteří zůstali 

ve válce s Osmanskou říší vytrvale loajální a osvědčili se jako dobří bojovníci, postihla  

tato nová, přísná carská politika nejvíce.
64

 

3.3  Příčiny likvidace 

Jako možná příčina likvidace Záporožské Siče se jevily série rolnických povstání, známé 

jako Pugačovovo povstání, které vážně ohrožovalo ruský stát. Ohniskem vzpoury sice byla 

oblast v okolí řeky Jaik a spor místních kozáků s carskými úřady kvůli otázce prodeje ryb,  

ale tato vzpoura našla odezvu i na Ukrajině. Záporožce nalézáme i mezi nejbližšími 

Pugačovovými spolupracovníky. Maksym Šigajev například řekl, že když se spiknuvší se 

atamani chystali vydat Pugačova carským orgánům, objevili se zde dva kozáci – jaický 

Kumakov a záporožský Vasilij, kterých se spiklenci báli.
65

 Na podzim roku 1774, po porážce 
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Pugačovova vojska carskou armádou u Černého Jaru, pokračovaly v operaci ještě jednotlivé 

povstalecké skupiny. Mnohé z nich ustupovaly před carskou armádou a hledaly útočiště 

v Záporoží.  

Událost Pugačovova povstání zneužila sovětská historiografie a na interpretaci tohoto 

okamžiku měla vliv ideologie. Sovětský historik zabývající se kozáckou tematikou  

V. A. Golobuckij označuje Pugačovovo povstání za hlavní příčinu likvidace. Ve své knize 

Zaporožské kozáctvo Golobuckij vyzdvihuje nejen samotné povstání a odvahu Pugačova,  

ale zejména boj utlačovaných ukrajinských rolníků a kozáků proti feudálnímu režimu a touhu 

utlačovaných mas po svobodě. Záporožskou Sič nazývá centrem antifeudálního boje  

a v kozácích vidí hrdiny, kteří bojují proti carským úřadům a šlechtě.
66

 Naopak Subtelnyj 

tento akt za hlavní příčinu zničení nepovažuje. Poukazuje sice na fakt, že se Záporožci často  

v podobných povstáních angažovali, ovšem likvidaci Siče označuje jako důsledek souhry více 

okolností.
67

 Způsobem zcela odlišným od Golobuckého pohlíží na Záporožce anglická 

historička Isabel de Madariaga. Ta označila záporožské kozáky za lupiče a výtržníky.
68

 

Roku 1773 na Záporoží ožila hajdamácká hnutí.
69

 Hajdamáci útočili na vládní vojska, 

která byla odvolána z turecké fronty, aby pomohla k potlačení povstání. Dále oddíly 

Záporožců pomáhaly v útěku ukrajinským nevolníkům a poskytovaly jim útočiště uvnitř 

Záporoží.
70

 Tento fakt byl vyzdvižen v manifestu z 3. srpna 1775, kde carevna kozáky 

obviňuje z troufalosti a z toho, že i přes častá varování poskytují azyl nejen uprchlíkům,  

ale skrývají i manželské páry a celé rodiny.
71

 Jakmile byla povstání potlačena, Kateřina II. 

se rozhodla reorganizovat všechny pohraniční oblasti tak, aby ještě více posílila kontrolu nad 

obyvatelstvem a do budoucna podobným povstáním zabránila.
72

 Carská vláda zvolila 

radikální cestu. Bylo zatčeno více než dvacet tisíc lidí. Tisíce z nich byly popraveny bez 
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„Pugačov nějaký čas na ukrajinském území dokonce žil a byl dobře obeznámen se situací ukrajinských rolníků 
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soudu, jiní byli deportováni do věčného otroctví. S cílem zastrašit obyvatelstvo od dalších 

vzpour nařídila carská vláda těla popravených rozvěsit po městech a kolem cest. Značné části 

obyvatelstva z oblastí vzpoury byl zabaven majetek a byl dán, včetně půdy, ruským a dalším 

statkářům. 

Kozácké země k sobě po staletí přitahovaly lidi toužící po svobodě a byly centrem 

protestů. Carská vláda se poté snažila výrazně zvýšit v prostředí kozáků mimo Záporoží podíl 

bohatých a začala rozdávat šlechtické hodnosti a privilegia ve snaze zabránit dalším bouřím.
73

 

Dále působily další významné faktory, které zapříčinily likvidaci Siče. Kupříkladu 

dlouhodobý nesouhlas Záporožců s ruským kolonizačním programem. Při své severní hranici 

s Novým Srbskem se kozáci často střetávali se srbskými kolonisty a docházelo ke sporům. 

Vládě se také nelíbilo, že kozáci brání zničení lesů v jimi obývané oblasti. Dřevo bylo velice 

důležité pro zakládání nových měst a stavění loďstva. Dalším důvodem byl ekonomický 

a hospodářský zájem vlády a bohaté šlechty. Tento fakt obzvláště vyzdvihuje Madariaga 

a naznačuje, že právě zemědělská samostatnost kozáků a snaha o zkomplikování obchodu 

impéria na Černém moři vedla ke zrušení existence Siče.
74

  

Je třeba poznamenat, že kozáci se v roce 1774 vyhýbali vzpourám a snažili se konfliktům 

zabránit. Navíc těsně před jejich rozprášením se do Petrohradu vydala skupina kozáckých 

zástupců ve snaze urovnat vztahy, zachránit situaci. Ovšem tato audience se neuskutečnila, 

v Petrohradě s kozáckou delegací odmítli diskutovat. Tou dobou carevnin favorit Potěmkin 

vydal tajný rozkaz generálu P. A. Tekelimu o zrušení Siče.
75

 Kozáci o tomto činu samozřejmě 

nevěděli. Tekeli se zdržel útoku a nejprve předložil košovému atamanu Kalnyševskému 

carský rozkaz o likvidaci Siče. Kalnyševskyj si vzal čas na rozmyšlenou. Sič se nyní rozdělila 

na dva tábory. První chtěl Sič bránit a bojovat za svá práva, druhý považoval za lepší cestu 

ustoupit a posléze vyjednat obnovení Siče na jiném místě. Nakonec vyhrál hlas opatrnosti 

v čele s Kalnyševským a duchovenstvem.
76

 Dne 5. června 1775 vojska generála Tekeliho 

vstoupila bez bojů do Siče a začala ji pustošit. Vedení Siče se dobrovolně odevzdalo do rukou 

carských jednotek a doufalo, že zabrání krveprolití. Následně bylo vedení Siče včetně 
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atamana Kalnyševského dopraveno do Moskvy.
77

 Po dobytí Siče bylo Kateřině II. sděleno,  

že se při jejím plenění vojska zmocnila na tu dobu ohromné sumy, více než 120 tisíc rublů  

ve zlatě, které nakonec carevna uvolnila na výstavbu měst. Jak se však ukázalo, kozáckou 

staršinu nebylo za co odsoudit. Všechny kozácké prohřešky byly řešeny za předchozích 

panovníků. A tak Potěmkin přišel s nápadem nechat zmizet kozáky beze stopy.
78

 

Dne 3. srpna carevna vydala manifest O zrušení Záporožské Siče, kterým oficiálně 

oznámila zrušení záporožského kozáctva.
79

 V manifestu stálo: „Chtěli bychom oznámit celé 

naší říši, že byla navždy zničena Záporožská Sič včetně jména záporožských kozáků… Dostalo 

se nám povinnosti před Bohem, před impériem, dokonce i před celým lidstvem zničit 

Záporožskou Sič i jméno kozáků a jeho užívání. Z tohoto důvodu dostal 4. června generál-

poručík Tekeli pověření obsadit s vojskem Sič v naprostém pořádku a tichosti a bez odporu 

kozáků… Dnes již není Siče v její politické ohavnosti, tedy ani kozáků tohoto jména…“
80 

Malá část kozácké staršiny dostala šlechtické hodnosti a začala sloužit Potěmkinovi, 

někteří se stali svobodnými rolníky. Velká část kozáků hledala ochranu v Osmanské říši,  

kde jim bylo dovoleno usadit se v deltě řeky Dunaj a založit Zadunajskou Sič.
81

 Tři hlavní 

představitelé Siče, Kalnyševskyj, Holovatyj a Globyj byli posláni do vyhnanství do klášterů. 

Kalnyševskyj byl poslán do Soloveckého kláštera. Ukazem Alexandra I. (1801–1825) 

z roku 1801 byla Kalnyševskému darována milost a mohl si svobodně zvolit místo žití. 

Koncem roku 1775 byl region bývalého Záporoží začleněn do Novoruské gubernie. 
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4 PRAVOBŘEŽNÍ UKRAJINA 

4.1 Situace na Pravobřežní Ukrajině 

I přes postupnou ztrátu své autonomie a samosprávy hetmanát na Levobřeží zřetelně 

zůstal ukrajinským politickým, kulturním a socioekonomickým subjektem a byl spravován 

svými vlastními rodnými elitami přes více než jedno století. To ovšem neplatila pro přibližně 

polovinu Ukrajinců Pravobřeží, které setrvalo pod polskou vládou.
82

 Tato původní vlast 

kozáků a hlavní oblast povstání z let 1648–1654
83

 se zpočátku zdála být předurčená stát se 

centrem pro nové kozácké uspořádání. Ale zničující války období Rujiny změnily území 

Pravobřežní Ukrajiny ve vylidněnou pustinu. Polsko tuto oblast získalo zpět v roce 1667.  

Od roku 1713 Pravobřeží znovu zažilo nastolení polského šlechtického řádu a uspořádání. 

Se svou elitou, převážně popolštěnou a postrádající jakékoliv politické instituce,  

byli Ukrajinci, z nichž většinu tvořili rolníci, bezmocní tváří v tvář extrémnímu 

socioekonomickému a náboženskému útlaku.
84

 V 18. století se v Polsku mezi šlechtou 

rozšířila teorie sarmatismu, která tvrdila, že jedině polská šlechta má nárok na vedoucí 

postavení ve státě, neboť je potomkem původních obyvatel země – Sarmatů.
85

 Sarmatismus 

nejen odůvodňoval výsadní postavení šlechty na úkor ostatního obyvatelstva, ale byl zároveň 

krajně netolerantní k jinověrcům, a to bez ohledu na jejich stavovskou příslušnost. 

Pravoslavná šlechta byla diskriminována. Vítězil názor, že plnoprávným příslušníkem 

šlechtického stavu může být pouze příslušník katolického vyznání. Pravoslavní šlechtici 

nemohli zastávat vedoucí funkce v úřadech či armádě a bylo jim upíráno právo účastnit se 

zasedání v Sejmu. Stejně jako šlechta byli diskriminováni i nekatoličtí měšťané,  

kteří se nemohli podílet na městské samosprávě. 

Na ukrajinském Pravobřeží obnovila v důsledku návratu pod polskou vládu své pozice 

katolická církev, která se silnou podporou polské vlády a armády provedla systematickou 

kampaň a perzekuci mířenou proti pravoslavnému duchovenstvu a obyvatelstvu za účelem 
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jejich konvertování ke katolicismu.
86

 Byla omezena činnost a budování pravoslavných 

vzdělávacích a sociálních institucí. Mimo polskou šlechtu považovalo ukrajinské obyvatelstvo 

za hlavní nepřátele i Židy. Židovské obyvatelstvo se často stávalo terčem pogromů při 

rolnických povstáních. Židé totiž velice často vystupovali jako nájemci a správci dvorů  

a obchodníci, rolnické obyvatelstvo je tudíž bralo, stejně jako Poláky, jako hlavního 

utiskovatele.
87

  

Spolu s katolickou církví se na Pravobřeží vracela i polská šlechta a především magnáti, 

kteří zde obnovovali svá někdejší rozsáhlá panství.
88

  Území bylo rozděleno na čtyři provincie 

– Volyň, Podolí, Braclav a Kyjev.
89

 Převážná část oblastí a zemědělské půdy byla určena 

k prodeji nebo rozdělena mezi několik prominentních magnátských rodin. Polská šlechta 

rozšiřovala na celém Pravobřeží hospodaření ve vlastní režii. V západně položené Volyni 

a v západním Podolí se prosazovala forma šlechtického velkostatku založeného na robotní 

práci poddaných rolníků. Zde byl dostatek rolníků, kteří mohli vykonávat poddanské 

povinnosti, a proto jak se země více osidlovala, požadavky majitelů půdy se navyšovaly. 

Takovýto systém vyžadoval připoutání rolníků k půdě, tedy zavedení nějaké formy 

nevolnictví.  Proto se rolníci ve většině severozápadních oblastí regionu stali nevolníky a byli 

nuceni čtyři až pět dní v týdnu pracovat na šlechtických statcích. Oproti tomu na Kyjevsku, 

Braclavsku a ve východním Podolí byly podmínky poněkud příznivější. Tato území byla 

v důsledku válek ve druhé polovině 17. století vylidněna. Vlastníci těchto obrovských výměr 

půd, respektive správci jejich panství, začali proto zvát kolonisty z hustěji zalidněných 

oblastí, rozdělovat jim půdu a nabízet jim její bezzávazkový pronájem. Noví osadníci byli 

na předem stanovených několik let, tzn. „dobu svobody“, osvobozeni od všech poddanských 

dávek i robot a platili své vrchnosti jen poplatek za používání panské půdy. Připoutávat 

rolníka k půdě bylo za těchto okolností zbytečné, protože pokud odešel, ztratil přidělenou 

půdu i statek, na který pak vrchnost dosadila jiného kolonistu. Dokud bylo osadníků málo, 

mohl také rolník po uplynutí doby svobody místo přijetí poddanských povinností jednoduše 

odejít na panství jiného magnáta, kde ho nikdo neznal. Zde dostal opět příděl půdy 

a osvobození od poddanských povinností na několik dalších let. Při velkém nedostatku 

osadníků se jich zde zpravidla nikdo neptal, odkud přišli. Připoutávání poddaných k půdě 
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na Pravobřeží proto trvalo několik desetiletí a postupovalo tak, jak zde stoupal počet obyvatel 

a snižovala se výměra neobsazené půdy. Rolník zvyklý na osvobození od roboty 

a poddanských povinností se ovšem tím úporněji, třeba i násilně bránil jejich zavedení.  

Počet osobně svobodných rolníků proto zůstával na Pravobřeží vyšší než jinde.
90

 

Oproti venkovu byl proces obnovení městských center v Pravobřeží pomalejší. Kromě 

zničení byla města sužována starými protivníky – šlechtou. Šlechtici podkopávali rozvoj měst 

různými způsoby: početné skupiny řemeslníků a mistrů svého oboru, které pracovaly 

na pozemcích šlechty soupeřily s těmi ve městě; měšťané měli zákaz provozovat živnost 

v lukrativních odvětvích podnikání, jako bylo například mletí, v textilní výrobě a obzvláště 

ve výnosných lihovarech a palírnách; mnoho měst nemělo oficiální název, ale používala 

pouze označení „město“, protože bylo soukromým vlastnictvím magnátů; více než 80 % 

městské populace se skládalo z rolníků a venkovanů, kteří pracovali na okolních pozemcích. 

Navzdory těmto těžkostem se některým městům, jako Luck a Dubno ve Volyni, Kamenec 

Podolský a Bar v Podolí a Umaň, podařilo znatelně růst a rozvíjet, a to především díky aktivní 

úloze, kterou hrála v místním a mezinárodním obchodě.
91

 

4.2 Politická situace v Polsku 

V letech 1763–1764 vrcholila v Polsku krize,
92

 která se měla stát předehrou jeho 

pozdějšího trojího dělení a zániku Polska jako samostatného státu. Zdravotní stav Augusta 

III.
93

 se horšil a v Petrohradě se začali usilovně zabývat tím, kdo by měl být jeho „vhodným 

nástupcem“.
94

 Úmysl Kateřiny II. spočíval v prosazení prorusky orientovaného kandidáta, 

chudého litevského hraběte Stanislava Augusta Poniatowského.
95

 Tato volba měla zaručit,  

že se Polsko jen tak z vnitřních zmatků nevymaní, zůstane slabým státem. Historik 

Milan Švankmajer poukazuje na to, že carevna Kateřina II. neměla v plánu Polsko dělit,  
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 SUBTELNY, O., Ukraine: A History, Toronto 1994, s. 188–190. 
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 Velkou část tohoto obchodu vedli Židé, kteří byli vysoce urbanizováni. Primárním exportem Pravobřeží bylo 

tradičně obilí a skot. Obchod směřoval do zemí západní Evropy anebo do baltských přístavů. Ke konci 18. století 

se však obchodní cesty přesouvají do přístavů na pobřeží Černého moře.  

SUBTELNY, O., Ukraine: A History, Toronto 1994, s. 190. 
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„Polská šlechtická republika byla zmítána permanentními konflikty mezi 16 až 17 rody největších magnátů. 
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navíc i liberum rumpo, jímž na základě nesouhlasu s jediným usnesením mohla být zrušena všechna již přijatá 

usnesení předchozí.“ 

(ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 77.) 
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 August III. (také nazývám jako Fridrich August III.) byl polský král v letech 1733–1763.  
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ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 76. 
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jej přijme.‘.“  

(Tamtéž, s. 78.) 
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ale chtěla „pouze“ silnou kontrolu nad polským územím.
96

 Volba Poniatowského polským 

králem nebyl krok, který by ruská carevna mohla uskutečnit bez podpory dalších mocností. 

Rakousko a Francie byly zásadně proti, zastávaly názor, že do vnitřních záležitostí jiných 

států se nemá zasahovat. Po smrti Augusta III. roku 1763 Kateřina II. uzavřela spojenecký 

pakt s Pruskem (31. března 1764) a zároveň prostřednictvím diplomatů ujišťovala okolní 

státy, že pokud nedojde k porušení polských zákonů a k útisku pravoslavného obyvatelstva, 

nebude do záležitostí v Polsku vstupovat a souhlasí se svobodnou volbou krále.
97

  

V srpnu 1764 byl zvolen polským králem Stanislav August Poniatowski.
98

 Nový král projevil 

však zpočátku jisté nepochopení pro to, co se od něho v Petrohradě očekávalo. Začal hledat 

cesty ke stabilizaci poměrů ve své zemi.
99

 Tyto pokusy o prosazení reforem se však nesetkaly 

s pochopením mocnějších sousedů. 

4.3  První dělení Polska 

Rostoucí zájem o vnitřní polské záležitosti byl zdůvodňován ochranou zájmů 

pravoslavného obyvatelstva
100

 východního území Rzeczypospolité před násilnostmi 

katolíků.
101

 Carismus mohl vést tento svůj „svatý a spravedlivý zápas o víru“ velmi snadno, 

neboť násilnosti a hrubosti místních magnátů vůči pravoslavnému kléru byly prakticky 

beztrestné a nejednou překračovaly všechny meze. Carská vláda měla tedy ve věci 
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 „… původní záměr imperátorky byl přeměnit Polsko tak říkajíc v provincii Ruska.“ 

(ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 132.) 
97

 Toto ruské chování a hru považuje Milan Švankmajer za naprosto nepřípustné.  

„Poskytují-li dějiny diplomacie slušnou kolekci příkladů lží a podvodů, pak je třeba říci, že podíl zahraniční 

politiky ruského impéria na této sbírce není zcela nepatrný. Dějiny diplomacie jsou ovšem i dějinami hrubosti 

a násilnictví mocných zemí vůči menším sousedům. Ani v tom není ruský podíl zanedbatelný. A aby snad 

nevznikl dojem, že tento soud o ruské zahraniční politice je příliš příkrý, uveďme z téže doby (duben 1763) 

instrukci carevny ruskému vyslanci ve Varšavě: ‚Rozhlaste, že jestli se (Poláci) odváží zatknout a odvézt 

na Königstein někoho z přátel Ruska, osídlím svými nepřáteli Sibiř a pustím (na ně) záporožské kozáky, kteří 

ke mně chtějí poslat deputaci s prosbou, aby jim bylo povoleno pomstít se za urážky, kterých se vůči mně 

dopouští polský král.‘ “ 

(Tamtéž, s. 78.) 

K tomuto názoru se přiklání i Marceli Kosman, který poukazuje na tvrdost carevniny diplomacie. 

„…[Kateřina II. byla – pozn. B. K.] ambiciózní panovnice, která postrádala zábrany…“  

(KOSMAN, M., Dějiny Polska, Praha 2011, s. 184.) 
98

„Na odpovídající průběh volby dohlížel ruský vyslanec Hermann Karl Keyserling, jemuž měl vypomáhat 

mladší, ale už značně bezohledný Nikolaj Repnin … Konvokační sněm probíhal bez překvapení, k čemuž 

přispívala přítomnost ruského vojska a soukromých oddílů Familie [název Familie byl používán k označení 

nejvlivnějších polských magnátských rodin – pozn. B. K.]. Protivníci se sice pokoušeli narušit jednání, rychle 

však vyklidili pole, protože se nedočkali pomoci ze zahraničí. Nakonec byl bez sebemenšího projevu odporu 

zvolen Poniatowsky, jenž přijal jméno Stanislav August … Zanedlouho uznalo krále Stanislava II. Augusta 

Rakousko a po něm i Sasko, dva roky po volbě pak i Francie a Turecko [myšleno Osmanská říše – pozn. B. K.].“ 

(Tamtéž, s. 184–185.) 
99

 Navrhl zrušení výsady liberum rumpo a omezení případů, kdy bylo možno použít liberum veto. 
100

 V roce 1761 opat kláštera v Černigově a představitel pravoslavné církve v Pravobřeží M. Javorskyj začal 

organizovat opozici vůči katolickému útisku. Jeho nejdůležitějším činem byla prosba Kateřině II., aby přišla 

na pomoc pravoslavným věřícím na území Polska.  

(SUBTELNY, O., Ukraine: A History, Toronto 1994, s. 190.) 
101

 VLČEK, A., Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria, Brno 2014, s. 150. 
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pravoslavných poddaných Polska vděčnou a trvalou záminku k „nespokojenosti“.
102

 Král se 

skutečně snažil ruské stížnosti vyřešit, ovšem jeho moc byla příliš slabá. Sejm, který se sešel 

ve Varšavě v letech 1767–1768, aby řešil otázku pravoslavného obyvatelstva v Polsku sice 

odsouhlasil rovnoprávnost pravoslavných, nicméně tlak ze strany Ruska i nadále sílil.
103

 

V návaznosti na tento sněm bylo Polsko obsazeno ruskou armádou. Pod hlavičkou udržení 

pořádku byla v únoru 1768 uzavřena rusko-polská dohoda zavazující Rusko dodržovat  

a ochraňovat polskou nedotknutelnost a celistvost.
104

 Problémů uvnitř Polska využily  

na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 18. století rovněž Prusko a Rakousko a obsadily 

některá jeho pohraniční území.
105

 S tímto vývojem nesouhlasila většina polské šlechty  

a vytvořila protiruskou konfederaci.
106

 Vzniku konfederace dopomohl i fakt, že počátek války 

Ruska s Osmanskou říší roku 1768 v Polsku oživil naděje, že se podaří Rusy vytlačit ze země. 

Barská konfederace následně odmítla všechna rozhodnutí Sejmu z let 1767–1768 týkající se 

ruských disidentů.
107

 Díky šířícím se zvěstem o zvěrstvech armády konfederátů  

na Pravobřežní Ukrajině zavládl zmatek. Ukrajinští rolníci se začali cítit ohroženi a v carském 

Rusku začali vidět více a více ochránce pravoslaví a vlastního bezpečí.
108

 Na Ukrajině 

vypuklo krvavé povstání zvané Kolijivščyna.
109

  

4.3.1 Hajdamáci 

Až na relativně malou část kozáků, kteří byli najati, aby sloužili v polské armádě  

či pro polskou šlechtu, kozácké vojsko na Pravobřežní Ukrajině zcela zaniklo. Venkovské 

obyvatelstvo tím pádem postrádalo vedení a možnost postavit se polské šlechtě. Někdejší 

kozácká staršina se do značné míry „rozpustila“ v polské šlechtě v důsledku postupných 

nobilitací, které ale v 18. století zpravidla znamenaly také konverzi ke katolicismu 

a následnou polonizaci. Velká část kozácké černě (chudých kozáků) splynula s rolnickou 

masou, v jejímž rámci si ale zpravidla zachovala osobní svobodu, či s řemeslníky malých 

měst. Část kozáků nacházela uplatnění ve vojvodských milicích, zřizovaných místní šlechtou 

k udržování veřejného pořádku a k boji s lupičskými bandami, anebo v obdobných 
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 ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 128–129. 
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 SERCZYK, W. A., Historia Ukrainy, Wroclaw 1979, s. 190. 
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„To se slavnostně prohlašovalo v době, kdy se již schylovalo k dělení Polska.“ 

(ŠVANKMAJE, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 129.) 
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 Například Spiš. 
106

 Barská konfederace (1768–1772) – ozbrojené hnutí polské šlechty proti králi Stanislavu Augustovi 
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(NOWAK, A., Impérium a ti druzí, Rusko, Polsko a moderní dějiny východní Evropy, Brno 2010, s. 127.) 
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 Pojem „disident“ byl používán ruskou vládou k označení utiskovaných pravoslavných věřících na území 

Polska. 
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 SERCZYK, W. A., Historia Ukrainy, Wroclaw 1979, s. 190. 
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 Povstání Kolijivščyna se věnuji v kapitole 4.3.2. 
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bezpečnostních útvarech městských či soukromých, jež si jednotliví magnáti zřizovali  

a vydržovali na ochranu sebe a svého majetku.
110

 Nicméně se vynořila, byť nahodilá, forma 

odporu. Její účastníci byli nazýváni hajdamáci.
111

   

Objevili se zpočátku jako malé a nepatrné skupinky, ovšem postupně se stali závažnou 

hrozbou pro pravobřežní šlechtu. Jedním z důvodů rostoucího počtu hajdamáků bylo vypršení 

patnácti až dvaceti ročního osvobození od rolnických závazků. Po letech svobody mnoho 

rolníků odmítlo přijmout znevolnění a místo toho dalo přednost přidání se k této formě 

odboje. Na významu přidala i slabost polské armády. Kvůli neochotě šlechty financovat 

velkou armádu se polské jednotky ztenčily na pouhých 18 tisíc mužů. Pouze 4 tisíce vojáků 

bylo rozmístěno na Pravobřeží, což bylo příliš málo na to, aby zajistili pořádek.
112

  

4.3.2 Kolijivščyna
113

 

Ke konci května roku 1768 vyrazily oddíly hajdamáků pod vedením Maksyma 

Zalizňaka
114 

z Montronynského kláštera.  V oddílech byli kromě obyčejných rolníků z celého 

Pravobřeží i kozáci, kteří sloužili ve šlechtických milicích, a zběhlí kozáci ze Záporoží.
115

  

Jak se jednotky pohybovaly směrem na sever do osídlených částí Pravobřeží, Zalizňakovi 

muži vyzývali, aby se další obyvatelé přidali k povstání. Jejich manifesty prohlašovaly: 

„Nadešel čas osvobodit se od otroctví … pomstít se za všechno utrpení, opovržení  

a nevídanou tyranii, kterou jsme snášeli z rukou našich pánů.“
116 

K oddílům se přidávali další 

a další rolníci a potulující se hajdamáci. Povstání bylo navíc podpořeno řadou fiktivních 

prohlášení Kateřiny II., ve kterých vyjadřovala povstalcům podporu. Město po městě padalo 

do rukou povstalců: Čerkasy, Korsuň, Bohuslav a Lysjanka a nakonec Umaň. Umaň, kterou 
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 MAGOSCI, P. R., RYCHLÍK, J., ZYLINSKIJ, B., Dějiny Ukrajiny, Praha 2015, s. 156. 
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 Od začátku 18. století byl tento název používán Poláky pro uprchlé rolníky, kteří se schovávali hluboko 

v lesích, odkud se pravidelně vynořovali, aby plenili osamocené šlechtické statky.  
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tlupy vyhnanců nazvané „opryšky“. Nejznámější z nich byl Oleksa Dovbuš. I přes opakované snahy polských 

autorit „opryšky“ potlačit, tlupy pokračovaly v působení až do doby, kdy se region stal součástí habsburské 

monarchie v roce 1772. 
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 SUBTELNY, O., Ukraine: A History, Toronto 1994, s. 191. 
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(MAGOSCI, P. R., RYCHLÍK, J., ZYLINSKIJ, B., Dějiny Ukrajiny, Praha 2015, s. 160.) 

K jiné variantě původu se přiklání polský historik W. A. Serczyk. „Termín Kolijivščyna [polsky koliszczyna – 

pozn. B. K.] pochází ze slov: ‚kolej‘, ‚kolei‘, ‚kolejno‘ [další, následný – pozn. B. K.]. Na Pravobřeží byl tento 

termín používán pro kozáky, kteří vstoupili do další služby, a také jako označení pro ukrajinské kozácké milice 

při šlechtických dvorech.“ 

(SERCZYK, W. A., Koliszczyna, Kraków 1968, s. 7.) 
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obklíčilo přes dva tisíce hajdamáků, bylo dobře opevněné město, ve kterém našly úkryt tisíce 

šlechticů, katolických kněží a Židů.
117

 Osud města byl zpečetěn, když Ivan Honta,
118

 

důstojník milice Štefana Potockého, přešel s celou svojí jednotkou na stranu vzbouřenců. 

Když se město krátce nato vzdalo, následoval nemilosrdný masakr, při kterém byly brutálně 

zabity tisíce mužů, žen a dětí. Koncem června 1768 celá Kyjevská a Braclavská oblast a části 

Podolí a Volyně se nacházely v rukou rebelů.
119

 Pouze přítomnost polských a ruských 

vojenských jednotek v ostatních západoukrajinských oblastech zabránila povstalcům 

rolnickou válku rozšířit.  

Potlačení vzpoury nečekaně způsobila ruská armáda. Carská politika vůči hajdamákům 

byla nejasná. Na jednu stranu Kateřina II. vystupovala jako ochránce pravoslavného vyznání  

a tento náboženský boj jednoznačně podporovala, na druhou stranu byla vývojem situace 

znepokojena a obávala se možnosti, že by se rebelie mohla rozšířit na Levobřeží.
120

 Nakonec 

panovnice svým armádním velitelům nařídila, aby s povstáním skoncovali. Na základě 

dohody mezi veliteli polské armády a generálem carské armády došlo ke společné akci proti 

rebelům. V noci z 6. na 7. července 1768 ruský generál M. Kretčetnikov pozval nic netušícího 

a důvěřivého Zalizňaka, Hontu a další hajdamácké lídry na banket, při kterém byli zatčeni. 

Ivan Honta a jeho muži byli předáni polským orgánům. Maksym Zalizňak a Záporožci zůstali 

v rukou carských vojsk. Poté začaly represe. Zalizňak a kozáci byli deportováni 

do vyhnanství a Honta popraven. Pravoslaví dostalo na území Polska svobodu vyznání. 
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požadavků. Panin se při tom řídil policejními úvahami: ruští sedláci a rozkolníci v zástupech prchali do Polska, 

zdržovala je jen katolická pronásledování pravoslavných; za svobody vyznání víry, uvažoval Panin, útěky tyto 

se ještě zesílí. … Pravoslavní disidenti neusilovali o politické zrovnoprávnění, protože ho nemohli užívat. 

Pravoslavná ruská šlechta se v Polsku ponejvíce popolštila a pokatoličtila; co se zachovalo, to bylo chudé  

a nevzdělané; mezi pravoslavnými disidenty těžko bylo najíti lidi, kteří zasedali v senátu, zaujímali státní 

hodnosti… Ruská politika měla spolehlivou oporu v hajdamácích. … Jako pravoslavné je podporovali,  

a dokonce podněcovali z Petrohradu; jako sedláky je odevzdávali do rukou polských statkářů, shledávajíce 

selské povstání protizákonným a nebezpečným. Pro takovou nejasnost ruské politiky v Polsku nemohli 

pravoslavní disidenti západní Rusi dlouho pochopit, co vlastně Rusko chce pro ně učinit.“ 

(KLJUČEVSKIJ, V. O.: Ruské dějiny, díl V., Praha 1929, s. 34–35.) 
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Nicméně i tak, v několika dalších letech, polské orgány vykonávaly strašlivou odvetu 

na ukrajinských rolnících. Tisíce z nich zatkly nebo umučily k smrti.
121

  

4.3.3 Připojení území Ukrajiny k ruskému impériu 

Po řadě dalších diplomatických jednání provázených skutečností, že ruské vojsko 

postupně porazilo barskou konfederaci, došlo na konci roku 1772 k dohodě mezi Ruskem, 

Rakouskem a Pruskem o rozdělení třetiny území Rzeczypospolité.
122

 Rakousku připadla část 

Malopolska, Podolí, Volyně a Červené Rusi se Lvovem. Prusku připadly Královské Prusy, 

Varmijsko, severní část Velkopolska a Kujavska. Největší území, ale zároveň s nejmenší 

hustotou zalidnění obsadilo Rusko. Dne 30. září 1773 byla dohoda o dělení Polska 

ratifikována.
123

 Na všechny získané oblasti Kateřina II. začala postupně aplikovat reformy 

dle imperiálního vzoru. 

Dělení Polska je dodnes kontroverzní otázka a názory historiků se různí. Ruský historik 

Sergej Solovjov obhajuje jednání Kateřiny II. a poukazuje, že hlavním aktérem a inspirátorem 

celé akce byl Fridrich II. a jeho vypočítavá diplomacie.
124

 Se Solovjovem souhlasí i další 

ruský historik Dmitrij Ilovajskij.
125

 Fridrichovu vinu a nálepku hlavního strůjce 

nezpochybňuje ani americký historik Lord Eversley.
126

 Milan Švankmajer toto tvrzení naopak 

odmítá a největší vinu klade Rusku.
127

 Polský historik Marceli Kosman poukazuje na to,  
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 SERCZYK, W. A., Historia Ukrainy, Wroclaw 1979, s. 193. 
122

 Rusko 92 tisíc km
2
, 1,3 milionu obyvatel. 

     Rakousko 83 tisíc km
2
, 2,65 milionu obyvatel. 

     Prusko 36 tisíc km
2
, 0,5 milionu obyvatel. 

123
 KOSMAN, M., Dějiny Polska, Praha 2011, s. 188. 

124
„… Fridrich si byl vědom svých zájmů v Polsku…“ 

(СОЛОВЬЕВ, С. М., История России с древнѣйших времен. Том двадцать осьмой, Москва 1878, s. 85.) 

„Rakouskem Fridrich zastrašoval Rusko, Ruskem Rakousko.“ 

(Tamtéž, s. 87.) 

„Ve druhé polovině 18. století, chtě nechtě, Rusko potřebovalo vyrovnat staré účty s Polskem. Dovést dílo 

do konce: 1. ruské národní hnutí, které se dělo pod náboženským praporem; 2. agresivní aspirace Pruska...“ 

(СОЛОВЬЕВ, С. М., История падения Польши, Москва 1863, s. 6.) 

„Mezitím dorazila depeše z Berlína do Petrohradu. Rusko by mělo souhlasit s rozdělením Polska: toto je podle 

něj [Fridricha II. – pozn. B. K.] jediné řešení…“ 

(Tamtéž, s. 134.) 
125

 Ilovajskij za hlavního viníka dělení polska považuje Fridricha II., kterého označuje za závistivého, a Kateřinu 

II. staví do role ochránce pravoslavných věřících na území Polska. 

„Fridrich II. už dlouhou dobu pomýšlel na připojení území oddělujících Prusko od Braniborska a závistivě 

vzhlížel k Rusku a jeho vlivu na varšavský dvůr. Kvůli touze expandovat vstoupil do rozhovorů s petrohradským 

a vídeňským dvorem a přišel s myšlenkou dělení polského celku.“ 

(ИЛОВАЙСКИЙ, Д. И., Новая история: курс старшего возраста, Москва 1868, s. 229.) 
126

„Myslím, že každý, kdo opatrně přezkoumá celé jednání tohoto období, nemůže dojít k jakémukoliv jinému 

závěru, než že Fridrich II. byl zodpovědný za zahájení plánu dělení, že jeho dosažení bylo hlavně, ne-li 

výhradně, kvůli jeho dlouhé a namáhavé snaze.“ 

(EVERSLEY, L., The Partitions of Poland, New York 1973, s. 65.) 
127

„… nejmocnějším účastníkem této loupeže bylo Rusko … kolik kdo dostane, se nerozhodovalo v Berlíně,  

ale v Petrohradě.“ 

(ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 132.) 
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že myšlenka dělení Polska se nejspíš zrodila v hlavě Fridricha II., nicméně zdůrazňuje,  

že hlavním a nejsilnějším vůdcem ze tří mocností bylo Rusko. Kosman ovšem dále naznačuje, 

že k dělení Polska došlo kvůli vnitřním zmatkům Rzeczypospolité a bojům mezi 

magnátskými rodinami.
128

 Ruský historik Ključevskij klade hlavní vinu Prusku, politickou 

likvidaci Polska jako celku považuje za špatnou a bere ji jako hlubokou ránu pro Slovany. 

Ovšem zároveň říká, že dělení Polska je nejskvělejší stránkou zahraniční politiky Kateřiny II. 

a Rusko si vzalo to, co mu odjakživa patřilo.
129

 Autoři publikace Dějiny Rakouska naopak  

                                                           
128

 Marceli Kosman se přiklání k názoru, že inspirátorem celé akce byl kvůli své nenasytnosti Fridrich II. 

„Fridrich se cítil natolik silný, že okamžitě po obsazení císařského Slezska už začal pomýšlet na novou kořist,  

jíž se měly stát Královské Prusy.“ 

(KOSMAN, M., Dějiny Polska, Praha 2011, s. 185.) 

Nicméně největší odpovědnost dává Kateřině II., která byla dle Kosmana nejsilnější osobností a vystupovala 

jako opravdová majitelka Polska. 

„V květnu 1772, kdy už byla podepsána deklarace o dělení polského území, přislíbil Stanislav II. August 

písemně novému ruskému vyslanci (Kaspar von Saldern), že s ním bude konzultovat předávání úřadů, 

starostenství, a dokonce i vyznamenání. Kateřinin zástupce pak vyzval k zachování klidu a ubezpečil poddané 

o ochraně ze strany své panovnice.“ 

(Tamtéž, s. 187.) 

Kosman upozorňuje na fakt, že se spory uvnitř magnátských rodin napříč celým Polskem neuklidnily  

ani v nejvyhrocenějším okamžiku. Polsko se dle něj nesemklo, nechovalo se jako jeden národ a neuvědomovalo 

si hrozbu svých sousedů. 

„Když zbytky barských konfederátů, aniž by ze strany sousedů postřehly hrozivé nebezpečí, spolu vedly ostré 

spory, místo aby se semkly, došlo na dvorech sousedních mocností ke konečnému rozhodnutí … Petrohrad  

a Vídeň – po mnoha měsících důvěrných rozhovorů a utajované korespondence – na jaře 1772 kladně 

odpověděly na iniciativu z Berlína. Ani jedna ze stran ostatně neměla zájem na tom, aby popřála sluchu 

povstalcům, kteří se vzbouřili proti svému králi a hledali útočiště za hranicemi Rzeczypospolité.“ 

(Tamtéž, s. 187.) 
129

„Značná část ruského národa byla v hranicích polsko-litevského státu. Obě polovice Ruska, západní 

a východní, po celá staletí se snažily navzájem se spojit. Bylo nevyhnutelno vzíti západní Rus Polsku.“ 

(KLJUČEVSKIJ, V. O.: Ruské dějiny, díl V., Praha 1929, s. 25.) 

„… v Berlíně se zrodila myšlenka polských dělení. Tato myšlenka, neopatrně osvojená Kateřinou, dala docela 

neočekávaný směr polské otázce. Tím se stalo, že otázka politického sjednocení západní Rusi, postupně 

se znetvořujíc, přešla v otázku politického zničení Polska … Takové rozřešení polské otázky neodpovídalo 

zájmům Ruska.“ 

(Tamtéž, s. 35.) 

„Byla to veliká ztráta pro Slovanstvo. Přímý zájem Ruska vyžadoval sjednocení západní Rusi, a ne zničení 

Polska. Dějiny ukazovaly Rusku vzíti Polsku to, co bylo u něho ruské, ale nepodněcovaly je děliti se o Polsko 

s dvěma německými státy. Nastávalo uvésti Polsko do jeho etnografických hranic tím, že by bylo zbaveno 

ruských oblastí, které uchvátilo a utiskovalo, tj. z Polska mělo býti učiněno skutečné polské Polsko, a nedělati 

z něho Polsko německé.“ 

(Tamtéž, s. 36.) 

„Když chtějí říci nejlepší o její vládě, tu mluví o jejích zahraničních skutcích, o dělení Polska.“ 

(Tamtéž, s. 28.) 

S Ključevského názorem, že Rusko si vzalo území, které mu odedávna patřilo, nesouhlasí Švankmajer. 

„Rozchvácení Polska bylo později ruskými historiky obhajováno jako ‚připojení historicky ruských území‘.  

Tuto ‚argumentaci‘ snad není třeba ani příliš rozebírat. Především je věcně zcela nesmyslná: ani Ukrajinu, ani 

Litvu a ani Kuronsko nelze považovat za ‚historická území‘. Tato území nikdy nebyla součástí Moskevské Rusi. 

Ukrajina byla sice kdysi součástí Kyjevské Rusi, ale ta nebyla ‚historicky ruským územím‘.“ 

(ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 187.) 
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za strůjce nápadu polského dělení považují jak Prusko, tak i Rusko. Habsburský podíl sice 

přiznává, nicméně poukazuje, že Marie Terezie toto řešení přijímá s odporem.
130

  

4.4 Druhé a třetí dělení Polska 

Prvním dělením Polska však ruské vměšování do polských záležitostí nekončilo. 

Rzeczpospolita byla v podstatě ruským protektorátem a polský král pouhou loutkou. Vyslanec 

Ruska Repnin se účastnil jednání jak polského sněmu, tak tzv. Stálé rady
131

 a „doporučoval“, 

co Polsko má a co nemá dělat.
132

  

Vývoj evropské politiky vedl k druhému a následně i třetímu dělení Polska. Druhého 

dělení Polska se účastnilo Rusko a Prusko. Smlouva o dělení Polska byla podepsána  

23. ledna 1793. Prusko získalo Velkopolsko, Toruň a Gdaňsk, Rusko část běloruského 

území.
133

 Dne 24. října 1795 došlo k třetí dohodě o dělení polského území mezi Ruskem, 

Pruskem a Rakouskem a 25. listopadu 1795 následovala abdikace polského krále.
134
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 „Roku 1772 císař Josef II. podpořil rusko-pruské dělení Polska a navzdory matčiným protestům uchvátil 

rozsáhlá území mezi Slezskem a severními Karpaty, která byla později označována jako ‚Království Haliče 

a Lodomerie‘ se správním centrem ve Lvově.“ 

(HLAVAČKA, M., MĚŘÍNSKÝ Z., POLÍVKA, M., VEBER, V., VOREL, P., WIHODA, M., Dějiny Rakouska, 

Praha 2010, s. 340.) 
131

 Nejvyšší státní orgán Rzeczypospolité. 
132

 VLČEK, A., Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria, Brno 2014, s. 150. 
133

 KOSMAN, M., Dějiny Polska, Praha 2011, s. 198.) 

Rusko 250 tisíc km
2
. 

Prusko 58 tisíc km
2
. 

134
 Tamtéž, s. 200.  

Rusko 120 tisíc km
2
. 

Prusko 48 tisíc km
2
. 

Rakousko 47 tisíc km
2
. 
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5 JIŽNÍ UKRAJINA 

5.1  Výsledek mírové smlouvy z Küčük-Kajnardži a připojení Krymu 

k Rusku 

Mírová smlouva z Küčük-Kajnardži mezi Ruskem a Osmanskou říší z 21. července 1774 

ukončila druhou (1768–1774) ze šesti rusko-tureckých válek 18. a 19. století. Dokument  

se skládal z předmluvy, 28 článků a tajné přílohy.
135

 Na ruské straně byl podepsán  

Nikolaj V. Repnin a Osmanskou říši zastupovali Ahmed Resmi Efendi a Ibrahim Münib 

Efendi. Toto ujednání mělo pro Rusko veliký význam především díky posunu jižních hranic. 

Územní zisk byl ohraničen ústím řek Dněpr a Jižní Bug a oblastí Kerčského poloostrova 

(včetně pevnosti Kerč a Jenikale).
136

 Tento mír rušil všechny dřívější smlouvy a dohody, 

mimo jiné i zákaz přítomnosti ruské flotily na Černém a Azovském moři.
137

 Nyní měly ruské 

obchodní lodě právo na volnou plavbu v osmanských vodách a pohyb úžinami, ovšem 

vojenské loďstvo smělo zůstat pouze na Černém moři. Získání těchto jižních oblastí ovlivnilo 

i vývoj hospodářství a obchodu.  

Další významný zisk, který vyplýval z mírové dohody, byl ten, že se Krymský chanát stal 

„nezávislým“ na Osmanské říši. Osmanská vláda zdržovala ratifikaci mírové smlouvy 

(uskutečnila se až v lednu 1775) a i nadále se vměšovala do záležitostí Krymského chanátu. 

Roku 1777 obsadila vojska Osmanské říše území mezi řekami Dněstr a Jižní Bug, které 

patřilo Tatarům. V dubnu 1777 byl pod hrozbou ruské vojenské intervence „zvolen“ za chána 

Ruskem podporovaný Šagin-Girej. Krátce poté se však krymští Tataři proti němu vzbouřili 

a zvolili si nového chána. Zásahem armády Alexandra Suvorova bylo povstání v únoru 1778 

potlačeno a Šagin-Girej byl znovu dosazen na trůn.
138

 Petrohrad si uvědomoval, že Krym 

nemůže zůstat pouze nezávislým, protože by toto území bylo neustále místem střetů a bojů. 

Začal tedy utvářet plány, které by dopomohly k začlenění Krymu do impéria. Osmanská říše 

si toto nebezpečí a možný výsledek uvědomovala. Snažila se proto této hrozbě předejít  

a odmítala uznat Šagin-Gireje za krymského chána.
139

 V září 1778 bylo 32 tisíc křesťanských 

obyvatel Krymu, Řeků a Arménů, přesídleno do jihoruských gubernií. Následkem toho došlo 

k oslabení krymské ekonomiky a k posílení závislosti na Rusku. Roku 1779 bylo mezi 

Ruskem a Osmanskou říší podepsáním konvence dosaženo kompromisu. Úmluva potvrdila 
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 ДРУЖИНИНА, Е. И., Кючук-Кайнарджийский мир, Москва 1955, s. 278. 
136 

Toto území při pobřeží Černého moře mělo Rusko v držení v letech 1774–1782.  
137

 Tento fakt vyplýval z Bělehradské dohody, uzavřené roku 1739. 
138 

ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 162. 
139

 Tamtéž, s. 162. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%ADrov%C3%A1_smlouva_z_K%C3%BC%C4%8D%C3%BCk-Kainard%C5%BEi&action=edit&redlink=1
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zásadní body küčük-kajnardžského míru, uznala Šagin-Gireje chánem, přidělovala 

osmanskému sultánovi jisté pravomoci při jmenování chána a potvrzovala Osmanům území 

mezi Jižním Bugem a Dněstrem. Krymští Tataři však těmto slibům nevěřili, bouřili se a boje 

o Krym nadále pokračovaly. V květnu 1782 musel Šagin-Girej uprchnout pod ochranu Rusů. 

V srpnu 1782 vpadlo ruské vojsko znovu na Krym a v červenci 1783 byl Krym anektován.
140

 

Pro ukrajinské území měla smlouva z Küčük-Kajnardži několik důsledků. Dle Oresta 

Subtelného byl küčük-kajnardžský mír hlavním důvodem a startem likvidace ukrajinské 

autonomie. V průběhu války s Osmanskou říší Rusko potřebovalo pomoc a náklonnost  

ze strany ukrajinského obyvatelstva, ovšem po válce tato potřeba odpadla.
141

 Carevna 

Kateřina II. vedla s Osmanskou říší v letech 1787–1791 další válku s cílem udržet Krym  

a dovést do konce „řecký projekt“. Tento krok vymyšlený Potěmkinem kritizuje 

Ključevskij.
142

 Válka byla ukončena mírovým jednáním v Jasech. Mírem byla stvrzena 

platnost küčük-kajnardžského míru z roku 1774, připojení Krymu k Rusku a ruské držení 

severního pobřeží Černého moře. Rusko vrátilo Osmanské říši Besarábii, Moldavsko  

a Valašsko. Bosporská úžina zůstala v rukou Osmanské říše.
143

 

5.2  Kolonizace jihu 

Díky výsledkům rusko-turecké války (1768–1774) dosáhlo Rusko velkých zahraničně 

politických úspěchů. Především se jednalo o připojení jižní úrodné a doposud téměř 

neosídlené oblasti k ruské říši. V této kapitole dějin sehrál významnou roli kníže  

Grigorij A. Potěmkin. Největší část života proto trávil právě zde a jeho hlavním cílem bylo 

přeměnit toto liduprázdné teritorium v „kvetoucí kraj“ impéria a vybudovat základnu ruské 

černomořské flotily.
144
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 ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001, s. 162–163. 
141

„Cílem bylo rozsáhlé území při pobřeží Černého moře a Osmany ovládané Černé moře, které nabízelo přístup 

ke Středozemnímu moři a světovému obchodu. Dokud byla potřeba pomoci Ukrajiny v této jižní expanzi, tak 

bylo hetmanátu dovoleno existovat. Ale po mírové dohodě z Küčük-Kajnardži v roce 1774, která uzavřela 

úspěšnou ruskou válku s Osmany a uznala ruskou přítomnost na Černém moři a jeho svrchovanost  

nad Krymským chanátem, ukrajinská autonomie byla nuceně odsouzena k zániku.“ 

(SUBTELNY, O., Ukraine: A History, Toronto 1994, s. 173–175.) 
142

„… tak byla vedena i druhá válka v letech 1787–1791. Přímý cíl záležel v udržení Krymu r. 1783 připojeného; 

ale vedle něho vystoupil do popředí proslulý ‚řecký projekt‘, tj. plán obnovy Byzantské říše. Ve skutečnosti 

ovoce těžké a drahé druhé války vedlo k získání Očakova a udržení toho, co už mělo náležeti Rusku podle 

smlouvy, kterou skončila válka první.“ 

(KLJUČEVSKIJ, V. O.: Ruské dějiny, díl V., Praha 1929, s. 33.) 

„Potěmkin natropil mnoho hluku svým proslulým řeckým projektem. Poslední Kateřinin oblíbenec Zubov chtěl 

jíti v stopách svého smělého předchůdce.“ 

(Tamtéž, s. 37.) 
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Potěmkin ovšem nebyl první, kdo přišel s myšlenkou a plánem kolonizace jižních území. 

Již 22. března 1764 vydala petrohradská vláda Plán rozdělení půdy v Novoruské gubernii  

a jejího osidlování. Na plánu se podílel tehdejší gubernátor Novoruska A. P. Melgunov  

a bratři N. I. a P. I. Paninové. Celá gubernie byla rozdělena na pozemky po 26 desjatinách 

(půda s lesem) a po 30 desjatinách (půda bez lesa). Pozemky se nesměly dále dělit a měly 

navždy zůstat v původní výměře. 

Již v průběhu rusko-tureckých bojů se jasně odhalila potřeba osídlení a hospodářského 

rozvoje jižních teritorií. Pusté kraje nebyly nijak chráněny, a představovaly tak lehko 

obsaditelná místa pro osmanská vojska. Dalším faktorem, který se zajisté podílel 

na kolonizaci, byl osobní zájem šlechty. Šlechta zde chtěla rozšiřovat svůj vliv a budovat 

obchodní vztahy nejen s novými sousedy, ale využít i možnosti proplouvat Černým mořem  

a šířit své zájmy ve vzdálených zemích. 

Kolonizace probíhá již během první poloviny 18. století, ale aktivně se rozvíjí až s rokem 

1776, kdy začíná v historii kolonizace Nového Ruska nová etapa.
145

 Byla rozprášena 

Záporožská Sič, Krymský chanát byl pod nadvládou Ruska, roku 1783 byl anektován Krym 

a oslabena Osmanská říše. Všechny zmíněné okolnosti nahrávaly rychlému osidlování těchto 

úrodných oblastí. Hlavní roli v osidlování hrají statkáři a s nimi tzv. „statkářská 

kolonizace“.
146

 Ovšem statkáři do těchto míst své rolníky ze středoruských gubernií příliš 

neposílali. V mnohem větší míře se zde usazovali ukrajinští rolníci, kteří na přechod měli  

v té době ještě právo.  

V letech 1776–1781 byl na území Nového Ruska a bývalé Záporožské Siče postaven 

velký počet nových vesnic a osad, které se zachovaly i v následujících letech. Posléze vlna 

výstavby upadá. Nově příchozí osadníci už nová sídla nezakládají a usazují se v již 

existujících. 

S kolonizací dále vzrostla úroveň hospodářství jižního Ruska. Rozvinulo se zemědělství, 

pastevectví, sadařství, vinařství, drobný průmysl a obchod. Celkově lze říci, že v průběhu 

80. let a v první polovině 90. let 18. století byla oblast severního pobřeží Černého moře 

oblastí s největší mírou nárůstu obyvatelstva, i když tempo přesidlování postupně klesalo. 

Na osidlování měli hlavní podíl přistěhovalci z Levobřežní Ukrajiny.
147
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5.3 Zahraniční kolonisté 

Na kolonizaci jižních oblastí se podíleli i zahraniční kolonisté. Ruská vláda již v prosinci 

1762 vydala manifest, publikovaný po celé Evropě, jímž zvala do země cizí kolonisty, 

s výjimkou Židů, kteří byli v duchu dávné tradice nežádoucí (teprve v roce 1769 povolila 

Kateřina II. Židům usazovat se v Novém Rusku).
148

 Potěmkin byl v této otázce velice aktivní, 

chtěl na panovnici udělat dojem a začal se silným kolonizačním programem. V období mezi 

mírem z Küčük-Kajnardži a připojením Krymu přišlo na území Nového Ruska mnoho 

zahraničních kolonistů. Patřili mezi ně obyvatelé Osmanské říše, Kavkazu a Balkánského 

poloostrova. V zájmu záštity zahraničního obyvatelstva zahrnula ruská vláda do mírové 

smlouvy z Küčük-Kajnardži vyhlášky týkající se ochrany proti represím. Tato ustanovení byla 

impulsem pro hromadné přesidlování Moldavanů, Bulharů, Albánců, Řeků a Poláků.  

Dále na ruském území zůstávaly celé pluky osmanské armády.
149

 Roku 1776 začalo 

přesidlování polského obyvatelstva. Do jižních oblastí je lákala především vyhláška  

o možnosti rozvoje řemesel a obchodu. Mimořádnou skupinu kolonistů představují Švédi 

z estonského ostrova Dagö (Hiiumaa). Na této vlně kolonizace se osobně podílel  

I. M. Sinelniko,
150

 jenž z ostrova přivezl 880 Švédů (mužů i žen), kteří se usídlili v budoucím 

městě Beryslav. Ovšem status zahraničních kolonistů jim byl přidělen až roku 1880.
151

 

Kolonisté byli do Nového Ruska přitahováni volnými pozemky a různými privilegii 

osvobození od daně (alespoň pro první dvě nebo tři dekády pobytu). Obzvláště preferováni 

byli Němci, kteří byli mimo výše uvedená privilegia osvobozeni i od vojenské služby, byl jim 

povolen neomezený bezcelní obchod a bylo jim umožněno volně prodávat sůl a lihoviny. 

Z důvodu špatných životních podmínek po sedmileté válce ve střední Evropě využili katoličtí, 

a zvláště protestantští Němci několika ruských nařízení (vydaných v letech 1763,  

1789 a 1790) a přistěhovali se na ukrajinskou step.
152

 Tito a další přistěhovalci, kteří 

následovali ve velkých počtech během začátku 19. století, založili četné kolonie podél pobřeží 

Černého moře, mezi Jižním Bugem a Dunajem, a stali se známí jako černomořští Němci. 

5.4  Města 

Aby se z jižních gubernií stal „kvetoucí kraj“, bylo třeba zde postavit města, přístavy 

a pevnosti. V jižních oblastech se do té doby nacházel pouze Rostov, Azov a Taganrog.  

Z Azova a Taganrogu byly rozvaliny a později se stejně musely obnovit. Krym na tom nebyl 
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o mnoho lépe. Právě mezi největší a z dnešního pohledu nejviditelnější Potěmkinovy úspěchy 

patří výstavba měst. Města byla stavěna dle západoevropských vzorů a na jejich plánech se 

podíleli odborníci z evropských zemí. Pochopitelně některé Potěmkinovy investice byly 

nákladné a neproduktivní. Během carevniny cesty na Krym v roce 1784 se bezhlavě snažil  

o zakládání osad podél celé její cesty přes jižní Ukrajinu. Výsledkem bylo, že mnohé osady 

sestávaly z pouhých jednoduchých fasád a kulis, z čehož vzniklo úsloví „Potěmkinova 

vesnice“.
153

  

Mezi první založená města patří Cherson, ležící na dolním toku Dněpru. Město bylo 

založeno 19. října roku 1778. Cherson měl být hlavním obchodním centrem jižního Ruska, 

sídlem černomořské flotily a admirality. Nicméně po výstavbě Nikolajeva a Sevastopolu 

město svou dominantní roli ztratilo. Nacházely se zde loděnice pro říční dopravu a byl  

to konečný bod vodní cesty ze středoruských gubernií.  

Po anexi Krymu začal Potěmkin stavět druhou mořskou základnu dál na jihu Krymského 

poloostrova Sevastopol (1783).
154

 Na výstavbě Sevastopolu se podíleli například vojenští 

a námořní velitelé jako A. V. Suvorov, F. F. Ušakov a M. L. Lazarev. V souvislosti 

s vyhláškou Kateřiny II. z 13. srpna 1783 se Sevastopol stal hlavní námořní základnou říše.
155

 

Pro výstavbu nového hlavního guberniálního města Jekatěrinoslav bylo vybráno místo 

na pravém břehu Dněpru.
156

 Jekatěrinoslav se v Potěmkinových plánech měl stát druhým 

Petrohradem. Ovšem původně mělo město stát při ústí řeky Samary. Pro nevyhovující 

geografické a klimatické podmínky bylo nakonec vybráno právě místo na pravém břehu řeky 

Dněpr. V této oblasti byla dříve velká koncentrace vesnic a měst záporožského kozáctva – 

například Starý a Nový Kodak, Kamenka a Polovica.  

Kolonizace jižního ukrajinského území má několik zvláštností. Je zajímavá tím, že zde 

neexistuje síť menších měst. Vznikají pouze velká centra uprostřed pustých stepí. Téměř 

všechna města byla navíc postavena na místech, kde už předtím stála starší sídla. Výstavba 

nových měst byla velmi nákladná nejen po finanční stránce, ale stála také mnoho lidských 

životů. V 19. století ale velká část center upadá a nevyvíjí se tak impozantně, jak bylo 

plánováno. Na pozadí těchto pádů zažívá svůj monumentální růst Oděsa, založená roku 1794, 

která se stává nejdůležitějším městem jihu.
157

 Město se v následujících letech mění  
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v metropoli a svým růstem konkuruje Moskvě a Petrohradu. Oděsa navíc v první polovině 

19. století využívá statut bezcelního přístavního města.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat otázky týkající se ukrajinského území s důrazem 

na politiku vedenou carevnou Kateřinou II. v rozmezí let 1762–1796. Ruská carevna navazuje 

na směr politiky svých předchůdců, především cara Petra I. (1682–1725). Její politika je 

vedena k unifikaci říše a vyrovnání rozdílů v jednotlivých oblastech. V době carevniny vlády 

jsou ukrajinské svobody omezovány. 

Během třiceti čtyř let panování se Kateřině II. podařilo kompletně, mimo části, které 

získala při dělení Polska habsburská monarchie, ukrajinské země připojit k ruské říši. Ruští 

historici 19. století Ključevskij a Ilovajskij ji díky tomu, a samozřejmě i díky dalším 

zahraničněpolitickým úspěchům, řadí mezi osobnosti, které se nejvíce zasloužily o územní 

velikost ruského impéria.
158

 V průběhu vlády Kateřiny II. byly ukrajinské země k Rusku 

začleněny nejen územně, ale i administrativně. Dle jednotného carského vzoru jsou měněny 

soudy, guberniální místní a finanční úřady, policejní organizace a armáda. Tato politika 

nevychází pouze z ukrajinské otázky. Administrativními změnami prochází během vlády 

Kateřiny II. všechny ruské gubernie a nově připojené oblasti.  

Do začátku vlády cara Petra I. měla v ruském impériu dominantní postavení pravoslavná 

církev. Církev vystupovala nejen jako zprostředkovatel víry, ale také jako vlastník půdy, 

majetku a nevolníků. Od nástupu Petra I. na trůn se statut pravoslavné církve mění, prochází 

reformací a je začleněna do struktur státu.
159

 Petr I. započal sekularizační politiku vedenou 

proti pravoslavné církvi tím, že sáhl do majetkových práv církve, kterou podřídil státu. 

Kateřina II. v sekularizaci pokračuje a reformy zavádí na všechny části carského Ruska. 

Duchovenstvu je konfiskován majetek, z církevních rolníků se stávají rolníci státní.  

Tato církevní politika není na řešení ukrajinského problému přímo závislá, nicméně se stává 

součástí církevní politiky ruského státu. Aktuální je zejména po připojení nově získaných 

oblastí v důsledku dělení Polska. Před dělením Polska hrála na území Rzeczypospolité 

dominantní roli katolická a uniatská církev a vyznavači pravoslaví na Pravobřežní Ukrajině 

byli pronásledováni. Po dělení Polska a připojení tohoto území k Rusku se situace mění 

a pravoslaví je na bývalém Pravobřeží uznáno jako státní náboženství. Ruská vláda na tomto 
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území vede politiku, která je zaměřena na potlačení vlivu uniatské a katolické církve.  

Je cíleno na věřící, kteří během polské vlády konvertovali k uniatské a katolické církvi,  

a snahou je přivést je zpět k pravoslaví. 

V 80. letech 18. století dochází v celém impériu k občanským reformám a změnám 

ve společenských stavech. Tento proces ovlivnilo vydání Darovací listiny šlechtě,  

která se dotkla všech oblastí Ruska. Kateřina II. navazuje na svého manžela cara Petra III. 

(období vlády leden–červenec 1762), který roku 1762 šlechtu osvobodil od povinné státní 

služby. Vydáním Darovací listiny šlechtě roku 1785 Kateřina II. šlechtě potvrzuje osvobození 

od služby státu, osobní a soudní privilegia a majetková práva.
160

 Šlechta získává absolutní 

právo na své rolníky, na které je pohlíženo jako na soukromé vlastnictví, s nímž může 

obchodovat, může posílat své poddané do vyhnanství a rolníkům je zároveň zakázáno podávat 

jakékoliv stížnosti na své pány. Listina dále definovala pravidla pro sestavování 

rodokmenných šlechtických knih a popisovala systém šlechtické samosprávy. Před vydáním 

Darovací listiny šlechtě ukrajinská šlechta a nejvyšší kozácká elita procházejí procesy,  

které vedou k jejímu začlenění do systému šlechty ruské. Kozácká elita sice nezískala 

politická autonomní práva a možnost svobodné vlády, které požívala za dob hetmanátu, 

nicméně získala privilegia daná Darovací listinou šlechtě a stejné postavení jako šlechta 

ruská. Tímto způsobem Kateřina II. dostává ukrajinskou aristokracii na svoji stranu. 

Ukrajinská šlechta se poruštila (společensky i kulturně) a přestává se upínat k zisku 

politických autonomních práv. Důsledkem Darovací listiny šlechtě tak byla nejen proměna 

stavu šlechty, ale definitivní podrobení si rolnického obyvatelstva, které ztratilo svá práva. 

Pro ukrajinské rolnictvo na území bývalého hetmanátu to mělo ten následek, že rolníci ztrácí 

uchovávané právo svobodného stěhování. Tímto nařízením byl proces zavádění nevolnictví 

dokončen.  

Kateřina II. začala cestu začlenění ukrajinského prostoru k Rusku ve Slobodské Ukrajině. 

Otázka Slobodské Ukrajiny byla rozřešena velmi rychle. Neexistovala zde totiž žádná tradiční 

kozácká vláda a administrativa jako v hetmanátu. Po zrušení jezdeckých pluků a sjednocení 

carské správy se Slobodská Ukrajina velmi rychle a bez komplikací stává součástí carství. 

Záležitost hetmanátu byla složitější. Hetmanát měl po celou dobu své existence jistou formu 

vlastního kozáckého vedení a místní správy, která byla někdy více, někdy méně ze strany 

ruského panovníka tolerována. Úmysl zcela zrušit úřad hetmanátu měl již Petr I. Tento proces 

sice nedokončil, nicméně zřídil instituci prvního maloruského kolegia, které se mělo starat  
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o záležitosti ruské části Ukrajiny. Kateřina II. na Petra I. navazuje a proces likvidace 

hetmanátu dovádí do konce. Dva roky po svém nástupu, roku 1764 úřad hetmanátu a funkci 

hetmana zcela ruší, nahrazuje jej druhým maloruským kolegiem a do historie se zapisuje jako 

ta, která kozákům definitivně vzala jejich svobody a naději na vlastní samostatnou vládu.  

Po zrušení úřadu hetmana následovala likvidace Záporožské Siče. Záporožská Sič byl 

jakýsi stát ve státě, politická a vojenská kozácká organizace s dlouhou historií, která 

si zachovávala své svobody. Po míru v Küčük-Kajnardži a prvním dělení Polska roku 1772 

potřeba Siče jako ochranného štítu jižních hranic opadá a snižuje se význam záporožské 

armády. Kromě toho byly dalšími příčinami likvidace obavy petrohradské vlády z politické, 

vojenské a hospodářské samostatnosti kozáků, nesouhlas s carským kolonizačním programem 

a série selských povstání.  

Kateřina II. na jižní Ukrajině navazuje na snahu Petra I. získat přístup k Černému moři  

a k Rusku připojit jižní úrodné oblasti. Ruská carevna k této snaze přidává další plán, 

tzv. řecký projekt, který spočíval v ovládnutí úžin Bospor a Dardanely, rozdělení území 

Osmanské říše a následném zavedení vlastní dynastie s centrem v Konstantinopoli. Po míru 

v Küčük-Kajnardži panovnice Kateřina II. získává území Černého moře a právo volné plavby. 

Jižní území Ukrajiny díky kolonizaci a budování nových měst dostává novou tvář a zdejší 

přístavy se stávají hlavní tepnou zahraničního obchodu. Kraj přestává být neosídlenou stepí 

a vzhledem k přítomnosti kolonistů z nejrůznějších zemí se stává multikulturním.  

Kateřina II. je v očích O. Subtelného, R. Massieho a P. Magocsiho považována 

za panovnici, která zapříčinila likvidaci ukrajinské autonomie.
161

 Kriticky vůči projevům 

samoděržavné vlády Kateřiny II. ve vnitřní politice carské říše, na rozdíl od pozitivního 

hodnocení její zahraniční politiky, vystupuje i ruský historik V. Ključevskij. Ve svém díle 

se ale spíše zabývá Ruskem jako celkem. Ključevskij především napadá vydání Darovací 

listiny šlechtě, která měla dle jeho názoru největší zásluhu na rozšíření nevolnictví. 

Z ukrajinského prostoru vyzdvihuje pouze ztrátu práva svobodného stěhování rolníků.
162

 

S řešením ukrajinské otázky přímo ve své monografii o Kateřině II. nesouhlasí 

M. Švankmajer. Švankmajer tvrdí, že: „Likvidací ukrajinské autonomie bylo ve skutečnosti 

řešení ukrajinské otázky odloženo do budoucna. Navenek úspěšná vláda Kateřiny II. pouze 

zatížila konto generací příštích. ‚Vyřešila’ ukrajinskou otázku tím, že potlačila jakýkoliv 
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pokus o její řešení.“
163

 Dle Švankmajera je výsledkem: „… upřímná a po generace 

přežívající nenávist Ukrajinců k ‚Moskalům’.“
164

 Kriticky vystupuje i Isabel de Madariaga. 

Dle jejího názoru bylo k problému ukrajinské otázky přistupováno s totálním pohrdáním  

a přehlížením etnického složení a místních tradic, a poukazuje na carevnin nedostatek 

nápaditého a originálního chápání a znalostí.
165

  

Není pochyb o tom, že politické postavení ukrajinského historického prostoru se během 

vlády Kateřiny II. značně zhoršilo a došlo k omezení autonomních práv. Snahy o likvidaci 

ukrajinské autonomie existovaly již za předchozích panovníků. Do strategických míst byly 

umisťovány ruské vojenské posádky a v civilní správě zastávali funkce představitelé carské 

vlády. Kateřina II. proces centralizace říše završuje. Ukrajinská otázka se stává součástí 

procesu centralizace a unifikace říše. Ruská carevna Ukrajinu unifikuje administrativně, 

jazykově a společensky. Levobřežní hetmanát ztrácí své svobody a mizí vysoká kozácká 

společnost, která se dříve snažila o samostatnou vládu a správu vlastních institucí. Postoj 

Kateřiny II. k Ukrajině zůstává i nadále kontroverzní a vyvolává diskuze. 
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Příloha č. 1.: mapa – ruské impérium a dělení Polska 
(Zdroj: MADARIAGA, I. de, Russia in the Age of Catherine the Great, New Haven 1981.) 

Příloha č. 2.: mapa – rusko-turecké války v letech 1768–1774 a v letech 1787–1791 
(Zdroj: MADARIAGA, I. de, Russia in the Age of Catherine the Great, New Haven 1981.) 
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Příloha č. 3.: mapa – Záporoží a Nová Rus 
(Zdroj: MAGOCSI, P. R., RYCHLÍK, J., ZYLINSKIJ, B., Dějiny Ukrajiny, Praha 2015.) 

 


