
Všetci máme rovnaké želanie, aby učebnica pre 7. ročník 
bola vzrušujúca a zaujímavá, aby ste sa z nej mohli učiť ľah-
ko a úspešne. Preto vás prosím, aby ste nepreskočili tento 
úvod, ale aby ste si ho prečítali.

Tento úvod je akýmsi návodom na použitie. Oboznámi 
vás s osobitosťami učebnice. Keď ich spoznáte, určite sa 
budete ľahšie učiť a získavať dobré známky.

Kniha obsahuje 45 lekcií, ktoré sú napísané vo dvoch 
stĺpcoch. Širší stĺpec obsahuje poznatky, bez ktorých nie je 
možné správne pochopiť ani historický vývin, ani neskoršie 
lekcie. Toto učivo preto musí ovládať každý.

Časti, ktoré doplňujú učivo, sa nachádzajú v užšom stĺpci 
na farebnom pozadí. Pre niektorých sú tieto partie iba zau-
jímavým čítaním, no od lepších žiakov možno vyžadovať, 
aby si ich osvojili. Do užších stĺpcov sa dostali zväčša úda-
je, pramene, tabuľky i diagramy, ktoré pomáhajú učivo po-
chopiť. Pomocou pracovných úloh a otázok si môžete svo-
je vedomosti skontrolovať, pomocou prameňov, tabuliek 
a diagramov si môžete svoje vedomosti doplniť. rovnako 
všestrannú analýzu umožňujú prehľadné mapky a obrázky 
v učebnici.

Nezabúdajte ani na osnovy na konci lekcií, ktoré znázor-
ňujú súvislosti! Mal by si ich všímať každý žiak! Spojovacie 
línie označujú súvislosti. V osnovách sme zhrnuli jednotlivé 
časti lekcie jedným slovom. Odporúčam najmä slabším žia-
kom, aby sa snažili tieto slová „obliecť“ a pretvoriť do viet, 
lebo takto si lekciu hneď aj zopakujú. 

Dôležitú úlohu majú obrázky a farebné kresby, ktoré zo-
brazujú minulosť. Predstavia, ako žili, kde bývali, ako sa 
obliekali, s čím pracovali a s akými zbraňami bojovali ľudia 
v danej dobe. Pod obrázkami slávnych ľudí nájdete  aj ich 
výstižný citát.

Na konci učebnice je Malý lexikón (jeho heslá označuje 
v texte hviezdička) i Chronologická tabuľka. Nové odborné 
výrazy sme v Malom lexikóne vyznačili polohrubými pís-
menami. Používajte ich pri zhrnutí učiva. Chronológia vám 
pomôže porovnávať dejiny Uhorska a sveta. 

Pred jednotlivými kapitolami sa nachádza odporúčaná 
literatúra. Prostredníctvom týchto kníh sa môžete viac za-
hĺbiť do dejín a môžete si doplniť svoje vedomosti o také 
podrobnosti, ktoré nie sú zahrnuté do povinného učiva. 

Príjemné a úspešné štúdium vám praje     

Dr. Mátyás Helméczy

ÚvoDnÉ MYŠLiEnKY
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PrEHĽAD HISTOrICKÝCH UDALOSTÍ PrEDCHÁDZAJÚCICH OBDOBÍ
I. Otázky a úlohy na zopakovanie histó-

rie ľudstva

II. Otázky a úlohy na zopakovanie dejín 
maďarského národa

1. Prezrite si mapy v historickom atlase! Nájdite prvé veľké 
centrá vzdelanosti! Prečo ich nazývame „pririečne“ kul-
túry? Vymenujte najvýznamnejšie výdobytky týchto kul-
túr! Zhrňte, pri ktorých riekach aké krajiny vznikli!

2. V oblasti Stredozemného mora vytvorili najvýznamnejšie 
štáty v staroveku najprv Gréci, potom rimania. rozdeľte 
nasledujúce dátumy podľa toho, či sú spojené s dejinami 
Grékov alebo rimanov!

 776 pred Kr. 753 pred Kr.  490 pred Kr.
 480 pred Kr. 264-149 pred Kr. 395 pred Kr.
  476 po Kr.
3. Pomocou historického atlasu porovnajte staroveké Gréc-

ko a staroveký rím! Aké podobné a aké rozdielne budovy 
sú znázornené na mape oboch miest? O ktorých ste sa 
učili?

4. Čo viete o sťahovaní národov? Ktoré štáty vznikli na úze-
mí rímskej ríše? Ukážte tieto štáty na nástennej mape 
a krátko ich opíšte!

5. Pripomeňte si, ktoré štáty boli najvýznamnejšie v 10., 
12.-13. a 14.-15. storočí! O ktorých väčších vojnách tohto 
obdobia ste sa učili?

6. Prečo bol v stredoveku dôležitý vznik miest? Opíšte stre-
doveké mestá!

7. Vymenujte najvýznamnejších zemepisných objaviteľov! 
Vymenujte niekoľkých vedcov a umelcov stredoveku! 
(Pomôžu vám mapy v historickom atlase.)

8. Aké udalosti sú spojené s nasledujúcimi rokmi?
 1453 1492 1517 1640
1. Pomocou historického atlasu načrtnite trasy putovania 

starých maďarských kmeňov! 
2. Kedy a ako prišli staromaďarské kmene do Karpatskej 

kotliny? Sledujte udalosti na mape!
3. Mapy v historickom atlase ukazujú zmeny územia Uhor-

ska a pamiatky hospodárstva a kultúry v rôznych storo-
čiach a za panovania rôznych kráľovských rodov.

 a)  Mená ktorých panovníkov ste si zapamätali, prečo sú 
pre vás títo panovníci významní?

 b)  Vymenujte významné kultúrne pamiatky jednotlivých 
období!

4. Pozrite sa na mapu! Aké územné zmeny nastali v Uhor-
sku v 16.-17. storočí! Prediskutujte príčiny týchto zmien!

5. Aké dôsledky malo rozdelenie krajiny na tri časti?
6. Pripomeňte si učivo o rákociho povstaní! 
7. Ktoré udalosti z maďarskej histórie sú spojené s nasledu-

júcimi rokmi?
 895  955  1000  1222  1241–42  1301  1351
 1456  1514  1526  1541  1686  1703  1711
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Vraciame sa do rušného sveta posledných desaťročí 18. a pr-
vých desaťročí 19. storočia. Ani jedno z týchto období nie je 
príliš vzdialené od súčasnosti, ale ľudia žili najmä v 18. sto- 
ročí úplne inak ako dnes. 

V Afrike a Austrálii panovali zväčša pomery z pravekej 
spoločnosti. Mnohé krajiny Ázie a veľká časť Ameriky boli 
v koloniálnom područí. V Európe sa zdal byť stáročia trva-
júci feudálny poriadok takmer všade stabilným. Panovníci, 
ktorých rozkazy sledovali oddaní úradníci a veľké armády, 
sedeli bezpečne na svojich trónoch ešte aj v polovici 18. sto-
ročia. Hlavným hospodárskym odvetvím bolo naďalej poľ-
nohospodárstvo. Život sa nemenil celé pokolenia a nerástla 
ani výroba. 

V posledných desaťročiach 18. storočia sa však začali 
obrovské zmeny. Meštianstvo (buržoázia) zosilnelo, rozmá-
halo sa osvietenstvo, ktoré zmenilo spôsob myslenia stre-
dovekého človeka. Svoju samostatnosť vybojovali osídlenci 
koloniálnej severnej Ameriky. V západnej časti Európy sa 
rozšírila priemyselná revolúcia. Dozrievala najväčšia uda-
losť storočia, francúzska revolúcia.  

Tento proces pokračoval v prvej polovici 19. storočia. 
V dôsledku víťazných buržoáznych revolúcií a priemysel-
nej revolúcie sa v základoch zmenili hospodárstvo i spoloč-
nosť. Uvoľnila sa doteraz nevídaná energia ľudstva v oblasti 
podnikania a tvorivosti. Vďaka rozvoju vedy a techniky po-
stavil človek do svojich služieb prírodné sily v stále väčšej 
miere, prekonával vzdialenosti a pomocou vynálezov sa stal 
jeho život pestrejším a pohodlnejším. 

Hospodárske zmeny a buržoázne revolúcie mali vplyv aj 
na každodenný život ľudí. Zmenil sa spôsob života, menili 
sa osady, vznikali nové priemyselné mestá, v ktorých žili 
tisíce podnikateľov a desaťtisíce až státisíce robotníkov. 
Najdôležitejšou zmenou však bolo vystriedanie feudálnej 
spoločnosti novou buržoáznou spoločnosťou a buržoáznym 
štátom, ktorý vytvoril základy dnešného moderného života 
a v neuveriteľnej miere urýchlil vývoj ľudstva.  

Prečo sa svet vyvíjal týmto smerom? Aké boli najdôleži-
tejšie výsledky? O tom sú nasledujúce stránky učebnice. 

I. OBDOBIE BUrŽOÁZNYCH PrEMIEN

ÚvoD

O tomto období bolo napísaných mnoho 
kníh, z ktorých vám odporúčame nasle-
dujúce (v zátvorkách uvádzame vydava-
teľstvo).

Az ész és a vér kora. Új képes történelem. 
Bp., 1994 (Larousse-Officina Nova)

Az ipar vértelen forradalma. Új képes 
történelem., BP., 1994 (Larousse-
Officina Nova)

Európa új rendje. Új képes történelem., 
BP., 1994 (Larousse-Officina Nova)

Fekete Sándor: Így élt Napóleon. Bp., 
1983 (Móra)

John Haycraft: A francia forradalom nyo-
mában. BP., (International Language 
School)

Horváth Árpád: A tüzes gép. Fejezetek 
a gőzgép történetéből. Bp. 1967 (Tán-
csics)

randé Jenő: A gépek forradalma. Képes 
történelem. BP., 1968 (Móra)

Sós Endre–Vámos Magda: Franklin va- 
gyok Philadelphiából. Bp., 1970 
(Móra)

Jevgenyij Tarle: Napóleon. Bp., 1963 
(Gondolat)

Jevgenyij Tarle: Talleyrand. Bp., 1964 
(Gondolat)

Ku každej kapitole učebnice možno 
použiť: 

Újkor. Történelmi olvasókönyv III. Ösz-
szeállította: Katona András. Bp., 1996 
(Nemzeti Tankönyvkiadó)
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6 Obdobie buržoáznych premien

1. EUrÓPA V 17.–18. STOrOČÍ. OSVIETENSTVO

Zosilnenie buržoáZie v Západnej európe

Po zemepisných objavoch sa rýchle začal rozvíjať svetový 
obchod, vďaka ktorému sa v 17.-18. storočí obohacovali 
predovšetkým európske krajiny na pobreží Atlantické-
ho oceána. Väčšina obchodných lodí sa plavila z prístavov 
Nizozemska, Anglicka, severného Francúzska či z oblastí 
pri Lamanšskom prieplave, a sem sa aj vracala. Prispelo to 
k urýchleniu rozvoja meštianskej spoločnosti v týchto kra-
jinách.  

Z celkového počtu obyvateľstva rástol počet ľudí, ktorí 
žili z priemyslu a obchodu, čiže rástla aj váha mešťanov. 
Niektoré mestá, ktoré mali okolo stotisíc obyvateľov, získali 
aj významný politický vplyv. Táto oblasť sa stala hospodár-
skym, a v istom zmysle aj geografickým centrom Európy.

rast politickej úlohy buržoáZie

Silnejúca buržoázia sa v týchto oblastiach Európy zapá-
jala aj do politických zápasov. (Učili ste sa o tom minu-
lý rok.) V Nizozemsku viedol oslobodzovací boj ku vzniku 
Holandska, ktoré riadili mešťania.  

v Anglicku viedla buržoázna revolúcia k ústavnému krá-
ľovstvu (konštitučnej monarchii), ktorá otvárala cestu ka-
pitalistickej výrobe a ďalšiemu rozvoju buržoáznej spoloč-
nosti.  

V 18. storočí vo všetkých oblastiach s výrazným buržo-
áznym vývojom sa rozvinulo myšlienkové hnutie osvie-
tenstvo, ktoré pomáhalo pri politickom zápase buržoázie a 
zmenilo spôsob myslenia európskych ľudí.

 Vymenujte kontinenty (krajiny), kam viedli 
hlavné trasy svetového obchodu! Pomôže vám 
mapa v historickom atlase.

Význam atlantického pobrežia vzrástol 
aj preto, lebo potom, čo sa objavili veľké 
obchodné lode, oceán už nerozdeľoval, 
ale spájal Európu s Novým svetom. Na 
východnom pobreží Severnej Ameriky 
sa usadilo početné anglické, francúzske 
a holandské obyvateľstvo. Západné hra-
nice Európy presiahli Atlantický oceán. 
Súbežne s tým ešte viac zaostávali v po-
rovnaní so západom východné a centrálne 
oblasti Európy (na východ od rieky Labe), 
ktoré boli už predtým menej rozvinuté.

Mimoriadne zaujímavá kniha Kronika 
ľudstva píše o politickom vplyve osvie-
tenstva takto: „Na vývoj v 18. storočí 
mala rozhodujúci vplyv jedna starosvet-
ská a jedna novosvetská udalosť: seve-
roamerický zápas o nezávislosť, ktorý sa 
skončil vznikom Spojených štátov, a fran-
cúzska revolúcia. Duchovné korene oboch 
udalostí siahajú k osvietenstvu, globálne-
mu duchovnému hnutiu 18. storočia.“

Okolie Lamanšského prielivu je posiate
prístavmi a priemyselnými mestami:

je tu centrum buržoáznej Európy

Northampton

Oxford

Londýn

Antverpy

Brusel

Gent
Bruggy

Lille

Arras

Amiens

Rouen

Remeš

Paríž

Amsterdam

Temža

Seina

Lamanšský prie
liv

S e v e r n é 
m o r e
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Obdobie buržoáznych premien 7

osvietenstvo

Podstatu osvietenstva vyjadril veľký nemecký vedec (filo-
zof Kant) takto: maj odvahu opierať sa o vlastný rozum! 
Čiže človek by nemal nič prijímať iba preto, lebo to niektorý 
uznávaný vedec či teológ kedysi tvrdil, ale má rozmýšľať 
samostatne a rôzne tvrdenia starostlivo preskúmať.  

Velikáni osvietenstva podrobovali v tomto duchu kritike 
všetky dovtedajšie učenia a za pravdivé považovali iba tie, 
ktoré potvrdila prax, alebo obstáli pred kritikou rozumu. 
Namiesto náboženského zmýšľania (alebo popri ňom) otvo-
rili tak cestu rozvoju vied. Prispelo to aj k zmene politického 
myslenia. 

velikáni osvietenstva

Osvietenskí spisovatelia a vedci v 18. storočí kritizovali 
feudálny spôsob myslenia tej doby a skutočné i zdanlivé 
prípady nedostatočnej spoločenskej spravodlivosti. 

Angličan Locke (lak) zdôrazňoval, že neodňateľným prá-
vom každého človeka je právo na život, slobodu a vlastníc-
tvo, a štát je povinný tieto práva zabezpečiť.

Francúz Montesquieu (monteskie) vystupoval predo-
všetkým proti štátnej a panovníckej moci a svojvôli, ktorá 
ohrozovala slobodu človeka. Štátne úlohy – zákonodarstvo, 
výkonnú moc a súdnictvo – treba podľa Montesquieua od 
seba oddeliť. Treba vytvoriť nezávislé organizácie tak, aby 
každá z nich obmedzovala moc druhej. 

Najznámejší osvietenskí spisovatelia a myslitelia boli 
Voltaire (volter) a Rousseau (russo), Voltaire sa dostal na 

 Preskúmajte Voltairov životopis a zistite, akú 
úlohu hral vedec na dvore pruského panovníka!

 Všimnite si vplyv Montesquiových myšlienok v 
nasledujúcej lekcii, keď sa budete učiť o vojne za 
nezávislosť v Amerike, alebo o takzvaných osvie-
tenských panovníkoch (ktorých bolo niekoľko)!

Voltaire s pruským panovníkom Fridrichom 
Veľkým v Postupime

Montesquieu (1689–1755) John Locke (1632-1704), ktorý mo-
hol vyjadrovať svoje myšlienky už 

v ústavnom štáte

Rousseau (1712-1778) hlásal návrat 
k prírode a za dôležité považoval vý-

chovu
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8 Obdobie buržoáznych premien

dvor viacerých panovníkov a mal na nich aj vplyv, – hlásali, 
že moc kráľov pochádza z ľudu. Moc zveril ľud kráľom 
preto, aby svoju krajinu riadili v záujme každého a pre vše-
obecné blaho. Z tejto myšlienky osvietenských činiteľov 
vyplývalo, že keď panovník alebo vláda riadia krajinu zle, 
ľud má právo odvolať ich.

veľká encyklopédia

Osvietenstvo otvorilo cestu aj rozvoju vied. Osvietenskí 
vedci zhrnuli poznatky doby a dovtedy dosiahnuté vedecké 
výsledky v rozsiahlej práci, ktorá sa nazývala Encyklopédia. 
Bol to najväčší čin v dovtedajšej histórii vydávania kníh. 
Encyklopédia mala neskôr obrovskú úlohu pri šírení ideí 
osvietenstva vo Francúzsku i na celom svete. 

 

koloniZácia severnej ameriky 

Územie Južnej a Strednej Ameriky obsadili zväčša španiel-
ski a portugalskí dobyvatelia, ktorí zničili indiánske štáty 
s vysokou kultúrou (Inkov a Aztékov) a podmanili si pô-
vodné miestne obyvateľstvo. Oproti tomu sa osud Severnej 
Ameriky vyvíjal odlišne. 

V rôznych častiach Severnej Ameriky sa usadili už 
v 17. storočí anglickí vysťahovalci, ktorí boli roľníkmi, 
remeselníkmi a obchodníkmi. Na juhu: bohatší plantážni-
ci, ktorí na obrábanie rozsiahlych majetkov dovliekli otro-
kov. Na severe: farmári (slobodní roľníci alebo nájomcovia), 
ktorí sami pracovali na svojom majetku a časom založili aj 
manufaktúry.  

Vydanie Encyklopédie bolo úspešné aj 
ako podnikateľský čin. Do roku 1782 
predali 25 000 zväzkov, čo prinieslo väčší 
zisk, ako celý obchod Francúzska so zá-
padnou a východnou Indiou. Medzi tými, 
čo si predplatili zväzky Encyklopédie, bol 
aj francúzsky kráľ Ľudovít XV.

1. Aká je súvislosť medzi rozvojom sveto-
vého obchodu a posilnením buržoázie?

2. V akých oblastiach pomáhalo osvie-
tenstvo buržoázii?

3. Aké encyklopédie vydávajú v Maďar-
sku dnes?

 Preštudujte v historickom atlase mapu znázor-
ňujúcu veľké zemepisné objavy a kolonizáciu!

 Kto patril medzi prvých objaviteľov Ameriky? 
Ako využívali prví kolonizátori obsadené úze-
mia?

Denis Diderot /didero/ (1713–1784), jeden z iniciátorov Encyklopédie 
a autor mnohých jej kapitol

2. AMErIKA V 18. STOrOČÍ. VZNIK SPOJENÝCH ŠTÁTOV

Zväzky Encyklopédie. Veľké vedecké dielo vy-
chádzalo v rokoch 1751–1772 v 28 zväzkoch. 

Články napísalo 178 osôb

 Prečo zohrávala Encyklopédia mimoriadnu 
úlohu v šírení osvietenstva?
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Obdobie buržoáznych premien 9

rýchle rástol počet obyvateľov kolónií, pretože tam pri-
chádzali stále noví presídlenci. Belošskí osadníci vytláča-
li indiánske praobyvateľstvo z jeho starých poľovníckych 
oblastí a založili 13 kolónií, ktoré riadili sčasti Angličania, 
sčasti miestne obyvateľstvo. Obyvateľstvo nových kolónií 
netvorili len domorodci, ale i európski (belošskí) osadníci, 
ktorí priniesli európsku kultúru, techniku i zbrane.

konflikt anglicka a kolónií

Východné pobrežie Severnej Ameriky sa stalo anglickou 
kolóniou, ktorú sa snažila materská krajina podľa vtedajších 
zvyklostí vykorisťovať. Vyrubila rôzne dane. Anglický par-
lament zakázal v amerických kolóniách zakladanie tovární 
na výrobu železa a tkáčskych manufaktúr. Nariadil, aby že-
lezo a tkané látky dovážali kolónie z Anglicka. V prístavoch 
zaťažili anglickí úradníci všetok tovar vysokým clom.  

Násilná kolonizátorská politika viedla k vážnym konflik-
tom. Po ďalšom zvýšení ciel v roku 1733, zúfalí americkí 
občania preoblečení za indiánov vysypali v Bostone celý 
náklad čaju z anglických lodí do mora (nazvali to bostonské 
čajové popoludnie). Následná anglická pomsta si vynútila 
vojnu. Na začiatku boja proti Angličanom prijali v roku 
1776 delegáti trinástich štátov Deklaráciu nezávislosti, 
v ktorej zakotvili odtrhnutie od Anglicka a vznik samostat-
ného štátu. 

Obyvatelia Severnej Ameriky: Anglickí 
presídlenci tu nenarazili na dobre orga-
nizované štáty s rozvinutou indiánskou 
kultúrou ako Španieli v Južnej Amerike. 
relatívne málopočetné a slabo vyzbroje-
né indiánske praobyvateľstvo, ktoré žilo 
v kmeňovo-rodovej organizácii, zatlačili 
do západných oblastí a veľmi rýchlo sa 
dostalo do výraznej menšiny.
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Trinásť anglických kolónií v Amerike s rokom ich 
založenia

Bostonské „čajové popoludnie“

 Ktorý typický indiánsky odev rozoznávate na 
obrázku?

1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   9 15/7/09   08:42:18



10 Obdobie buržoáznych premien

vojna Za neZávislosť

Vojna kolónií proti materskej krajine trvala 9 rokov. Zo za-
čiatku víťazili v mnohých bitkách Angličania. Neskôr však 
povstalci vycvičili vlastnú armádu a (za podpory francúz-
skych dobrovoľníkov) prevzali iniciatívu. Pod vedením 
Georga Washingtona (džordž vošington) porazili Angli-
čanov v mnohých bitkách. Američanom výrazne pomáhalo, 
že európska politická situácia sa medzitým zmenila v ich 
prospech.  

Francúzsko totiž vyhlásilo vojnu Anglicku (1780) a spolu 
s holandským a španielskym loďstvom zabránilo Angliča-
nom zásobovanie vojsk v Severnej Amerike. V roku 1783 
bolo Anglicko nútené uznať nezávislosť Spojených štá-
tov amerických.

spojené štáty buržoáZnou republikou

Spojené štáty sa stali buržoáznou republikou. Základný 
zákon určujúci fungovanie štátu, Ústava Spojených štátov 
amerických, zabezpečovala pre každého občana dovtedy 
nevídané, široké ľudské práva a občianske slobody. Ústava 
ako prvá zo všetkých podobných základných zákonov dô-
sledne uskutočňovala princíp rozdelenia moci. 

Nový nezávislý štát sa rýchle rozrastal. Smerom na západ 
obsadzovali osadníci stále novšie indiánske územia. Hospo-
dárstvo štátu rýchlo silnelo.

Americkí dobrovoľníci v boji proti anglickej armáde

Zvláštna vojna: Vojna vedená proti koló-
niám postavila Anglicko pred neriešiteľ-
nú úlohu. Vojaci, vojenský materiál, ba 
aj potraviny sa prevážali do koloniálnych 
prístavov po 4800 kilometrovej plavbe po 
mori, navyše zostávala ešte ich preprava 
po súši. S osadníkmi nebolo možné viesť 
také regulárne bitky, aké medzi sebou vied-
li v 18. storočí európske vojská pohybujú-
ce sa v geometrických útvaroch. Útočili 
zo skrýš, rozptyľovali sa, na Angličanov 
strieľali zďaleka a málokedy sa púšťali do 
boja zblízka. Obsadenie niektorých pev-
ností či osád neotriaslo pozíciami pohyb-
livých povstaleckých vojsk. Keď anglickí 
vojaci tiahli ďalej, daná osada sa dostala 
opäť do rúk obyvateľov. Historici vyráta-
li, že na zabezpečenie poriadku v kolóni-
ách malo Anglicko nasadiť 200-250 tisíc 
vojakov. Nemohla to zvládnuť ani taká 
bohatá krajina, akou bolo Anglicko.

V zmysle princípu rozdelenia moci dáva 
ústava zákonodarnú a výkonnú moc do rúk 
rôznych organizácií a oddelila aj justíciu. 
Zákonodarnú moc mal Kongres. Hlavou 
výkonnej moci sa stal prezident vybavený 
silnými právomocami, ktorého volil ľud 
na štyri roky. Hlavným justičným orgá-
nom sa stal Zväzový najvyšší súd.
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Obdobie buržoáznych premien 11

ÚRYVKY Z DEKLARÁCIE NEZÁVISLOSTI ● Kon-
gres Spojených štátov prijal 4. júla 1776 Deklaráciu nezá-
vislosti.

„Považujeme za samozrejmú pravdu, že každý človek sa 
narodí rovnoprávny, že Stvoriteľ vybavil človeka takými 
neodňateľnými právami, ktorých sa zriecť nemôže. Medzi 
ne patrí právo na život, slobodu a právo na úsilie o svoje 
blaho. (...) 

Na zabezpečenie týchto práv jestvujú vlády, ktorých zá-
konná moc je založená na súhlase tých, nad ktorými vládnu. 
(...) Keby sa ktorákoľvek forma vlády stala kedykoľvek ne-
schopnou uskutočňovať tieto ciele, ľud má právo takúto vlá-
du zlikvidovať, zmeniť a zostaviť novú. (...) Keď (...) mieni 
vláda podmaniť si ľud formou neobmedzenej tyranie, ľud 
má právo, ba čo viac povinnosť takejto vlády sa striasť.  

Dejiny súčasnej moci Veľkej Británie pozostávajú zo série 
opakujúcich sa prípadov porušenia práv, ktoré bezprostred-
ne sledujú cieľ, aby nad našimi štátmi dosiahli neobmedzenú 
tyraniu. (...) Preto (...) vyhlasujeme, že tieto spojené kolónie 
sú slobodnými a samostatnými štátmi, a sú nimi plným prá-
vom. (...) Medzi nimi a Veľkou Britániou musia byť zruše-

1. Urobte prehľad udalostí  pomocou historického atlasu!
2. V čom sa od seba líšila kolonizácia Severnej a Južnej Ame-

riky?
3. V čom spočívali konflikty medzi materskou krajinou a koló-

niami?
4. V čom boli príčiny víťazstva Američanov?
5. Opíšte štátnu organizáciu nezávislých Spojených štátov!
6. Doplňte nasledujúcu osnovu chýbajúcim textom a šípkami, 

ktoré vyjadrujú vzťah príčina-dôsledok!

Amerika v 18. storočí 
Vznik Spojených štátov

 anglické kolónie početní
 v Severnej Amerike belošskí osadníci

 utláčateľská koloniálna rozvíjajúce sa hospodárstvo
 politika osamostatnenie

vyostrenie
napätia

 Deklarácia nezávislosti vznik
 a vojna Spojených štátov

dodnes platná ústava

Socha Georga Washingtona v budapeštianskom 
Mestskom parku

 Analyzujte nasledujúce úryvky! V ktorých sú 
sformulované ľudské práva ako základný princíp 
spolunažívania ľudí v slobodnej spoločnosti?

 Ako odôvodňujú odtrhnutie 13 amerických 
kolónií od Anglicka?

 Ktoré myšlienky odzrkadľujú duch osvieten-
stva?

AnAlýzA prAmeňov

 Prečo po vojne za nezávislosť zvolili Georga 
Washingtona za prvého prezidenta USA?
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12 Obdobie buržoáznych premien

né všetky štátne zväzky, a kolónie v plnej miere riadia svoj 
osud ako slobodné a samostatné štáty.“

ČO SA STALO EŠTE V AMERIKE – OSLOBODE-
NIE LATINSKOAMERICKÝCH KOLÓNIÍ (ČÍTANIE) 
● Vznik Spojených štátov a úspech boja za nezávislosť mali 
veľký vplyv na kolónie v Južnej a Strednej Amerike (Latin-
skej Amerike). Ich obyvatelia túžili po podobnej nezávislos-
ti, akú si vybojovali Spojené štáty. 

O niekoľko desaťročí neskôr, keď Španielsko a Portugal-
sko zoslabli v napoleonských vojnách, obyvatelia Latinskej 
Ameriky začali povstanie (1811) a po takmer dvadsaťročnej 
vojne si vydobyli nezávislosť pod vedením Simona Bolíva-
ra. 

Na mieste rozpadnutej koloniálnej ríše vznikli samostatné 
republiky, v ktorých sa dostala moc do rúk veľkostatkárov 
a s nimi spojených obchodníkov. Dvojitý svetadiel sa oslo-
bodil spod koloniálnej nadvlády ako prvý. 

Thomas Jefferson a jeho druhovia odovzdávajú Deklaráciu nezávislosti na kongrese kolónií v roku 1776

Venezuela
      1811

Kolumbia
1861

Veľká-Kolumbia
1819-1830

Ekvádor
     1822

Brazília
1822Peru

1821

Bolívia
1825

Paraguay
1828

Argentína

1816
Chile

1818

Uruguay
1828

T i c h ý -

o c e á n

A t l a n t i c k ý -

o c e á n

A t l a n t i c k ý -

o c e á n

Oslobodenie juhoamerických kolónií. Hranice 
oslobodených krajín sa menili. Počiatočná Veľká 

Kolumbia sa napríklad rozpadla na tri štáty.
 Sledujte na mape vznik latinskoamerických štátov!
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Obdobie buržoáznych premien 13

FRANCÚZSKO PRED REVOLÚCIOU ● Najvýznam-
nejšou kontinentálnou mocnosťou v Európe na konci 18. 
storočia bolo Francúzsko. Počet jeho obyvateľstva dosa-
hoval 25 miliónov (Anglicko malo 10, Prusko 6 miliónov 
obyvateľov). Vo svetovom obchode bolo Francúzsko hneď 
na druhom mieste za Anglickom. Napriek tomu, že v kraji-
ne bola cechová výroba stále silná, fungovalo už niekoľko 
sto manufaktúr. Doprave slúžili dobre vybudované cesty 
a množstvo splavných kanálov. 

rozvoj obrovskej a bohatej krajiny bol predsa len poma-
lý. Pre zastaralé feudálne nariadenia sa nemohol rozvíjať ani 
priemysel, ani obchod. roľníkov ťažili vysoké dane a rôzne 
statkárske výsady. Pre tieto okolnosti a pre kráľovskú abso-
lutistickú vládu v priebehu celého storočia rástla vo Fran-
cúzsku nespokojnosť.  

Dlhú dobu stála na čele krajiny bourbonská kráľovská dy-
nastia. Králi vládli absolutistickým spôsobom a často viedli 
vojny. Tie boli nákladné a málokedy prinášali efekt. Kráľov-
ský palác vo Versailles prebudovali na pompézny komplex. 
Väznica uprostred Paríža, Bastila sa preslávila tým, že na 
kráľov rozkaz mohli do nej zatvoriť hocikoho na neobme-
dzenú dobu, bez súdneho rozhodnutia.

ČítAnie

Francúzom sa stále menej páčila márnivosť, absolutistická moc 
a výsady. Nespokojní boli roľníci, robotníci manufaktúr a ce-
chov, ktorí sa živili prácou vlastných rúk, ale aj maloburžoá-
zia i veľkoburžoázia. Teda všetci, ktorí nepatrili do prvého či 
druhého stavu. Oni tvorili spoločne tretí stav.  

V mene tohto stavu vystupovala buržoázia, ktorá mala vzde-
lanie i peniaze, a práve preto stále ťažšie znášala obmedzova-
nie jej rozmachu pomocou starých nariadení. Cechové pravidlá 
platiace na mnohých miestach totiž bránili rozvoju manufaktúr, 
kým množstvo ciel ochromovalo vnútorný obchod. Vo vnútri 
krajiny strážilo colné hranice rôznych biskupstiev a lénnych 
statkov vyše 50 tisíc vojakov a colníkov.

Márnivosť kráľovskej rodiny nepozna-
la hraníc. Na začiatku revolúcie mal kráľ 
Ľudovít XVI. iba pre vlastné potreby 1857 
koní. Jeho manželka Mária Antoineta (an-
toaneta) si obliekla jedny šaty iba raz. Ne-
ustále zamestnávala stovky krajčírov. 

Ešte nákladnejšie bolo v priebehu 18. 
storočia neustále vedenie vojen, čo zväčša 
neslúžilo záujmom krajiny, iba malo zvy-
šovať moc a autoritu panovníckej rodiny. 
Účasť na americkej vojne za nezávislosť 
viedla ku krachu. Vybavenie francúzske-
ho loďstva a zásobovanie vojakov stálo 
veľa peňazí. Výška tejto sumy ukazuje, 
že na vojnu minuli štvornásobok ročných 
príjmov štátnej pokladnice.

 Zistite, kedy sa dostali Bourbonovci na fran-
cúzsky trón! Kto bol najslávnejším bourbonským 
panovníkom?

 Prečo zabraňoval feudálny systém rozvoju 
hospodárstva vo Francúzsku v 18. storočí?

Obrázok z Francúzska z roku 1750. Prieplav 
opevnený kamenným múrom, dobre postavená 
nákladná loď, ťažká osobná loď a stanica poš-
tových vozov. Svedčí to o hospodársky vyspelej 

krajine.
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14 Obdobie buržoáznych premien

prísaha v loptárni

V období panovania Ľudovíta XVI. postihla Francúzsko 
séria slabej úrody a hladomoru. Kráľovská pokladnica sa 
úplne vyprázdnila a so zavedením nových daní nesúhlasila 
ani časť privilegovaných vrstiev. Ľudovít XVI. bol preto 
nútený zvolať stavovský snem starú inštitúciu monarchie, 
ktorá nezasadala už 150 rokov.  

Zasadanie stavovského snemu sa začalo vo Versailles na 
jar 1789. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia prvého stavu 
(duchovenstvo), druhého stavu (šľachta) a tretieho sta-
vu (ostatná časť obyvateľstva). Tretí stav sa však čoskoro 
dostal s panovníkom do konfliktu. Vyšlo totiž najavo, že na 
rozdiel od panovníka ľud neočakáva od stavovského snemu 
odhlasovanie nových daní, ale vyriešenie svojich problé-
mov a žiada pre seba práva a ústavu. Kráľ dal vtedy zavrieť 
zasadacie miestnosti, aby zabránil ďalšiemu rokovaniu tre-
tieho stavu. 

Svoj cieľ však nedosiahol. Predstavitelia tretieho stavu 
prešli do blízkej loptárne * a prisahali, že snem nerozpustia 
dovtedy, kým neschvália pre Francúzsko ústavu, ktorá určí 
i zabezpečí práva a povinnosti panovníka i ľudu. 

3. ZAČIATOK FrANCÚZSKEJ rEVOLÚCIE

Prísaha v Loptárni (Davidova maľba). „Prisahajte, že sa navzájom neopustíte, ale všade, kde to okolnosti dovolia, zídete sa, 
kým kráľovstvu nenájdete ústavu a nepostavíte ho na pevné základy“.

Francúzska národná trikolóra: Modro-
bielo-červené farby použili Francúzi po 
prvý raz v národnej garde. (Najprv ako 
kokardu, potom aj na zástavách.) V skor-
šom období bola biela farbou Bourbonov-
cov a modro-červená zasa farbou mesta 
Paríža. Vysvetlenie bolo také, že modrá 
symbolizuje spravodlivosť, biela čistotu 
a červená odvahu.

 Porovnajte farby kokardy s farbami súčasnej 
francúzskej národnej zástavy! Čo z toho vyplýva?

1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   14 15/7/09   08:42:24



Obdobie buržoáznych premien 15

ľud paríža Zasahuje

Ľudovít XVI. vyslal vtedy do Versailles vojsko, aby proti 
vzbúrencom zasiahlo zbraňami. 

Parížsky ľud však jeho plány prekazil. 14. júla 1789 za-
útočil na Bastilu a obsadil túto pevnosť a väznicu, ktorá 
bola symbolom tyranie. radoví vojaci odmietli plniť roz-
kazy dôstojníkov a nestrieľali do ľudu. Celý Paríž sa tak 
dostal do rúk revolučných más. Ozbrojení občania založili 
národnú gardu. 

Zrušenie feudaliZmu. revolučné 
Zákony

Dobytie Bastily bolo znamením pre celé Francúzsko. Do 
pohybu sa dal aj vidiek. rad radom začali horieť šľachtické 
zámky. 

V tejto situácii národné zhromaždenie zrušilo dávky 
a služby statkárom, zaviedlo pre šľachtu daňovú povinnosť, 
skonfiškovalo cirkevné statky, zrušilo šľachtické tituly a de-
dičné privilégiá*, takisto zrušilo cechový systém a vnútorné 
clá. Tieto opatrenia v podstate znamenali likvidáciu feuda-
lizmu vo Francúzsku.  

V týchto týždňoch schválilo národné zhromaždenie De-
klaráciu ľudských a občianskych práv, ktorá za základný 
princíp novej spoločnosti vyhlásila heslo slobody, rovnosti 
a bratstva.  

„Veľký strach“: Koniec júla sa dostal do 
francúzskych dejín ako obdobie „veľké-
ho strachu“. Ozbrojení roľníci nútili na 
mnohých miestach veľkostatkárov zničiť 
dokumenty obsahujúce ich feudálne výsa-
dy. Tých, ktorí sa postavili na odpor, neraz 
obesili.

Uvedieme citát z Deklarácie ľudských a  
občianskych práv: 

„1. § Každý človek sa narodí a zosta-
ne slobodný a rovnoprávny: spoločenské 
rozdiely sa môžu zakladať jedine na uži-
točnosti pre spoločnosť. 

2. § Cieľom každého politického spol-
čovania sa je zachovanie prirodzených 
a neodňateľných práv človeka. Tieto prá-
va sú: sloboda, vlastníctvo, bezpečnosť, 
odpor proti útlaku. (...) 

6. § Zákon je vyjadrením verejnej vôle: 
na jeho tvorbe sa môže zúčastniť každý 
občan buď osobne, alebo prostredníctvom 
svojho zástupcu. Zákon platí rovnako pre 
všetkých, aj keď chráni, aj keď tresce.  

17. § (Záverečná kapitola) Nikoho ne-
možno zbaviť vlastníctva, pretože právo 
na vlastníctvo je sväté a nedotknuteľné...“ 

 Ktoré konštatovania sú platné aj v našej 
spoločnosti?

 Ktoré sú hlavné práva človeka?
 Prečo ich bolo potrebné zahrnúť do Dek-

larácie? (Spomeňte si na skorší absolutiz-
mus!)

Keď Ľudovítovi XVI. zvestoval jeho mi-
nister, že parížsky ľud povstal, obsadil 
Bastilu a prevzal moc, ohúrený panovník 
skríkol:
– „Páni, to je predsa vzbura!“
– „Nie, vaša výsosť, to nie je vzbura, to 
je už revolúcia“ – opravil kráľa hlavný 
minister.

Dobytie Bastily. Bastila so 
svojimi 35 metrov vysoký-
mi vežami a 2 metre hrubý-
mi múrmi nebola iba väzni-
cou pre politických väzňov, 
ale aj hrozivou pevnosťou 
uprostred Paríža. Považo-
vali ju za symbol kráľov-
ského absolutizmu, hoci 
v tom čase ju strážilo iba 33 
gardistov a 70 invalidných 
vojakov a počet väzňov 
nedosahoval ani 10. Deň 
jej dobytia (14. júl 1789) je 
sviatkom revolúcie

 Čo ste sa učili v 6. triede o revolúcii?
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16 Obdobie buržoáznych premien

ústavné kráľovstvo

Na základe nových zákonov sa stalo Francúzsko ústavným 
kráľovstvom (konštitučnou monarchiou). Moc vykonávali 
národné zhromaždenie a kráľ spoločne. Zákony prijímali 
volení poslanci, ale do platnosti vstúpili až potom, čo ich 
podpísal aj kráľ. (O ústavnej úlohe kráľa sa dozviete viac 
z čítania na 26. strane.) 

Pochod žien: Takmer 20 000 hladujúcich 
parížskych žien pochodovalo 5. októbra 
v sprievode národnej gardy do Versailles. 
Odzbrojili vojakov, ktorí nechceli strieľať 
do žien a vnikli do paláca. Aj nenávidenú 
telesnú stráž donútili ustúpiť. Kráľ doká-
zal nakoniec utíšiť vášne tým, že oznámil: 
sťahujem sa do Paríža. 

 Prečo bolo z hľadiska revolúcie dôležité, 
aby sa kráľ Ľudovít presťahoval do Parí-
ža?

Ľudovíta XVI. sprevádzajú späť do Paríža. V meste varovali ľudí plagáty s textom: „Kto volá kráľovi na slávu, bude upalico-
vaný, kto kráľa urazí, bude obesený!“

Pochod žien do Versailles 5. októbra 1789. Išli 
po chlieb, ale priniesli so sebou kráľa. Ľudovít 

XVI. sa stal pre parížsky ľud dosažiteľný.
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Obdobie buržoáznych premien 17

Ľudovít XVI. sa nemienil uspokojiť s obmedzovaním 
svojej moci, preto povolal do Versailles zahraničných žold-
nierov. Ich pomocou chcel revolúciu potlačiť. Jeho plán 
prekazili tentoraz parížske ženy, ktoré donútili kráľa, aby sa 
z Versailles presťahoval do hlavného mesta. 

Potom, čo bol kráľ nútený odísť do Paríža, mnohí z jeho 
prívržencov odišli do zahraničia (emigrovali). Tam sa začali 
organizovať a čakali len na to, aby sa k nim pridal aj kráľ.  

Kráľ sa pokúsil o útek, ale ho zajali a odviedli späť do Pa-
ríža. Po tomto pokuse sa rozplynula aj zostávajúca kráľo-
va moc. Na jeseň 1791 musel podpísať ústavu vypracovanú 
národným zhromaždením. Tým sa naplnila túžba predtým 
vyobcovaného tretieho stavu: ústavnosť a zákonnosť. 
Otvorila sa cesta rozmachu buržoázie. 

útok proti francúZsku

Neúspešný pokus o útek a prijatie novej ústavy prispelo 
k urýchleniu udalostí. V máji 1792 vnikli do Francúzska 
rakúske a pruské vojská. Zo začiatku utrpela revolučná 
armáda sériu porážok.  

Feudálni panovníci sa už-už cítili byť víťazmi. Francúz-
sko však nezložilo zbrane. Hladné, bosé a zle vyzbrojené, 
zato oduševnené jednotky útočníkov pri Valmy, len 100 
kilometrov od Paríža, zastavili a z Francúzska vyhnali.

Kráľov útek: Panovník prezlečený do lo-
kajského odevu * sa pokúsil o útek v júli 
1791. Podarilo sa mu dostať z Paríža, no 
kráľa vyzerajúceho z okna koča spoznal 
istý poštár, ktorý zalarmoval národnú gar-
du. Ľudovíta zajali a odviedli späť do Pa-
ríža, kde ho čakal rozhnevaný dav. Cestu 
do paláca lemoval stotisícový nemý a hro-
zivo nehybný dav. Mnohí to hodnotia ako 
„smútočný sprievod monarchie“.

1.  Zhrňte udalosti pomocou osnovy!

2.  Prečo vypukla v roku 1789 revolúcia?

3.  Prečo považujeme za začiatok revo-
lúcie 14. júl 1789, a nie inú udalosť, 
napríklad prísahu v loptárni?

4.  Akým spôsobom zlikvidovali nové 
zákony feudalizmus?

5.  Aký je rozdiel medzi absolutizmom 
a ústavným kráľovstvom?

Začiatok francúzskej revolúcie
 finančný krach, rozvoju brániaci
 konflikty feudálny spoločenský systém,
 medzi privilegovanými celoštátna nespokojnosť

  stavovský snem  
↓

prísaha
v loptárni

↓
14. júl 1789
– revolúcia

↓
likvidácia

feudalizmu
↓

ústavná
monarchia

4. FrANCÚZSKO rEPUBLIKOU

 Ktoré boli doterajšie hlavné výsledky revolú-
cie? V odpovedi doplňte nasledujúce slová: ab-
solutizmus a feudalizmus..., otvorenie cesty pred 
rozmachom... .
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18 Obdobie buržoáznych premien

vyhlásenie republiky

Keď sa pruské a rakúske vojská blížili k Parížu ešte iba 
v nádeji na víťazstvo, ich velitelia už vydali manifest plný 
vyhrážok: „Mesto Paríž ... je povinné okamžite a bez prieťa-
hov sa podriadiť kráľovi (...) v opačnom prípade bude Paríž 
vojnovou korisťou a zbúrame ho.“ 

Manifest vyvolal úplne opačný účinok. Nezastrašil, ale 
naopak, rozhneval parížsky ľud, ktorý obsadil kráľovský 
palác. Národné zhromaždenie zbavilo panovníka trónu 
a vyhlásilo republiku (21. september 1792). Moc sa do-
stala do rúk veľkoburžoázie, pretože jej predstavitelia mali 
v národnom zhromaždení väčšinu.  

O niekoľko týždňov objavili kráľov tajný archív. Zistili, 
že do Francúzska povolal cudzie vojská sám panovník. Bola 
to jasná vlastizrada, ktorá si žiadala trest. Na súdnom pojed-
návaní plnom vášnivých diskusií Ľudovíta XVI. odsúdili 
na smrť a popravili (január 1793). 

Deň po vyhlásení republiky sa stretli na 
ceste medzi Parížom a Valmy dvaja po-
slovia. 
„Víťazstvo“ – zvolal jeden z nich. – „re-
publika“ – odpovedal druhý. Tieto dve 
udalosti, teda vyhlásenie republiky (21. 
sept.) a víťazstvo pri Valmy (20. sept.) sa 
stali takmer v rovnakom čase.

Víťazstvo pri Valmy. Veľký 
nemecký básnik Goethe 
(göte), ktorý sa zdržiaval 
v pruskom tábore, o bit-
ke povedal: „Toto miesto 
a tento deň znamenajú 
v dejinách sveta začiatok 

novej doby.“

Poprava Ľudovíta XVI. gilotínou. Posledné kráľove slová potlačili vojaci 
bubnovaním. Niektorí očití svedkovia spomínali na nemé ticho, iní zasa 
tvrdili, že na námestí zneli výkriky „Nech žije republika!“, „Nech žije ná-

rod!“

Úryvky z diskusných príspevkov na 
súdnom pojednávaní s kráľom: „Odsú-
denie kráľa nie je právnou, ale politickou 
otázkou. V procese sa musí rozhodnúť 
o tom, či má zostať Francúzsko kráľov-
stvom, alebo sa má stať republikou. Ľu-
dovíta XVI. treba nie odsúdiť, ale poraziť. 
(...) Ľudovít nie je obžalovaným, ale ne-
priateľom. (...) rozum a politická múdrosť 
si vyžadujú, aby zomrel, a to čím skôr.“  

 (jakobínsky poslanec)
„Som nevinný.“ 

(kráľ)
„Je absurdné vládnuť nevinne.“ 

(ten istý jakobínsky poslanec)
„Ľudovít musí zomrieť, aby krajina moh-
la žiť.“

 (Robespierre)

 Výskumná práca. Zistite, ako sa nazýva v Ma-
ďarsku a v iných krajinách zákonodarný zbor!

 Akú úlohu zohrával 
pocit národnej identity vo 
víťazstve Francúzov?
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