
Rusko 1825 - 1914 
 
Roku 1825 umírá car Alexandr I (1801-1825) (Slavkov). Po něm nastupuje jeho syn Mikuláš I 
(1825-1855), ten vyjadřoval odpor jak proti západu, tak proti liberalismu. Stanovil 3 pilíře ruské 
říše: 
1) pravoslaví 2) samoděržaví 3) ruská národnost. Rozšířil tajnou policii, i přesto se zde vytváří 
opozice, ta má 2 proudy: a) slavjanofilové - cesta mezi absolutismem a liberalismem b) západníci - 
obdiv kapitalistické západní společnosti. 
Po jeho smrti nastupuje Alexandr II (1855-1881).  Neúspěch v Krymské válce ho nutil reformovat: 
1) Roku 1861 (1781- u nás Josef II.) zrušil nevolnictví. 2) soudnictví - šlechtické soudy nahrazeny 
státními 3) zemstva - samosprávné orgány šlechty, rozhodovaly o hosp. záležitostech. 4) dumy - 
něco na způsob parlamentu 
Narodnaja volja (svoboda lidu) - tzv. národníci - skupina, jejíž cílem bylo zavraždění Alexandra II. 
Alexandr III. (1881-1894) - samovláda a represe. Po něm vládne Mikuláš II. 
Zahraniční politika je orientována na Francii. Rusové se obávají Německa, proto se spolčují i s 
Británií. Roku 1900 získáva Rusko Mandžusko na úkor Číny. To se nelíbí Japonsku- V letech 1904-
1905 propukáze mezi R a J válka. Japonci napadají v roce 1904 Port Arthur. Japonci zde vyhráli 
stejně jako později u Mukdenu a v námořní bitvě u Cušimi. Poté je v USA uzavřen mír - Rusko 
musí upustit od svých záměrů v Koreii a vzdát se poloostrova Sachalin a Port Arthuru. 
V lednu 1905 je v Moskvě demonstrace - až 135k lidí, podepisuje se petice - rovnost, 8h pracovní 
doba, svobody. Revoluce vedená popem Gaponem vojensky potlačena - tzv. krvavá neděle. 
Zpráva o potlačení se rychle šířila -> vznikají tzv. Sověty dělnických zástupů - rady dělníků.  
 
Mikuláš II. je nucen reformovat. Slibuje že zřídí státní dumu - to se stane říjnovým manifestem v 
roce 1905 - duma je státním orgánem. Politické strany působící v Rusku: 
1) Okťabristé - hlásí se k říjnovému diplomu, konzervativní. 
2) Kadeti - konstitučně demokratická strana - konstituční monarchie podle západního vzoru 
3) Trudovikové - byli to rolničtí poslanci - všelidové vlastnictví půdy 
4) Eseři - socialisté 
5) Menševici - sociální demokraté 
6) Bolševici - Vladimír Iljič Uljanov = Mikuláš Lenin 


