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ÚVOD  
Mikuláš II. Alexandrovič Romanov je známý jako poslední ruský car, který pod 

nátlakem abdikoval a ukončil tak dlouhou éru carismu v Rusku. Byl to člověk, který 

nebyl svou povahou předurčený stát se panovníkem, ale roku 1894 se tak stalo a 

Mikuláš se musel ujmout nové úlohy, ze které se strachoval ještě dříve, než přišla. 

Carská koruna v sobě neměla pro Mikuláše nic, po čem by toužil a „vznášela se nad 

jeho hlavou jako Damoklův meč.“1 Car Mikuláš II. lpěl na neomezené samovládě, 

vlastním konečném rozhodování a na některých maličkostech, proto byl v očích 

některých Evropanů tyranem. Jeho vláda byla plná katastrof a těžkých okamžiků, ale 

díky přesvědčení, že všechno, co se děje, se děje z boží vůle, mu pomáhalo se vyrovnat 

s jeho osudem a žít život až nepochopitelně vyrovnaně.  

 

Cíle a struktura práce 
Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat biograficky koncipovaný obraz ruského 

cara Mikuláše II. od jeho narození roku 1868, až do smrti roku 1918. Důraz je kladen na 

nejdůležitější události a jejich příčiny, jež významně ovlivnily jeho život a podílely se 

na formování Mikulášovy osobnosti. Dalším cílem je zjistit, jaký vliv měla jeho 

nerozhodná povaha, víra v božský původ carské moci a snaha uhájit samoděržaví na 

řešení státnických záležitostí. V tomto ohledu je též pozornost věnována rodině a 

významným osobnostem, které ovlivnily Mikulášovu vládu a rozhodování ve vypjatých 

okamžicích. Práce se primárně nezabývá problematikou politické a zahraniční situace 

carské vlády, tyto otázky jsou zmiňovány pouze v přímé souvislosti s Mikulášem II. 

 Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol, každá z nich se věnuje důležitým 

životním etapám života Mikuláše II. Kapitoly jsou dále, pro lepší přehlednost, 

rozděleny do dalších podkapitol. První část práce je zaměřena na Mikulášovo mládí a 

dospívání. Po stručném nástinu Mikulášova dětství jsou představeny životy jeho rodičů 

– cara Alexandra III. a Marie Fjodorovny. Po absolvování praktické vojenské výchovy 

byl Mikuláš vyslán na velkou výpravu po různých státech. V japonském Ocu na něj byl 

spáchán neúspěšný atentát a tato zkušenost v něm zanechala nenávist k Japoncům. Této 

                                                             
1 THOMA, Helga, Z trůnu na popraviště, tragický konec korunovaných hlav, Praha, 2000, s. 202. 
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problematice, ale také seznámení s jeho ženou Alicí (Alexandra Fjodorovna) jsou 

věnovány dvě poslední podkapitoly. 

 Druhá kapitola se zabývá nejdůležitějšími událostmi Mikulášova života, jež se 

odehrály do roku 1905. Pozornost je věnována samotné korunovaci na ruského cara, 

rodinnému životu a prvním státnickým povinnostem. Mikuláš se snažil prosadit zásady 

samovlády, udržovat moc u dvora a pokračovat v otcově úspěšné politice. Následující 

podkapitola je zaměřena na zahraniční politiku, především ve Střední Asii a Dálném 

východě. V poslední podkapitole je analyzována Rusko-japonská válka.  

 Následující rozsáhlá část práce analyzuje carovu vládu v letech 1905–1917, kdy 

se Mikuláš musel vypořádat s nelehkou situací, která nastala po prohrané válce 

s Japonskem, následným revolučním rokem 1905, vydáním manifestu 30. října 1905, 

jenž obyvatelstvu sliboval demokratické reformy. Dále se zabývám Rasputinem, Petrem 

Stolypinem a dalšími významnými politiky. Pozornost je také věnována období první 

světové války, carově působení v armádě a poté důležitému roku 1917, kdy byl Mikuláš 

donucen abdikovat a bylo rozhodnuto o jeho uvěznění. 

 V závěrečné části práce jsou popsány poslední měsíce a dny vězněné carské 

rodiny v Carském Selu, Tobolsku a její následné vyvraždění v Jekatěrinburgu. Částečně 

se pozornost autorky soustřeďovala i na politické události během carovy internace. 

V poslední části je stručně nastíněna situace po 17. červenci 1918. V rámci těchto 

událostí jsou také zmíněny postoje a jednání nové bolševické vlády. 

 

  Rozbor literatury a pramenů 
Při psaní své práce jsem vycházela především z česky psané literatury, ale použila jsem 

také cizojazyčné zdroje. Jako základní přehled tohoto tématu jsem využila dílo Mikuláš 

II. a jeho svět (Rusko 1894–1917) od českého historika Václava Vebra. V této knize se 

autor zabývá nejen biografií panovníka, ale také jeho dobou – dějinami Ruska na 

počátku 20. století. Dílo mi bylo přínosné zejména díky přehlednému výkladu o stavu 

Ruska v době nástupu Mikuláše a jeho vnitřní i zahraniční politice. Autor se také věnuje 

problémům náboženským, analyzuje vnitropolitický vývoj ruské říše, revoluce, války i 

problematiku neruských národů. V samostatném oddílu pak přibližuje rok 1917, 

vyvraždění carské rodiny a nástup bolševiků.  Dále se opírám o poměrně rozsáhlé dílo 

Lidská tragédie, ruská revoluce 1891–1924. Jedná se o knihu britského historika 
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Orlanda Figese, jenž se věnuje ruským dějinám. Autor podrobně popisuje ruskou 

revoluci, její společenské kořeny a postupné upevňování revoluční moci, také zde 

zachycuje reakce veřejnosti a její následnou srážku s carským samoděržavím. Rovněž 

využívám knihy od rakouské historičky a publicistky Elizabeth Heresch Mikuláš II. 

poslední ruský car a Alexandra, tragédie poslední carevny a od historika Edvarda 

Radzinského Poslední car: zavraždění Mikuláše II. a jeho rodiny. Jedná se o 

popularizační literaturu, nicméně jsem zde nalezla informace o soukromém a rodinném 

životě cara Mikuláše II. Tyto publikace vycházejí z deníkových záznamů cara Mikuláše 

II. a poskytují zajímavá fakta o carevně Alexandře, carských dětech či dalších 

příslušnících dynastie. Od Elizabeth Heresch jsem dále využila knihu Vražda carské 

rodiny, případ Jekatěrinburg 1918 a ztracené klenoty Romanovců, neboť přináší nová 

objasnění k případu vyvraždění carské rodiny a popisuje pátrání od jeho počátku v roce 

1918 až do roku 2007, kdy došlo k identifikaci tělesných pozůstatků carské rodiny. 

Čerpala jsem také ze svědectví těch, kteří často přicházeli do styku s carskou rodinou. 

Pracovala jsem zejména se vzpomínkami švýcarského učitele francouzštiny carských 

dětí Pierra Gilliarda Император Николай II. и его семья (Imperator Nikolaj II. i jego 

sem´ja). Za velice významný zdroj informací považuji deník samotného cara – Deník 

cara Mikuláše II. Car Mikuláš II. zde zaznamenal svou každodenní činnost, také popsal 

své myšlenky, pocity či důležité okamžiky z jeho života. Další důležitá kniha pochází 

od N. A. Sokolovova Zavraždění carské rodiny, dokumenty a vyšetřování. Tyto osobní 

vzpomínky jsou velice přínosné, neboť autor zde zaznamenal vše, co prožil a vykládá 

fakta soudního vyšetřování vraždy celé carské rodiny. K podkapitole, která se zabývá 

Rusko-japonskou válkou, jsem využila podrobnou práci Richarda Connaughtna 

Vycházející slunce a skolený medvěd, Rusko-japonská válka 1904–1905, kde autor líčí 

situaci obou zemí již před vypuknutím války a poté přechází k samotnému konfliktu, 

analyzuje strategii Japonska a Ruska a uvádí všechny klíčové faktory střetu. A dále dílo 

Rusko-japonská válka, Port Arthur 1904–1905. Kniha první: Válka začala na moři od 

Milana Jelínka. Pro zachycení prostředí v Rusku na přelomu 19. a 20. století a pro lepší 

pochopení ruských a sovětských dějin 20. století jsem využila knihy Martina Malia 

Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991. Toto dílo detailně analyzuje důsledky 

politických rozhodnutí a věnuje se uvažování o podobě státu, ale i charakteru nového 

režimu. Také jsem využila knihu od Milana Švankmajera Dějiny Ruska či dílo Dějiny 

východních Slovanů, I – III od Josefa Macůrka. 
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1. MLÁDÍ A DOSPÍVÁNÍ MIKULÁŠE 

1.1 DĚTSTVÍ 
Mikuláš Alexandrovič Romanov se narodil 6. května 1868 [18. května 1868] v Carském 

Selu, prožil zde většinu svého dětství, než se s rodiči přestěhoval do Gatčiny. Protože 

jeho otec tehdy ještě nevládl, nebyl Mikuláš zahalen do purpuru. Šlo o starodávnou 

byzantskou tradici, podle níž se dětem vládnoucích císařů po určitém rituálu dostávalo 

přídomku „narozen v purpuru“. 6. květen se v ruské ortodoxní církvi slaví jako památný 

den svatého Joba. „Narodil jsem se v den trpícího Joba,“2 později Mikuláš neustále 

opakoval. Mikuláš byl hluboce zbožný a mysticky založený člověk, a že přišel na svět 

v den svatého Joba, zbožného trpitele, pokládal za znamení osudu a po celý život se této 

myšlenky nemohl zbavit.  

Mikuláš byl nejstarší z pěti dětí. Bratr Alexandr, jenž se narodil po Mikulášovi, 

zemřel již po roce. Poté se ještě narodil Georgij, Xenie, Michail a Olga. Mikuláš a jeho 

o 3 roky mladší bratr Georgij tvořili od raného dětství nerozlučnou dvojici – podobně 

jako jejich nejmladší sourozenci Michail a Olga. Mikuláš se už v mládí musel 

s Georgijem rozloučit, ten byl vzhledem k počínající tuberkulóze stále častěji posílán na 

léčení na Kavkaz, kde také na tuto nemoc zemřel.3 Od roku 1877 chodil Mikuláš do 

soukromé školy. Plán vzdělání byl odsouhlasen jeho otcem a byl rozložen do 12 let, 8 

let gymnázia a 4 roků vysoké školy, v níž studoval vybrané obory z oblasti historie, 

práva, vojenství a ekonomiky. „Byla to zvláštní škola, učitelé jen přednášeli, zeptat se 

na cokoli či zkoušet měli zakázáno. Takže učitelé věděli, co odpřednášeli, co však 

zůstalo v hlavách jejich žáků, byla velká neznámá. Tento styl si Mikuláš osvojil i 

v dospělosti, vyslechl desítky a stovky hlášení a podnětů, téměř nikdy na ně přímo 

nereagoval, maximálně naznačil svůj postoj, ale protiargumenty vždy jen bez diskuze 

vyslechl, rozhodoval se pak sám, často jen na základě získaného dojmu, nejobvykleji 

pod vlivem svých četných informátorů.“4 Díky svému vzdělání nabyl Mikuláš znalostí a 

šarmu absolventa anglické školy. Byl vynikající tanečník a velmi dobrý střelec, jezdil 

na koni a exceloval v několika dalších sportech. „Anglicky hovořil jako oxfordský 

profesor.“5 Pro jeho dokonalou angličtinu ho při různých občanských a rodinných 

                                                             
2 HERESCH, Elizabeth, Mikuláš II. poslední ruský car, Liberec, 1996, s. 8. 
3 Tamtéž, s. 8. 
4 VEBER, Václav, Mikuláš II. a jeho svět (Rusko 1894-1917), Praha, 2000, s. 18 - 19. 
5 FIGES, Orlando, Lidská tragédie, Ruská revoluce 1891-1924, Praha, 2000, s. 45. 
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setkáních v Evropě zaměňovali za jeho anglického bratrance George, který mu navíc 

byl i podobný. Mladý následník trůnu byl podle všeho jazykově nadaný. Výborně 

ovládal francouzštinu a i němčinu se naučil téměř perfektně, jak bylo možné poznat 

z příběhů a dopisů, které pro radost již v mládí psal v tomto jazyce. Jeho chování, 

mravy a způsoby byly vynikající. Jeho bratranec a spolužák zároveň - velkokníže 

Alexandr ho považoval za jednoho z nejzdvořilejších mužů v Evropě.6 

Mikuláš začal roku 1880, kdy mu bylo 12 let, psát krátké satirické příběhy, jež 

byly přínosné v dvojím ohledu. Na jedné straně svědčily o již zcela vyvinutých 

vlastnostech a postojích Mikuláše. Objevil se v nich jeho utajený humor, láska i 

antipatie a také působivý lakonický styl. Tento Mikulášův sklon ke stručnosti byl 

s přibývajícími lety stále patrnější, jak je zřejmé z carových deníků. Později to byl jeden 

z nejcharakterističtějších rysů jeho carské korespondence. Na mnohé stránkové rozbory 

a hlášení svých ministrů většinou odpovídal jen několika větami. Na druhé straně tyto 

zmíněné příběhy velmi zřetelně odrážely historické pozadí, především pak vztah mezi 

Ruskem a Německem, „jak také prozrazuje název Dva Němci - vystupují v nich dva 

hlavní hrdinové, které Mikuláš pojmenoval Válkomil a Hlavobol.“7 

Roku 1882 dostal Mikuláš od matky darem památník se zlatou ořízkou, 

s deskami vykládanými drahocenným dřevem. Tato skvostná knížka se stala prvním 

sešitem deníku. „Důvod, který Nikolaje v roce 1882 přiměl, aby si od té doby nepřetržitě 

vedl deník, souvisí s osudovým dnem ruských dějin, jímž byl 1. březen 1881.“8 V tento 

osudný den byl zavražděn car Alexandr II.9, Mikulášův děd a také panovník, jenž se 

pokoušel o reformy v Rusku. Snažil se dát Rusku ústavu, která by jeho feudální 

despotickou říši zařadila mezi evropské civilizované státy. Byla zde ale revolučně 

naladěná mládež, která se obávala, že ústava přinese uspokojení veřejnosti, které si 

nepřáli a současně se domnívali, že by to zpomalilo blížící se revoluci. Teroristé 

z organizace Narodnaja volja10 měli tehdy za sebou sedm neúspěšných atentátů na cara. 

Stálo je to 21 ortelů smrti, přesto připravili další atentát na panovníka. „Alexandr II. byl 

smrtelně raněn bombou vyrobenou v jednom petrohradském bytě. Bomba, která zabila 

pravoslavného cara, byla ukryta ve velikonočním mazanci. K Zimnímu paláci se 
                                                             
6 HERESCH, Mikuláš II., s. 12. 
7Tamtéž, s. 14. 
8 RADZINSKIJ, Edvard Stanislavič, Poslední car: zavraždění Mikuláše II. a jeho rodiny, Praha, 1993, s. 
15. 
9 Ruský car vládnoucí v letech 1855-1881. 
10 Vůle lidu, ruská tajná organizace. 
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přehnal kočár s vojenským doprovodem. Seděl v něm mohutný holohlavý muž a s ním 

třináctiletý chlapec – nový car Alexandr III. a jeho syn Nikolaj, který se toho dne stal 

následníkem ruského trůnu.“11 Na podzim roku 1882 se Mikuláš naučil písničku, která 

na něj velice zapůsobila, proto si ji zapsal na přední stranu obálky svého prvního 

deníku. Uvedl ji slovy: „Píseň, kterou jsme zpívali, když se jeden z nás schovával …“ 

Tam dolů po řece, 

dolů po Kazance 

šedá kačice pluje. 

Tam dolů po břehu, 

po vysokém břehu 

švarný junák putuje. 

Má on plavé vlásky,  

kučeravé vlásky, 

takto sobě notuje: 

Kdo mé plavé vlásky,  

kučeravé vlásky, 

kdo je bude česávat? 

Jeho plavé vlásky, 

kučeravé vlásky, 

stará bába česala. 

Kdož ona je češe, 

krev potůčkem teče, 

neplač pro mě, má milá.12 

Touto lidovou písni o stařeně Smrti, jež rozčesává vlasy mrtvého junáka, Mikuláš 

započal svůj deník, který si vedl nepřetržitě 36 let. Začal roku 1882 v Gatčině a skončil 

roku 1918 jako vězeň v Jekatěrinburgu. 

 

 

                                                             
11 RADZINSKIJ, Poslední car, s. 16. 
12 Tamtéž, s. 18. 
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1.2 RODIČE 
„Nesčetné dynastické sňatky způsobily, že na začátku 20. století nekolovala v žilách 

ruských carů z rodu Romanovců už téměř žádná ruská krev.“13 Již od dob Petra III., 

který už sám byl napůl Němec, si carové vybírali manželky v německých či jiných 

panovnických domech. A tak alespoň výchova měla učinit z carských dětí opravdové 

Rusy. 

Mikulášův otec byl car Alexandr III. Alexandrovič, syn cara Alexandra II. 

Nikolajeviče a Marie Alexandrovny (Marie Hesenské). Car Alexandr III. byl panovník, 

který inklinoval k silnému imperialismu a postupně zrušil mnohé svobody, které zavedl 

jeho předchůdce. Alexandr byl mladším synem Alexandra II., a tak se na vládu vůbec 

nepřipravoval, byl pozdě vzdělán a o velké znalosti ani neusiloval.  Na trůn nastoupil 

roku 1881, ve věku 36 let. „Nic než absolutní monarchii carského typu Alexandr III. 

neuznával, i nepatrný ústupek považoval za škodlivý. Byl velmi autoritativní. Odmítl 

reformy svého otce Alexandra II. jako státu škodlivé a neprospívající a vytkl si za cíl 

obnovit starý režim. Vzorem mu byla vláda Mikuláše I., ve spolupráci s osobitým 

vládním okolím konsolidovat privilegia šlechty a byrokracie a rozhodně, tvrdým 

násilím, upevnit vládu a vymýtit zcela protivládní skupiny, tendence i myšlení.“14 Car 

Alexandr III. vstoupil na trůn s úvahou, která byla v jeho případě pochopitelná: otec 

zaváděl reformy, a jak to skončilo? Jeho zavražděním. Proto byl do vlády povolán 

Konstantin Petrovič Pobědonoscev15 - „vyschlý stařík s odstátýma ušima a se sípavým 

dechem velkého inkvizitora, ztrápeného věčným půstem.“16 „Je jako mráz: zabraňuje 

dalšímu hnití, ale růst při něm nebude nic.“17 Takto charakterizoval Pobědonosceva 

jeden z ruských publicistů. 

Alexandr vládl Rusku, tak jako středověký pán svému dědičnému lénu. Svoji 

moc soustředil ve vlastních rukou a ministrům uděloval příkazy jako generál ve válce. 

Dokonce i jako správný autokrat vypadal – byl mimořádně urostlý a téměř 190 cm 

vysoký, měl strnulý obličej rámovaný impozantním černým vousem. „Legenda praví, 

že v roce 1888 dokonce zachránil vlastní rodinu od jisté smrti tím, že svými 

herkulovskými rameny podepřel bortící se ocelovou konstrukci jídelního vozu carského 
                                                             
13 RADZINSKIJ, Poslední car, s. 17. 
14 VEBER, s. 15. 
15 Ruský právník, politik, předseda nejvyššího synodu, vychovatel Mikuláše II. a přední ideolog jak 
Mikuláše II., tak Alexandra III. 
16 RADZINSKIJ, Poslední car, s. 21. 
17 Tamtéž, s. 21. 
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vlaku, která cestou na Krym vykolejili revolucionáři. Jedinou jeho slabostí, jak se zdá, 

byla osudová záliba v destilátech. Když mu vypověděly ledviny službu, carevna mu 

zakázala pít. Vyřešil to tak, že si nechal ušít speciální boty s tajnou skrýší, do které se 

pohodlně vešla placatka koňaku.“18 Car Alexandr III. nevedl žádnou válku, spíše z obav 

před následky než z přesvědčení o užitečnosti míru, přesto pro anglickou královnu 

Viktorii zůstal barbarským a tyranským Asiatem. Alexandr byl antisemitou a svým 

postojem inicioval řadu nových protižidovských zákonů.19 

Mikulášova matka - rozená princezna Žofie (Sofie) Dagmara, dcera dánského 

krále Kristiána IX., i přes svou nepochybnou odlišnost, Alexandra ideálně doplňovala. 

U příležitosti své svatby s ruským následníkem trůnu přijala východní ortodoxní 

křesťanství a s ním i nové jméno Marie Fjodorovna. Princezna Dagmar byla původně 

zasnoubena s Nikolajem, nejstarším synem Alexandra II. Ten však zemřel v Nizze na 

TBC, a tak se novým následníkem trůnu stal Alexandr. Alexandr společně s titulem 

převzal i jeho snoubenku. Jejich manželství bylo šťastné. Vzešel z něho početný zástup 

dětí, vychovávali Mikuláše i jeho 2 bratry Georgije (Jiří 1871-1899) a Michaila (Míša 

1878-1918) i sestry Xenii (1875-1960) a Olgu (1882-1960) v poslušnosti a velké úctě 

před starými carskými hodnotami. 20 

Alexandr, po otcově zavraždění, žil s rodinou v Gatčině, západně od Petrohradu. 

V Petrohradě pobýval od Nového roku do velkého postu. Pořádal carské plesy, jež 

všechny zahraniční diplomaty ohromovaly asiatským přepychem. Vše bylo pouze efekt, 

neboť skutečný domov rodiny byl právě v Gatčině.  Několik let po převzetí vlády 

Alexandr přemístil rezidenci do Aničkovova paláce v centru hlavního města. Alexandr 

měl toto sídlo raději než Zimní palác, kde vyřizoval pouze své úřední a vládní 

povinnosti. „Carská rodina měla ve zvyku, a car Mikuláš to později také dodržoval, 

pobývat na Krymu v bělověžském pralese, kam se jezdilo na lov vysoké zvěře, zvláště 

zubrů, na jachtě na Baltickém moři či na jeho pobřeží u Rigy, nejčastěji však ve 

Finsku.“21 Car Alexandr III., i přes veškerou lásku ke svým dětem dbal na to, aby 

nebyly rozmazlené. Všechny děti spaly na polních lůžkách a každé ráno podstupovaly 

studenou koupel.22 Bohatství gatčinského paláce, v němž byly uloženy poklady a 

                                                             
18 FIGES, Lidská tragédie, s. 45. 
19 ŠVANKMAJER, Milan, Dějiny Ruska, Praha, 2010, s. 277. 
20 VEBER, s. 16. 
21 Tamtéž, s. 18. 
22 THOMA, s. 201. 
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drahocenné předměty mnoha carských generací, se v životě dětí neodrazilo. Jejich život 

byl prostý, vyznačoval se disciplínou a především zachováváním ruských tradic. 

Marie si vždy, na rozdíl od Alexandra, vychutnávala všechny příležitosti 

k reprezentaci, na dvorních plesech vystupovala jako skutečná carevna v nádherných 

róbách. Dokonale reprezentovala carský rod a byla opravdovou první dámou 

společnosti, v rámci rodiny však neprojevovala mnoho mateřského citu. I v rodině pro 

ni na prvním místě byla etiketa. Pro Mikuláše, k němuž měla zvláštní vnitřní vztah, byla 

Marie nejdůležitější osobou v rodině. Matce Mikuláš svěřoval vše, co se neodvážil říci 

otci.  Jeho dopisy matce vypovídají o tom, že byla jedinou osobou v Mikulášově okolí, 

jíž se otevřeně svěřoval se svými osobními i politickými názory a u níž hledal radu a 

oporu. Skutečnost, že byl od své matky oddělen a byl mezi nimi znemožněn jakýkoli 

kontakt, pociťoval Mikuláš po své abdikaci ze všeho nejbolestněji.23 Rodinná 

soudržnost byla pro Mikuláše od raného dětství závazným vzorem, který později 

dodržoval i ve vlastním rodinném životě. 

 

1.3 NÁSLEDNÍK TRŮNU 
Roku 1884 se konala svatba nejmladšího bratra Alexandra III. – Sergeje Alexandroviče 

s hesenskou princeznou Alžbětou (Ella) a díky této příležitosti do Ruska přijela i její o 

osm let mladší sestra Alix. Tehdy se dvanáctiletá Alix a šestnáctiletý Mikuláš viděli 

poprvé. Ve svém deníku Mikuláš až dodatečně, po 10 letech, prozradil, jak si ji 

zamiloval. Dne 17. října 1888 Mikuláš poprvé zázrakem unikl smrti: nedaleko 

Charkova došlo k těžké havárii carského vlaku. „Byl to osudný den pro všechny. 

Všichni jsme mohli přijít o život, jen vůle boží tomu zabránila. Při snídani náš vlak 

vykolejil. Jídelna a vagón jsou rozbité, ale my jsme z toho vyvázli bez úhony. Dvacet lidí 

při tom přišlo o život a šestnáct je raněných. Ve stanici Lozovaja se konaly bohoslužby 

a zádušní mše.“24 

Mikuláš rostl ve stínu svého velkého otce a postupně si začal uvědomovat, že se 

mu nemůže vyrovnat. Od přírody byl plachého a dětského vzhledu a jeho rodiče, 

říkávali mi Nicky, s ním i dlouho po pubertě, zacházeli jako s malým chlapcem. Zvláště 

Alexandr na něj hleděl jako na nezralé dítě a také s ním takto jednal. „Alexandr, který 

                                                             
23 HERESCH, Mikuláš II, s. 12. 
24 RADZINSKIJ, Poslední car, s 22. 
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nevěděl nic o fyzických a emocionálních komplexech, považoval svého syna za slabocha 

a trochu blbce. Říkával mu slečinka a soudil, že připravovat ho na úkoly vládnutí nemá 

smysl. Když hrabě Witte, jeho ministr financí, nadhodil, že je načase uvádět následníka 

trůnu do státních záležitostí, vypadal Alexandr překvapeně.“25 Alexandr poslal 

Mikuláše do důstojnického sboru gardy a doufal, že mu armáda upevní charakter a 

naučí ho něco o světě.  Mikuláš byl tedy roku 1887, jako devatenáctiletý mladý muž, 

vyslán na praktickou vojenskou výchovu. A byl skutečně ve svém živlu, armádu 

miloval. Přestěhoval se z Aničkovova paláce do kasáren při vojenském učilišti 

v Krásném Selu a v každém ohledu si vychutnával život vojáka. Podle představ svého 

otce neměl Mikuláš podřizovat vojenskou výchovu pouze praktickému armádnímu 

výcviku, ale měl se seznámit i s dalšími stupni vojenských hodností a jejich hlavními 

úkoly. V prvním roce sloužil Mikuláš jako poddůstojník, za dva roky se stal velitelem 

prvního a druhého oddílu První dělostřelecké baterie gardové kavalerie a poté byl 

povýšen na velitele jízdních gardových husarů pluku Jeho Veličenstva. Také se stal 

poručíkem a nakonec velitelem roty Preobraženského dělostřeleckého pluku, jenž 

představoval elitu ruské armády. Právě do této uniformy se Mikuláš později přednostně 

oblékal při výjimečných příležitostech či ve významných svátečních dnech.26 „Hodnost 

plukovníka Preobraženského gardového pluku, kterou mu udělil jeho otec, zůstala 

navždy jeho pýchou. Odmítl vyšší hodnost dokonce i za první světové války, kdy zastával 

postavení vrchního velitele. To poškodilo jeho prestiž v armádě, kde mu neřekli jinak 

než plukovník Romanov.“27 

Car Alexandr III. poslal svého syna na velkou výpravu s malou pánskou 

společností. Dne 23. října 1890 opustila výprava Gatčinu. Doprovázel ho kníže 

Barjatinskij, kníže Uchtomskij, kníže Volkov, kníže Kočubej, řecký korunní princ Jiří a 

jeho bratr Georgij, který s nimi cestoval až do Indie, ale kvůli nemoci se musel vrátiti 

zpět do Ruska. Byli na cestě více než rok a navštívili Varšavu, Vídeň, kde je poctil 

osobní návštěvou císař František Josef, dále Káhiru, Řecko, Ceylon, kde se setkal se 

svým bratrancem Sandrem (velkovévoda Alexandr Michailovič), který byl lovit slony 

v džungli. Jejich další zastávka byla v Singapuru, poté navštívili Bangkok, 

                                                             
25 FIGES, Lidská tragédie, s. 45. 
26 HERESCH, Mikuláš II, s. 16. 
27 FIGES, Lidská tragédie, s. 46. 
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Jihovýchodní Indii, Čínu a v březnu 1891 expedice dorazila také do britské kolonie 

Hong Kong. Tato cesta měla rozšířit Mikulášův politický rozhled. 28 

Cestou si Mikuláš zaznamenával do deníku stejné banality a triviality jako doma 

- strohé poznámky o počasí, vzdálenostech, které každý den urazili, dobu prvního 

spatření země a odjezdu z ní či poznámky ze společnosti u jídla a tak dále. „Rozšiřování 

obzorů a pozorování života jako by se ho na cestě netýkalo. Jediný trvalý následek, 

který tato cesta přinesla, nebyl šťastný, v japonském Ocu o vlásek unikl pokusu o 

atentát, který podnikl jakýsi vyšinutý terorista. Tato zkušenost v něm zanechala 

hlubokou nenávist k Japoncům.“29 Od té doby označoval Mikuláš Japonce ve svém 

deníku jako „opice“.30 V Rusku cenzura tuto příhodu utajila, ale Alexandr ji zveličil a 

nařídil synovy, aby opustil Japonsko. Mikulášovi zůstal po úderu šavlí trvalý šrám na 

hlavě. Při zpáteční cestě položil Mikuláš základní kámen nejvýchodnější stanice – 

plánované transsibiřské magistrále na Sibiři, ve Vladivostoku a také navštívil Tobolsk. 

„10. července 1891. V 7 hodin jsme dorazili do Tobolska za šeravého světla a v přístavu 

nás jako obvykle přivítal starosta s chlebem a solí, občané města Ťumeně, řemeslnictvo 

s pohoštěním a čestná stráž. Nasedl jsem do kočáru a jel jsem do chrámu po svérázných 

prkenných ulicích. Z chrámu jsme si šli prohlédnout sakristii, kde je uložena většina 

věcí, které souvisí s podrobením Sibiře. Potom jsem jel do muzea, tam mě nejvíc zaujal 

zvon, vypovězený sem z Ugliče za to, že bil na poplach v den smrti careviče 

Dimitrije.“31 Za několik let byl i sám Mikuláš, stejně jako zvon, vypovězen do 

Tobolska. Jako vězeň se pokoušel vylézt na zledovatělou závěj, odkud si chtěl 

prohlédnout město, na které se v mládí tak rád díval, ale nepodařilo se mu to. 

Mikuláš by nebyl pravý Rus, kdyby neměl rád balet, který v této době zažíval 

rozkvět v podobě děl Petra Iljiče Čajkovského. Petěrburské divadlo občas navštěvovalo 

vojenské jednotky, aby pobavilo vojáky a důstojníky. Patřil k němu i baletní soubor, ve 

kterém působila Matylda Krzesiňská. Matylda se narodila roku 1872 a pocházela 

z polské taneční rodiny. Její otec Felix inscenoval baletní představení a sám tančil se 

všemi známými balerínami té doby. V létě roku 1890, Mikulášovi bylo 22 let, se do této 

baletky zamiloval. Alexandrovi se tento vztah nelíbil, vytýkal Mikulášovi, že tento 

                                                             
28 WARTH, Robert D., Nicholas II. the life and reign of Russia´s last monarch, London, 1997, s. 9 - 11. 
29 FIGES, Lidská tragédie, s. 46. 
30 HERESCH, Mikuláš II, s. 24. 
31 RADZINSKIJ, Poslední car, s 33. 
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poměr neodpovídá postavení následníka trůnu a nabádal ho, aby vztah s Matyldou 

ukončil.32 

Počátkem roku 1894 se výrazně zhoršil zdravotní stav cara Alexandra III. 

Panovník nechtěl brát svůj vážný stav na vědomí, tajně se však znepokojoval 

myšlenkou, že by skutečně mohl onemocnět, a Mikuláš nebyl dosud ženatý, což by mu 

v krajním případě mohlo zabránit v převzetí trůnu. Začali pro něj urychleně hledat 

nevěstu, Mikuláš měl jeden vlastní návrh – Alix. Matce Mikulášově se synův návrh 

nezamlouval, hledala po Evropě, mimo německý rod, vhodnější kandidátku. Nakonec 

všechny její projekty selhaly, nemoc Alexandra III. se zhoršovala, a tak v dubnu 1894 

nakonec Mikuláš dostal souhlas, aby se jel do Hesenska ucházet o ruku princezny Alix. 

V hesenském Coburgu se konala velká svatba a spolu s ní rodinný sjezd, kterému 

předložil Mikuláš svou žádost. Zanedlouho se v novinách objevila zpráva o jejich 

zasnoubení.33 

Po návratu z Coburgu Mikuláš už za Matyldou nikdy nepřišel. Jako tanečnice se 

jí dostalo skvělé kariéry. Matylda, po rozchodu s carem, žila s velkoknížetem Andrejem 

Vladimirovičem a posléze s velkovévodou Sergejem Michailovičem. Zemřela až v roce 

1971 v Paříži, rok před svými stými narozeninami, kde vedla baletní školu. 

 

1.4 ALIX 
Budoucí carevna Alexandra Fjodorovna, původně princezna Alice (Alix) Victoria 

Helena Luisa Beatrice Hesensko-Rýnská34 se narodila dne 6. června 1872 v Darmstadtu 

jako čtvrté dítě velkovévody Ludvíka IV. Hesenského a Alice Anglické. 

Matka Alix, rozená princezna Anglická a Irská, byla mladší dcerou anglické 

královny Viktorie a prince Alberta ze Saska-Coburgu a Gothy. Díky sňatku 

s velkovévodou Ludvíkem IV. se dostala do Darmstadtu, kde po boku manžela začala 

vytvářet trvalé hodnoty, ustavičně se snažila o reformy v sociální oblasti a podle 

anglického vzoru dala podnět k četným novotám. Svou dceru pojmenovala „Alix“, 

„protože se Alice v Německu tak odporně vyslovuje“35, jak vysvětlovala v jednom 

                                                             
32 HERESCH, Mikuláš II, s. 19 – 21. 
33 VEBER, s. 22. 
34ALEKSANDRA FEDOROVNA, Последние дневники императрицы Александры Федоровны 
Романовой: февраль 1917г. - 16 июля 1918 г., (Poslednije dnevniki imperatricy Aleksandry Fedorovny 
Romanovoj: fevral' 1917 g. - 16 ijulja 1918 g), Novosibirsk, 1999, s. 272. 
35 HERESCH, Elizabeth, Alexandra, Tragédie poslední carevny, Praha, 1995, s. 16. 
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dopise královně Viktorii. Alix byla francouzská forma jména Alice a odpovídala 

německému jménu Adelheid. Velkovévodkyně porodila sedm dětí, z toho pouze pět 

přežilo. Hlava rodiny, velkovévoda Ludvík IV., byl velice impozantní muž. Byl 

vychován prostě a nenáročně, byl to dobrotivý člověk se zájmem o lov. Oba rodiče byli 

zbožní.  Alixin bratr Arnošt Ludvík řekl: „Moji rodiče byli hluboce věřící lidé, aniž se 

dali přísně ovlivňovat náboženstvím. Od Filipa Velikého byla naše linie Hesenského 

rodu vždycky luteránská, což nám velice usnadňovalo chápat anglikánské i pravoslavné 

náboženství. Všichni jsme chodili přibližně každých čtrnáct dní do kostela, moji 

prarodiče každou neděli.“36 

Alice Anglická měla vyhraněnější duchovní zájmy než Ludvík, ten byl méně 

intelektuálně založen. Projevilo se to hlavně v těžkých dobách, kdy se začala zabývat 

filozofickými a mystickými otázkami. Její smysl pro realitu ji nedovolil, aby se tento 

sklon k mystice projevoval příliš silně, přesto k němu zdědily dispozice i její děti, 

nejvíce Alix. Alice Anglická proslula i svou fanatickou vášní k německému filozofovi a 

teologovi Davidu Straussovi. Něco podobného se později objevilo i u Alix ve vztahu 

k Rasputinovi. Roku 1873 zemřel Alixin mladší bratr Fritz („Frittie“). Velkovévodkyně, 

až do své smrti, bolest nad touto ztrátou nepřekonala. Důvodem proto byl i fakt, že 

chlapec vykrvácel po bezvýznamném zranění, byl pravděpodobně nositelem hemofilie, 

kterou Alice zdědila po královně Viktorii a vnesla ji tak do hesenské rodiny. Alici také 

zůstalo utajeno, že nejméně dvě z jejích dcer se také staly přenašečkami této dědičné 

choroby – dcera Irena, která již ztratila dva syny, a Alix.37 Velkovévodkyně zemřela 

ve 35 letech. Zůstala po ní velká rodina, Alix byla nejmladší, starší sestra Viktoria, 

pojmenovaná po babičce, anglické královně, se provdala za prince babenberského, 

vrchního velitele britského námořnictva, druhá sestra Alžběta (Ella), se chytala ke 

sňatku s velkoknížetem Sergejem Alexandrovičem a Irena, třetí sestra, se stala 

manželkou prince Jindřicha, bratra císaře Viléma.38 Po smrti matky byla Alix poslána 

na výchovu k anglickému dvoru. Zde se brzy stala oblíbenou vnučkou královny 

Viktorie, která přenesla na světlovlasou Alici všechnu necitelnost, jež pociťovala k její 

rodné zemi. Královna Viktorie neměla ráda Němce a pociťovala k Vilémovi II. osobní 

nepřízeň, kterou předala i své vnučce. V poslední části života Alix pociťovala větší 
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37 Tamtéž, s. 11 – 15. 
38 RADZINSKIJ, Poslední car, s. 25. 
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přitažlivost k Anglii – ke své rodině z matčiny strany, než k Německu. Zachovala si 

však náklonnost k příbuzným a přátelům, které v Německu zanechala.39 

Roku 1884 přijela Alix poprvé do Ruska, její sestra Ella se vdávala za 

velkoknížete Sergeje Alexandroviče. Spojení ruského následníka s německou 

princeznou nemuselo být poslední. Hesenský rod zaujímal v dějinách romanovského 

rodu velmi důležité místo. Z tohoto rodu pocházela již první žena cara Pavla a také 

carevna Marie Alexandrovna, babička careviče Mikuláše, byla hesensko-darmstadtská 

princezna. Alix bylo 12 let, byla pohledná a šířila se dobrá pověst o jejím vychování a 

vzdělání. Tehdy se s Mikulášem viděli poprvé. Po druhé Alix dorazila, společně se 

svým otcem a bratrem, do Ruska v létě roku 1889. Cítila se zde dobře, volně a již se 

účastnila společenského života. Mikuláš se k Alix choval jako galantní muž, aby 

vzbudil zájem. Podařilo se, i když při třetí návštěvě Alix v Rusku se s Mikulášem 

neviděli, údajně kvůli oboustrannému zákazu.40 Alix se všeobecně znelíbila. „Byla 

pokládána za neelegantní, neohrabanou, nezkušenou, neustále se rozpačitě červenala, 

byla zamlklá, v přítomnosti aristokratické společnosti hlavního města se nedokázala 

vhodně chovat, a navíc nepřiměřeným způsobem reagovala na chlad kolem sebe, což 

bylo vykládáno jako arogance. Alexandr, jak vzpomínal ministr Witte, ji v žádném 

případě nechtěl za snachu a stejný postoj zastávala i jeho žena Marie Fjodorovna.“41 

Mikulášova matka prosazovala myšlenku oženit Mikuláše s dcerou hraběte Parižského 

Jelenou, s Helenou z Orléansu či s Markétou Pruskou. Také královna Viktorie se začala 

angažovat do života Alix. Snažila se ji provdat mimo východní impérium, neboť si 

myslela, že je naprosto vyloučené, aby byla Alix v Rusku šťastná. Už dávno ji 

připravila předpoklady pro štěstí tak, jak to viděla ona sama. Podle jejích představ se 

Alix jednou měla stát královnou Anglie a Irska. 

Mikuláš na krásnou Alix nezapomněl a v myšlenkách byl neustále s ní. Když se 

začátkem roku 1894 zhoršil zdravotní stav cara Alexandra III., u kterého se zřejmě 

začaly projevovat následky železničního neštěstí v Borkách, kdy utrpěl vnitřní zranění, 

z něhož se pak vyvinulo těžké onemocnění ledvin, všechny znepokojovalo, že Mikuláš 

nebyl dosud ženatý. Alexandr tedy nečekaně ustoupil a dovolil Mikulášovi odjet do 

Hesenska na námluvy. Pravděpodobně na tom měla svůj vliv i Alixina starší a vážená 

                                                             
39GILLIARD, Pierre, Император Николай II. и его семья, (Imperator Nikolaj II i jego sem´ja), 
Moskva, 1991, s. 44. 
40 VEBER, s. 22. 
41 HERESCH, Mikuláš II, s. 29. 
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sestra Ella. Byla v Rusku oblíbená a vydobyla si úctu nejen svým laskavým chováním, 

ale také působením v sociální oblasti, kde bez jakékoli publicity vyvíjela společensky 

prospěšné aktivity.42 Mikulášovou záminkou pro cestu byla další svatba – v dubnu 1894 

se ženil Alixin  nejstarší bratr, velkovévoda Ernst Ludvík, následník velkovévody 

Ludvíka Hesenského, s princeznou z Edinburghu Melittou Victorií – Ducky. Zde, na 

rodinném sjezdu, Mikuláš předložil svou žádost. Alix ji přijala a také souhlasila 

s přestupem na pravoslavnou víru. Byly ohlášeny zásnuby. Mikuláš daroval své 

snoubence prsten s rubínem a brož, kterou ji kdysi daroval na plese, ale Alix mu ji 

druhý den vrátila. Alix nosila jeho prsten celý život na krku spolu s křížkem, i brož 

mívala vždy u sebe. Dne 17. července 1918 pálili vrahové jejich oblečení, přitom našli i 

dvanácti karátový briliant – vše, co zbylo z brože, měla ji u sebe až do posledních chvil. 

Anglický „Standard“ shrnul 26. dubna zprávy svých korespondentů z Moskvy a 

Berlína: „Moskva. Zasnoubení careviče s princeznou Alix Hesenskou bylo v neděli 

v celé Rusi oslavováno děkovnými bohoslužbami. Fakt, že je nevěsta sestra velkokněžny 

Jelizavety Fjodorovny, manželky moskevského generálního guvernéra, propůjčuje 

v tomto městě události obzvláštní zajímavost. Všechny moskevské listy pohlížejí na toto 

spojení jako na užší svazek mezi Ruskem a Německem, a tím jako na budoucí záruku 

míru.“43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 MIKULÁŠ II., Deník cara Mikuláše II., Praha, 1925, s. 76 – 77.  
43 HERESCH, Alexandra, s. 81. 
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2. VLÁDA DO ROKU 1905 

2.1 KORUNOVACE A RODINNÝ ŽIVOT 
Na podzim roku 1894 za carem Alexandrem III. přicestoval slavný profesor Leyden 

z Vídně a diagnostikoval mu zánět ledvin, předepsal proto carovi klid a pobyt v teplých 

klimatických podmínkách. Alexandr odcestoval na Korfu, ale během cesty, v říjnu 

1894, se jeho zdravotní stav zhoršil, musel cestu přerušit a zůstat ve svém letním paláci 

v Livadii na Krymu. V okamžiku, kdy se cítil lépe, sdělil Mikulášovi, co skutečně zažil 

a pochopil během 13 let panování. Dva dny před smrtí k sobě svého syna zavolal a 

seznámil ho se svými politickými zkušenostmi, radami a důkladně mu zdůraznil svůj 

politický odkaz. „Samovláda je podstatou historické individuality a jedinečnosti Ruska. 

Jestliže se – chraň, Bože – zhroutí autokracie, zhroutí se i Rusko. Pokud padne ruská 

moc ve své původní podobě, začne nekonečné období zmatků a občanských válek. 

Ukládám ti jako svůj odkaz, abys miloval všechno, co slouží blahu, cti a důstojnosti 

Ruska. Zachovej autokracii a nikdy nepouštěj ze zřetele, že tě Nejvyšší pověřil 

odpovědností za osud tvých poddaných. Nechť je ti víra v Boha a posvátnost tvé carské 

povinnosti základem života. Buď silný a odvážný a nedávej najevo žádnou slabost. 

Všechny vyslechni, to není ostuda, avšak následuj pouze sebe a své svědomí. 

V zahraniční politice udržuj nezávislou pozici. Neustále pamatuj, že Rusko nemá žádné 

přátele. Všichni se obávají velikosti naší říše. Varuj se válek. Ve vnitřní politice 

ochraňuj především církev. Nejednou právě ona dokázala v těžkých chvílích Rusko 

zachránit. Upevňuj rodinu, neboť rodina je základ každého státu.“44 

Car Alexadr III. zemřel 1. listopadu 1984, Mikuláš si zapsal do deníku: „Bože 

můj, Bože můj, jaký den to byl! Hodpodin povolal k sobě našeho zbožňovaného, 

drahého, vřele milovaného Papá. Bože, pomoz nám v této těžké chvíli! Ubohá, drahá 

Mamá!“45 Car Alexandr III. byl pohřben v chrámu svatého Petra a Pavla a v zemi byl 

vyhlášen celoroční smutek. Podle zákona o nástupnictví se novým carem stal Mikuláš. 

Po Alexandrově smrti si Mikuláš vypěstoval mystickou úctu k památce svého otce, 

viděl v něm ideálního samovládce. Během svého panování se Mikuláš neustále navracel 

ke slovům svého otce a plnil jeho posmrtný odkaz s pozoruhodnou oddaností. 

                                                             
44 HERESCH, Mikuláš II, s. 38. 
45 Deník cara Mikuláše II., s. 144. 
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Den po Alexandrově smrti, 2. listopadu, přistoupila Alix na pravoslavnou víru. 

Do této víry byla přijata jako Alexandra Fjodorovna. Prvním počinem Mikuláše, jako 

nového cara, bylo vydání manifestu o Alixině konverzi na pravoslavnou víru a také její 

jmenování velkokněžnou Alexandrou Fjodorovnou s titulem Carské Veličenstvo. Dne 

23. listopadu 1894 podepsal ministr zahraničí Giers, jehož Mikuláš převzal z otcova 

kabinetu, s hrabětem Voroncovem-Daškovem smlouvu, která upravovala se všemi 

povinnostmi a právy pro nevěstu sňatek nového cara Mikuláš II. s rozenou princeznou 

Alix Hesenskou.46 

Dne 26. listopadu 1894 byl na jeden den přerušen smutek a konala se svatba 

Mikuláše a Alix. Až do svatby žili odděleně, Alix byla u své sestry Elly v paláci 

velkoknížete Sergeje Alexandroviče, Mikuláš v Aničkovově paláci s matkou. Během 

prostého obřadu, bez následné audience a plesu, byli v kapli Zimního paláce oddáni. 

Alexandra měla bílé šaty vyšívané stříbrem a poseté diamanty, jemný závoj, jenž kdysi 

patřil její matce, k němu byl ještě připnut dlouhý, řasnatý závoj, který přecházel 

v bohatou kaskádu a tradiční hermelínový, těžký, purpurový, sametový plášť, který 

náležel k carskému sňatku. Podle tehdejších pravidel, musela mít vlasy vyčesány tak, 

aby obličej na obou stranách rámovala dlouhá úzká kadeř. Vlasy měla ozdobeny květy 

vypěstovanými v ruské části Polska. Před obřadem Alexandra obdržela korunovační 

klenoty a po obřadu, když se přemístili do Aničkovova paláce, kde na ně čekala 

carevna-matka, dostala šperky nevěsty z korunovačních klenotů.47 V tento den 

Alexandra vepsala Mikulášovi do deníku: „Od nynějška už nebude žádné odloučení. 

Teď jsme konečně sjednoceni v pevně ukutém svazku pro společný život, a až tento život 

skončí, setkáme se opět v jiném světě a zůstaneme věčně pospolu …“48 

Alexandra přišla do Ruska s velkou nejistotou. Ruský dvorní ceremoniál, 

početná carská rodina a silný vliv vysokých úředníků ji překvapil a nedokázala na 

novou situaci přiměřeně reagovat. Především však nenalezla cestu ke své tchýni, 

carevně-vdově Marii Fjodorovně. Od dob cara Pavla I., od roku 1769, měla carevna 

vdova přednost před ženou nového cara, a tak se Alexandra cítila stále více opomíjena.  

Mezi mladou carevnou a carevnou-vdovou probíhal boj i v oblasti prestiže dvora. Dvůr 

Marie Fjodorovny byl plný lesku a činnosti, proto byl nazýván velkým, a dvůr Alix byl 
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malý a neprosperoval, a tak brzy přestala bojovat, stáhla se do pozadí a předmětem 

jejího zájmu se stal její manžel.   

Roku 1895 car s carevnou poprvé oficiálně vystoupili na veřejnosti. Svoji první 

řeč měl Mikuláš 29. ledna 1895 ve velkém sále Zimního paláce, připravil mu ji 

Konstantin Petrovič Pobědonoscev. Mikuláš byl velice rozrušen a projev přednášel 

příliš nahlas, přeskakujícím hlasem: „Rád vidím zástupce všech tříd, kteří přišli ke mně 

s projevy oddanosti, a věřím jejich citům. Ale vím, že v poslední době se ozvaly na 

některých shromážděních zemstev hlasy lidí, ovládaných nesmyslnými sny o účasti 

zástupců zemstev v záležitostech vnitřní správy. Ať však všichni vědí, že věnuji všechny 

své síly blahu lidu, ale základy samoděržaví budu hájit právě tak pevně a nezměnitelně, 

jako to činil můj nezapomenutelný otec. Prohlašuji to otevřeně.“49 Reakce na 

Mikulášova slova byla rozpačitá a po shromáždění mu začaly docházet protestní dopisy. 

I přesto Mikuláš v prvních letech vlády zůstal této zásadě věrný. 

 Alexandra čekala své první dítě. Dne 3. listopadu 1895 porodila dceru. Radost 

z prvního dítěte byla obrovská, Mikuláš nevnímal narození dcery jako panovník 

očekávající dědice, ale jako šťastný otec. „Ke 2 hodině přijela Mamá z Gatčiny, ona, já 

a Ella jsme ani na chvíli neopouštěli Alix. Právě v 9 hodin se ozval dětský pláč a my 

všichni jsme si oddechli! Dcerku, již nám Bůh daroval, nazvali jsme při modlitbě 

Olgou!“50 

Další příležitostí, kdy se nový car představil na veřejnosti, byla korunovace, 

která byla stanovena na květen 1896. Podle ruské tradice se konala v moskevském 

Kremlu, kde Ivan Hrozný jako první panovník přijal titul Car Veškeré Rusi. Od Petra 

Velikého byl car titulován Imperátor, termínem převzatým ze západu, ale Mikuláš, 

stejně jako jeho otec Alexandr III., lpěl na ruských tradicích i na původním titulu – car. 

Mikuláš měl vybranou prostou korunu, kterou před osmi staletími nosil Vladimír 

Monomach. Ceremoniáři a radové však trvali na honosnější koruně, jež byla zhotovena 

roku 1762 pro Kateřinu Velikou. Vysoká koruna, podobná biskupské mitře, s diamanty, 

rubíny a perlami symbolizovala nejen bohatství Ruska, ale také břímě carského úřadu. 

Pro Alexandru byla připravena menší koruna zdobena diamanty.51 Dne 14. května, se 

rozeznělo čtyřicet krát čtyřicet zvonů – tím byl ohlášen korunovační den. Obřad 
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51 HERESCH, Alexandra, s. 127 - 130. 



25 

 

probíhal podle byzantských vzorů a během ceremonie byla oběma nasazena jejich 

koruna. Mikuláš se stal carem – podle ruských zákonů byl naprostým vládcem, jenž 

zastupuje Boha na zemi.  Získal neomezenou zákonodárnou a výkonnou moc, spravoval 

stát s pomocí byrokracie, šlechty a svých pomocníků a korunovací se také stal 

nejvyšším představitelem ruské ortodoxní církve. Oficiálním titulem cara bylo označení 

Gosudar imperátor – Pan a vládce.52  

Po korunovaci se, podle tradice, konala u příležitosti její oslavy lidová slavnost 

na Chodyňské pláni na okraji Moskvy. Na pláni stály barevné stánky, dřevěnné pulty a 

boudy, měly se zde rozdávat upomínkové předměty, poháry s erby, jídlo a všechno 

zdarma. 400 000 lidí se vrhlo na připravené dary. Dřevěnné desky zakrývající jámy a 

výmoly po vojácích nevydržely váhu lidí a propadly se. Došlo k panice a mnoho lidí 

bylo ušlapáno, podle odhadů zahynulo asi 4000 lidí. Car se rozhodoval, zda má slavnost 

ukončit, nakonec přijal rady svého okolí a v oslavách pokračoval. Večer, kdy odváželi 

těla zemřelých, navštívil závěrečný bál, který pořádal francouzský velvyslanec, markýz 

de Montebello. Veřejnost reagovala pobouřením, a tak se Mikuláš pokusil o nápravu 

věci a nařídil katastrofu prověřit. Avšak bylo zjištěno, že za celou událost nese 

odpovědnost velkokníže Sergej Alexandrovič, moskevský gubernátor a manžel 

carevniny sestry Elly. Ostatní velkoknížata začala protestovat a tvrdit, že přiznání viny 

člena carské rodiny naruší zásady samoděržaví. Tato událost byla chápana jako špatné 

znamení pro nového vládce, zvýšila hradbu mezi dvorem a společností a Mikuláš, který 

veřil, že je pronásledován osudem, chápal toto neštěstí jako počátek svých nesnází.53 

Alexandra vedla domácnost a zprvu se o politiku vůbec nezajímala. Budovala si 

knihovnu, v níž se stále větším zájmem studovala náboženská, filozofická a mystická 

díla. Také si vytkla za cíl vylepšovat sociální situaci v zemi a začala se věnovat charitě. 

Pokusila se převzít organizaci Červeného kříže, ale carevna-vdova s tím nesouhlasila, a 

tak Alexandra zakládala nemocnice, porodnice a vzdělávací střediska pro ošetřovatelky 

                                                             
52 Celá jeho titulatura zněla: Imperátor a samovládce vší Rusi, moskevský, kyjevský, vladimirský, 
novgorodský, kazaňský, astrachaňský, polský, sibiřský, tauridsko-chersonéský, gruzínský a pskovský car, 
velkokníže smolenský, litevský, volyňský, podolský a finský, kníže estonský, livonský, kurlanský a 
semigalský, samogorský, bialystocký, karelský, tverský, augurský, permský, vjatecký a dalších zemí, 
vládce a velkokníže Jižního Novgorodu, Černigova, Rjazaně, Plocka, Rostova, Jaroslavi, Bělozeňska, 
Udorije, Obdorije, Kondže, Vitebska, Mstislavu a celého Severu, pán a vládce iverijský, kartaliňský, 
kabardinský a arménských provincií, panovník předkavkazkých a zakazkavských knížectví, pán 
Turkestánu, dědic Norska, vévoda Šlesvicko-holštýnský, normanský, ditmarský, oldenburský, atd. atd.. 
53 FIGES, Lidská tragédie, s. 47. 
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v porodnicích a organizovala kurzy pro vychovatelky k dětem.54 Carevna věřila 

mnohem více než její manžel, že Rusku se musí vládnout po způsobu středověkých 

vládců a na zemi pohlížela jako na soukromé vlastnictví koruny. Stále povzbuzovala 

Mikuláše, aby byl energičtější a více prosazoval svou vůli. Přála si, aby vládl jako 

středověcí carové, kteří bez ohledu na zákonná omezení, prosazovali svá přesvědčení. 

„Buď autokratičtější než Petr Veliký a nelítostnější než Ivan Hrozný“, 55 říkávala mu.  

Přivést do dynastie Romanovců zdravého syna a dědice, chápala Alexandra jako 

své hlavní poslání. Zatím porodila čtyři dcery za sebou. Roku 1897 se Alexandře a 

Mikulášovi narodila druhá dcera: „29. května 1897. Druhý šťastný den v našem 

rodinném životě. V 10 hodin ráno nás Hospodin požehnal dcerou Taťánou. Vážila 8 a 

půl libry a měřila 54 cm. Četl jsem a psal telegramy.“56 Třetí dcera, Marie, se narodila 

roku 1899 a čtvrtá dcera, Anastázie, přišla na svět v červnu 1901. Alix velice toužila po 

synovi, bez něhož nemohla považovat svou úlohu za splněnou. Ponořila se do světa 

náboženství a podnikla pouť do kláštera Sarov v Tambovské gubernii, kde byly ostatky 

Serafima Poustevníka, jenž byl prohlášen za svatého. A nakonec v létě 1904, uprostřed 

rusko-japonské války, přišel na svět vytoužený následník trůnu. „Odpoledne se Alix 

narodil syn, který byl za modliteb pojmenován Alexej.“57, zapsal si car do svého deníku. 

 

2.2 PRVNÍ ROKY VLÁDY 
V Rusku existovaly dva modely autokracie. Petr Veliký, jenž se snažil napodobovat 

západní absolutismus, opíral moc koruny o vládní normy a úřednický aparát. Tento 

model omezoval carovu moc a obsahoval i posun v těžišti vnímaní moci – od 

zbožštělého cara k abstraktnímu pojmu autokratického státu. Především s tímto názorem 

Mikuláš nesouhlasil a stejně jako jeho otec Alexandr III., prosazoval zásady samovlády 

a snažil se držet moc u dvora a nedůvěřoval byrokracii. Mikuláš prosazoval model 

samoděržaví, který vycházel z Moskevské Rusi. Car Mikuláš vycházel z pokojné 

                                                             
54 HERESCH, Alexandra, s. 158 - 161. 
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2000, s. 91. 
57 Deník cara Mikuláše II., s. 285. 
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zbožnosti cara Alexeje Michajloviče58 a byl přesvědčen, že má Rusku vládnout podle 

svého posvátného vědomí. 59 

Po celou dobu svého panování působil Mikuláš dojmem, že se nevypořádá 

s úkolem vládnout tak rozlehlé říši. „Od počátku Mikulášovi vlády bylo Rusko zjevně 

nemocné – a Mikuláš, ovládaný Pobědonoscevem, velkoknížaty, skupinou dobrodruhů a 

manželkou, bez vlastní vůle, byl nevhodným léčitelem.“60 Mikuláš trval na pokračování 

v otcově politice, tento úkol pokládal za své dědictví a zároveň jako posvátnou 

povinnost ke svému zesnulému otci, jejím hlavním rysem byla nenávist vůči liberálním 

krokům cara Alexandra II. a pevné zachování samoděržaví jako ruské vládní formy. 

Chyběla mu však Alexandrova drsná autorita i silný charakter. Kontinuita politiky jeho 

otce byla v prvních letech panování Mikuláše podporována ministry, které převzal. Byl 

to ministr zahraničí Giers, ministr financí Witte a v záležitostech vnitřní politiky mu 

pomáhal Pobědonoscev, který byl zároveň carovým světským zástupcem u kléru. 

Mikuláš měl silně vyvinutý smysl pro povinnost zásady samoděržaví dodržet a 

bránil své autokratické výsady proti zásahům ze strany svých ambiciózních ministrů, 

dokonce i ze strany své ženy. „Mikuláš se domníval, že proto, aby si uhájil své 

autokratické výsady, musí dohlédnout na to, aby jeho úředníci zůstali slabí a rozdělení. 

Čím byl ministr mocnější, tím víc na něj Mikuláš žárlil. Schopní ministři jako hrabě 

Witte a Petr Stolypin, kteří by sami o sobě dokázali carský režim zachránit, byli v této 

mlze nedůvěry donuceni odejít.“61 Jedním ze zjevných nedostatků Mikuláše II. byla 

naprostá neschopnost jednat se svými podřízenými, měl příliš uhlazené způsoby a byl 

plachý na to, aby si dokázal vydobýt autoritu. Mikuláš neměl vladařskou povahu, jedni 

o něm říkali, že byl „změkčile soucitný“ a měl „podlomenou vůli“,62 druzí naproti tomu 

tvrdili, že byl záludný. Ve skutečnosti byl tvrdohlavý a jeho velkou tragédií bylo, že 

neuměl nikomu říci „ne“ z očí do očí. Byl až příliš dobře vychovaný a nedokázal být 

zásadový, místo odpovědi raději mlčel. Čeho se Mikulášovi nedostávalo po stránce 

vůdcovské, to vyvažovala na druhé straně píle, byl velice pracovitým a svědomitým 

monarchou s duší puntičkáře. Každý večer si Mikuláš zapisoval záznamy do deníku. 

Vedl si je strohým vojenským jazykem a nikdy v nich neuváděl obsah porad či setkání, 

                                                             
58 Ruský car v letech 1645-1676. 
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pouze jména a časové údaje. Mikuláš v deníku nevyjadřoval své city, objevovaly se 

pouze ve výjimečných případech, např. při narození dítěte, vojenském úspěchu, smutku 

či ohromení. Vést si deník bylo v Evropě běžné a Mikuláš to chápal jako vrozenou 

povinnost, kterou plnil rád. 

Alexandr III. kladl Mikulášovi na srdce, aby zavedl zákon proti opilství a 

Mikuláš to ihned po nástupu na trůn udělal. V Evropě se ruské nadměrné konzumaci pití 

říkalo „ruská nemoc“.63 Tento zákon byl však neúčinný. Lidé platili za vodku mnohem 

více peněz a upadali do větší bídy. Rusko vstoupilo do fáze reforem, které vyžadovaly 

konkrétní ekonomická opatření. Mladý car se zprvu příliš nestaral o vnitropolitické 

problémy, a tak se koordinátorem těchto nových opatření stal ministr financí Sergej J. 

Witte. Velkou překážkou v rozvoji ruského hospodářství byla neexistence pevného 

kurzu peněz, proto Witte provedl reformu měny. Mezi lety 1893-1896 postupně 

připravil stabilizaci rublu a carským ukazem v září 1897 dal ruskému rublu zlatý základ. 

Stanovil pevný kurz a ruská měna se dostala na úroveň měn evropských. Mikuláš také 

vydal ukazem oprávnění státní bance vydávat úvěrové listy v hodnotě tří set milionů 

rublů bez krytí zlatými rezervami. Tyto rezervy nemusely být na jisté účely vůbec 

použity, a tak krytí až do začátku války v roce 1914 vysoce převyšovalo množství rublů 

v oběhu, jak v Rusku, tak v zahraničí. To umožňovalo financovat velký investiční plán, 

který byl pro Mikuláše z hlediska vnitřní i zahraniční politiky nejdůležitější - výstavbu 

Transsibiřské železniční magistrály.64 Tento projekt byl významný pro rozvoj ruského 

hospodářství, industrializace, výroby oceli, těžbu uhlí a ropy, a v neposlední řadě také 

pro rozvoj obchodu s Čínou. V květnu 1896 byla podepsána smlouva mezi Ruskem a 

jedním z čínských reformátorů Li Chung-čchangem. Rusko dostalo právo stavět na 

čínském území železnice. Witteovo ministerstvo dokonce přispělo k založení Rusko-

čínské banky, roku 1895, a tak zabezpečilo velkou finanční hotovost pro výstavbu 

železnice, která spojovala Peking s jižními oblastmi čínské říše. Vzhledem k britskému 

tlaku carská vláda nezískala monopol na stavbu drah v Číně, neboť s britským 

kapitálem soupeřit nemohla. Svoji pozornost začala věnovat severnímu Mandžusku, kde 

si postupně ruská železniční společnost vymohla samosprávu.65 

                                                             
63RADZINSKIJ, Poslední car, s. 61. 
64 Práce na tomto projektu byla započata již v roce 1891, když se Mikuláš vracel ze své dálněvýchodní 
cesty. 
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Mikuláš chtěl udržet mír s ostatními zeměmi, tak jako jeho otec během 13 let 

panování. V létě 1898 vydal mladý car provolání ke všem vládám světa, jež vedlo 

k založení Soudního dvora v Den Haagu. Mikuláš navrhoval svolání mezinárodní 

konference, která by se s problémem světového zbrojení snažila vyrovnat. Dvacet 

evropských států společně se Spojenými státy americkými, Mexikem, Japonskem, 

Čínou a dalšími bylo ochotno jednat na konferenci, která byla uspořádána roku 1899 

v komoře Mezinárodního soudu.66 Ruský návrh na omezení mezinárodního zbrojení 

nebyl schválen, ale byla přijata Konvence o pravidlech vedení války a začal pracovat 

Stálý soudní dvůr v Den Haagu, jenž řešil sporné mezinárodní otázky. Této první 

mírové konference se účastnila i baronka Bertha von Suttnerová, zakladatelka 

německého a rakousko-uherského mírového hnutí, která přijala Mikulášovu iniciativu 

s nadšením. I další významné osobnosti, například zakladatel Červeného kříže Henri 

Dunant, spojovali s tímto carovým krokem velké naděje.67 Sám Mikuláš se na tuto 

instituci obrátil dvakrát, roku 1905 a poté roku 1914 před vypuknutím války, když 

prosil Viléma II., aby předložil rakousko-srbský konflikt k projednání do Den Haagu. 

Vilém však o tuto možnost neprojevil zájem.68 

Na podzim roku 1900 dostal Mikuláš v Livadii na Krymu tyfus. Alexandra 

nedovolila, aby byla vydána zpráva o carově onemocnění, nikoho k Mikulášovi 

nepouštěla, dokonce ani ty, se kterými si přál hovořit. Ruské zákony nutily panovníka, 

aby byl denně k dispozici a pokud to ze zdravotních důvodů nebylo možné, měl 

jmenovat regenta, který přechodně vykonával nejdůležitější úkoly, s čímž nebyla 

carevna ochotna souhlasit. Ihned se začala řešit otázka, kdo by v případě úmrtí cara 

nastoupil na trůn. Alexandra předpokládala, že trůn převezme jejich nejstarší dcera 

Olga, ale ministr Witte ji vysvětlil, že by to byl Michail, neboť tak to určoval zákon o 

nástupnictví vydaný Pavlem I.69 Mikuláš se však uzdravil, již po třetí unikl smrti.70 

 

                                                             
66 Původní název Mezinárodního soudního dvoru v Haagu. 
67 Dodnes je malba Mikuláše II. v nadživotní velikosti ve velké zasedací síni Mezinárodního soudního 
dvora v Haagu a připomíná panovníka jako zakladatele této instituce. Roku 1917 byl obraz diskrétně 
zakryt závěsem a návštěvníkům ukazován pouze na jejich přání.  Existuje také pamětní deska cara 
Mikuláše II., která zachycuje základní ideu instituce. Tato pamětní deska je umístěna v prostorách 
Organizace spojených národů v New Yorku. 
68 HERESCH, Mikuláš II., s. 57 - 59. 
69 Pavel I. nenáviděl svoji matku Kateřinu Velikou, a tak stanovil, že na ruský trůn nesmí usednout žena. 
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2.3 ZAHRANIČNÍ POLITIKA 
Balkán byl velmi diskutovaným problémem ruské zahraniční politiky v 19. a 20. století. 

V 19. století zde Rusové utrpěli diplomatické i vojenské porážky, ale své dva základní 

cíle, dobýt Cařihrad a Úžiny, sledovali vytrvale. Car Alexandr III. dal roku 1885 svému 

náčelníkovi generálního štábu generálu Nikolaji N. Obručevovi úkol, aby vypracoval 

plán, jak nečekaným útokem získat Úžiny. Generál Obručev na přípravě vojenské akce 

pracoval 10 let a stanovil, že ruská armáda v případě mezinárodní krize podnikne útok 

na Halič, to bude klamný manévr, přitom hlavním jejím cílem bude útok na Bospor. 

Tento plán se téměř uskutečnil roku 1896, již pod vedením cara Mikuláše II. 

 V Turecku probíhala krize. Fanatičtí příslušníci z organizace Henčak 

vyprovokovali na podzim 1894 arménskou revoluci, při níž nastali represe a krveprolití 

arménských venkovanů. V zimě 1895-1896 došlo k rozsáhlým masakrům, které si 

vyžádaly na tisíce arménských životů. Ruský velvyslanec Alexandr Ivanovič Nělidov 

apeloval na cara, aby využil těchto událostí a spustil akci Bospor.71 Ke konci listopadu 

1896 se konala tajná jednání, na kterých se hovořilo o finální podobě útoku. Poté 

v prosinci proběhla poslední porada, které se zúčastnili ministr války Vannovskij, 

ministr námořnictva Tyrtov, ministr financí Witte, náčelník generálního štábu carské 

armády generál Obručev a ruský velvyslanec v Cařihradu Nělidov. Finální setkání řídil 

car, nemluvil, pouze kladl otázky a poslouchal. Velvyslanec Nělidov, generál Obručev a 

ministr Vannovskij byli pro rychlou realizaci plánu, ostatní také souhlasili, pouze 

ministr financí Witte byl proti. Car Mikuláš II. se rozhodl pro Nělidovův návrh, ale ještě 

než se Nělidov stačil navrátit do Cařihradu, Mikuláš své rozhodnutí přehodnotil a akci 

odvolal. Pro Mikuláše to muselo být velmi těžké rozhodnutí, neboť umírajícímu otci 

slíbil, že bude následovat jeho politiku a nyní udělal velký krok proti jeho přání. Rusko 

se o Balkán nepřestalo zajímat. Roku 1897 došlo k uzavření dohod s Rakousko-

Uherskem o udržení státu quo na Balkáně. Poté se na určitý čas carská pozornost 

přesunula do Střední Asie a na Dálný východ.72 

 Mikuláš II. mohl dálněvýchodní politiku budovat na velmi solidních základech, 

neboť Rusko se už během čínsko-japonské války, probíhající v letech 1894-1895, 

rozhodlo, na jaké straně se bude angažovat. Pomoc Číně nabízela možnost hospodářsky 

i politicky ovlivňovat společenský vývoj v Mandžusku. Mikuláš se tedy rozhodl pro 
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čínskou alternativu a tím si vytvořil předpoklady pro kontrolu daného regionu a také 

ministr financí Witte, jenž byl iniciátorem průmyslového rozvoje v Rusku, viděl 

v Mandžusku velké obchodní možnosti.73 Roku 1894 se Čína dostala do války 

s Japonskem. Válka, jež byla vedena o Koreu, trvala osm měsíců. Po zničení čínského 

válečného loďstva a obsazení Šan-tungského poloostrova požádali Číňané Japonce o 

mír. Dne 10. dubna 1895 byla podepsána mírová smlouva v Šimonoseki. Byla uznána 

plná nezávislost Koreje a Japonci získali Formosu, Peskadorské ostrovy a také 

strategicky významný Liao-tungský poloostrov s nezamrzajícím přístavem Port Arthur. 

Tento úspěch velice zasáhl Rusko. Nakonec se tři evropské velmoci, Rusko, Německo a 

Francie, rozhodly Japonce donutit, aby vydali vše, čeho se zmocnili na pevnině. 10. 

května 1895 dal císař, jenž nemohl odporovat požadavkům Evropanů, souhlas ke změně 

podmínek smlouvy z Šimonoseki, navrátil Liao-tungský poloostrov a ztratil Port 

Arthur.74 Čína obdržela od Ruska 400 milionů rublů na financování válečních reparací, 

které odváděla Japonsku, proto byla ochotna přistoupit roku 1896 na uzavření 

obranného paktu s Ruskem a poskytnout tak carovi Mikulášovi II. přednostní právo na 

stavbu Čínské východní železnice, která vedla Mandžuskem - z Čity na západě do 

Vladivostoku, a roku 1898 na stavbu Jihomandžuské železnice z Charbinu do Dairenu 

(Dalnyj). Smlouvu s Čínou, o pronájmu poloostrova Liao-tung, Rusko uzavřelo na 25 

let a Mikuláš dosáhl toho, co bylo snem jeho předchůdců – zisku nikdy nezamrzajícího 

přístavu Port Arthur. Zisk přístavu přinesl Mikulášovi velké výhody. Rusko získalo 

operační základnu na Dálném východě.75 

 Ruská přítomnost v Mandžusku vyvolávala znepokojení nejen u Japonců, ale i u 

ostatních mocností. Mikuláš si nebyl vědom toho, že by ruské aktivity někoho 

provokovaly. Nový ruský ministr zahraničí Michail Muravěv vytvářel v Koreji další 

prostory pro ruský rozvoj. Dne 25. dubna 1898 spolu Rusko a Japonsko uzavřely 

smlouvu o svých zájmech v Koreji – Rusové se sice vzdali přístavu v Koreji, tím i 

vojenské základny, ale zároveň připustili, že nebudou překážet japonskému vlivu 

v korejském obchodě. Také odmítli japonský návrh na rozdělení Koreje, nechali si tak 

otevřený prostor pro další obchodní podnikání. Mezitím se zkomplikovala situace 
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v Číně. Roku 1900 vypukl velký odpor Číňanů vůči cizincům a vyvolal antievropské 

hnutí, které vedlo k útokům na cizince. Potíže se objevily i v Mandžusku. Rusové v této 

situaci vymysleli novou taktiku. Prohlásili, že nebojují proti Číně, nýbrž proti 

vzbouřencům a jejich porážkou vojenské akce Rusko ukončí. Car odvolal ruská vojska 

z Číny a dokonce se zavázal odejít z Mandžuska. Cílem této taktiky bylo pomoci čínské 

vládě oprostit ji od okupačních vojsk a zároveň získat hlavní vliv v Pekingu.76 

 Dne 30. ledna 1902 však Britové a Japonci uzavřeli spojeneckou smlouvu, v níž 

si vzájemně přiznali právo zasahovat do věcí Číny a Koreje a také se navzájem zavázali 

k tomu, že zachovají přísnou neutralitu, v případě, že se jedna ze stran ocitne ve válce 

proti třetí mocnosti, a to z důvodu hájení svých zájmů v tomto prostoru. Ale pokud by 

do války vstoupila další z mocností, potom by dosud nezúčastněná země byla povinna 

pomoci svému spojenci.77 Poté co si takto Japonci zajistili podporu, pokračovali 

v jednání s carskou vládou. V srpnu a listopadu 1902 jí předložili návrhy vzájemné 

smlouvy, ty byly ruskou stranou odmítnuty. Tyto odvážné kroky carské vlády na 

Dálném východě kritizoval Witte, který byl postupně zatlačován do pozadí, neboť car 

stále více upřednostňoval Bezobrazova. V červenci 1903 japonská vláda znovu 

opakovala svoji dřívější nabídku na rozdělení sfér vlivu na Dálném východě, Rusko by 

získalo Mandžusko a Japonsko celou Koreu. Ministr financí Witte souhlasil s nabídkou 

a navrhoval jednání, ale jeho vliv na cara slábl. Mikuláš se definitivně rozhodl v srpnu 

roku 1903. Dne 12. srpna 1903 byl zřízen úřad místodržitele Dálného východu, jímž se 

stal admirál Alexejev, který byl odpovědný za celou oblast od Bajkalu k Vladivostoku. 

Pod jeho pravomoc spadala také základna v Port Arthuru a současně se stal vrchním 

velitelem všech ozbrojených sil v oblasti. Založením tohoto úřadu byl Witte zbaven 

vlivu na další vývoj událostí na Dálném východě a dne 28. srpna 1903 byl odvolán 

z funkce, pro Bezobrazova byla vytvořena nová státní funkce státního sekretáře. 

Vzájemná jednání nevedla k pozitivním výsledkům, a tak se obě strany začaly 

připravovat na válku. 78 

 Rusové byli přesvědčeni, že stačí válkou pohrozit a Japonci ustoupí, ale zároveň 

se car na podzim roku 1903 vydal na cestu po Evropě v doprovodu Lamsdorfa, aby si 

zajistil podporu ostatních mocností. Navštívil Francii, Německo a Rakousko-Uhersko. 
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S výsledky cesty byl car spokojen, kromě Francie, neměli velmoci námitek, aby se utkal 

s Japonskem.79 Také Japonci zahájili přípravy na útok, v Mandžusku a v Port Arthuru 

zorganizovali několik špionážních akcí. Napětí mezi zeměmi přerušila další z 

japonských nót v prosinci 1903, odmítla ruské návrhy z minulých jednání a žádala, aby 

Rusové revidovali své postoje. Carské Rusko tento návrh odmítlo a na nótu 

neodpovědělo. Na počátku ledna 1904 byly předloženy další ruské návrhy na urovnání 

situace. Rusové požadovali vytvoření neutrální zóny v severní Koreji – to bylo pro 

Japonce nepřijatelné. Situace vyvrcholila 13. ledna 1904, kdy Japonsko bylo ochotno 

uznat, že Mandžusko bude ležet mimo sféru jeho zájmu, ale zároveň očekávali podobné 

prohlášení od Rusů, ve kterém by se zřekli svých zájmů v Koreji. Japonsko si na svůj 

návrh vyžádalo odpověď. Rusové tuto nabídku odmítli přijmout a neustále se 

uklidňovali myšlenkou, že japonské válečné přípravy jsou pouhým pokusem o nátlak. 

Do 4. února 1904 Japoncům žádná odpověď nepřišla, a tak byl japonský vyslanec v 

Petrohradě Kurino odvolán. „Kurino vysvětlil Lamsdorfovi, že se jeho země rozhodla 

podniknout ráznou akci, již považuje za nezbytnou k obraně svých tradičních práv a 

legitimních zájmů.“80 6. února 1904, když se japonský vyslanec připravoval k odjezdu, 

z Port Arthuru vyplul parník se všemi japonskými obyvateli a 7. února 1904 byly 

definitivně přerušeny diplomatické vztahy.  

 

2.4 RUSKO-JAPONSKÁ VÁLKA 
K válce se „žlutými ďábly“81 měli v Rusku, kromě zájmu o upevnění svých pozic na 

Dálném východě, i další důležité důvody. Společenská krize, rolnické nepokoje, 

studentské diskuse, protivládní akce i dělnické stávky vyžadovaly reformy. Car však 

lidu nabídl válku, neboť ministr vnitra Pleve ho ujišťoval, že k umlčení rostoucího 

napětí potřebuje jedině malou vítěznou válku. K boji Mikuláše II. vybízel i německý 

císař Vilém II., který radil carovi, „aby vyzval ruský lid, jako jeho předchůdci, ke svaté 

válce proti žlutému nebezpečí“82. 

„26. ledna 1904 [7. února 1904], pondělí. Dopoledne byla u mne porada o 

japonské otázce – rozhodnuto, abychom sami nezačínali. Po celý den jsem byl v dobré 

                                                             
79 VEBER, s. 136. 
80 CONNAUGHTON, s. 24. 
81 ŠVANKMAJER, s. 292. 
82 VEBER, s. 151. 



34 

 

náladě! V 8 hodin jsme jeli do divadla, hráli „Rusalku“. Bylo to moc pěkné. Po návratu 

jsem dostal od Alexejeva telegram se zprávou, že dnešní noci japonské minonosky 

provedly útok na naše lodi Cesarevič, Pallada atd., kotvící v rejdě, a poškodily je. To se 

stalo bez vyhlášení války. Nechť nám je Bůh milostiv!“83 Když přišel telegram o 

bombardování Port Arthuru, car i jeho rádcové byli přesvědčeni, že zvítězí. Vláda 

začala tisknout plakáty, na kterých byli Japonci vyobrazeni „jako opičky, šikmooké a 

žluté, které prchají v panické hrůze před obří bílou pěstí robustního ruského vojáka“ či 

„jako hejno pavouků, kteří se s tváří zkroucenou strachem snaží vydrápat zpod 

mohutného kozáckého klobouku“. Na plakátu bylo napsáno: „Pochytáme je do 

klobouků!“84 Také ruskou liberální společnost zasáhla vlastenecká nálada, ale 

s rasistickým podtónem, například kníže S. N. Trubeckoj, profesor filozofie na 

moskevské univerzitě, prohlašoval, že Rusko brání celou evropskou civilizaci proti 

japonskému nebezpečí a novým mongolským hordám, jež jsou vyzbrojení moderní 

technologií, či přední akademikové z kyjevské univerzity o válce hovořili jako o křížové 

výpravě proti nestydatým Mongolům. V době vypuknutí války mělo Rusko desetkrát 

silnější armádu a třikrát rozsáhlejší loďstvo než Japonsko. Zásadní rozdíl však spočíval 

v kvalitě armády. Hlavním ruským problémem byla neschopnost vrchního velení, které 

lpělo na námořně-vojenských doktrínách z 19. století85 a tím zmařilo tisíce ruských 

životů, neboť nařizovalo útok na bodáky proti dobře opevněným dělostřeleckým 

zákopům. Špatný byl také postoj samotného cara, který byl až do posledního momentu 

přesvědčen, že pouze jemu je souzeno rozhodovat o otázkách války a míru, tedy i o 

způsobu nasazení vojsk.  

Válka začala překvapivým námořním útokem na Port Arthur. „O válce Ruska 

s Japonskem se už od jara 1903 ve městech i kasárnách neustále hovořilo, ovšem 

málokdo věřil, že by se Japonci někdy odvážili vztáhnout na ruské državy na Dálném 

východě své křivé žluté prsty.“86 Car Mikuláš II. i vláda věřili vrchnímu veliteli 

admirálovi Alexejevovi, ten však o válečném umění nevěděl nic. Ruské velení bylo 

zaskočeno a ve světě tento náhlý japonský útok vyvolal různé reakce. Velká Británie, na 

základě spojenecké smlouvy s Japonskem z 30. ledna 1902, stála po boku Japonska. Na 
                                                             
83 Deník cara Mikuláše II., s. 225 – 226. 
84 FIGES, Lidská tragédie, s. 181. 
85 Na bitevních lodích byli jejich velitelé neustále nabádáni k vedení pouze boční palby, jak tomu bylo i 
na starých bitevních jednotkách. 
86 JELÍNEK, Milan, Rusko-japonská válka Port Arthur 1904–1905. Kniha první: Válka začala na moři, 
Třebíč, 2010, s. 256. 
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stranu Ruska se postavila Francie, také Německo a Rakousko-Uhersko podporovali cara 

a věřili v ruské vítězství. V den, kde se ruský vyslanec v Tokiu baron R. Rosen 

dozvěděl od japonské vlády, že země Vycházejícího slunce ruší veškeré styky s 

Ruskem, 6. února 1904, vyplul japonský admirál Tógó se svým loďstvem k Port 

Arthuru a dalším přístavům v Koreji, kde byly ukotveny ruské válečné lodě. Japonci 

slavili první velké vítězství a zajistili si převahu na moři nad doposud mocnějším 

panovníkem. V následujících týdnech obsadili některé korejské přístavy, Soul a poté i 

celou Koreu, nad kterou obnovili svůj protektorát. Pouze na severu země docházelo ke 

srážkám mezi oběma zeměmi. Rusové byli s válečnými výsledky nespokojeni. Posádka 

byla nedostatečně vycvičena a špatný byl i technický stav lodí. Vrchní velitel admirál 

Alexejev požádal o odvolání dosavadního velitele portarthurské eskadry Starka a nově 

byl do čela tichomořského loďstva jmenován viceadmirál Stěpan Osipovič Makarov, 

který se stal pro všechny ruské námořníky mimořádným expertem na vedení války. 

Makarov pozvedl ducha ruské flotily, ale již 13. dubna 1904 se svou admirálskou lodí 

Petropavlovsk najel na minu a spolu s 649 muži na palubě zahynul.87 „Smrt Makarova 

byla úderem rostoucí sebedůvěře námořnictva, v Rusku samotném katastrofa přispěla 

ke vzrůstu revolučních nálad“88. Makarovův nástupce V. K. Vittgeft byl pasivní, velice 

váhavý a neodvažoval se k velkým výpadům, proto Japonci dosahovali dalších úspěchů, 

zvítězili v pozemní bitvě na řece Ja-lu a zajistili si tak postup do mandžuského 

vnitrozemí. Hrozilo odříznutí Port Arthuru, admirál Alexejev odjel ve spěchu na sever 

do Mukdenu a velení přenechal na generálovi Stesselovi. Poslední pokus portarthurské 

eskadry o únik skončil bitvou ve Žlutém moři. Japonský granát zasáhl velitelskou věž 

Cesareviče, admirál Vittgeft zahynul, a tak velení převzal kapitán Ivanov, ten však byl 

záhy zabit dalším japonským granátem. Japonci tuto bitvu jednoznačně vyhráli, 

nepodařilo se jim sice potopit žádnou z ruských lodí, přesto některé vážné poškodili. 

Portarthurská eskadra po prohrané bitvě ve Žlutém moři přestala být námořní sílou. 

Japonci Port Arthur nadále blokovali a rozhodli se, že musí padnout, námořní boje zde 

již byly ukončeny. 

 Mezitím na pozemní frontě dále pokračovala válka. Pod tíhou porážek jmenoval 

car nového vrchního velitele pozemních sil na Dálném východě generála Kuropatkina, 

dřívější ministra války, jenž byl v Rusku uznávanou vojenskou autoritou. Generál se 
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rozhodl vyklidit Koreu a ustoupit do oblasti Liao-tungu jižně od Mukdenu, kde chtěl 

soustřeďovat nově přijíždějící jednotky. Toto řešení vyplývalo z jeho opatrnosti. Rusové 

se však v Koreji ocitli v menšině a prohrávali další bitvy. Japonci po získání základny 

v Koreji pronikli hluboko do Mandžuska, kde vyvolali velké vzájemné měření sil u 

Liao-tungu. Boj byl nerozhodný, ale Kuropatkin z obavy, aby nebyla přerušena jeho 

jediná ústupná cesta – železnice, nařídil ústup na Mukden. Japonci se považovali za 

morální vítěze, jejich ztráty však byly o 7000 vyšší než ruské. Ruský sbor generálů 

naopak mluvil o obratu ve válce, car jim rád naslouchal, neboť potřeboval úspěch pro 

uklidnění vnitropolitického napětí. Mikuláš II. byl odhodlán ve válce pokračovat, 

odvolal neschopného admirála Alexejeva a nařídil, aby byla z Baltu poslána část baltské 

eskadry na pomoc tichomořské. Toto ruské válečné loďstvo vedl admirál Zinovij 

Petrovič Rožestvenskij.89 

Mezitím probíhalo krvavé obléhání Port Arthuru. Ke konci prosince 1904 se 

sešla válečná rada, která i přes negativní stanovisko Stessela rozhodla o pokračování 

v obraně. Poté, co 1. ledna 1905 padla pevnost Wan-tchaj, odeslal Stessel sdělení 

generálovi Nogimu: „Jsa seznámen se všeobecnou situací na válčišti, dospěl jsem 

k názoru, že dalším odporem v Port Arthuru není možné dosáhnout žádného cíle, a tak, 

aby bylo zabráněno zbytečným ztrátám na životech, si přeji zahájit jednání o kapitulaci. 

Jestliže Vaše Excelence souhlasí, rád bych ji požádal, aby laskavě jmenovala pověřené 

osoby pro jednání o podmínkách a způsobu kapitulace, a uvedla místo, kde by se mohli 

setkat s mými zástupci.“90 V poledne 2. ledna 1905 se setkali zástupci obou zemí ve 

vesnici Šuej-š´a dohodli podmínky kapitulace. Carovi byla zaslána Stesselova zpráva: 

„Dnes jsem byl donucen podepsat dohodu o kapitulaci Port Arthuru. Důstojnící a 

civilisté byli propuštěni na čestné slovo, vojáci posádky se stali válečnými zajatci. 

Žádám Vás o schválení tohoto kroku. Stessel.“91 Car Mikuláš II. na telegram odpověděl: 

„Povoluji každému důstojníkovi, aby se sám rozhodl, zda využije výsady vrátit se do 

Ruska za podmínky, že se již současně války nezúčastní, nebo bude sdílet osud svých 

mužů. Děkuji Vám i hrdinské posádce za statečnou obranu. Mikuláš.“92 Vedoucí 

generál Stessel byl nakonec válečnou radou odsouzen k deportaci na Sibiř.  
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V únoru-březnu 1905 se odehrála klíčová bitva, největší před 1. světovou 

válkou, u Mukdenu, kde byla poražena ruská mandžuská armáda generála Kuropatkina. 

Rusové bojovali v počtu tři sta deset tisíc vojáků, i přesto byli poraženi. Alexandra 

napsala Mikulášovi: „Nemohu se s tím vyrovnat, je to příliš hrozné. Avšak je-li to boží 

vůle, musíme se před ní sklonit a nést břemeno, jež nás drtí. Neztrácej důvěru v Boha 

…“93 Velká ruská porážka byla dovršena zkázou Rožestvenského flotily u Cušimy ve 

dnech 27. – 28. května 1905. I když byly ruské lodě silnější, japonské loďstvo pod 

vedením admirála  Heihačira Tógóa zvaného „Nelson Východu“94, bylo lépe vyzbrojené 

a vycvičené. „Japonci měli jednotlivou moderní eskadru bitevních lodí a pancéřových 

křižníků s podobnými takticko-technickými daty, Rožestvenskij měl svou eskadru 

doslova slepenou z lodí nejrůznějších tříd, dat výroby a vlastností.“95 

„Porážka ve válce s Japonskem umocnila proticarské nálady v zemi. Na největší 

ruské bitevní lodi Potěmkin vypukla 14. června 1905 vzpoura, když si jeden námořník 

stěžoval na špatnou stravu a první důstojník ho zastřelil.“96 Byl to jeden ze signálů 

blížících se nepokojů, proto carská vláda potřebovala mír. První krok k jednání podnikli 

Japonci již 31. května 1905, když jejich ministr zahraničních věcí Jutaro Komura zaslal 

velvyslanci Kogaru Takahirovi do Washingtonu tajnou depeši, ve které stálo, aby 

požádal amerického prezidenta Theodora Roosevelta o zprostředkování míru, ale 

s podmínkou, že celá věc má být vyložena takovým způsobem, jako by se Spojené státy 

americké chopily role zprostředkovatele z vlastní iniciativy.97 Při mírových jednáních 

souhlasil car Mikuláš II. s americkým zprostředkováním. V září 1905 uzavřel v 

Portsmouthu (New Hampshire) ruský zplnomocněnec Witte mír. Bývalý ministr financí 

dosáhl příznivých podmínek, které Japonci přijali až po jeho opakované hrozbě, že 

jednání opustí. Japonsku připadl jižní Sachalin, přístavy Port Arthur a Dalnyj, železnice 

jižně od Charbinu v Mandžusku. Rusko dovolilo japonským rybářům rybolov při 

ruském pobřeží, uznalo zvláštní zájmy Japonska v Koreji, nemuselo platit žádné válečné 

reparace a udrželo si pozice v severním Mandžusku s čínskou Východní železniční 

magistrálou, tím si na Dálném východě zachovali strategickou rovnováhu.  
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Již od léta 1904 byla ruská společnost v neklidu. Když se objevily zprávy o porážce 

Ruska Japonskem, začali lidé provolávat slogany jako „Pryč s carismem!“, „ Ať žije 

Japonsko!“98 Nacionalisté vítali ruskou porážku a doufali, že car padne a jim se uvolní 

cesta pro jejich autonomii. Společenskému pohybu bránil především ministr vnitra 

Pleve svou úzkou spoluprácí s carem, když zabraňoval a stíhal jakoukoli kritiku i 

iniciativu. 28. července 1904 byl ministr zavražděn a jeho smrt byla přijata ruskou 

společností s úlevou. Car bez svého významného poradce váhal, rozmýšlel, jak dál a 

přitom čekal na sebemenší úspěch ve válce. Když se uprostřed konfliktu, v létě 1904, 

narodil vytoužený následník trůnu Alexej99, byl car žádán o reformy a politickou 

amnestii. Mikuláš II. vydal 6. září 1904 manifest, v němž udělil amnestii jen několika 

dlužníkům a zlodějům a 8. září 1904 jmenoval nového ministra vnitra – liberálního a 

velice oblíbeného knížete Svjatopolka-Mirského. Doba, po kterou byl ministrem vnitra 

kníže Svjatopolk-Mirskij, od 8. září 1904 do poloviny roku 1905, bývá nazývána 

„petěrburským jarem, táním, novou dobou apod.“100 Hlavním úkolem nového ministra 

vnitra bylo nalezení správné cesty k buržoazní liberální opozici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 FIGES, Lidská tragédie, s. 196. 
99 Jméno Alexej nebylo v romanovské rodině oblíbené. Poté, co z rozkazu Petra Velikého byl tajně 
zavražděn jeho syn, následník trůnu Alexej, přestali Romanovci dávat toto jméno následníkovi trůnu. 
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Alexej. Mikuláš se však pro toto jméno rozhodl, jelikož ho dávno poutala osobnost Alexeje Michailoviče, 
který byl také carem z romanovského rodu. 
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3. LÉTA 1905 – 1917 

3.1 REVOLUCE 1905 
V listopadu 1904 se konalo setkání zástupců zemstev101. Car Mikuláš II. chtěl, aby se 

kongres sešel v Petrohradě a prosazoval, aby se do politiky navrátil Šipov, který byl za 

Pleveho nucen vzdát se funkce předsedy moskevského zemstva. Hlavním záměrem cara 

a vlády bylo naznačit možnost ustanovení volného sněmu „zástupců lidu“, který by měl 

minimální pravomoci a nezasahoval by do politiky vlády. Takový úkol byl nesplnitelný. 

Jakmile byla zahájena práce na svolání kongresu zemstev, došlo k vládou nečekané 

aktivizaci nejrůznějších složek a vrstev společnosti. Zároveň se konala různá jednání 

vlády, kde probíhal zápas o taktiku vládní politiky. Reakční směr zastupoval 

Pobědonoscev vedoucí Svatého synodu a druhý, liberálnější, ministr vnitra Svjatopolk-

Mirskij. Oba směry měly stejný základní cíl – zajistit klid v zemi a dovést válku s 

Japonskem do úspěšného konce. Výsledkem porad byl carský ukaz, který byl zveřejněn 

25. prosince 1904. Stanovil zachování nedotknutelnosti základních zákonů říše. Jinak se 

jednalo o sliby reforem, o nichž se mělo v budoucnu teprve dále jednat. Slibována byla 

mj. změna postavení rolníků v rovnoprávné občany státu, sociální zákonodárství pro 

dělníky, nezávislost zemstev či náboženská tolerance.102 

 Kapitulace Port Arthuru v lednu 1905 vehnala na politickou scénu i masy 

dělníků. Na začátku ledna 1905 se v dělnických odborech objevil pop Georgij Gapon, 

který vyzýval dělníky, aby šli za carem s peticí a vylíčili mu útrapy a útisk, jemuž jsou 

vystaveni v těchto těžkých časech válečných porážek a celkového úpadku. Průvod byl 

stanoven na 22. leden 1905.103 Již za svítání se v Petrohradě začali shromažďovat 

demonstranti - tisíce dělníků, oddaných panovníkovi, se pod Gaponovým vedením, s 

carovými portréty a svatými obrazy, chystali k Zimnímu paláci, netušili však, že 

Mikuláš II. odjel do Carského Sela. Ráno vyšly tisíce lidí směrem k Palácovému 

náměstí, v čele průvodu byl Gapon. Na přístupových cestách k náměstí čekalo vojsko. 

Když zazněl rozkaz, aby se průvod rozešel, lidé tomu nevěřili, protože Gapon je ujistil, 

že je car očekává, a tak vkročili na náměstí. Policie zareagovala bezhlavě a ihned 

zahájila střelbu do davu. O počtu obětí nejsou přesné údaje, uvádí se 500 – 1000 

                                                             
101 Zemstvo bylo volené shromáždění místní samosprávy ovládané místní šlechtou na oblastní či okresní 
úrovni. 
102 VEBER, s. 156 – 159. 
103 Podle juliánského kalendáře to bylo 9. ledna 1905. 
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mrtvých. V noci po této tragédii pop Gapon promluvil k dělníkům se slovy: „Drazí 

bratři v krvi! Byla prolita nevinná krev. Střely carských vojáků prostřílely carovy 

portréty a zabily v nás víru v cara. My se však pomstíme, bratři, tomuto carovi, lidmi 

prokletému, a celému jeho hadímu plemeni, ministrům a všem, kdo vysávají nešťastnou 

zemi ruskou. Nechť zhynou!“104 Mikuláš, který pobýval v Carském Selu, se o všem 

dozvěděl až dodatečně a byl otřesen. Bylo mu sděleno, že unikl smrtelnému nebezpečí. 

Mikuláš si tohoto dne zapsal si do deníku: „9. leden 1905 [22. leden]. Těžký den! 

V Petrohradě došlo k vážným nepokojům, když dělníci chtěli dojít k Zimnímu paláci. 

Vojsko muselo střílet, na různých místech města je mnoho zabitých a raněných. Pane 

Bože, jak je to bolestné a těžké!“105 Poté bylo do Carského Sela přivezeno 20 dělníků, 

kteří ujistili cara o své oddanosti, Mikuláš jim odpověděl proslovem, v němž slíbil, že 

splní jejich požadavky. V očích obyvatelstva nesl za celou situaci odpovědnost. Tento 

den vešel do dějin Mikulášovi vlády jako Krvavá neděle a také se zrodila jeho nová 

podoba – začal být nazýván Mikulášem Krvavým. Mikuláš se nikdy nedověděl pravdu o 

tom, co se ve skutečnosti stalo. 

 Teror demonstranty nezastrašil, naopak vypukla další vlna stávek. Po „krvavé 

neděli“ se aktivizovala hlavně demokratická inteligence a univerzity se proměnily ve 

veřejné diskusní kluby. Kníže Svjatopolk-Mirskij nabídl svou demisi, car ji nepřijal a 

ponechal ho v nejistotě a bez vlivu v úřadě až do poloviny roku 1905. Do vlivného 

postavení se dostal velkokníže Sergej, který se postavil po bok Mikulášovy a zastával 

myšlenky nutných represí. Velkým překvapením pro vládu byla reakce ruské veřejnosti 

na 22. leden 1905. Carské vládě se nepodařilo lid přesvědčit a nedůvěra v ní začala 

postupně narůstat. Když se projevila slabost vlády, revoluční nálada se rozšiřovala po 

celé zemi. Například rolníci využili situace a zorganizovali stávky nájemců půdy, aby 

přinutili velkostatkáře zvýšit mzdy za odvedenou práci. Objevoval se rozsáhlý 

vandalismus, vesničané ničili vše, co mělo vysokou hodnotu. Během těchto bouří, které 

probíhaly mezi léty 1905-1906, bylo zničeno na 3000 panství. Nejvyšší koncentrace 

násilí byla v centrální zemědělské zóně, kdy byli rolníci nejchudší a kde se nacházely 

největší statky. V únoru 1905 byl proveden úspěšný atentát na velkoknížete Sergejeva 

Alexandroviče na Rudém náměstí v Moskvě. Atentátníkem byl revolucionář Kaljajev, 

který hodil bombu do kočáru velkoknížete. Mikuláš si poznamenal do deníku: „V 
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Moskvě došlo k hrůznému zločinu. Strýček Sergej byl za jízdy v kočáře zabit bombou a 

kočí byl smrtelně zraněn. Ubohá Ella! Bože, stůj při ní a pomoz jí!“106 Velice váhavě 

Mikuláš přistoupil k mírným ústupkům ruské veřejnosti, například rolníky se snažil 

uklidnit reorganizací ministerstva zemědělství a některými úpravami na carských 

statcích, dovolil obnovit polské a lotyšské školy, zmírnil protižidovské zákony apod., 

ale snad největším carovým ústupkem byl tzv. toleranční edikt z 30. dubna 1905. 

Vyhlášením ediktu přestalo být vystoupení z pravoslavné církve zločinem. Všechny tyto 

ústupky však nebyly dostatečné a spíše podněcovaly veřejnost k další aktivitě. 

 Koncem října 1905 donutily bezradnost, strach i obavy z nejhoršího vládu 

k ústupu před požadavky společnosti. Car měl dvě možnosti: buď prohlásit velkoknížete 

Nikolaje Nikolajeviče vojenským diktátorem, a sám odejít ze scény, nebo se rozhodnout 

pro reformy a ústavu, před tím ho ale varoval umírající otec. A toto mu také po svém 

návratu do vlády navrhl Witte. „Rusko už vyrostlo z forem dosavadního státního řízení. 

Je zde stále ještě možnost dát lidem ústavu, jinak si ji vynutím násilím.“107 Dne 27. října 

dostal Sergej Witte carův telegram, aby následující ráno předložil návrh manifestu 

veřejnosti. Car Mikuláš II. návrh bez připomínek schválil, nechal ho pouze, se 

souhlasem Wittea, dopracovat svými dalšími poradci. Mikuláš tedy s ústavou souhlasil, 

ale přesto váhal a za zády Wittea se dokonce pokoušel přemlouvat Nikolaje 

Nikolajeviče, aby se stal diktátorem. Velkokníže carův plán odmítl a Mikuláš musel 

manifest podepsat. Manifest byl vyhlášen 30. října 1905 a měl být ohlášením nové 

doby. Car obyvatelstvu sliboval zavést občanská práva, zaručoval všeobecné volební 

právo a Dumu108 – ta měla mít právo schvalovat všechny zákony, a bylo stanoveno, že 

bez jejího souhlasu žádný zákon nenabude platnosti. Slovo ústava car nikde nepoužil, 

cítil se ponížen a svůj podpis chápal pouze jako důsledek nátlaku. K manifestu také 

patřila politická amnestie – ohlášena zvláštním dekretem 4. listopadu, volební zákon 

z 24. prosince 1905 a další politické změny – odvolání Pobědonosceva z funkce 

prokurátora Svatého synodu, také generála Trepova, za velitele petěrburské posádky byl 

jmenován velkokníže Nikolaj Nikolajevič aj. a jmenování hraběte Wittea za nového 

předsedu vlády, která měla být vedena liberálním stylem po vzoru západní Evropy.109 

Antisemitické organizace využili říjnový manifest jako záminku pro začátek pogromů 
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Židů, obviněných z podlomení samoděržaví a ustanovení anarchie, s kterou reakcionáři 

ztotožňovali demokratizaci země. Den po vydání manifestu, v průběhu všeobecného 

zmatku, po více jak 300 letech začaly pogromy, které trvaly celý týden.110 

Hrabě Witte byl pověřen sestavením nové vlády, avšak došlo k rozdělení 

opozice mezi liberály a sověty, kteří manifest odmítli. Mezi dalšími, kdo také manifest 

nepřijali, byli radikální dělníci. Jedinou skupinou z opozice, která manifest uvítala, byli 

velkopodnikatelé a finančníci, za něž v politice vystupoval A. I. Gučkov. V prosinci 

1905 vyvrcholilo v Moskvě ozbrojené povstání organizované nově zvoleným sovětem. 

Moskevský sovět zahájil svou revoluční akci 20. prosince, kdy vydal výzvu ke stávce, 

která ochromila celé město, byla zastavena doprava, většina továren, obchodů i škol. 

Moskva se vzbouřila a ve dnech 22–23. prosince vyrostly ve městě barikády. Velitel 

města, generální guvernér admirál Dubasov, požádal vládu o posily. Povstání skončilo 

31. prosince 1905 za velkého vládního vítězství. 

 

3.2  LÉTA 1906 – 1914 
V únoru roku 1906 viděl vychovatel a učitel Pierre Gilliard careviče Alexeje 

Nikolajeviče poprvé. „Byl jedním z nejhezčích dětí, jaké jsem kdy viděl.“111 „V období 

tohoto prvního střetnutí jsem několikrát viděl, jak vládkyně přitiskává careviče něžným 

mateřským gestem k sobě, vypadala jako by byla schopna za něho položit život, tato tak 

jasná láska byla doprovázena i silným tajným neklidem. Jen chvíli po té jsem pochopil 

význam tohoto chování.“112 Tajemství, které rodina střežila, byla chlapcova nemoc. 

Brzy po jeho narození lékaři zjistili, že Alexej zdědil chorobu, která v hesenském rodě 

postihovala jen potomky mužského pohlaví - hemofilii. Když byl Alexej svěřen do 

výchovy Gilliardovi, následníkův lékař doktor Děrevenko mu podrobně vysvětlil 

symptomy nemoci, každé sebemenší poranění mohlo být smrtelné.  

 Revoluce v Rusku se časově kryla s revolucí v carské rodině. V této době se 

v Carském Selu objevili dva lidé, kteří zaujali v jejím životě významné místo – Grigorij 

Jefimovič Rasputin a Anna Vyrubovová (Tanějevová). U dvora narazila na chladné 

přijetí, a když pochopila, že zde pro ni nemají porozumění, uzavřela se a zachovávala si 
                                                             
110GITELMAN, Zvi Y., Беспокойный век: Еврейи России и Советского Союза с 1881 г. до  наших 
дней, (Bespokojnyj vek: Jevreji Rossii i Sovetskogo Sojuza s 1881 g. do našich dnej), Moskva, 2008, s. 
42.  
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odstup, což bylo pokládáno za pýchu. Anna si k carevně našla cestu nadšeným, 

vytrvalým a bezmocným zbožňováním. Přízeň carevny si zachovala po celých 12 let. 

Rasputin, který ke konci roku 1907 zdomácněl v carské rodině, se narodil někdy v 60. 

letech 19. století113 v osadě Pokrovskoje v tjumeňském újezdu tobolské gubernie na 

Sibiři. Když mu bylo 20 let, otec ho oženil s o 4 roky starší ženou Praskovjou, která mu 

porodila 3 děti. Rasputin vedl špatný život, až po návštěvě Verchoturského kláštera 

změnil své chování a odešel od rodiny. Nejprve hledal uplatnění u mnichů, pravoslavné 

církve či sekt. Objevil u sebe nevídané vlohy, zejména psychologicky bezchybné 

jednání s lidmi, sugesci a hypnózu.114 Jeho velkou předností byly oči a jeho pohled. 

V letech 1902-1903 byl na cestách po svaté Rusi, navštěvoval kláštery a směřoval do 

Petrohradu. Dne 14. listopadu 1905 si Mikuláš zapsal do deníku, že se poprvé setkal 

s božím člověkem Grigorijem a od konce roku 1907 je zaznamenán pravidelný styk 

Rasputina s carskou rodinou. Rasputin se prosadil u carské rodiny, zejména u carevny, 

tím, že uplatňoval své léčitelské dovednosti, sugesci a jiné triky na careviče Alexeje, 

dokázal mu dokonce krátkodobě zastavit krvácení. Alexandře vnukl sebedůvěru a chuť 

k životu, ale také přesvědčení, že je vyvolenec boží a jeho úlohou je chránit a spasit 

Rusko. Rasputinův vliv sílil, právě proto měl řadu odpůrců. Například se dostal do 

velkého střetu se Stolypinem, nebo s pravoslavnou církví. Jeho moc byla nakonec téměř 

neomezená. Především během války poslouchal Mikuláš svoji ženu a Alexandra se 

řídila podle rad Rasputina. Proti Rasputinovi se postavilo několik politiků, například 

Gučkov, ale i carevna-matka. Osudným dnem se pro Rasputina stal 29. prosinec 1916, 

kdy byl v Jusupovově paláci zabit. Kníže Felix Jusupov nejprve podal Rasputinovi 

několik otrávených číší madeiry115, a když jed neměl ani po hodině účinek, Jusupov se 

uchýlil k zoufalému kroku, střelil Rasputina do boku. Spiklenci se domnívali, že už je 

mrtvý, a odešli se zbavit jeho kabátu, Rasputin se však probral a utekl ven na nábřeží. 

Velkokníže Dmitrij Pavlovič ho našel na dvoře a ještě několikrát po něm vystřelil. 

Rasputinovo tělo ovázané železnými řetězy hodili do řeky Něvy, kde se nakonec druhý 

den vynořilo. O několik dní později byl Rasputin pochován v Carském Sele za 

přítomnosti carských manželů.116  
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 5. května 1906 byl Witte odvolán a novým premiérem se o pět dní později stal 

Ivan Goremykin, Witteův dřívější soupeř. Na politické scéně se začal objevovat nový 

muž, do něhož vkládal car naděje – Petr Arkaďjevič Stolypin. Roku 1902 byl, jako 

dosud nejmladší, zvolen gubernátorem v Grodnu. Získal si pověst liberála, proto byl 

také povolán do vlády jako možný zachránce carské moci. Car Mikuláš II. jej jmenoval 

na radu svého okolí v zoufalé bezmocnosti, a i když se Stolypinem v některých 

ohledech nesouhlasil, podřizoval se mu. Ve vládních funkcích Stolypin rychle 

postupoval, již v květnu 1906 se stal ministrem vnitra v Goremykinově vládě a 

v červenci 1906 se stal premiérem. Jeho hlavními úkoly bylo nastolit pořádek a prosadit 

agrární reformu, to bylo součástí jeho rozsáhlého plánu na obnovu země – Stolypin 

v podstatě přijal Witteho vizi o modernizaci Ruska a jeho přiblížení k Západu. Byl si 

vědom toho, že převážně v agrárním Rusku je rolník rozhodující sociální silou, která 

může ovlivnit další vývoj země. Stolypin jako zkušený statkář rozuměl požadavkům 

rolníků, proto zahájil rozsáhlou vnitřní migraci. Z přelidněných centrálních oblastí 

docházelo k přesunům na Sibiř a do dalších regionů, kde byl dostatek půdy. Spolu s tím 

také prosadil povinnou čtyřletou školní docházku pro děti rolníků a zákony, jež 

umožňovaly rolníkům vystupovat z občiny společně s půdou. Stolypin měl úspěchy i 

v zemědělství. Značně vzrostla produktivita výroby pšenice a žita, Rusko bylo v této 

době označováno za obilnici Evropy a v roce 1911 dosáhlo rekordního vývozu 13,5 

milionu tun obilí. Také se zasloužil o zrušení místní samosprávy, původně založené na 

příslušnosti ke stavům, zlepšil místní soudy a stanovil pravidla pro policii, chránil 

občanské svobody, ukončil diskriminaci Židů, učinil nezbytná opatření pro zavedení 

všeobecné a povinné základní školní docházky, a také se zasloužil o zlepšení podmínek 

továrních dělníků. Stolypin se svým programem postupně dostával do sporů s carem i 

jeho okolím, u dvora zavládlo přesvědčení, že má vlastní ambice a je schopen ohrozit 

romanovský rod. Také jeho politické zázemí sláblo.117 Dne 5. srpna 1906 byl na 

premiéra spáchán atentát. Stolypin zůstal nezraněn, ale bomba zranila jeho dvě děti a 

zdemolovala dům. Druhému atentátu již podlehl, 14. září 1911 během galapředstavení 

v Kyjevské opeře na Stolypina vystřelil student práv D. Bogrov, policejní agent. Petr 

Stolypin byl zraněn a po čtyřech dnech na následky zranění zemřel. „Smrtící výstřel na 

Stolypina se často označuje jako první výstřel proti Rusku. S ním také padla poslední 
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naděje na fázi vnitřního klidu, kterou Stolypin postupoval pro Rusko, když se snažil 

silnou rukou udržet stabilní stav.“118 

 První Duma se sešla 10. května 1906. V tento den vláda vyhlásila několik 

základních zákonů, které autokratickým způsobem nařizovaly zachování výsad 

panovnické moci a omezovaly pravomoce říšské Dumy tím, že byla carovi vyhrazena 

neomezená moc ve vojsku, námořnictvu, diplomacii, uzavírání smluv, míru apod. Car 

Mikuláš II. byl povinen Dumu svolávat každoročně. Poslanci byli zvoleni na 5 let, 

pracovali však pouhých 10 týdnů. Ihned po slavnostním zahájení Dumy vznikl spor 

mezi ruským shromážděním zvaným „duma národní naděje“119 a ruskou vládou. 

Většina Dumy vyslovila vládě nedůvěru, a tak car ji při první příležitosti rozpustil.120 

Dne 21. července v Petrohradu vydal Mikuláš ukaz o rozpuštění Dumy, prohlásil 

poslance za neschopné spolupráce a stanovil, že nová Duma se sejde v březnu 1907. Car 

také usoudil, že Goremykinova vláda nedostatečně oslovuje ruskou veřejnost, a tak ji 

spolu s rozpuštěním Dumy odvolal. Novým ruským premiérem se 22. července stal 

Stolypin. V období mezi první a druhou Dumou prosadil Stolypin u cara několik ukazů, 

kterými si chtěl naklonit rolníky a získat je pro vládní politiku. Byl vyhlášen dekret o 

občanské rovnoprávnosti rolníků, zrušil konfesionální omezení otevírání modliteben a 

ustavování náboženských obcí a také se pokoušel u Mikuláše prosadit zákon o 

rovnoprávnosti Židů, ale neuspěl. 

 Druhá Duma, tzv. „duma národního hněvu“121, byla zahájena 5. března 1907 a 

rovněž neměla dlouhého trvání, přežila pouze 103 dnů. I přes veškerá opatření, která 

byla učiněna proto, aby se do druhé Dumy dostalo spolehlivější zastupitelstvo, volby 

dopadly vítězstvím opozice. Do Dumy byli zvoleni opoziční sociální revolucionáři a 

sociální demokraté. Situace v Dumě i v zemi začala být nepřehledná, protože radikálové 

obou stran nepřetržitě útočili proti Dumě i proti sobě navzájem. Dne 16. června 1907 

vyšel návrh nového volebního zákona a zároveň i carův ukaz s manifestem o rozpuštění 

druhé Dumy. Nový termín pro další volby byl stanoven na 14. září a svolání třetí Dumy 

bylo vyhlášeno na 14. listopadu 1907. 
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 V listopadu se poprvé sešla třetí Duma, která byla nazývána podle své povahy 

„dumou lokajskou“122 zasedala téměř 5 let, do 11. září 1912. Třetí Dumu tvořili 

monarchisté, nacionalisté a umírněná ultrapravice, ke středu se hlásili – oktjabristé, 

kadeti, k levici – sociální demokraté a také zde byli zastoupeni neruští poslanci – 

muslimská, litevsko-bělorusko-polská skupina apod. Ukrajinští poslanci se do třetí 

Dumy nedostali. Práce Dumy zasahovala do práv národnostních menšin a snažila se o 

rusifikaci okrajových částí Ruska. Tisk, školství či liberální kruhy – všichni pociťovali 

tlak Stolypinovi vlády, která prováděla, se souhlasem většiny z Dumy, restauraci 

starého režimu. Dne 18. září 1911 Stolypin v kyjevské nemocnici zemřel, proto byl do 

funkce premiéra nově jmenován dosavadní ministr financí Vladimir Kokovcev, jenž 

pokračoval ve Stolypinově politice vnitřního rozvoje Ruska. Carův vztah k Dumě byl 

nevypočitatelný a odmítavý, stanovil, že Duma má 5. září 1912 být rozpuštěna, to však 

znamenalo, že se poslanci nebudou moci zúčastnit velké národní vzpomínkové oslavy 

borodinského vítězství nad Napoleonem. Mikuláš nakonec ustoupil a rozpuštění Dumy 

posunul na 11. září, poslanci Dumy však na oslavy připuštěni nebyli. V rámci slavností 

se měl na veřejnosti ukázat také carevič Alexej, který nebyl zdráv a mohl se zúčastnit 

jen několika málo akcí, pouze na přehlídce v Borodinu se shromáždila celá carská 

rodina v plném počtu. 

 Ke konci září 1912 se konaly volby do nové – čtvrté Dumy. Ultrapravicoví 

poslanci byli v převaze, důvěru cara ani vlády si však nezískali. Nová Duma zahájila 

svou činnost 28. listopadu 1912 a trvala až do roku 1917, do čela čtvrté Dumy byl 

jmenován oktjabrista Rodzjanko. Čtvrtá Duma přihlížela boji mezi vládou a revolučním 

hnutím a byla místem, kde se uskutečňovaly vládní akce proti dvoru, který byl pod 

vlivem Rasputina, ale i neúspěšná zahraniční politika. Advokát Alexandr Kerenskij byl 

jednou z osobností, která si v Dumě získala podporu i uznání. 123 

  V únoru roku 1913 se v Petrohradu slavilo třistaleté výročí romanovské 

dynastie. O tři měsíce později, v květnu 1913, se carská rodina vydala na romanovskou 

pouť po památných městech dávné Moskevské Rusi. Rodina postupovala po trase, 

kterou jel do Moskvy ze svého domova v Kostromě na Volze v roce 1613 Michail 

Romanov, první romanovský car, po svém zvolení na ruský trůn.  Romanovská dynastie 

předvedla při výročí svou panovnickou moc a bohatství. Cílem bylo přenést minulost do 
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současnosti, obnovit mýtus lidového cara a tak dodat monarchii na historické legitimitě 

a v nesnadných dobách, kdy bylo její právo vládnout ruské zemi ohroženo - výskytem 

demokracie, vytvořit iluzi o jejím trvání. Romanovci se tak obraceli do minulosti a 

doufali, že je zachrání před budoucností.124 

 

 3.3 RUSKO V LETECH 1914 - 1916 
Počátkem roku 1914 byl ruským premiérem stále Kokovcev, ale jeho postavení sláblo, a 

tak byl 12. února Mikulášem odvolán. Nově byl do funkce premiéra jmenován Ivan 

Goremykin. Po celou první polovinu roku 1914 se zvyšovalo napětí. Dne 21. února 

1914 se konala porada za účasti ministrů zahraničí Sazanova, námořnictva Grigoroviče, 

vojenství Suchomlinova, náčelníka generálního štábu Žilinského, vyslance v Cařihradě 

Gierse a dalších důstojníků armády a námořnictva. Na jednání bylo dohodnuto, že válka 

je v Evropě nevyhnutelná a Rusové by ji mohli využít k získání Úžin. Car Mikuláš II. 

tato rozhodnutí schválil.  

 Atentát v Sarajevu 28. června 1914 na rakousko-uherského následníka trůnu 

Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii vyvolal napětí po celé Evropě. 

Mikuláš se právě plavil na své jachtě v rámci letní dovolené a zpráva o sarajevském 

atentátu ho nijak zvlášť neznepokojila.125 V Petrohradu vládl klid, byly řešeny pouze 

problémy obchodu s Tureckem a půjčka Mongolsku, až kolem 10. července 1914 přijel 

ruský vyslanec Benckendorff z Londýna, aby vládě sdělil, že situace je nebezpečná.  

Když dorazila zpráva o Rakousko-uherském ultimátu Srbsku, pro politiky, ministry a 

diplomaty to znamenalo nejvyšší pohotovost. Byla svolána korunní rada, na jejím 

zasedání bylo rozhodnuto, že Srbsku bude poskytnuta pomoc, i kdyby to mělo vést 

k válce. Car Mikuláš II. byl požádán, aby schválil navržená pomocná opatření pro 

Srbsko a přípravy k mobilizaci. Mikuláš se pokoušel získat čas, neboť si byl dobře 

vědom toho, že Rusko není na válku připraveno. Mezitím vešlo ve známost, že Srbsko 

ultimátum přijalo, nikoli ve všech bodech. Z ciziny byly staženy všechny ruské finanční 

prostředky a pro případnou potřebu bylo proti Rakousko-Uhersku částečné 

mobilizováno 13 ruských armádních sborů. Dne 28. července 1914 Rakousko-Uhersko 

vyhlásilo Srbsku válku. Rusko se postavilo na stranu Srbska. Mikuláš se domníval, že 
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Vilém II., ze strachu z Anglie, nebude chtít být do války zapleten. Mezi Mikulášem a 

Vilémem došlo od 27. července do 1. srpna k výměně telegramů, ještě 31. července 

telegrafoval car německému císaři a sliboval mu, že jeho armády nezasáhnou, dokud 

bude s Rakousko-Uherskem možné vyjednávat, přitom ho žádal o stejné ujištění, ale o 

několik hodin později, 1. srpna 1914, obdržel německé vyhlášení války. Mikuláš si 

poznamenal do deníku: „ Po návratu z bohoslužby jsme se dozvěděli, že nám Německo 

vyhlásilo válku.“126 Hrabě Witte i Rasputin Mikuláše před válkou varovali, ale car 

neměl na vybranou, po německém vyhlášení války šlo již i o obranu Ruska. Dne 2. 

srpna car v Malachitovém sále Zimního paláce podepsal manifest o vstupu Ruska do 

války proti Německu. Když Mikuláš vystoupil na balkón Zimního paláce, shromážděný 

lid projevil vlnu vlasteneckého nadšení. Po bohoslužbě pronesl k přítomným několik 

slov a na závěr slíbil, že válku neskončí, dokud všichni nepřátelé neopustí ruskou 

zemi.127 

 Válka probíhala zpočátku příznivě. Především na frontě proti Rakousko-Uhersku 

byla ruská armáda úspěšná. Car Mikuláš II. se zdržoval téměř ustavičně v generálním 

štábu v Mogilevu, odkud navštěvoval různé základny na frontě. Chtěl motivovat vojáky 

a především kontrolovat jejich zásobování. Svého strýce, velkoknížete Nikolaje 

Nikolajeviče, pověřil vrchním velením, neboť už před válkou byl generalissimem ruské 

armády. Na počátku války také omilostnil svého bratra Michaila a dovolil mu, aby se 

vrátil do Ruska. Carevna se od počátku postavila do služeb vlasti, spolu s ní také obě 

starší dcery Olga a Taťána. Velký palác v Carském Selu a četné paláce v Petrohradě 

byly zařízeny jako lazarety. Alexandra sledovala události na frontě každodenním 

pročítáním novin, depeší a telegramů, které dostávala od cara, každý den napsala 

Mikulášovi dlouhý dopis, kde mu komentovala aktuální události a podávala mu zprávy 

o situaci v hlavním městě, své informace doplňovala politickými radami. Domnívala se, 

že může Mikulášovi ulehčit v politických starostech, když za něho převezme 

rozhodování, v čemž byla utvrzována Rasputinem, jenž měl její plnou důvěru. Za 17 

měsíců carevniny vlády, od září 1915 do února 1917, v Rusku panovala nestabilita. 

 Na jaře 1915 se v Německu začalo jednat o plánu rozložit ruskou moc s pomocí 

extrémních proticarských sil, které by obdržely německou finanční pomoc. V této době 

se na německém vyslanectví v Cařihradě objevil Alexandr Parvus – ruský Žid, který 
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nabízel rozložení Ruska revolucí. Také jim představil návrh Vladimíra Iljiče Uljanova - 

Lenina, který pobýval v Curychu. Leninův program navrhoval zničení carismu a 

uchopení moci, zřeknutí se anexí a reparací, vzdání se nároků na Úžiny, a hlavně 

okamžitý mír bez ohledu na spojence atd. Tento návrh byl pro Viléma II. přitažlivější, 

Berlín se snažil vyřadit Rusko z války podnícením revoluce, proto byl odsouhlasen a 

dotován. Parvus tak začal realizovat akci.128  

V polovině roku 1915 došlo ke zvratu - padla Varšava. Car se po této zprávě 

rozhodnul, že převezme vrchní velení sám. „Musím teď jít tam, kde mě nejvíce 

potřebují. Je-li k záchraně Ruska zapotřebí oběti, pak se touto obětí stanu.“129 

Velkokníže Nikolaj Nikolajevič byl převelen na Kavkaz. Mikuláš nastoupil na 

velitelské stanoviště s plným vědomím toho, že nálada ruského vojska byla, s ohledem 

na množící se neúspěchy – nedostatek munice, počínající separatistické hnutí v Polsku, 

sílící německou propagandu, kritická, tato nálada se navíc přenesla i do měst. Lid si svůj 

hněv vybíjel v demonstracích, v petrohradských zbrojovkách se stávkovalo, 

obyvatelstvo bylo zaměřeno také proti všemu německému. Antiněmecká nálada 

vyvrcholila ostrou kritikou carevny Alexandry, původem německé princezny, která byla 

viněna za sympatie k nepříteli. Ruský car byl jeden z velmi mála politiků, kteří měli 

v úmyslu dospět k míru pouze na základě jednoznačných vojenských výsledků, byl 

neustále přesvědčen o úderné síle své armády, a to i v době, kdy ji nastupující 

demoralizace začala rozkládat. Mikuláš neměl v Mogilevu tušení o mocenských silách, 

které působily ve vládě a jeho nepřítomnost využívaly k oslabování carského režimu, 

nedokázal v čas odhadnout, do jaké míry ovládalo politickou a od roku 1916 také 

vojenskou scénu nepřátelské smýšlení.  

 Rok 1916 znamenal obrat pro ruskou dynastii, car obsazoval ministerské posty 

především s ohledem na pokračování ve válce. Dne 23. ledna došlo ke změně premiéra, 

Goremykin byl nahrazen Borisem Stürmerem. V únoru 1916 navštívil Mikuláš poprvé a 

také naposled Dumu a vyzval ji ke spojeneckému úsilí v těžkých dobách války. Po 

slibném jaru 1916 přišlo těžké období, letní ofenziva ztroskotala, což vedlo k 

demoralizaci na frontě, v hlavním městě se projevoval nedostatek potravin a v zimě 

bylo Rumunsko, které bojovalo na straně Ruska, definitivně poraženo. Docházelo 

k častému střídání ministrů, Alexandra prosazovala své kandidáty a car je akceptoval, 
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protože slibovali pokračování války a energický postup proti nepokojům. Carevna byla 

v tomto ohledu pod vlivem Rasputina, v jehož moudrost a prorocký dar na rozdíl od 

Mikuláše věřila. Tuto Alexandřinu důvěru kritizovali rodinní příslušníci, kteří carevně 

líčili skutečný Rasputinův charakter. Čím však byly zprávy drastičtější, tím usilovněji je 

carevna zavrhovala. Pokud se Mikuláš s těmito fakty seznámil, reagoval rozzlobeně a 

požadoval důkazy, v podstatě byl i on v tomto ohledu vůči vlastní ženě bezmocný. 

Prvním příznakem toho, že obyvatelstvo vstoupilo do stádia akce, bylo zavraždění 

Rasputina v prosinci 1916. Ale ani po jeho zavraždění se situace nezklidnila, nálada 

v hlavním městě se na přelomu let 1916-1917 vyhrotila – zejména kvůli nedostatku 

potravin a paliva. Lidé volali po nové vládě, která by vyřešila trvající problémy.  

Na podzim 1916 provedla liberální opozice v Dumě protipuč vytvořením 

Progresivního bloku. Požadovali sestavení vlády, která by měla důvěru národa.130 Car 

Mikuláš II. během válečných událostí nechtěl vyhovět požadavkům na svolání 

ústavodárného shromáždění za účelem odhlasování ústavy, navíc také carevna se, 

prostřednictvím svého vměšování do vládních otázek, snažila Mikuláše odradit od 

přijetí ústavy. Zachování samoděržaví chápal Mikuláš jako neměnný a nezrušitelný fakt, 

byl to jediný princip, na kterém trval a k jehož obraně dokázal vyvinout úsilí.  V zimě 

1916-1917 i někteří členové carské rodiny pochopili, že situace je vážná a snažili se 

Mikuláše přimět, aby ustoupil Dumě a těmito ústupky zachránil sebe, dynastii i Rusko. 

Němci 12. prosince 1916 navrhli jednání o míru, již 15. prosince však nový ministr 

zahraničí Nikolaj N. Pokrovskij tuto nabídku odmítl. Mikuláš byl na konci roku 1916 

viditelně zlomený muž. Po návratu z hlavního stanu se uzavřel v pracovně a pokoušel se 

najít klid. Vyhýbal se jakýmkoli politickým rozhodnutím a téměř vůbec nevystupoval 

na veřejnosti. 

 

3.4 ROK 1917 
Začátkem roku 1917 vše v Rusku přispívalo k vypuknutí revoluce a k převratu. Nejhorší 

situace byla v neruských oblastech carské říše, kde obyvatelstvo soudilo, že carismus 

spěje ke konci, a tak požadovalo svoji samostatnost. V Petrohradě probíhaly od 20. 

února 1917 stávky, manifestace a různé protestní protivládní akce. Opozice se v této 
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době, stejně jako v průběhu 19. století, sdružovala v tajných zednářských lóžích, které 

se v Rusku rozmohly hlavně po roce 1905. Velká část opozice si představovala 

politickou akci tak, že donutí cara ke změně politiky a on jmenuje nové důvěryhodné 

ministry, slíbí reformy nebo naplní manifest z října 1905. Již od podzimu 1916 posílal 

Mikuláš všem svým premiérům – Stürmer, Trepov, Golicyn, podepsané ukazy o 

rozpuštění Dumy. „Na základě článku 105. Základních státních zákonů rozkazujeme: 

státní dumu rozpustit …(určit dobu, kdy bude svolána nově zvolená duma). O době, kdy 

budou provedeny nové volby do státní dumy, budou od nás vydána zvláštní nařízení. 

Senát nechť za účelem provedení uvedeného neopomene vydati všechna příslušná 

nařízení. Nikolaj.“131 

 Dne 6. března 1917 Mikuláš před dalším odjezdem do hlavního stanu, kde se 

chtěl podílet na přípravách a průběhu jarní ofenzivy, ještě jednou přijal nejdůležitější 

ministry v čele s novým ministerským předsedou Golicynem a oznámil jim, že se 

následujícího dne dostaví do Dumy a sdělí nové složení vlády. Ale ještě téhož večera 

byl Golicyn opět naléhavě povolán do Carského Sela, kde mu oznámili, že carovo 

vystoupení v Dumě se konat nebude a car odcestuje do Mogileva. A zatímco Mikuláš 

seděl ve vlaku do Mogileva, německý generální štáb dostal k dispozici hlášení od svých 

ruských spojek, že se členové Dumy rozhodli prohlásit cara za neschopného. Do 

mogilevského štábu dostal car zprávu o situaci a poslal veliteli města generálovi 

Chabalovovi telegram s rozkazem, aby vojenskou silou potlačil nepokoje. Během 

následujících pěti dnů, od 8.–12. března 1917, nastala převratná událost v dějinách 

Ruska – vypukla Březnová revoluce. Od té chvíle policie a Chabalov Mikulášovi 

všechny informace nesdělovali, nechtěli přiznat, že se jim situace vymkla z rukou. Car 

tedy, když posílal svůj osudový rozkaz Chabalovovi, nevěděl, jaké riziko by mohlo 

použití síly přinést.  

„Začalo to chlebem.“132 Petrohradské pekárny několik týdnů neměly mouku, a 

tak vznikaly nekonečné fronty na chléb, mráz a sněhové bouře zastavily železniční 

dopravu, továrny byly uzavřeny. Členové Dumy se navzájem obviňovali ze vzniklé 

krize a prostí lidé z ulice to chápali tak, že vláda, kterou podle jejich názoru vytvořila 

carevna Alexandra, selhala. V sobotu 10. března byla vyhlášena všeobecná stávka a do 

ulic se vydaly tisíce manifestujících. Zaznívala Marseillaisa, objevovaly se rudé prapory 
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jako vzpomínka na revoluci 1905 s hesly „Pryč s vládou! Pryč s Protopovem! Pryč 

s válkou! Pryč s carevnou!“133 „Chleba! Chleba!“134 Předseda Dumy Rodzjanko si byl 

plně vědom vážnosti situace, a tak se odebral k carovi, aby ho varoval. Vylíčil mu 

realistický obraz nepokojů a opět na Mikuláše apeloval, aby souhlasil se vznikem vlády, 

která by byla odpovědna Dumě. Když Mikuláš odjížděl z Carského Sela, předpokládal 

už, že může dojít k bouři, proto se již předem rozhodnul, že proti ní bojovat nebude. 

Věděl však, že Alexandra mu nedovolí ustoupit, stejně tak věděl, že opozice nepřijme 

jeho ústupky, zůstane-li ona. Zbývalo jen jediné východisko: buď milovaná manželka, 

nebo trůn. Zvolil si ženu a život v soukromí s rodinou. Rozhodl se vzdát se trůnu. 

 Rozhodující obrat ve vývoji událostí přinesl 12. březen. Stále více vojáků 

přecházelo na stranu revolučních povstalců, místo aby proti nim zakročili a zabránili jim 

v pochodu k Dumě. Chabalov poslal carovi telegram a informoval ho, že ani prapory 

elitních pluků nechtějí vystoupit proti povstalcům. Začal hořet Justiční palác a dav lidí 

se vydal k Dumě, v hlavním městě už nebylo možné udržet pořádek. Téhož dne si 

vojáci založili svůj vlastní orgán – tzv. Vojenskou radu - sovět a demonstranti pronikli 

k Tauridskému paláci, kde probíhalo krizové zasedání Dumy. Na něm byl vytvořen 

prozatímní výkonný výbor, jehož členy se stali Rodzjanko, prorevoluční právník 

Kerenskij, liberální, avšak dynastii věrný poslanec Šulgin, ministr zahraničí Miljukov a 

umírněný sociální revolucionář Čcheidze, vznikla tedy dvojí vláda, o moc se ucházel 

výbor Dumy, ale také sovět. Večer 12. března dorazily informace o petrohradském 

povstání také k carovi. Mikuláš nařídil generálovi Ivanovovi, který se stal náčelníkem 

petrohradského vojenského okruhu místo Chabalova, aby zakročil proti hlavnímu městu 

a zavedl tam diktaturu. Poté se sám vydal vlakem do Carského Sela, i když ho Alexejev 

varoval, že to kontrarevoluci zpomalí a ohrozí jeho život. Carský vlak byl zastaven 

přibližně 200 km před cílem, revolucionáři obsadili železniční úsek vedoucí do 

Petrohradu a nepovolili vlaku průjezd. Mikuláš byl nucen použít jinou trasu, zamířil do 

Pskova, kde se nacházel hlavní stan velitele severozápadní fronty generála Ruzského, a 

tam se dověděl zdrcující novinky z hlavního města a obdržel Rozdzjankův poslední 

telegram, který ho přiměl, aby telegraficky nařídil okamžitou výměnu vlády. Už bylo 

pozdě, Rodzjanko byl nucen, pod nátlakem revolučního výboru, nechat uvěznit 

dosavadní carské ministry a souhlasit s obsazením ministerských funkcí příslušníky 
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nově založeného prozatímního vládního výboru, aby zabránil dalším střetům. Miljukov 

zůstal ministrem zahraničí, Kerenskij se stal ministrem spravedlnosti a zároveň 

vyjednavačem s extrémně levicovými sověty, Gučkov ministrem války a ministerským 

předsedou už nebyl Rodzjanko, nýbrž liberální kníže Lvov. Mikuláš byl otřesen a 

pochopil, že už nemá jiné východisko, ještě než přistoupil k zásadnímu kroku, vyžádal 

si názor velitelů všech nejdůležitějších frontových úseků. Do salonního vagónu mu 

Ruzskij přinesl stanoviska Alexejeva, Brusilova a Nepenina z baltské fronty, Everta ze 

severní fronty, Sacharova a také velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče z Kavkazu. 

Odpovědi byly téměř shodné - aby vyslovil souhlas s abdikací, pokud je to v tomto 

okamžiku žádoucí.135 

Dne 15. března 1917 odjeli Gučkov i Šulgin do Pskova s instrukcemi, aby si 

vynutili u Mikuláše abdikaci. Listinu, která byla sepsána již předchozího večera, car 

Mikuláš II. podepsal ještě 15. března 1917. Tento návrh, který v dané podobě neměl být 

nikdy publikován, obsahoval abdikační formulaci „ve prospěch svého syna“ a dále se 

vněm hovořilo o regentství carova bratra velkoknížete Michaila až do dospělosti 

Alexeje. Téhož večera Mikuláš ještě rozmlouval se svým dvorním lékařem a uvědomil 

si, že život jeho syna bude hemofilií neustále ohrožen, a tak se nakonec rozhodl 

k abdikaci také jménem svého syna ve prospěch bratra Michaila. Šulgin a Gučkov ještě 

Mikuláše požádali, aby nevzniklo podezření, že abdikace na něm byla vynucena, ať 

vedle svého podpisu uvede i konkrétní hodinu, kdy k tomuto rozhodnutí dospěl. 

Mikuláš souhlasil a uvedl datum 15. března 1917, 15. hodin, i když už byla půlnoc. 

„Z hlavního stanu poslali návrh manifestu. Večer přijeli z Petrohradu Gučkov a Šulgin, 

s nimiž jsem věc projednal a odevzdal jim podepsaný pozměněný manifest. V jednu 

hodinu po půlnoci jsem odjel ze Pskova zkrušen tím, co jsem prožil. Kolem je jen zrada, 

zbabělost a lež.“136 Poté se Mikuláš vrátil ještě jednou do Mogileva, aby se rozloučil 

s armádou. Když seděl ve vlaku, už nebyl ruským carem. Představoval si, že by se 

s rodinou mohli přestěhovat na Krym nebo, kdyby jim to bylo povoleno, odjet ke svým 

anglickým příbuzným. Svému bratru, velkoknížeti Michailu Alexandroviči, poslal 16. 

března telegram: „Jeho carské Výsosti Michailovi. Události posledních dnů mě donutily 

k tomuto neodvolatelnému kroku. Odpusť mi, že Ti předávám toto břímě a že jsem nebyl 

schopen tomu zabránit. Nadále zůstávám Tvým věrným a oddaným bratrem. Vracím se 
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do generálního štábu a doufám, že za několik dní budu moci přijet do Carského Sela. 

Vroucně se modlím k Bohu, aby Tobě i Tvé zemi pomohl. Niki“137 Ještě 16. března se i 

Michail vzdal práva na trůn, a tak panování dynastie Romanovců skončilo. Březnová 

revoluce byla u konce, carismus byl svržen. Prostí lidé byli abdikací Mikuláše 

překvapeni, carští ministři ji kritizovali a nejméně pochopení pro Mikulášovo 

rozhodnutí měli jeho příbuzní.  

Nepokoje v Petrohradě však neustaly. Revoluční hnutí se osamostatnilo a 

vyústilo v anarchii po celé zemi, byla ustanovena Prozatímní vláda, ve které revoluční 

křídlo získávalo vliv i moc. Německo poslalo revolucionářům posilu v osobě Lenina. 

Němci chtěli ukončit válku na dvou frontách, proto podporovali revolucionáře a jejich 

program na svržení Prozatímní vlády, aby si tímto způsobem vynutili uzavření míru 

s Ruskem. V této době se také rozhodovalo o osudu carské rodiny, byla uzavřena brána 

jejich paláce, původní příslušníci gardy byli odvedeni a Prozatímní vláda je nahradila 

novými, kteří zde však sloužili jako vězeňští strážci. 
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4. VYVRAŽDĚNÍ CARSKÉ RODINY 

4.1 CARSKÉ SELO 
Již 16. března, den po carově abdikaci, žádal sovět ve zvláštním usnesení o zatčení 

členů romanovské rodiny, zatímco vláda prosazovala vstřícnější jednání. Poukazovala 

na to, že Mikuláš podepsáním abdikace všem požadavkům vyhověl a dovolila mu, aby 

naznačil svá přání, o jejich splnění však nikdo nedbal. Mikulášova matka Marie 

Fjodorovna také přijela do Mogileva, zpráva o Mikulášově abdikaci ji ranila a 

pociťovala ji jako největší ponížení ve svém životě. V očích carevny-vdovy nesla 

největší vinu na událostech Alexandra. Po obřadném rozloučení v generálním štábu se 

Mikuláš rozloučil i se svou matkou. Poté byl 20. března 1917 Prozatímní vládou 

prohlášen za zatčeného a Duma vyslala do Mogileva čtyři poslance, aby doprovodili 

bývalého cara do Carského Sela, které se stalo místem jeho internace. Z Jeho 

Veličenstva cara Mikuláše II. se stal pouze pan plukovník. Mikuláš a jeho rodina se stali 

nejnenáviděnějšími objekty v Rusku, ani v demokratickém táboře neměli přívržence. 

Příslušníci jejího nejbližšího okolí po Mikulášově abdikaci, až na několik jedinců, utekli 

do světa. Domácí vězení v dosavadním carově bydlišti, v Alexandrovském paláci 

v Carském Selu, trvalo téměř 5 měsíců, od 21. března do 14. srpna 1917. Po celou dobu 

pobytu měl nad nimi vrchní dozor Alexandr Fjodorovič Kerenskij138, který dokázal 

překonat počáteční osobní antipatie a nakonec si s rodinou rozuměl.139  
 Volný pohyb rodiny po paláci byl značně omezen jen na několik místností od 

doby, kdy jim generál Kornilov jako vrchní velitel petrohradského vojenského okruhu 

sdělil, že jsou internováni. Rodina nemohla zpočátku vycházet vůbec, později jen 

v časech stanovených velitelem stráže, mohli se také procházet pouze ve vymezené části 

parku. Telefonní linky byly přerušeny a veškerá pošta podléhala kontrole, návštěvy byly 

zakázány. Petrohradský sovět nařídil, aby všechna nádraží byla pro případ, že by se car 

pokusil o útěk, uvedena do pohotovosti. Domácí vězení se vztahovalo i na příslušníky 

dvora, kteří dobrovolně zůstali ve službách Mikuláše, patřili mezi ně například - 

generálmajor carova doprovodu princ Dolgorukij, jeho tchán hrabě Benckendorff, lékař 

doktor Botkin a švýcarský domácí učitel Gilliard, jemuž kvůli válce nebylo dovoleno 

                                                             
138 Advokát, od jara 1917 zastával funkci ministra spravedlnosti, také působil jako ministr války a 
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navrátit se do vlasti.140 Alexandra těžce nesla ztrátu trůnu. Mikuláš si na nové postavení 

prostého člověka zvykl rychle, cítil velké ulehčení, moc nepostrádal a odmítal již o ni 

bojovat. „Kerenskij, který bývalého cara při několika příležitostech navštívil v Carském 

Selu, později napsal, že všichni, kdo ho viděli v zajetí, se shodovali v tom, že se Mikuláš 

zdál dobře naložen a evidentně se novému životnímu stylu těšil. Zdálo se, že mu z beder 

spadlo těžké břímě a že se mu tím značně ulevilo.“141 Mikuláš neprotestoval proti svému 

postavení zajatce, ani si nestěžoval na bezohledné stráže, situaci mu ulehčovala 

skutečnost, že rodina byla pohromadě. K nepřátelsky naladěným strážcům se choval 

laskavě, snažil se s vojáky rozmlouvat a o kritických komentářích a poznámkách 

diskutovat. Někteří z vojáků změnili svůj názor na Mikuláše, když poznali, že není 

krvelačný ani brutální, jak jim uváděli agitátoři a pomáhali jemu i dalším rodinným 

příslušníkům při práci na zahradě, které se směla carská rodina každý den věnovat.142 

Mikuláš se velice zajímal o frontu a přál si vítězství ruských vojsk, o událostech na 

frontě se dovídal z novin, které však dostával pouze sporadicky. Kerenskij byl pod 

tlakem sovětu, který protestoval proti shovívavému zacházení s carem a nařizoval různá 

omezení, například v dubnu musel Mikulášovi oznámit, že se s carevnou může stýkat 

jen v době oběda a že při něm oba nesmí hovořit jinak než rusky apod.143 Třináctiletý 

Alexej byl nejvíce otřesen ze způsobu, jakým zacházeli s bývalým carem, hluboce se ho 

dotýkalo, že musel přihlížet, jak jeho otec už není pro nikoho autoritou, ale navíc je 

nucen plnit příkazy a snášet ponižování. Ostatní děti snášeli tuto situaci o něco lépe, 

nejstarší dcera Olga svůj smutek zaznamenávala v básních.  

 Mezitím se vyvíjely události v hlavním městě Petrohradě, Kerenskij zahájil 

ofenzivu na frontě a pokusil se s pomocí demokratické ofenzívy ukázat životaschopnost 

Ruska a přivést všechny válčící strany za jednací stůl. Ale letní ofenzíva dopadla 

katastrofálně, čehož využili bolševici a prostřednictvím puče se pokusili strhnout 

veškerou moc na sebe. Po tomto chaotickém a živelném pokusu, byl Lenin spolu se 

svými soudruhy obžalován z pokusu o převrat a z velezrady, uprchl proto do Finska, 

kde působil až do druhé poloviny října 1917, a odtud v dopisech neustále nabádal 
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vedení své strany, aby připravilo povstání proti Kerenského vládě.144 Mikuláš o těchto 

převratných událostech věděl málo, dozvídal se je až se zpožděním. Začalo se ukazovat, 

že dlouhodobý pobyt carské rodiny poblíž Petrohradu je pro všechny nepřijatelný, proto 

došlo k rozhodnutí, aby byla odstěhována. Byl jim vybrán sibiřský Tobolsk, kraj, odkud 

pocházel i Rasputin. Kerenskij tušil, že to bude Alexandra brát jako znamení osudu a 

bez odporu se podřídí. Místo nového pobytu i den odjezdu bylo v tajnosti, neboť 

Kerenskij se obával nenávisti sovětu i „ulice“ k carské rodině. 

 

 4.2 TOBOLSK 
Večer před plánovaným odjezdem procházeli Alexandra s Mikulášem kolem 

zahaleného nábytku a ještě jednou všemi prostory, které kdysi společně obývali, před 

holými zdmi vzpomínali na svůj život. Pozdě večer se náhle objevil velkokníže Michail, 

aby se rozloučil s Mikulášem. Kerenskij, který rozloučení umožnil, neboť tušil, že to 

bude jejich poslední setkání, se posadil do kouta a celému střetnutí přihlížel. Oba muži 

si padli do náručí. Nezazněla žádná výčitka o Mikulášově abdikaci či Michailově 

odmítnutí koruny. Alexandře Kerenskij setkání s velkoknížetem nepovolil.145 Cesta 

vlakem do Tobolska trvala několik dní, tři a půl dne jeli vlakem do Tjumeně, kde 

přestoupili na parník, na němž se plavili další dva dny po řekách Tobolu a Tuře až do 

Tobolska. Tobolská internace trvala od 19. srpna 1917 do 26. dubna 1918. Rodině byl 

poskytnut dům bývalého gubernátora, když dorazili, nebyl ještě úplně připraven, a tak 

několik dní žili na parníku a až 26. srpna 1917 byli ubytováni. Způsob života carské 

rodiny se nezměnil, došlo však ke zhoršení jejích životních podmínek. Na vycházky jim 

sloužila zahrada a dvůr domu, mohli také požádat o vycházku do města a za doprovodu 

vojáků ji vykonat. Carská družina byla zmenšena na minimum. Kromě služebnictva 

cara doprovázeli například kníže Valja Dolgorukij, hrabě Ilja Tatiščev, Alexejův 

vychovatel a učitel Pierre Gilliard, lékař rodiny Jevgenij Botkin, hraběnka Gendriková 

či baronka Buxhevdenová. Ti spolu se služebnictvem bydleli v protějším Kornilovově 

domě. Cara střežilo 330 vojáků, jimž velel plukovník Kobylinskij. V září přijel do 

Tobolska další pověřenec vlády komisař Pankratov, který na život carské rodiny i 

dodržování předpisů při internaci cara dohlížel. Mezi důstojníky a carem se brzo 
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vytvořil zvláštní vztah důvěry. Všední dny rodiny byly vyplněny podobně jako 

v Carském Selu – Mikuláš pečoval o rodinu, pravidelně cvičil, dopoledne na hrazdě a 

odpoledne se procházel nebo sekal dříví, děti se učily a všichni, pokud jim to noví 

strážci umožnili, pracovali na zahradě.  Alexandra četla Bibli, stále jen ležela a 

přemýšlela o zkaženém životě.146 

 Na podzim 1917 bylo Rusko vojensky i ekonomicky vyčerpáno, proto uvítalo 

nabídky na uzavření separátního míru. Bolševici založili tzv. Vojenský revoluční výbor 

pod vedením petrohradského sovětu a začaly přípravy na další ozbrojený puč proti 

vládě. Lenin byl stále ve Finsku, proto organizací pověřil Trockého a Kameněva. 

Převrat byl stanoven na 6. listopad 1917 [25. říjen podle gregoriánského kalendáře]. Do 

Tobolska se informace o dění ve městě Petrohradě dostávaly pozvolna. Po bolševickém 

převratu se situace rodiny nezměnila. Dokud o všem rozhodoval komisař Prozatímní 

vlády Vasilij Pankratov (do jara 1918) k žádným radikálním změnám nedošlo. Měsíc po 

listopadovém převratu se do styku s rodinou dostal Boris Solověv, který v Petrohradě 

inicioval sbírku peněz na osvobození cara a pravděpodobně pracoval pro bolševiky. 

Mikuláš pochyboval o jeho upřímnosti, ale Alexandru si získal, neboť se oženil s jednou 

z Rasputinových dcer, Marií. Solověv si však ponechal většinu z mnoha set tisíců 

vybraných rublů pro sebe a záchranná akce nebyla nikdy provedena, poté vycestoval 

z Ruska. Carskou rodinu ochudil natolik, že musela omezit počet služebníků a přejít na 

úsporné stravování. 147 V prvních měsících roku 1918 se situace rodiny změnila 

k horšímu, zvyšovala se hrubost a šikana strážců, celý den měl strážný personál volný 

přístup do neuzamykatelných místností carské rodiny, nastalo další omezení pohybu a 

nedostávalo se jim másla ani kávy, což doposud považovali za samozřejmost, rodina 

byla převelena na vojenské dávky. Mikuláš si do deníku zapisoval vzpomínky na pluk. 

Působil vyrovnaně, nepokoušel se zpochybňovat oprávněnost svého zatčení a nikdy 

nevyjádřil lítost nad poměry, do nichž se dostal. Velení se vzepřel pouze jednou, když 

mu velitel stráže rozkázal, aby odevzdal šavli a epolety, jež symbolizovaly hodnost 

plukovníka, kterou Mikulášovi udělil jeho otec. Mikuláš důrazně protestoval, ale pod 

hrozbou užití fyzického násilí se nakonec musel podvolit. Velice ho rozhněvalo 

zneuctění památky jeho otce, Mikuláš uchovával epolety a Svatojiřský kříž, obojí měl u 

sebe až do konce. Epolety i vyznamenání byly po jeho smrti nalezeny v Jekatěrinburgu.  
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 Bolševická vláda se o cara zajímala, existovaly dva plány – převést Mikuláše do 

Kronštadtu, anebo do Moskvy, kde by byl zahájen proces. Nakonec se pravděpodobně 

Lenin a Jakov Sverdlov dohodli, že se zbaví cara za pomoci místních bolševiků. 

V březnu 1918 se změnilo politické klima. Dne 3. března 1918 byl uzavřen separátní 

mír v Brestu Litevském. Ruská veřejnost přijala jeho podmínky s obrovským 

pobouřením, protože od Ruska bylo odtrženo rozsáhlé území: Polsko, Litva, část 

Běloruska a Lotyšska, sovětská vojska musela vyklidit Ukrajinu, Finsko, Batumi atd., 

kromě toho byla vláda zatížena hospodářskými problémy. 148 Mikuláš se o jednání 

dozvěděl pouze to, co oficiálně proniklo na veřejnost. Do deníku si zapsal:  „Dnes 

přišly telegramy, oznamující, že bolševici, nebo jak si říkají, Rada lidových komisařů, 

mají přistoupit na mír za potupných podmínek vzhledem k tomu, že nepřátelská vojska 

postupují a není možné je zastavit! To je snad zlý sen!“149 Bolševici ovládli město a 

vystřídali Pankratova, také byla vyměněna hlídací eskorta. Vojáci, kteří byli k carské 

rodině vstřícní, byli propuštěni a nesměli nadále pobývat ve městě. Situace carské 

rodiny se značně zhoršila. Takzvaní Bílí150 již kontrolovali rozsáhlá území na jihu a 

sibiřském severozápadě země. Aby se Bílé armádě nepodařilo carskou rodinu zachránit, 

naplánoval Lenin jistá opatření. Dne 22. dubna 1918 přijel do Tobolska Vasilij 

Jakovlev,151 zplnomocněnec z Moskvy, s nařízením podepsaným Leninem i 

Sverdlovem, aby dopravil bývalého cara a Alexeje do Moskvy. Mikuláš s cestou 

souhlasil, ale museli ho ujistit, že ho neodvezou ze země, Alexej byl nemocný a nebyl 

schopen přepravy, tak se Alexandra, která se obávala vládních činů od svého muže, 

rozhodla, že Mikuláše doprovodí ona a vezme s sebou ještě dceru Marii. Do Moskvy 

nedojeli, v Omsku byla zablokována železnice, a tak se vlak musel vydat jiným směrem 

– do Jekatěrinburgu. 
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4.3 JEKATĚRINBURG 
V Jekatěrinburgu byli dopraveni do sovětem zabraného domu inženýra Ipaťjeva, který 

byl v této době označován jako „dům zvláštního určení.“152 Mikuláše, Alexandru a 

Marii doprovázeli tři sloužící, dva členové svity, osm vojáků a deset gardistů. „Dům je 

pěkný, čistý. Přidělili nám čtyři místnosti: rohová ložnice, umývárna, vedle je jídelna 

s okny do zahrádky a s výhledem na dolní část města a konečně prostorná hala 

s klenutými průchody místo dveří. Ubytovali jsme se takto: Alix, Marie a já – všichni tři 

v ložnici, umývárna je společná, v jídelně je Děmidovová, v hale Botkin, Čemodurov a 

Sedněv. Když jdeme do koupelny a na klozet, musíme projít kolem strážného. Kolem 

domu je vysoký prkenný plot, jen dva sáhy od oken, stojí tam řada strážných a v zahradě 

také.“153 Byli zde v naprosté izolaci. Od prvního dne, kdy rodina přijela do 

Jekatěrinburgu, začali proti nim shromažďovat důkazy o monarchistickém spiknutí, 

jako usvědčující důkaz jim zabavili fotoaparát. Hned první den jejich pobytu 

v Ipaťjevově domě bylo zrušeno jejich titulování, velitelé pozorně dohlíželi, aby 

sloužící nepoužívali oslovení „Vaše Veličenstvo“, nyní měl být bývalý car oslovován 

jako Nikolaj Alexandrovič Romanov. Dne 25. května přijel do Jekatěrinburgu zbytek 

rodiny – děti a sloužící, opory carské rodiny - dvorský maršálek Dolgorukij a generál 

Tatiščev byli spolu s komorníkem Čemodurovem a s dvěma dvorními dámami hned po 

příjezdu do Jekatěrinburgu uvrženi do vězení, všichni až na jednu ze dvou dvorních dam 

a komorníka byli zastřeleni. Učitelé Gilliard a Gibbes neobdrželi povolení zůstat u cara 

v Jekatěrinburgu. „S carskou rodinou zůstal dr. Botkin, kuchař Charitonov, lokaj 

Trupp, kuchařský učedník Leonid Sedněv a pokojská Demidová. Všem ostatním, mimo 

ty, kteří byli uvězněni ve věznici a mimo dr. Děrevenka, bylo nařízeno opustiti Permskou 

gubernii. Dr. Děrevenko zůstal v Jekatěrinburgu a žil na svobodě.“154 Režim v domě 

byl přísný a vyplněn neustálým ponižováním, stráže vtrhávali po celý den do místností 

carské rodiny včetně koupelen, které se nesměly zavírat, vyráželi carovi při jídle lžíci 

z ruky či zcizovali předměty ze zavazadel carské rodiny. Okna v prvním poschodí 

Ipaťjevova domu tam, kde carská rodina bydlela, byla zabílena a směla být otevřena jen 

se svolením velitele. Jednou si Mikuláš zapsal do deníku: „Žádal jsem o povolení 

otevřít, aby se dalo trochu vyvětrat, ale nebylo mi to dovoleno.“155 Návštěvy a 
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korespondence byly opět zakázány a něco propašovat mohly pouze jeptišky, které jako 

již v Tobolsku přinášely rodině mléko a potraviny. 

 Vojska Bílých, spolu s československými legiemi, postupovali rychle a bylo jen 

otázkou času, než dobudou Jekatěrinburg. Pro bolševickou vládu nastávalo kritické 

období, i přesto věnovala carské rodině pozornost. Nechtěla připustit, aby po případné 

krizi jejich vlády se Mikuláš stal nějakým idolem, nebo byl spojen s nějakým 

politickým programem. Pravděpodobně v červnu 1918 se vláda usnesla na příkazu 

vyvraždit všechny příslušníky romanovského rodu v co nejkratším čase. Carův bratr, 

Michail Romanov, byl 13. června zatčen v Permu a společně se svým doprovodem – 

anglickým tajemníkem N. Johnsonem zastřelen.156 Ostatní rodinní příslušníci byli také 

dopraveni na Sibiř, týkalo se to i sestry bývalé carevny Elly, která po smrti svého 

manžela velkoknížete Sergeje Alexandroviče žila v Moskvě jako jeptiška. Nyní byla 

společně s Mikulášovými bratranci - knížaty Ivanem Konstantinovičem, Vladimírem 

Pavlovičem Palejem, Sergejem Michajlovičem a Konstantinem Konstantinovičem, 

jedním sluhou a jeptiškou dopravena do Alapajevska u Jekatěrinburgu a po 

jednoměsíčním vězení mučivě zabita. V Petrohradě byli v Petropavlovské pevnosti 

zastřeleni další Mikulášovi příbuzní - velkoknížata Pavel Alexandrovič, Dmitrij 

Konstantinovič, Nikolaj Michajlovič a Georgij Michajlovič. Sestry bývalého cara Xenie 

a Olga odjely s matkou na Ukrajinu, a proto byly pro Sverdlova nedosažitelné, 

z Ukrajiny později odcestovaly do ciziny. Marie Fjodorovna až do své smrti nevěřila 

tomu, že Mikuláš byl opravdu zavražděn, a neustále čekala na nějaké znamení, že je její 

syn naživu. Pierre Gilliard, který se společně s učitelem angličtiny Gibbisem chtěl 

navrátit k Mikulášově rodině, byl zadržen a pravděpodobně díky své cizí státní 

příslušnosti nebyl popraven. Pokoušel se přimlouvat za carskou rodinu u britského a 

švédského konzula, kteří byli v Jekatěrinburgu, a neustále poukazoval na to, že rodinu 

čeká násilný konec.157 Velká změna pro rodinu nastala 4. července 1918, kdy se novým 

velitelem jejich ochrany stal čekista Jakov Jurovskij, patřil k Leninovým 

nejspolehlivějším spolupracovníkům, byl bezohledný, počestný, inteligentní a krutý. 

Politická krize v zemi dosahovala svého vrcholu. Jurovskij začal pracovat na splnění 

cíle - zavraždění celé rodiny. „13. července 1918, sobota. Alexej se dnes od svého 

příjezdu z Tobolska poprvé koupal. Koleno už má lepší, ale úplně natáhnout ho nemůže. 
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Venku je teplo a příjemně. Zvenku žádné zprávy nemáme.“158 Touto větou, napsanou 

den po usnesení o jejich popravě, Mikuláš zakončil svůj deník, v sešitě následují až do 

konce už jen prázdné pečlivě očíslované stránky. Tři dny před koncem si Mikuláš 

přestal psát deník, Alexandra pokračovala a psala až do úplného konce. V noci z 16. na 

17. července 1918 byla carská rodina s posledními 4 sloužícími brutálně zavražděna. 

 Přibližně o půl druhé ráno probudil Jurovskij carova lékaře a nařídil mu, aby 

vzbudil i ostatní vězně, poté zavedli 11 zajatců po schodech do sklepa, ocitli se 

v místnosti s jedním oknem. Mikuláš nesl v náručí třináctiletého careviče Alexeje, který 

se ještě v Tobolsku zranil na noze a od té doby mu chůze i stání dělaly potíže. Na jejich 

žádost byly přineseny 2 židle - pro carevnu a Alexeje. Mikuláš, Alexandra, Alexej, 4 

dcery – velkokněžny Olga, které bylo dvacet dva let, jedenáctileté Taťána, 

devatenáctiletá Marie a sedmiletá Anastázie, carův dvorní lékař Jevgenij Sergejevič 

Botkin, komorná Anna „Ňuta“ Děmidova, komorník Alexej Trupp a kuchař Ivan 

Charitonov stáli kolem židlí ve dvou řadách.159 Řekli jim, že se ve městě začalo střílet, 

proto pro ně bude bezpečněji ve sklepě. Následně do místnosti vstoupil Jurovskij 

s popravčí četou - každý z mužů měl zastřelit konkrétní oběť. Ale místnost byla příliš 

malá, nemohli se postavit před určenou osobu, proto nastal zmatek. Jurovskij přečetl 

rozkaz o zastřelení Romanovců, Mikuláš ho požádal, aby to zopakoval ještě jednou, 

jeho poslední slova byla „ Cože? Cože?“ a začala střelba.160 Poté další členové 

popravčího oddílů odvezli těla k vesnici Koptjaky, kde se jich chtěli zbavit v bažinatém 

terénu okolo opuštěných šachet. Když dorazili k šachtě u Čtyř bratrů, sundali z těl šaty, 

v korzetech velkokněžen nalezli zašité diamanty. Carevna měla v pásku zašito několik 

perlových náhrdelníků, každá z dcer měla také amulet s fotografií mnicha Rasputina a 

textem jeho modlitby. Četa vhodila nahá těla do jámy.161 Poté se objevily obavy, že by 

těla mohla být nalezena, a tak byla druhý den převezena jinam. Do obličejů jim ještě 

nalili kyselinu sírovou, aby v případě nálezu nemohla být těla identifikována. Zprávu o 

popravě sdělili Leninovi druhý den. 
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4.4 SITUACE PO 17. ČERVENCI 1918 
Podle oficiální vládní zprávy, která vyšla až 19. července 1918 byl z rozhodnutí 

uralského sovětu zastřelen pouze car Mikuláš II. a rodina byla evakuována na spolehlivé 

místo: „Předsednictvo uralského sboru dělnických, rolnických a bolševických zástupců: 

Vzhledem k tomu, že československá vojska hrozila hlavnímu městu bolševického Uralu, 

Jekatěrinburgu, vzhledem k tomu, že korunovaný tyran může uniknout soudu národa, 

prezidium oblastního výboru, ve splnění vůle národa, rozhodnul: zastřelit cara Nikolaje 

Romanova vinného před národem z nesčetných krvavých zločinů. Rozhodnutí 

předsednictva oblastního sboru provedlo úkol v noci z 16. na 17. července. Rodina 

Romanonových byla převezena z Jekatěrinburgu na jiné, bezpečné místo. Předsednictvo 

oblastního sboru dělníků, rolníků a sovětů arménských zástupců Uralu.“162 Dne 21. 

července 1918 dostal kupec Ipaťjev zpět svůj dům a 25. července vydali bolševici 

Jekatěrinburg a do města vstoupil československý sbor a jednotky sibiřské armády.  

 Vyšetřování začalo ihned. Náčelník štábu Bílých pověřil vyšetřujícího soudce A. 

P. Namjetkina, aby Ipaťjevský dům prozkoumal. Dům byl prázdný a bylo na něm vidět, 

že byl opouštěn ve spěchu, v místnostech bylo všechno zpřeházené, proto si Namjetkin 

přizval ke spolupráci Pierra Gilliarda a Sidneyho Gibbese, aby mu pomohli přiřadit 

osobní věci. Domácí učitel carských dětí Gilliard vzpomínal na chvíli, kdy poprvé 

vkročil do domu: „Jednoho dne po svém příjezdu jsem vešel do Ipaťjevova domu. 

Procházel jsem pokoje v horním patře, které jim sloužily jako vězení, všude vládl 

nepopsatelný nepořádek. Bylo vidět, že byla přijata veškerá opatření, aby stopy těch, 

kdo tu žili, zmizely. Z kamen byla vynesena hora popela. V něm byla řada napůl 

spálených předmětů jako zubních kartáčků, jehlic do vlasů, knoflíků atd. a mezi nimi 

jsem našel ouško kartáče na vlasy s monogramem A. F. vyrytým do slonoviny 

(Alexandra Fjodorovna). Pokud je pravda, že zajatce odvezli, museli z domu odejít tak, 

jak právě byli, a neměli čas ani možnost vzít si něco ze svých toaletních potřeb.“163 

První vyšetřovatel Namjetkin byl opatrný, neměl podporu od vlády, uralští socialisté 

nepovažovali celou záležitost za závažnou. Až po změně atmosféry a s nástupem 

generála Kolčaka, který pověřil vyšetřováním právníka Sergejeva a poté Sokolova, byly 

shromážděny materiály o osudu carské rodiny. Avšak mrtvá těla Nikolaj Sokolov 

nenašel. V létě 1919 dorazil předvoj Rudé armády, Jekatěrinburg opět padl do rukou 
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sovětů a Sokolov musel odejít. Město bylo přejmenováno na Sverdlovsk a jméno muže, 

který vystřelil na Mikuláše, se dostalo do názvu jedné z továren. Dřívější vyšetřovatelé 

Namjetkin a Sergejev byli zastřeleni. Sokolov se nakonec dostal do Francie, kde žil u 

knížete Orlova, který sloužil carovi jako řidič, a pátral dál. Všechny výsledky svého 

pátraní sepsal, poznamenán zážitky a stále více se projevující srdeční slabostí, je 

dokázal z posledních sil dokončit. Roku 1924 ještě zažil publikaci své knihy s názvem 

Soudní vyšetřování vraždy ruské carské rodiny, ale krátce na to, v listopadu 1924 ve 42 

letech zemřel.164  

 Moskvané přijali zprávu o smrti cara s nezájmem a pověsti, že byl zabit i zbytek 

rodiny, vyvolaly jen málo emocí, víceméně pouze u monarchistů - například Brusilov 

odmítl pověstem uvěřit a za pohřešovanou rodinu se každý večer modlil. Fakt, že byla 

vyvražděna celá carská rodina, se podařilo udržet v tajnosti až do roku 1924, kdy 

v Paříži vyšla Sokolovova kniha. Mezitím se zrodila legenda, že všichni Romanovci 

nezemřeli.165 V roce 1920 se v Berlíně začala neznámá dívka vydávat za Anastázii. 

V průběhu let se ještě několikrát objevily případy, kdy se různé osoby vydávaly za 

Anastázie, ale i careviče Alexeje. Roku 1920 také Jurovskij, který pár dní po vraždě 

odjel do Moskvy, odevzdal své Memorandum, již předtím však napsal úřední zprávu 

pro své nadřízené, kde popisoval vše, co se stalo.  Na konci zprávy uvedl i přesnou 

polohu hrobu: „Koptjaky, devět verst severozápadně od Jekatěrinburgu. Železniční trať 

je vzdálena pět verst, mezi Koptjaky a Vrchní Issetovou továrnou, jsou těla pochována 

na místě, kde se křižují koleje se silnicí asi dvě stě metrů směrem k Issetově továrně.“166 

Odevzdal i jmenný seznam popravčí čety: „Listina zvláštního komanda I. kamišovské 

střelecké brigády v Ipatěvově domě. Velitel: Horvát Lájos. Fischer Anselm, Edelstein 

Isidor, Fekete Emil, Nagy Imré, Grünfeld Viktor, Verházy András. Oblastní výbor: 

Vaganov Sergej, Medveděv Pavel, Nikulin. Jekatěrinburg 18. července 1918. Podepsán: 

Náčelník Čeky Jurovský.“167  

 Roku 1991 se stal prezidentem Ruské federace Boris Jelcin, jenž pocházel 

z rolnické rodiny z jedné vesnice v jekatěrinburské/sverdlovské oblasti, a dovolil zahájit 

nové vyšetřování. Oficiální zkoumání nálezů v okolí Jekatěrinburgu trvalo 7 let a 

zaměstnávalo vědce nejrůznějších oborů z celého světa. Byly objeveny další lebky, 
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žebra, části páteří, kosti z dolních a horních končetin.168 Vědecké zkoumání došlo 

k závěru, že jde o kosti rodiny Romanovců a dalších čtyř osob. Dvě osoby však chybí – 

pravděpodobně mrtvola následníka trůnu careviče Alexeje a jedné z jeho sester, není 

jasné, zda Anastázie či Marie.169 Dodnes probíhá v Rusku zápas o carské pozůstatky, o 

slavnostní pohřbení má zájem Jekatěrinburg, Moskva i Sankt Petěrburg. 
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ZÁVĚR 
V této práci jsem se pokusila představit zajímavou osobnost panovníka Mikuláše II., 

jehož obraz vypovídá o tom, že to byl spíše vzorný otec rodiny a rytířský kavalír než 

vládce všech Rusů. Dnes je již zřejmé, že Mikuláš nebyl schopným panovníkem. Když 

Mikuláš přijímal roku 1894 vládu, byl pro veřejnost málo známou osobností, dokonce 

se o něm šířily zprávy, že změní dosavadní způsob vlády v Rusku a projeví více ochoty 

pro ústavní změny, neboť se oženil s kněžnou, která byla odchovaná anglickou 

kulturou. Car Mikuláš II. však zklamal. Odmítl jakékoli ústupky západním ústavním 

snahám. Mikuláš si uvědomoval, že Rusko potřebuje reformy, ale stejně jako jeho otec 

car Alexandr III., nestál o společenskou transformaci a lpěl na své vlastní představě 

samoděržaví. 

 Faktem však zůstává, že již od brzkého mládí byl otcem veden k jednoduchým 

pravdám – plnit odpovědně všechny příkazy, uhájit samoděržaví a zničit všechny jeho 

odpůrce. Jeho nejsilnější vlastností byla dobrá paměť, osobností s přirozenými 

schopnostmi a inteligencí však nebyl, chyběla mu především pevná vůle, rozhodnost, 

schopnost chápat význam a dosah jednání. Navíc k čemu se odhodlal sám, nikdy 

nedopadlo pozitivně, proto sám o sobě říkal a celý svůj život věřil tomu, že má smůlu. 

 Co se týče politických kroků, které car Mikuláš II. během své vlády vykonal, je 

nejčastěji poukazováno na to, že po celou svou vládu je konal pod vlivem silnějších 

osob, než byl on sám. V počátcích jeho vlády to byl ministr financí Sergej Witte a 

ministr vnitra Vjačeslav Pleve. Oba však zastávali zcela jiné názory a jejich rivalita 

měla za následek rozporuplnost Mikulášovy politiky. Poté to byla jeho matka Marie 

Fjodorovna, tu však miloval, potřeboval její rady, tudíž se jí neodvážil odporovat. 

V pozdějších letech zasahovala Mikulášovi do politiky zejména jeho manželka 

Alexandra a její přítel Rasputin, kterému naprosto důvěřovala. Mikuláš se nikdy 

nedokázal vymanit z přesvědčení, že samoděržaví vychází z vůle boží a je třeba ho 

bránit proti všem útokům. Myšlenky ústavy se děsil a nebyl si vědom, jak velice napjatá 

situace se vytváří v jeho říši. Lze tedy jen předpokládat, že Mikuláš by zřejmě změnil 

své stanovisko, kdyby mu nescházel rozhled, byl schopen pochopit duchovní a sociální 

vývoj ve své zemi a také byl schopen porozumět svému lidu. Místo toho zůstal po celý 

svůj život zajatcem ve svém vlastním světě a o skutečných potřebách svého lidu věděl 

málo. 
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 Je třeba zdůraznit, že se Mikuláš na počátku své vlády snažil Rusko uchránit 

vojenského „dobrodružství“. Byl to také znak jeho mírumilovné povahy. Snažil se 

v tomto směru opět vyrovnat svému otci, jenž se během své vlády vyvaroval válečným 

konfrontacím. Na cara Mikuláše II. silně zapůsobila díla od Berthy von Suttner 

Odzbrojte! a Válka budoucnosti od Ivana Blocha, jež ho přivedly na myšlenku 

odzbrojení a světového míru. Proto byl roku 1899 z jeho iniciativy svolán první mírový 

kongres Mezinárodního soudního dvora v Haagu. 

 K pochopení Mikulášovy osobnosti je třeba se zaměřit na průběh jeho dětství, 

zejména pak na období dospívání, ve kterém byl nejdůležitější pro vývoj osobnosti 

Mikulášův vztah s otcem. Mikuláš neměl žádnou sebedůvěru. Silná osobnost jeho 

matky Marie Fjodorovny a hlavně dominantní otec car Alexandr III. v Mikulášovi 

vzbuzovali bolestivé pocity, že se jim nemůže vyrovnat. Nikdy tak nezískal víru ve 

vlastní schopnosti. Mikuláš své rodiče miloval a ctil je, ale zároveň se, především svého 

otce, bál.  

 Prvků, které svědčily proti Mikulášově vládě, bylo mnoho. Již zmíněné snahy 

uhájit samoděržaví nebyly jediné. Svým způsobem to byla i sama manželka Mikuláše – 

Alexandra, která nejprve zaujala kritický postoj k dění v hlavním městě Petrohradě, 

přestala se zajímat o carský dvůr, ale hlavně v posledních letech Mikulášova panování 

zasahovala stále více do politických záležitostí. Kritika carevny vyvrcholila během 

první světové války, kdy v Rusku vypukla vlna antiněmeckých nálad a Alexandra, 

původem z Hesenska, byla viněna ze sympatií k německému nepříteli. Poté se 

Alexandra dostala do nemilosti kvůli svému přátelství s Grigorijem Rasputinem. O 

postavě mnicha Rasputina je dodnes vedena polenika. Skutečností však zůstává, že byl, 

ať už je na něj pohlíženo pozitivně či negativně, pro carskou rodinu důležitý. Především 

svými „triky“ pomáhal hemofilickému careviči Alexejevovi a carevně Alexandře vnukl 

sebedůvěru a opět sílu do života. 

 Kapitoly, ve kterých se věnuji revoluční situaci v Rusku, poskytly ukázku 

podmínek, ve kterých obyvatelé rozlehlé ruské říše žili. Přiblížila jsem zde 

společenskou situaci za vlády cara Mikuláše II., snahy vlády o reformy a vytvoření 

ústavního režimu. Všechny uvedené situace, kterými jsem se v těchto kapitolách 

zabývala, opět potvrzují tvrzení, že Mikuláš věděl pouze to, co chtěl on, nebo jeho okolí 

a nebyl schopen odstranit informační vakuum, které ho obklopovalo. Následkem toho 

bylo, že Mikuláš začal být nazýván „krvavým“. Nepřátelské postavení jeho lidu, 
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rozštěpení vlády, krize a hlad vedly k postupnému Mikulášovu pádu a k ukončení 

carismu. 

 Car Mikuláš II. Alexandrovič Romanov nikdy nenašel zalíbení v moci. Jak sám 

řekl: „Silný muž moc nepotřebuje a slabého muže moc zničí.“170 Státní záležitosti ho 

tížily, přesto je vykonával pilně, svědomitě a ukázněně. Pravděpodobně by byl mnohem 

raději statkářem, jenž se věnuje své polnosti a s velkou láskou se stará a pečuje o svou 

rodinu. Mikuláš vždy velmi rád pobýval v úzkém rodinném kruhu a těšil se ze soužití 

s milovanou Alexandrou a s dětmi – Olgou, Marií, Taťánou, Anastázií a Alexejem. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
170 HERESH, Mikuláš II., s. 4. 
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RESUMÉ 
This Bachelor thesis is dedicated to the life of the Russian Tsar Nicholas II 

Alexandrovich Romanov. Nicholas was the last Emperor of Russia, Grand Prince of 

Finland, titular King of Poland etc. His official short title was Tsar Nicholas II, Emperor 

and Autocrat of all the Russians. The main aim of this study was to represent the 

personality of the Tsar Nicholas II and to describe significant events, which have 

affected his life and shaped his personality. In the biography of the Russian Tsar 

Nicholas II it was discovered what effect had his character, his belief in the divine 

origin of the imperial power and his effort to defend the autocracy of the State events.  

The attention was paid to the whole Romanov, Tsar's mother Empress Maria 

Feodorovna, formerly Princess Sofia Dagmar of Denmark, his father Tsar Alexannder 

III of Russia and his wife Empress Alexandra – the origin Princess Alice of Hesse. And 

then also important people and situations which have influenced his Government and 

decision-making. In this context the relationship with his relatives, figures of monk 

Rasputin and politicians like Peter Stolypin and the conflict the Russo-Japanese War, 

which were crucial for the next Government of Nicholas were analysed. Nicholas had 

no self-confidence, because his mother was a strong personality and his father was a 

dominant man, so Nicholas felt, that he cannot equal them. Tsar Nicholas II dreaded 

ideas of constitutionalism and he wanted to keep the autocracy as his father did. He did 

not know, how the very tense situation is created in his realm. Therefore the hostile 

position of his people, the political and social crisis led to the gradual fall of the Tsar 

Nicholas II. 

 This study is divided into four chapters which deal with major events in 

Nicholas's life. In the first part of the work I pay attention to youth and adolescence of 

Nicholas, his parents and his future wife. In the second chapter I describe the events that 

happened to till the year 1905, for example the coronation of Tsar, the first State's 

problems, foreign policy or the Russo-Japanese War. In the next section of the work I 

analyse the Tsar's Government in the years 1905–1917. And in the last chapter I 

describe the imprisonment of the imperial family, their assassination and the situation 

after the murder in Russia.  
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PŘÍLOHY 
 

 
Car Mikuláš II.171 

 

 
Carevna Alexandra.172 

 

 

                                                             
171 JANIN, Pierre Thiébaut Charles Maurice, Pád carismu a konec ruské armády: (moje misse na Rusi 
v letech 1916-1917), Praha, 1931. 
172 HERESCH, Elizabeth, Mikuláš II. poslední ruský car, Liberec, 1996. 
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Carovy čtyři dcery: Olga, Taťána, Anastázie (zleva 
doprava) a Marie (vzadu). 173 

 

 

Carevič Alexej a car Mikuláš II.174 

 

                                                             
173 HERESCH, Elizabeth, Mikuláš II. poslední ruský car, Liberec, 1996. 
174 HERESCH, Elizabeth, Alexej, syn posledního cara, Praha, 1997. 


