Predslov

Milí študenti! Touto učebnicou a ďalšími zväzkami zo série Dejepis na základe prameňov sa vydávate po nových cestách objavovať zaujímavý svet minulosti. Prevažnú časť svojich znalostí získate z prameňov samostatnou prácou alebo v spolupráci so spolužiakmi. Keď zalistujete v knihe, môžete si všimnúť, aký
pestrý je svet prameňov: patria sem nielen zaujímavé
texty, ale aj obrázky, mapy, obrazy, ďalej tabuľky i diagramy s rôznymi údajmi. Pracovať s nimi je vzrušujúcejšie, než tráviť čas bifľovaním lexikálnych údajov.
Ani na maturitnej skúške na záver vášho stredoškolského štúdia od vás nebudú vyžadovať v prvom rade
znalosť faktov a údajov, ale budú skúmať, v akej miere viete využiť vedomosti získané na hodinách dejepisu. Ste schopní vyvodiť z textov, obrazov, obrázkov
a máp správne závery? Aké činitele zohľadníte pri posudzovaní nejakej udalosti či historickej osobnosti? Ste
schopní vytvoriť samostatný a podložený názor? Dokážete svoj názor obhájiť v rámci diskusie? Táto učebnica pomáha pri rozvoji týchto schopností a pripraví
vás na maturitné skúšky stredného i vyššieho stupňa.
Odhaľovanie dejín pomocou prameňov má niekoľko podmienok. Dôležité sú isté základné poznatky, bez ktorých sa vám historické pramene neotvoria.
Potrebné je aj množstvo času a cvičenia. To všetko
táto učebnica zabezpečuje vďaka svojmu obsahu
a novátorskej štruktúre.
Učebnica pozostáva zo štyroch veľkých kapitol
a v rámci nich zo štyridsaťjeden lekcií. Lekcie sa delia
na tri časti: približne poldruha strany má autorský text,
po ňom nasleduje Archív, v ktorom sú pramene na
spracovanie, teda obrázky, mapky a obrazy, vzápätí
je to tretia časť s názvom Hľadiská s hlbším pohľadom
do minulosti. Pozrime sa podrobnejšie na to, ako vám
pomôžu tieto časti pri štúdiu.
Autorský text pripomína najviac tradičné učebnice. Nachádza sa v ňom všetko, čo sa treba naučiť
v zmysle učebných osnov a maturitných požiadaviek.
Autorský text stručne a logicky preberá všetky fakty
a súvislosti, ktoré sú bezpodmienečne potrebné na
pochopenie daného obdobia či témy a k analýze
prameňov patriacich k téme. Rozsah textu nikde nie
je väčší ako poldruha strany, je skôr kratší. Najdôležitejšie súvislosti a lexikálny materiál potrebný na
maturitné skúšky (dátumy, pojmy, topografiu) sme
vysádzali tučnými písmenami, čo vám pri štúdiu určite pomôže.
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Možno sa nájdu aj takí, podľa ktorých autorský
text obsahuje menej lexikálneho materiálu, než by sa
to dalo čakať. Pre upokojenie uvádzame, že v učebnici sa nachádza bezo zvyšku všetko učivo potrebné
na maturitnú skúšku stredného i vyššieho stupňa. Bez
zníženia rozsahu učiva by však nemala nová štruktúra učebnice zmysel, pretože osvojovanie si veľkého množstva lexikálnych informácií by odoberalo čas
od analýzy prameňov. Autor je na základe dlhoročných pedagogických skúseností presvedčený, že menej je často viac, ak sa to zmení na vedomosti, ktoré sa dajú použiť. Z väčšieho množstva materiálu je
ťažšie vybrať podstatu a rozoznať súvislosti. Treba poznamenať, že pre študentov, ktorých zaujíma história hlbšie, sú k dispozícii bohaté informácie v odborných knihách a na internete. (Internetový materiál sa
mení rýchle, preto sme považovali za zbytočné uvádzať v učebnici odkazy naň.)
Najrozsiahlejšou časťou lekcií je Archív. Na vyučovacích hodinách spracujete textové pramene, obrazy, obrázky a mapky z Archívu. Prispeje to k rozšíreniu poznatkov, ktoré získate z autorských textov
a k rozvoju schopností, ktoré sú potrebné pri spoznávaní a pochopení minulosti. Už ako študenti musíte vidieť zmysel tejto krásnej, hoci časovo náročnej
a zdanlivo zložitej úlohy. Nemyslite si, že mrháte časom, keď podstatu nejakého pojmu alebo zákonitosti
nejakého procesu odhaľujete tvrdou prácou. Mohlo
by sa zdať, že je jednoduchšie naučiť sa definíciu nejakého pojmu alebo opis nejakého procesu, ale je to
iba zdanlivé. Ani na maturitnej skúške, ani v živote
vám nepomôže, keď odrecitujete, čo povedali iní.
Samostatné myslenie prináša lepšie výsledky. Je však
potrebné, aby ste dokázali zbierať, spracovať a chápať
informácie. Často citovaný Herodotov výrok, podľa
ktorého história je učiteľkou života, platí aj v tejto súvislosti. Ten, kto sa na hodinách dejepisu naučí rozlúštiť podstatu textu pochádzajúceho spred sto či tisíc
rokov a dokáže odhadnúť zámer autora, bude schopný vyčítať viac aj zo súčasného spravodajstva. Analýza starých budov a sôch nás učí pochopiť aj odkazy
dnešných umeleckých diel.
Snažili sme sa o to, aby analýza prameňov bola
pestrá a zaujímavá. V učebnici sa nachádzajú textové
pramene s rôznym obsahom a rôzneho typu, rozličné
mapy, obrázky a rozmanité obrazy. Materiál v Archíve sa na prvý pohľad zdá byť, aspoň v porovnaní s au-

2011.06.09. 13:13

Predslov /
torským textom, rozsiahly. Nezabúdajte však, že túto
časť sa nemusíte naučiť, slúži na to, aby ste jej analýzou získali presnejší obraz o danej téme a vytvorili si
vlastný názor.
Pri spracovávaní prameňov vám vždy pomôžu
otázky a úlohy, ktoré rovnako ako pramene znamenajú iba ponuku. Najlepšie je, keď si položíte otázky
sami, lebo to znamená, že vás téma zaujíma a venujete sa jej naozaj tvorivo.
Lepšie sa vyznáte v Archíve a ľahšie sa budete učiť
vďaka tomu, že pramene sme zoradili podľa podkapitol autorského textu a každú lekciu sme očíslovali.
Farba poradových čísel označuje obsah prameňov,
malé obrázky, tzv. piktogramy pri otázkach a úlohách zasa oblasti, ktoré treba rozvíjať v zmysle maturitných požiadaviek. (Vysvetlivky sú na konci tohto
predslovu.) Písmená v hranatých zátvorkách na konci
úloh označujú navrhovaný spôsob spracovania. Tieto
označenia sú iba pomôckou, nemusíte sa ich držať.
Pri analýze prameňov je predsa hlavným pravidlom
zainteresovaný a tvorivý prístup k téme. Výsledky sa
iste dostavia.
Treťou zložkou lekcií sú Hľadiská. V tejto časti sa môžete zoznámiť so zaujímavými problémami,
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ktoré nie sú súčasťou požiadaviek učebných osnov.
Cez Hľadiská možno rozvíjať vytvorenie samostatného a citlivého názoru. Môžete tu spoznať sporné otázky (napr. či bolo Uhorsko v 18. storočí kolóniou Habsburgovcov; ako hodnotiť Kossuthovu (Košutovu) predstavu o únii podunajských národov), osobnosti (napr. Napoleon, Ignác Martinovics (Ignác Martinovič), palatín Štefan), alebo javy (napr. boj za rovnoprávnosť žien; džentrík v Uhorsku), ktoré vás podnietia k diskusii.
Časť Hľadiská ukazuje najlepšie rozmanitosť posudzovania jednotlivých historických otázok a problémov. Každý rád diskutuje a spoznáva protirečivé
hľadiská, o ktorých vyjadruje svoj názor. V diskusii sa
naučíte rešpektovať názor druhého, veď ten nemusí
byť zlý, akurát sa líši od vášho, vznikol na základe
iných hodnôt než aké vyznávate vy. A keď v diskusii
sledujete svojho partnera trpezlivo a tolerantne, možno o sebe prezradí viac.
Želám vám príjemné štúdium a čo najviac radosti
pri objavovaní dejín.
Miklós Száray

Znaky používané v učebnici
Obsahové kritériá prameňov

Kompetencie na rozvoj

1

dejiny politiky, udalostí,
štátneho práva, inštitúcií;

používanie a hodnotenie prameňov;

1

dejiny spoločnosti, životného štýlu,
mentality, umenia;

1

dejiny hospodárstva a techniky,
kultúra životného prostredia;

1

dejiny ideí a náboženstva;

používanie odborného jazyka;
orientácia v priestore a čase;
odkrývanie činiteľov ovplyvňujúcich udalosti.

Odporúčané metódy spracovania úloh
[ Ú ] = riešenie úloh individuálne, v pároch či v skupine;

[ S ] = slovná prezentácia (malá prednáška, diskusia,
rozhovor);

[ Z ] = samostatná alebo skupinová zberateľská práca;

[ P ] = písomná práca (esej, projekt, domáci sloh).
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I. Obdobie osvietenstva
a revolúcií (1714–1849)
1. Duchovná revolúcia – osvietenstvo
VRCHOL OSVIETENSTVA V 17. storočí v Anglicku
vznikol nový ideový smer – osvietenstvo. V 18. storočí sa osvietenstvo rozšírilo a rozvinulo vo Francúzsku
a potom aj na celom kontinente. Predstavitelia novej
idey považovali svet za vypočítateľný na základe newtonského systému (matematický opis prírodných javov – Dejepis II., 199. strana). Za zastaraný označili skorší náboženský obraz sveta založený na nemennosti a na hierarchii pochádzajúcej z Božieho predurčenia. Všetky oblasti života chceli preskúmať z hľadiska prírodných zákonov a zdravého rozumu (ratio).
(Tento náhľad nazývame racionalizmom.) Mysleli si,
že svet sa dá zmeniť a chceli ho aj zmeniť s takmer náboženským zanietením. Osvietené hlavy tejto doby sa
domnievali, že pomocou výchovy a vzdelania možno
premeniť a pozdvihnúť tak jednotlivca, ako aj spoločnosť. Keď ľudia spoznajú racionálnu a správnu cestu,
budú sa podľa toho aj správať.
Namiesto základných pojmov sveta postaveného
na tradíciách sa v myslení ľudí objavili nové, takisto
nespochybniteľné základné princípy. Najdôležitejší
z nich je princíp, podľa ktorého sa všetko mení a vyvíja. V úvahách o spoločnosti sformulovali osvietení
myslitelia dodnes platné hodnoty: hlásali toleranciu
a trpezlivosť, pričom odmietali náboženský fanatizmus; idealizovali slobodu, pričom zavrhli tyraniu.
Zároveň však aj osvietení myslitelia boli netolerantní
voči starým a zaujatí voči novým hodnotám.
Tento ideový prúd sa stal vo vzdelanej Európe 18.
storočia, nehľadiac na spoločenské rozdiely, takmer
módou a duchom doby. Prívržencami tohto prúdu sa
stali členovia šľachtických, neskôr aj občianskych salónov a spoločností. Duch osvietenstva a požiadavky vzdelaného obecenstva vyvolali najprv v Anglicku potrebu vytvoriť encyklopédie, ktoré obsahovali
vedomosti tej doby, a predsa boli prehľadné a praktické. Encyklopédie obsahovali poznatky podľa hesiel. Obrovská súhrnná Encyklopédia redigovaná Diderotom a d´Alambertom, ktorá dodnes zachováva
náhľady francúzskeho osvietenstva, vyšla v polovici
18. storočia.
TEÓRIA ŠTÁTU FRANCÚZSKEHO OSVIETENSTVA
Väčšina francúzskych mysliteľov vychádzala z toho,
že sloboda je prírodou daným právom človeka.
Chceli vybudovať takú spoločnosť a štát, ktoré to zabezpečia. Vychádzali z anglickej teórie štátu a z ang-
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lického systému konštitučnej (ústavnej) monarchie,
ktorú považovali za vzor. Montesquieu (monteskie,
1689–1755) sledoval Lockovu spoločenskú zmluvu
(Dejepis II., 199. str.) a presadzoval, aby moc kontroloval ľud prostredníctvom svojich volených zástupcov. Prijal však pravidlo, podľa ktorého mohli voliť
zástupcov iba ľudia, ktorí majú určitý majetok (cenzus). Za základnú podmienku vylúčenia tyranie a samovlády označoval deľ bu moci (O duchu zákonov,
1748). Podľa jeho chápania vzájomná nezávislosť
troch vetiev moci (zákonodarnej, výkonnej a súdnej)
umožňuje aj to, aby sa navzájom kontrolovali a zabránili zneužitiu moci.
Montesquieu prehnane zdôrazňoval ideál prírody
a tvrdil, že fungovanie spoločnosti závisí v zásade od
geografického prostredia (zemepisný determinizmus).
Podľa jeho názoru podnebie ovplyvňuje temperament
ľudí a veľkosť štátov určuje ich štátne zriadenie.
Rousseau (russo, 1712–1778) zavrhol zastupiteľský
systém, pretože neumožňuje uplatnenie ľudovej moci
(suverenity ľudu). Podľa jeho teórie sa mal ľud zúčastňovať na rozhodovaní priamo. Mocenský systém mal
stavať na menších kolektívoch spoločnosti. Rousseau
neoddeľoval od seba vetvy moci, lebo keď všetky rozhodnutia prijíma ľud, moc netreba kontrolovať. Navyše väčšinovej vôli, čo stotožňoval s verejným blahom,
treba podriadiť aj slobodu jedinca.
Rousseau odvodzoval významnú časť problémov
spoločnosti od súkromného vlastníctva. Pravek, život
„divokých ľudí“ označoval za šťastné obdobie v živote
ľudstva, pretože podľa neho v tomto období nejestvovali ani majetkové, ani spoločenské rozdiely. Rousseauove idey, ako priama demokracia a obmedzovanie
vlastníctva, slúžili na rozšírenie slobody. No neskôr,
počas francúzskej revolúcie viedol pokus o realizáciu
týchto ideí k diktatúre.
OSVIETENSTVO A NÁBOŽENSTVO Predstavitelia osvietenstva vyhlásili boj proti starým hodnotám
a tradíciám. Museli tak, prirodzene, určiť svoj vzťah
k náboženstvu a cirkvi. Existenciu Boha popierali
len niektorí myslitelia. Podľa väčšiny Boh ako zdroj
„prvotného pohybu“ stvoril svet, ale do jeho fungovania už nezasahuje (deizmus). O cirkvi však mnohí
mysleli, že nevzdelaný ľud uvádza do omylu a útočili
na ňu. Je typické, že Voltaire (volter), ktorý rázne kritizoval a zosmiešňoval cirkev, v záujme zachovania
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spoločenského poriadku a mravov považoval náboženstvo za potrebné pre masy.
EKONOMICKÉ TEÓRIE doby Systém merkantilizmu
(Dejepis II., 181. str.) vystriedalo v tomto období tzv.
fyziokratické učenie. Pôvodcovia tejto teórie (Quesnay a Turgot) aplikovali idey osvietenstva aj na hospodárstvo. Podľa nich funguje hospodárstvo dobre
vtedy, keď je slobodné a nikto mu nebráni v rozvoji.
Úlohou štátu je iba zabezpečiť slobodu vlastníctva
a podnikania. Najlepším organizačným princípom
hospodárskeho života je slobodná súťaž medzi výrobcami. Vychádzajúc z francúzskych pomerov tej
doby sa domnievali, že nové hodnoty vytvára iba
poľnohospodárstvo (z toho pochádza ich názov). Do
centra hospodárstva teda postavili poľnohospodárstvo. Adam Smith (1723-1790) žil v Anglicku, ktoré
bolo vo väčšej miere industrializované, preto spoznal
už aj význam priemyslu a obchodu (1776). Za motor hospodárskeho rozvoja v podmienkach slobodnej
súťaže považoval prácu podnecovanú individuálnymi
záujmami.
Vo vojne o španielske dedičstvo (1700-1714) utrpelo Francúzsko porážku, v dôsledku čoho sa dostalo
do vážnej finančnej krízy. V priebehu 18. storočia sa
táto kríza prehlbovala vďaka ďalším vojnám a prehnaným štátnym výdavkom. Politici, ktorí mali na starosti riadenie hospodárstva štátu sa preto odhodlali experimentovať s reformami. Pokúšali sa o rozvoj ekonomiky, aby tak mohli zabezpečiť finančné zdroje
potrebné pre absolutistickú monarchiu. Ľudovít XVI.
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(1774–1792) poveril riešením beznádejnej situácie
Turgota [turgo], ktorý v zmysle svojich fyziokratických
princípov uvoľnil obmedzenia vnútorného obchodu, znížil štátne bremená roľníctva a zopár poplatkov
a ciel vyberal aj od šľachty. Reformy však pomohli iba
dočasne. Turgot čoskoro padol pod nátlakom šľachty
a bohatého meštianstva, ktoré mali z režimu najväčší úžitok.
OSVIETENskÝ ABSOLUTIZMUS V 18. storočí
boli nútení absolutistickí panovníci zavádzať reformy
aj v oblastiach mimo rozvinutých (centrálnych) západoeurópskych oblastí (ktoré historici nazvali perifériou). V záujme udržania či získania veľmocenských
pozícií uskutočnili hospodárske a opatrné spoločenské reformy. Odbúrali vnútorné clá, podporovali rozvoj priemyslu, rozvíjali školstvo, chránili poddaných
pred prehnanými požiadavkami šľachty a zdaňovali aj šľachtu. Týmito reformami chceli dosiahnuť spoločenskú a hospodársku modernizáciu tak, aby základné politické pomery zostali nedotknuté. Panovníci a ich vlády chceli uskutočniť reformy často proti vôli privilegovaných vrstiev či väčšiny spoločnosti. Na reformných panovníkov silne vplývali ideály
osvietenstva (napr. panovník je prvým sluhom ľudu,
zatlačenie cirkvi do úzadia), ale absolutistické metódy zostali zachované (reformy zhora, prostredníctvom nariadení). Tieto systémy preto nazýva historiografia osvietenským absolutizmom. Objavil sa v Portugalsku, niektorých talianskych kniežatstvách, Dánsku, ba aj v Rusku, no najtypickejšími štátmi tohto systému boli Rakúsko a Prusko.

Archív
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Zväzky francúzskej Encyklopédie
(1751–1771) a ilustrácia k heslu
o poľnohospodárstve
Ako dnes nazývame podobné diela? Prečo bolo
možné i potrebné vydať takéto súborné dielo? Akú úlohu
hrala Encyklopédia pri šírení
myšlienok osvietenstva? [ Ú ]

2
3

„V Ázii vždy boli veľké ríše; v Európe sa nikdy
nezachovali dlhšie. Príčinou je to, že Ázia, ktorú poznáme, pozostáva z obrovských rovín, ktoré prerušujú vo veľkej vzdialenosti od seba horstvá a moria, a keďže leží južnejšie,
menej vodnaté rieky narážajú na menej významné prekážky.
Veľká ríša zákonite vyžaduje despotickú autoritu, pretože protiváhou veľkej
vzdialenosti medzi mestami môže byť iba rýchle rozhodovanie. (...)
Prirodzené členenie pôdy v Európe viedlo ku vzniku stredne veľkých štátov,
v ktorých nie je nezlučiteľná vláda zákonov s udržiavaním štátneho poriadku. Naopak, vláda zákonov tu má taký priaznivý vplyv, že bez nich by sa štát dostal do
štádia skazy a stala by sa z neho korisť iných štátov.“ (Montesquieu: O jednote Európy, 1748)
TEÓRIA ŠTÁTU FRANCÚZSKEHO
OSVIETENSTVA

Aká je podľa Montesquieua úloha geografického prostredia v historických procesoch? Aké súvislosti vidí medzi rozlohou a politickým zriadením štátu? Určte pomocou prameňa pojem geografického determinizmu! Uveďte argumenty a protiargumenty podporujúce či vyvracajúce autorove tvrdenia! [ Ú ]

4
5

6

V druhej polovici 18. storočia hrala
v salónoch aristokracie a bohatých
mešťanov úlohu nielen zábava, ale aj
diela a myšlienky osvietenstva
Určte spoločenské postavenie ľudí na obrázku! V akej
miere a akým spôsobom prispievali salóny k šíreniu myšlienok
osvietenstva? [ Ú ]
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„V každom štáte sú tri druhy moci: zákonodarná moc, výkonná moc s kompetenciou v oblasti medzinárodnoprávnych záležitostí, nakoniec výkonná moc,
ktorá sa vzťahuje na občianskoprávne záležitosti. (...)
Keď zákonodarná moc je spojená s výkonnou mocou v tej istej osobe či úradnom orgáne, nejestvuje sloboda, pretože sa možno obávať, že takýto panovník či
orgán bude prijímať tyranské zákony, ktoré bude presadzovať tyranskými metódami.
Sloboda nejestvuje ani vtedy, keď súdna moc nie je oddelená od zákonodarnej
a výkonnej moci. Keď je súdna moc spojená so zákonodarnou mocou, moc nad
životom a majetkom občanov by bola totalitná, pretože sudca by bol zároveň
zákonodarcom. Keby bola súdna moc spojená s výkonnou mocou, sudca by mal
utláčajúcu moc.
Ale všetko by sa stratilo v prípade, keby ten istý človek, alebo ten istý orgán
vedúcich predstaviteľov, šľachticov či ľudu vykonával všetky tri druhy moci, čiže
zákonodarnú moc, moc vykonávania verejných uznesení a sudcovskú moc nad
právnymi spormi či trestnými činmi súkromných osôb. (...)
Keďže v slobodnom štáte musí každý človek so slobodným duchom spravovať
svoje záležitosti osobne, zákonodarná moc musí patriť celému ľudu. Vo veľkých
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I. Obdobie osvietenstva a revolúcií (1714–1849) /
vzájomná kontrola

Vymenujte vetvy moci podľa Montesquieua! Aký je obsah jednotlivých vetiev
a aké sú ich úlohy? Aký vzťah navrhuje vytvoriť autor medzi vetvami moci? Aký je
cieľ takéhoto systému vzťahov? Ako si predstavuje Montesquieu realizáciu spoločenskej zmluvy? [ Ú ]

voľby

súdna
moc
kontrola

výkonná
moc

spoločenská zmluva

ľud – zákonodarná
malé spoločenstvá
moc
odovzdávanie právomocí

štátoch sa to však nedá uskutočniť, ale aj v malých štátoch to má mnoho nevýhod,
teda ľud musí urobiť prostredníctvom svojich zástupcov všetko, čo sám urobiť
nedokáže. (...)
V štáte vždy existujú takí, ktorí sa vďaka pôvodu, bohatstvu či hodnosti oddeľujú od ostatných. Keby sa títo ľudia zamiešali medzi ľudí a mali by len také
slovo ako ostatní, spoločná sloboda by bola ich otroctvom a ochrana slobody by
už nebola viac ich spoločným záujmom, pretože väčšina uznesení by sa zrodila
proti nim. Musia teda mať na zákonodarnej moci taký podiel, aký majú v štáte;
stane sa tak vtedy, keď vytvoria taký orgán, ktorý má právo zastaviť iniciatívy ľudu,
rovnako, ako má aj ľud právo zastaviť ich iniciatívy.“ (Montesquieu: O duchu
zákonov, 1748)

9

ľud – občania
volebné právo na základe cenzu
majetkový cenzus vzdelanostný cenzus

„Prvý človek, ktorému prišlo na myseľ ohradiť kúsok pôdy a zvolať: to je moje,
pretože našiel dosť obmedzených ľudí, aby mu to uverili, je zakladateľom občianskej spoločnosti. Koľkých hriechov, vojen a vrážd, koľkej biedy mohol uchrániť
ľudstvo ten, kto by bol vtedy vytiahol kolíky, zasypal priekopy a zakričal: „Stráňte
sa toho, aby ste počúvali tohto podvodníka! Stratíte sa, keď zabudnete, že ovocie
pôdy patrí každému, a pôda nikomu!“ (Rousseau: O pôvode a základoch rovnosti
medzi ľuďmi, 1762)
Aký obraz vykresľuje prameň o ranej histórii ľudstva? Ako vidí proces vzniku súkromného vlastníctva? Ako hodnotí úlohu súkromného vlastníctva? Prediskutujte,
čoho sa chce zriecť, aké to má výhody, zároveň čoho sa musí zriecť a aké to má dôsledky! [ Ú ]

„Candide bol taký zvedavý, že chcel vidieť aj kňazov; opýtal
sa, kde sú. Dobrý starec sa usmieval:
– Priatelia – odpovedal –, my všetci sme kňazi, kráľ a každá hlava rodiny spievajú ráno čo ráno ďakovné piesne, slávnostne; sprevádza ich
aspoň päť- či šesťtisíc hudobníkov.
– Čože? Tu nie sú diskutujúci, učiaci, vládnuci a podvádzajúci mnísi, ktorí
vrhnú na hranicu tých, čo majú iné vierovyznanie ako oni?
– Veď v tom prípade by boli šialenci – odpovedal starec –, tu všetci sme rovnakého vierovyznania, a nechápem, čo chcete povedať tými mníchmi.
Candide bol celkom omráčený z tejto múdrej reči (...)“ (Voltaire: Candide,
1759)
OSVIETENSTVO
A NÁBOŽENSTVO
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Na aké hlavné vetvy delí
Montesquieu
fungovanie
štátu? Určte na základe obrázku, v akom vzájomnom vzťahu
sú vetvy moci! Aký je ich vzťah
k ľudu? Akým spôsobom môžu
ľudia kontrolovať štátnu moc?
[Ú]

7
8

ľud – malé spoločenstvá

priame zastupiteľstvo

Ktorá inštitúcia moderných demokracií sa objavuje v tomto prameni? Ako si predstavuje Rousseau fungovanie spoločnosti a štátu? Vysvetlite, názor autora na vnútenú slobodu! Porovnajte z hľadiska fungovania zastupiteľského systému a štátu a slobody jednotlivca myšlienky Locka, Montesquieua a Rousseaua! [ Ú ]

Montesquieuova filozofia

väčšinové rozhodovanie a
zákaz osobitného názoru

„Keď teda vynecháme zo spoločenskej zmluvy všetko, čo nepatrí k podstate,
zistíme, že zmluva pozostáva z nasledujúcich častí. Každá osoba s každou svojou
schopnosťou sa zjednocuje pod najvyšším vedením všeobecnej vôle a každý je
neoddeliteľnou súčasťou celku. Ľudoví zástupcovia teda nie sú zástupcami ľudu,
ani nimi nemôžu byť, sú iba poverencami ľudu: nikdy nemôžu rozhodovať s konečnou platnosťou. Každý zákon je anulovaný, keď ho neschváli ľud osobne, takýto zákon nie je zákon. (...)
Občan dáva súhlas ku každému zákonu, ešte aj k tým, ktoré určujú trest za
porušenie zákona. Stála vôľa každého člena štátu je všeobecnou vôľou; vďaka
tomu sa stávajú občanmi a slobodnými ľuďmi. Keď predkladajú ľudovému snemu
nejaký zákon, nepýtajú sa vlastne, či s návrhom súhlasia alebo ho odmietajú, ale
to, či návrh zodpovedá všeobecnej vôli, čiže vôli ľudu. (...)
Kto nie je ochotný nasledovať všeobecnú vôľu, toho donúti celý orgán, aby bol
poslušný; inak povedané treba ho donútiť, aby bol slobodný.“ (Rousseau: O spoločenskej zmluve, 1762)

jednota
výkonnej a
zákonodarnej
moci

riadenie malých spoločenstiev

Rousseauova filozofia
Ako si predstavuje vzťah medzi vetvami moci Rousseau?
Porovnajte zastupiteľské systémy
oboch filozofov! Aké problémy
rieši a aké hrozby skrýva v sebe
Rousseauova predstava? [ S ]

Aký má názor Voltaire na
náboženstvo a cirkev? Ktoré
činitele zdôrazňuje vo svojej kritike? Prelistujte si knihu Candide
a nájdite časti, ktoré sa vzťahujú
na náboženstvo a cirkev! Analyzujte vyzbieraný materiál a porovnajte s úryvkom v učebnici
(obsah, metóda)! [ S ]

9
10

11
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„(...) išli sme (...) k pánu Voltairovi. Išli sme najprv k hostincu, kde zvyčajne
býva, len štvrťhodinky od Ženevy(...), ale sme ho nenašli doma, lebo pred hodinoudvoma odišiel na iné miesto, kde si takisto kúpil dom a kde práve staval. (...) tam
sme ho našli kúsok od domu, pri pluhu na oráčine, a keď ma s ním pán Pallard
zoznámil, trocha sme sa rozprávali. Odtiaľ sme vošli do jeho domu, ukázal nám
svoje izby a malé divadlo, ktoré práve postavil, aby si mohol zahrať komédiu so
svojimi dobrými priateľmi; (...) Sám je dosť suchý človek a pozerá z neho takmer
smrť, hoci jeho oči sú dosť živé. Je už starý, ale žartovný a veselý. O náboženstve
veľa nehovorí. Keď je chorý, ako hovoria, je bojazlivý.“ (Z cestovného denníka
grófa Jozefa (Józsefa) Telekiho, 1759)

[S]

12
13

Voltaire (1694–1778) v diskusii s Ro
usseauom raz napísal: „Nesúhlasím
s vaším názorom, ale dal by som aj ži
vot za to, aby ste ho mohli vyjadriť slo
bodne.“

Aký obraz vykresľuje Teleki o Voltairovi? Čo pre neho znamenal Voltaire? Porovnajte to so svetom salónov! Ako hodnotí autor Voltairov vzťah k náboženstvu?

„Chcem, aby môj advokát, môj krajčír, moji sluhovia, ba aj moja manželka,
verili v Boha; predstavujem si, že v tomto prípade ma budú okrádať a podvádzať
menej.“ (Voltaire)
Aký je názor autora na náboženstvo? Porovnajte oba Voltairove texty! [ S ]

„Je tmavá noc; blúdim uprostred obrovského lesa. Vedie ma iba svetlo môjho
chabého lampáša. Zrazu sa predo mnou objaví neznámy a oslovuje ma: „sfúkni
kahanec, priateľ môj, tak lepšie nájdeš cestu.“ Tento neznámy bol jeden teológ.“
(Diderotova náučná rozrávka)

14

„Vravím: Boh neexistuje; stvorenie je púhe blúznenie; o nič menej nie je nepravdepodobné, že svet je večný, ako že duch môže byť večný; skutočne nedokážem pochopiť, ako stvoril pohyb univerzum, ktoré už teraz udržiava tak pekne
v poriadku, no bolo by smiešne, keby sme predpokladali, že túto ťažkosť prekoná
úplne nepochopiteľná bytosť. V materiálnom svete panuje zázračný poriadok, čo
nesporne svedčí o existencii nejakého rozumu, avšak zmätok morálneho sveta
úplne vyvracia ideu prozreteľnosti. Keď všetko, čo jestvuje, je dielom Boha, tak
všetko je čo možno najviac dokonalé, lebo keď nie je všetko čo možno najdokonalejšie, tak Boh buď nie je všemohúci, alebo je zlomyseľný. Je teda úplne
v poriadku, keď si nemôžem byť celkom istý, že existuje, a keď je to tak, načo sú
mi cudzie poučky? Prijmime s úplnou istotou to, čo je úplne neisté, prijmime, že
každý problém prináša úžitok (...)?“ (Diderot: Filozofické myšlienky, 1746)

15

Ako zobrazuje Diderot cirkev vo svojej náučnej rozprávke? Pripravte logickú
osnovu o chode Diderotových myšlienok! Porovnajte stanovisko Voltaira a Diderota v otázkach cirkvi a náboženstva! [ P ]

16
„Príjem je výrobkom pôdy a človeka. Bez práce ľudí je pôda úplne
EKONOMICKÉ
nehodnotná. Prvoradé bohatstvo veľkého štátu tvoria ľudia, pôda
TEÓRIE DOBY
a zvieratá. Okrem produktov poľnohospodárstva nemôže mať národ iné zdroje, ako priemysel a obchod; ale obe sa môžu zachovať jedine cez
tovar prichádzajúci zvonka; inak takéto zdroje sú výrazne obmedzené a neisté,
a dostatočné môžu byť iba pre malé štáty.“ (Quesnay, heslo Obilie z Encyklopédie)
Ktoré sú najdôležitejšie odvetvia hospodárstva podľa autora? Ktoré považuje za
najvýznamnejšie? Ako to autor odôvodňuje? [ P ]

17
18

Francúzsky lekár a ekonóm Quesnay
(1694–1774), autor ekonomických he
siel Encyklopédie a jeden zo zaklada
teľov fyziokratického učenia
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„Všeobecná sloboda predaja a kúpy je jediným prostriedkom na to, aby na
jednej strane vznikla pre predávajúceho taká cena, ktorá podnecuje výrobu, na
druhej strane však zabezpečuje pre spotrebiteľa najlepší tovar za najnižšiu cenu.“
(Turgot)
Akú trhovú reguláciu považuje autor za potrebnú? Porovnajte to s merkantilizmom! Aké pohnútky, spoločenské a hospodárske zmeny stoja v pozadí rozdielneho chápania? [ S ]
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11

„Hlavnou povinnosťou vladára je teda spravodliosvietenskÝ
vosť. Uprednostňuje blaho svojho ľudu a kladie ho
absolutizmus
pred všetky svoje individuálne záujmy. Čo bude
tak z obrazu sebectva, veľkosti, ctižiadostivosti a tyranie, ktorú maľuje Machiavelli? Vysvitne, že vladár zďaleka nie je neobmedzeným
vládcom svojho ľudu, ale iba sluhom s najvyššou hodnosťou a nástrojom šťastia ľudu, ako je ľud zdrojom jeho slávy. (...)
Robiť krik a získavať slávu, tieto dve veci vôbec nie sú totožné.
Zberba nedokáže správne oceniť slávu, a ľahko ju zvábi falošné
zdanie veľkosti a krásy. Môže sa stať aj to, že dobrý skutok spletie
s výstredným, bohatstvo so zásluhami, okázalé s večným. Osvietení
a mysliaci ľudia to posudzujú úplne ináč. (...)
Ja však vravím, že vladár môže zvyšovať svoju autoritu a veľkosť
dvoma spôsobmi. V prvom rade dobývaním, keď bojujúci vladár rozširuje hranice svojej krajiny silou zbraní, v druhom rade usilovnosťou a vedomosťami, keď vo svojej krajine dosiahne rozkvet umenia
a vedy, čím sa stane jeho štát vzdelanejším a mocnejším.“ (Fridrich II.
Veľký: Antimachiavelli, 1739)

20

nárok na udržanie
veľmocenskej pozície

zaostávajúci región

potreba predísť
spoločenskému výbuchu

absolútna moc

19

modernizácia hospodárstva

ochrana poddaných

osvietenský absolutizmus

21

zbúranie výsad a tradícií

stavovský odpor
konflikty

Vymenujte na základe prameňa vlastnosti, ktoré považuje panovník
za dôležité z hľadiska zastávania štátneho úradu! Jozef II. odsudzuje
panovníkov, ktorí považujú majetok štátu a svojich služobníkov za súkromný majetok. Rozlíšte v texte vlastnosti osvietenského a absolutistického panovníka! [ P ]

Prediskutujte, čo viedlo Voltaira a Fridricha II. v tomto vzťahu? [ Ú ]

osvietené reformy zhora

„Uplynuli už tri roky odvtedy, čo som musel prevziať riadenie
štátu. Za tento čas som v každej oblasti štátnej správy dal patrične
najavo svoje zásady, predstavy a zámery. V žiadnom prípade som sa
neuspokojil s tým, aby som niečo jednoducho rozkázal, ale všetky
záležitosti som vypracoval a premyslel; (...) snažil som sa vštepiť do
každého štátneho úradníka lásku k verejnému blahu, akú aj ja cítim.
Poukazoval som na to, že v činnosti človeka nemôže hrať úlohu iný
zámer, než úžitok a blaho väčšiny. (...) Mnohí panovníci sa pozerajú
na majetok štátu a na svojich služobníkov tak, ako na úzko vzatý
súkromný majetok, a domnievajú sa, že Prozreteľnosť stvorila milióny ľudí len pre nich, a ani len vo sne nemyslia na to, že Prozreteľnosť
ich postavila na toto miesto preto, aby oni slúžili miliónom. (...) Ten,
koho pozornosť upúta úžitok alebo rešpekt spojený s jeho službami,
(...) nech čím skôr opustí svoj úrad, ktorého nie je hoden, nie je ani
schopný ho zastávať, lebo zastávanie takéhoto úradu vyžaduje horúce nadšenie v prospech úžitku štátu a zrieknutie sa vlastných záujmov a vlastného pohodlia.“ (Úryvok z „pastierskeho listu“ Jozefa II.
k štátnym úradníkom, 1784)

Fridrich II. a jeho stôl, pri ktorom sedel aj Voltaire. Od
roku 1750 bol Voltaire tri roky hosťom na kráľovskom
dvore

osvietenstvo

Vymenujte vlastnosti panovníka, ktoré považuje Fridrich za ideálne!
Ktoré z nich sú charakteristické pre absolutizmus a ktoré pre osvietenstvo? Čo uľahčovalo spojenie dvoch, zdanlivo protichodných ideológií? Pripomeňte si Machiavelliho ideál vladára a porovnajte ho s Fridrichovými predstavami! [ P ]

francúzska revolúcia

likvidácia osvietenského
absolutizmu

22

Osvietenský absolutizmus
Súhrou akých činiteľov sa objavil osvietenský absolutizmus? Ktoré sú základné
rysy osvietenského absolutizmu? Ako sa vyvíja
osvietenský absolutizmus? [ S ]

Rímsko-nemecký cisár a uhorský kráľ Jozef II. orie.
Panovník si vyskúšal rôzne typy pluhov
V akej miere sa hodí táto scéna k obrazu
o osvietenskom panovníkovi? [ S ]
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Prvá slobodomurárska skupina (lóža) vznikla v Anglicku na začiatku 18. storočia (1717). Na konci storočia
vybudovali slobodomurári v celej Európe sieť. Z mnohých príčin ich úspechu spomeňme dve: mystická atmosféra, ktorú poskytovalo tajné spoločenstvo a čaro osvietenských ideí. Členov spoločenstva nazývali murármi podľa kamenárskych cechov, ktoré stavali v stredoveku katedrály (ich symboly ako murárska lyžica, kladivo a pod.
pochádzajú tiež odtiaľto). Oslovovali sa bratia, čo však už pochádza zo základného hesla osvietenstva (rovnosť,
bratstvo, sloboda). Ich cieľom bolo mravné a duchovné pozdvihnutie celého ľudstva a podpora utláčaných.
Slobodomurárstvo si získalo vedúce kruhy vo vzdelanej Európe, od aristokracie až po meštianstvo, pravda
členmi sa mohli stať iba muži. Šírenie lóží prispelo aj k prijímaniu ideí osvietenstva. Vďaka mnohým vplyvným
členom boli aj lóže veľmi vplyvné. Nemožno sa čudovať, že v dôsledku zmiešania skutočného vplyvu a mystického obrazu slobodomurárskych lóží bolo aj ich hodnotenie mnohoraké: extrémne negatívne (rozvracajú svet)
i extrémne pozitívne (dobrodinci sveta).

Prediskutujte, prečo boli pre slobodomurárske organizácie charakteristické tajnosť a mystickosť! Akú úlohu hrali tieto
vlastnosti v úspechu slobodomurárstva a v jeho posudzovaní? Ktoré politické udalosti ovplyvnili zásadne pohľad na
slobodomurárstvo? [ S ]

24

25

26

Pomenujte
samostatnými
pojmami jednotlivé idey
a morálne hodnoty spomínané
v texte! Opíšte na základe prameňa vzťah medzi náboženstvom
a slobodomurárstvom! [ Ú ]
O ktorej typickej vlastnosti
slobodomurárov hovorí prameň? Aký je Hajnóciho (Hajnóczyho) názor na slobodomurárov?
[S]
Zistite, kto bola sestra Márie Antoinetty! Sformulujte
problém, na ktorý vo svojom liste
kráľovná odpovedá! Akú spoločenskú základňu majú slobodomurári podľa listu? Akú úlohu
prisudzovala slobodomurárom
kráľovná? Aký bol podľa prameňa
vzťah moci k slobodomurárstvu?
Analyzujte názor kráľovnej na
slobodomurárstvo, dobročinnosť
a slobodu človeka! [ Z ]

„(...) Murára jeho povolanie núti poslúchať morálne zákony. Kto činí takto
a skutočne sa vo svojom remesle vyzná, ten nemôže ani obmedzene popierať
Boha, ani nemôže byť slobodomyseľný bez náboženstva. Dávnejšie museli murári
vyznávať náboženstvo, ktoré vyznával aj ľud štátu, v ktorom žili. Dnes sa však domnievame, že stačí, ak sa angažujeme iba v prospech toho náboženstva, s ktorým
všetci ľudia súhlasia. Domnievame sa, že musíme rešpektovať osobné presvedčenie našich členov. Inak povedané: murári musia byť dobrí, veriaci a čestní muži,
ktorí rešpektujú presvedčenie druhého. Takýmto spôsobom sa stáva lóža miestom
jednoty, zároveň aj nástrojom tejto jednoty, aby vo vernom priateľstve scelil ľudí,
ktorí by inak zostali voči sebe cudzí.“ (Zo slobodomurárskej ústavy Jamesa Andersona, 1723)
„Každej tajnej spoločnosti sa stane to, že tí, ktorí k nej nepatria, šípia za oponou viac, než je tam v skutočnosti, a predpokladajú tisíce a stovky tam, kde nie
sú ani desiati.“ (Slobodomurár Jozef Hajnóci (József Hajnóczy) v poslednom desaťročí 18. storočia)
„Zdá sa mi, že francúzskemu slobodomurárstvu prisudzuješ väčšiu váhu než je
potrebné, zďaleka nemá taký vplyv, aký môže mať v iných častiach Európy; lebo
sa do neho zapája každý, a tak všetko, čo sa v ňom deje, vyjde najavo. V čom by
malo teda spočívať nebezpečenstvo? Mohlo by vyvolávať vážne obavy, keby to
bola oduševnená politická spoločnosť, ale naopak, vláda nebráni jej rozširovaniu,
a tak nie je nič viac, ako v skutočnosti: dobročinná a zabávajúca sa spoločnosť.
Jedia, rečnia, spievajú, na čo kráľ hovorí, že tí, ktorí spievajú a pijú, nie sú sprisahanci. Prejavujú veľkú dobročinnosť, deti chudobných či zosnulých členov vychovajú, ich dcéry vydajú. (...) Inak ja si myslím, že aj bez obradov možno činiť
dobro; ale každý nech si robí, ako uzná za vhodné, pretože nikomu to neprekáža,
keď robia len dobro.“ (Z listu Márie Antoinetty, dcéry Márie Terézie a manželky
francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI., sestre)

Slobodomurárska zástera

27

Zozbierajte slobodomurárske symboly na
obrázku! Akú úlohu mali tieto symboly na
obrázku? [ S ]

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 12

2011.06.09. 13:13

I. Obdobie osvietenstva a revolúcií (1714–1849) /

13

2. Storočie politiky rovnováhy
SYSTÉM MOCENSKEJ ROVNOVÁHY Proti dynastiám, ktoré sa snažili o európsku hegemóniu, sa ostatné
mocnosti spájali už v 16. storočí (Cognacská liga), ale
najmä v 17. storočí (protifrancúzske spojenectvo). Tieto spojenectvá „prepísali“ skoršie vzťahy, niekedy dokonca aj náboženské spory (napr. tridsaťročná vojna).
V 18. storočí sa stala politika rovnováhy vedomou,
bola typická najmä pre snahy anglickej diplomacie.
Udržanie mocenskej rovnováhy, čiže podpora krajín
stojacich proti najsilnejšej mocnosti, bolo pre Angličanov výhodné, lebo kým sa mocnosti na kontinente
venovali sebe navzájom, ostrovné Anglicko mohlo
postupovať v kolonizácii.
Túto politiku možno postrehnúť aj vo vojnách
v 18. storočí. Potom, čo na začiatku storočia, vo vojne
o španielske dedičstvo moc Francúzska bola podlomená, v severnej vojne pritom zosilnelo Rusko, anglická politika urobila obrat. Vo vojne o rakúske dedičstvo (1740–1748) medzi Pruskom a Rakúskom, v ktorej išlo o Sliezsko, sa Anglicko ešte postavilo na stranu Habsburskej ríše proti Prusom, ktorých podporovali Francúzi. V sedemročnej vojne (1756–1763) však
podporovali už Prusov, pretože silnejúce Rusko podporovalo Rakúsko.
ÚSTAVNÁ BRITSKÁ RÍŠA V Anglicku (od roku 1707,
keď sa spojilo so Škótskom, už Veľká Británia) „slávna revolúcia“ (Dejepis II., 175. str.) vytvorila možnosť
vybudovania ústavného kráľovstva. Zákony prijímal
parlament zvolený na základe volebného práva viazaného na cenzus, do platnosti vstúpili potom, čo ich
podpísal kráľ. Hlavou výkonnej moci bol panovníkom
vymenovaný prvý minister (ministerský predseda, premiér), ktorý spolu so svojimi ministrami spravoval záležitosti a bol zodpovedný parlamentu (zodpovedná
vláda). V priebehu storočia sa vytvorila metóda výberu premiéra. Kráľ vymenoval predstaviteľa politickej
skupiny, strany, ktorá získala v parlamente väčšinu.
V Anglicku vznikli dve politické zoskupenia, ktorých
korene siahajú do 17. storočia: toryovci zastupovali
zväčša strednú šľachtu a whigovci zastupovali prevažne finančníkov a priemyselných podnikateľov.
Svojrázny VÝVOJ rímsko-nemeckej RÍŠE Po
vestfálskom mieri (1648), ktorý uzavrel tridsaťročnú vojnu, sa stalo z Rímsko-nemeckej ríše zoskupenie mnohých malých a niekoľ kých veľ kých samostatných (suverénnych) štátov. (Najväčšie: katolícke Rakúsko a Bavorsko, evanjelické Prusko). Tieto štáty zaviedli samostatné peniaze a colný systém, viedli nezávislú zahraničnú politiku, vydržiavali panovnícke
dvory podobné versaillskému a armádu pripomínajúcu francúzske regulárne vojsko. V záujme krytia svojich nákladov experimentovali najprv s merkantilistickými, potom s osvietenskými reformami. V prípade menších štátov to prinieslo iba väčšie daňové zaťaženie pre obyvateľstvo a bránilo rozvoju nemeckého
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hospodárstva. V mierovejších časoch 18. storočia sa
napriek tomu začal v nemeckých štátoch pomalý hospodársky rozvoj (manufaktúry).
Reformy priniesli výrazné výsledky v rozvíjajúcom
sa Prusku. Absolutistickí pruskí panovníci sa opierali o armádu a zväčša v záujme zvyšovania vojenskej
sily začali presadzovať rozsiahle osvietenské reformy.
Vojenskými metódami, ale úspešne rozvíjali školstvo.
Zdaňovali šľachtu, na začiatku 19. storočia oslobodili
poddaných (výmenou za časť ich pozemkov), úspešne podporovali rozvoj poľnohospodárstva a priemyslu. Reformy dosiahli vrchol za Fridricha II. (Veľ kého) (1740-1786), ktorého nazývali vzorovým panovníkom osvietenského absolutizmu (zakázal napr. týranie pri výsluchu). Vďaka rozvoju bolo možné budovať stále silnejšiu armádu a pruskí panovníci pohlcovali tak stále viac nemeckých provincií. Najväčšie
zisky sú spojené s Fridrichom II. (napr. Sliezsko – v sedemročnej vojne, Posen (Poznaňsko) – pri prvom rozdelení Poľska). Rozloha krajiny sa zdvojnásobila. Vďaka úspešným vojnám a hospodárskemu rozvoju sa
z Pruska stala veľmoc.
Okrem Pruska určovala nemecký pomer síl
Habsburská ríša, ktorá si zachovala svoje veľmocenské pozície. Potom, čo Habsburgovci vyhnali z Uhorska Turkov, ťažisko ich ríše sa presunulo do údolia
Dunaja. (Nemalo na to vplyv, že vo vojne o španielske dedičstvo získali niektoré provincie v južnej a západnej Európe.) Habsburskí panovníci začiatkom 18.
storočia upevnili v tzv. dedičných provinciách absolutizmus, v Uhorsku dokázali posilniť svoju moc udržaním stavovského systému. Napriek tomu vo vojnách o Sliezsko (vojna o rakúske dedičstvo a sedemročná vojna) utrpeli porážku od Pruska, ktoré sa vydalo cestou modernizácie. V záujme posilnenia ríše
zaviedli Mária Terézia (1740–1780), potom aj Jozef
II. (1780-1790) osvietenské reformy. Tie priniesli výsledky, ale mnohonárodnostnú ríšu sa im nepodarilo zjednotiť.
PRENIK RUSKA Cárov neobmedzovali ani zákony,
ani inštitúcie, preto v prípade Ruska možno hovoriť
ani nie o absolutizme, ale priamo o despotickej moci.
Cárovná Katarína II. (Veľ ká) (1762–1796) sa snažila,
podobne ako Peter I., uskutočniť reformy osvietenského charakteru (zakladanie nových škôl, miest, rozvoj
obchodu). Jej najdôležitejším cieľom však bolo pokračovať v rozpínavosti Ruskej ríše. Hlavným zámerom
bolo dobytie Poľska, ktoré sa stalo v dôsledku prehnaných stavovských práv (napr. liberum veto) stále viac
neovládateľným. Cárska politika najprv podnecovala
vnútorné rozbroje tým spôsobom, že sa postavila za
jednotlivé aristokratické rodiny, ktoré stáli na čele stavovských skupín. Potmehúdskym spôsobom sa potom
despotický cisár postavil do úlohy „ochrancu“ šľachtických slobôd voči reformným silám, ktoré chceli zastaviť anarchiu. Katarína sa spojila s pruským kráľom
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Fridrichom Veľ kým, a roku 1772 si Poľsko rozdelili.
Do tejto deľby sa so zámerom zachovať rovnováhu
zapojilo aj Rakúsko, ktoré získalo ako korisť Halič.
Vtedy ešte zostalo zachované navonok nezávislé Poľsko s menšou rozlohou, ktoré však bolo pod ruským
vplyvom. Roku 1773 odtrhli od neho ďalšie územia.
Tri absolutistické mocnosti si v roku 1795 definitívne
rozdelili celé Poľsko.
Katarína pokračovala v rozširovaní krajiny aj sme-

rom na juh, na úkor upadajúcej Osmanskej ríše. Rusi
viedli vojny spočiatku v spojenectve s Rakúšanmi,
a získali tak veľkú časť Krymského chanátu. Rakúsko
však nedokázalo získať nové územia na Balkáne. Naopak, prišlo na to, že zosilnenie Ruska na polostrove je pre neho nevýhodné a vystúpilo z vojny, ba čo
viac, nepriamym spôsobom podporovalo Portu. Preto sa po dobytí severného pobrežia Čierneho mora
(1774) ruská rozpínavosť týmto smerom spomalila.
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Vojna o poľské dedičstvo 1733 -1738
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Sedemročná vojna 1756-1763

Zhrňte krátko podstatu
poslancovho
vystúpenia!
Z akého hľadiska napáda tento jav? Ktorý inštitút modernej
ústavnosti možno postrehnúť
v tejto kritike? Vysvetlite, prečo
bol tento inštitút potrebný! [ S ]

„(...) Podľa našej ústavy nemáme jediného hlavného ministra, ale vždy musíme mať viacerých hlavných ministrov či štátnych úradníkov. Každý takýto úradník má svoju vlastnú oblasť a nikto nemôže zasahovať do rezortu druhého. Je však
všeobecne známe, že tento minister [Robert Walpole, ktorý bol premiérom v rokoch 1721-1742] získal vo všetkých hlavných štátnych úradoch jedinečný vplyv,
nezobral do svojich rúk iba spravovanie verejných záležitostí, ale odvolal všetkých
štátnych úradníkov, keď sa nepodvolili jeho nariadeniam, dokonca aj v takých prípadoch, ktoré patrili do ich oblasti. Takýmto spôsobom si privlastnil priazeň koruny a uzurpoval si aj právo udeľovať hodnosti, ceny, tituly a rády, ďalej aj všetky
občianske, vojenské i cirkevné povýšenia.“ (Z parlamentného vystúpenia opozičného poslanca Samuela Sandyho, 1741)

Ktoré dve strany sú v britskej
politike určujúce? Vymenujte ich typické rysy! Vysvetlite rozdiely medzi nimi! Môžete zistiť
na základe prameňa spoločenské
pozadie a korene týchto strán?
[S]

„Ľudová moc a ľudová vláda, spoločenská zmluva, parlamentná nezávislosť
a parlamentná moc, sloboda, odpor, vylúčenie panovníka, jeho odstúpenie a odvolanie – v tom čase to boli pojmy spojené s whigovcami, ktorí o nich zároveň
predpokladali, že sú nezlučiteľné s toryovskými ideami.
Dedičné a neodňateľné právo pochádzajúce od Boha, dedičstvo po meči, pasívna poslušnosť, právo výsosti, zákaz odporu, služobníctvo, parlamentné veto
a niekedy aj podpora pápeža – v očiach mnohých to boli pojmy spojené s toryovcami a rovnakým spôsobom boli nezlučiteľné s whigovskými ideami.“ (Toryovský
politik Bolingbroke: Úvaha o stranách, 1734)

ÚSTAVNÁ BRITSKÁ RÍŠA
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Vymenujte na základe ma
py trvalé spojenecké vzťahy! Pripravte tabuľku o tom, ako
sa menili spojenci a protivníci Habsburskej ríše vo vojnách
v 18. storočí! Aké zákonitosti
možno objaviť pri vzniku spojeneckého zväzku? [ Ú ]

RU

ŠVÉDSKE
KRÁĽOVSTVO

trvalé záujmové spoločenstvo

Či

SYSTÉM MOCENSKEJ
ROVNOVÁHY
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4

horná snemovňa

zodpovednosť

ministerský
predseda

zodpovednosť

z väčšinovej strany

vymenovanie

schválenie

kráľ
(ústavný panovník)

vymenovanie

Vymenujte na základe obrazu základné rysy volieb v An
glicku! Kto sa mohol zúčastniť na voľbách? Aké dôvody
mal jav zobrazený na maľbe? [ S ]

zvolávanie/rozpúšťanie

Dobová maľba o hlavných rysoch anglických volieb

nezávislé
súdy
vymenovanie

ministri
štátny aparát,
verejná správa

dolná snemovňa
whigovci

(na základe pôvodu)

toryovci

(poslanci)

zákonodarstvo

Fungovanie ústavnej monarchie v Anglicku v 18. storočí
Ktorými farbami označuje schéma jednotlivé vetvy moci?
Preskúmajte vzťahy medzi vetvami moci! Ako funguje výkonná moc? Pozbierajte práva kráľa! Opíšte prednosti a nevýhody volebného systému! [ S ]

Voliči, na základe cenzu: muži, podľa majetku

obyvateľstvo

„Pruský štát sa za panovania Fridricha Viliama I.
úplne zmenil; nový kráľ rozpustil hýrivý dvor a vysoké dôchodky podstatne znížil, mohí, ktorí mali
dovtedy koč, chodili teraz pešo, tak, že sa začalo povrávať, že kráľ vrátil krivým
ich nohy. Za Fridricha I. bol Berlín severnými Aténami, za Fridricha Viliama sa
stal severnou Spartou. Celý systém vládnutia bol vojenský. Počet príslušníkov armády kráľ výrazne zvýšil, no keďže v prvom pohnutí odviedli do armády násilím
aj remeselníkov, (...) mnohí emigrovali, čo spôsobilo rozsiahle škody v priemysle. Kráľ rýchle napravil chybu, (...) prísne zakázal vývoz vlny; roku 1714 založil
sklad, z ktorého dostali chudobnejší továrnici vlnu, ktorú splatili neskôr svojou
prácou. Súkno sa predávalo armáde, ktorú prezliekali každý rok. Dodávky súkna
smerovali ešte aj do zahraničia; (...) pruskí obchodníci vyvážali súkno ruským jednotkám. Berlín sa stal Marsovým skladom. Všetko, čo armáda potrebovala, vyrobili tu, a pruské armádne potreby boli vyhľadávané v celom Nemecku. V Berlíne
postavili mlyny na pušný prach, v Spandau dielne na výrobu mečov, v Postupime
zbrojovky, v Neustadte železiarne a koželužne.“ (Z pamätí Fridricha II.)

Pevné volebné
obvody – zastúpenie
obyvateľstva
– neúmerný počet –

5

Svojrázny VÝVOJ
rímsko-nemeckej RÍŠE
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Vymenujte charakteristické rysy politiky Fridricha Viliama I.! V akej miere možno nazvať panovanie Fridricha Viliama
I. osvietenským? Čo priniesla táto
politika pre Prusko? Aký obraz
vykresľuje autor o panovaní svojho otca? [ Ú ]
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Nárast územia Habsburskej ríše,
Francúzska a Pruska do r. 1775
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Opíšte na základe mapy Rímsko-nemeckú ríšu v 18.
storočí! Porovnajte dva vedúce štáty ríše ohľadne území mimo ríše! Porovnajte ich postavenie vo vnútri ríše! Ako
sa umiestňujú ich hlavné mestá? Aké zmeny okrem teritoriálnych vidno ešte na mape? [ Ú ]
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7
„Keď ruský cársky dvor v záujme ríše sa cítil byť
nútený nakoniec vlastnými silami zastaviť bezuzdné poľské nepokoje, zabrániť rozbúraniu krajiny a zároveň zabezpečiť pre seba
spravodlivé uspokojenie svojich zákonných práv, dospel k dohode medzi cisárskym a kráľovským dvorom, ďalej s jeho výsosťou pruským kráľom, že uskutočnenie neodkladných úloh vyplývajúcich zo susedstva týchto krajín dosiahnu spoločným úsilím a používaním jednotných pravidiel.
Na základe tejto dohody tieto tri dvory už dali poľskému národu na vedomie,
že v snahe posilniť vonkajšiu politickú existenciu Poľska a zabezpečiť jeho upevnenie želateľné z hľadiska priamych záujmov jeho susedov, ich zámerom je nastoliť v Poľsku poriadok a pokoj a chrániť ústavu tohto štátu a slobodu národa.
Cárovná všetkých Rusov (...) zároveň nemá možnosť očakávať spravodlivosť od
Poľska bez porušenia svojich záujmov, preto v tejto situácii označila za potrebné
uspokojenie svojej krajiny a svojho ľudu teraz, čiže privlastnila si nasledujúce pozemky a majetky Poľskej republiky (...)“ (Manifest Kataríny II., 1772)
PRENIK RUSKA

Konštantínopol
Varšava

8

Anglická karikatúra o zahraničnopo
litických plánoch cárovnej Kataríny II.
(Veľkej)

9

Čím pokúša čert cárovnú?
Prečo práve tieto územia sú
predmetom pokušenia? Porovnajte obsah karikatúry a mapy! [ S ]
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Vysvetlite jednou vetou, o čom hovorí manifest! Ako odôvodňuje cárovná tento
krok? Hodnoťte tieto dôvody! Aké činitele určujú hraničnú líniu? Čo to ukazuje?

[Ú]

Ruská ríša na konci panovania
Petra I. (Veľkého)
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Pomenujte troch panovníkov na obraze! Čo našepkáva
obraz? Porovnajte prostriedky textu a obrazu! [ Ú ]
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Alegorický obraz o rozdelení Poľska
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Prenik Ruska
Aké boli hlavné ciele ruskej zahraničnej politiky?
Opíšte záujmy Ruska a susedných mocností (Turecka,
Pruska, Rakúska)! Aké zmeny nastali vo vzťahoch týchto štátov v priebehu storočia? [ P ]
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V 18. storočí vyvíjali štáty, najmä osvietenské absolutistické režimy vážne úsilie v prospech rozvoja hospodárstva a zvyšovania počtu populácie. Neraz násilne šírili nové postupy, nové druhy zvierat a rastlín. Stalo sa to
aj v prípade zemiakov, ktoré obsahovali štyri razy viac uhľohydrátov ako pšenica.
Prediskutujte, prečo sa snažili štáty tejto doby o rozvoj hospodárstva! Na základe prameňa zistite, aká bola úloha
štátu pri rozšírení pestovania zemiakov? Čo si sľubovali od udomácnenia zemiakov? Ako vplývali zemiaky na rozvoj
poľnohospodárstva a stravovania ľudu? [ S ]
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„Už 26. marca a následne 3. marca toho
roku sme vám opätovne dali za úlohu, aby
ste sa podľa najlepších vedomostí venova1726
Glasgow
Severné more
li pestovaniu zemiakov, ktoré sú z hľadiska krajiny a najmä chudoby tak užitočné,
Dublin
a aby ste dali obyvateľom na vedomie, aký
to má úžitok a aby ste ich podnecovali na
Berlín
1599
Visla
vysádzanie tejto výživnej rastliny. Zo správ,
1772
Londýn
ktoré sa k nám dostali, sme sa však dozveFrankfurt 1580
deli, že väčšine ľudí chýbajú znalosti o tom,
Paríž
ako treba pestovať zemiaky a akým spôsoBudín
bom to možno obrátiť na úžitok každému,
Viedeň
1580
1654
najmä však chudobným ľuďom, práve preto sme pripravili a dali vytlačiť inštrukcie
Benátky
Miláno
o tom, ako pestovať a hospodárne využívať
1600
zemiaky. Dostanete z toho aj vy dostatok
1625
exemplárov s tým milostivým rozkazom,
Rím
1772
aby ste pripravili pre každé panstvo a obec
Madrid
dva exempláre. (...)
Hoci mnohí ľudia nemajú pôdu, a táto
rastlina je užitočná pre ich živobytie, treba
dozemné more
Stre
im nariadiť, aby pri dome a v záhrade, kde
Ch
len majú trošku miesta, pestovali tak užitočné zemiaky. Majú možnosť, aby vo voľnom Rozšírenie zemiakov v Európe
čase opatrovali v blízkosti domu zemiaky
Aké činitele ovplyvňovali smer rozšírenia zemiakov? Čím možno vya mali tak z toho veľa úžitku.
svetliť rýchlosť tohto procesu? Aké podobné úžitkové rastliny prišli
Inak nesmiete zostať iba pri informácii
o inštrukciách. Pomocou dragúnov a iných ešte z Ameriky? [ S ]
okresných úradníkov dajte skontrolovať už
začiatkom mája, či sa zemiaky vysádzajú
usilovne, a na obchôdzkach sa osobne presvedčte, či svoju prácu vykonávajú
správne.“ (Nariadenie Fridricha II. pre vroclavskú oblasť, 1757)

Hľadiská

I. Obdobie osvietenstva a revolúcií (1714–1849) /

12
13

Fridrich II. kontroluje
zber zemiakov
Prečo boli pre Fridricha dôležité zemiaky?
Prečo zvečnili túto scénu
na maľbe? [ Ú ]
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3. Nevydarené reformy a revolúcia vo Francúzsku
ZMENY V HOSPODÁRSTVE A SPOLOČNOSTI Francúzske hospodárstvo sa rozvíjalo v 18. storočí stále
rýchlejším tempom. Populácia vzrástla z 22 miliónov
na 26-28 miliónov. Vznikli banky, rozšírili sa manufaktúry, predovšetkým v tradičnom luxusnom priemysle, ale aj v oblasti baníctva a železiarstva. Hospodársky rozvoj bol najmarkantnejší v Paríži, ktorý sa
stal miliónovou metropolou.
Väčšia časť spoločnosti žila na vidieku v podmienkach starého stavovského poriadku, ale zvyšoval sa
počet tých, ktorí sa zapájali do podnikania a stali sa
mešťanmi, na druhej strane sa z mnohých stali námezdní robotníci v mestách.
Veľ koburžoázii sa darilo vďaka prenájmu vyberania daní a štátnym pôžičkám zvyšovať svoj majetok,
ktorý bol už väčší, akým disponovala aristokracia.
Dokonca v druhej polovici 18. storočia už aj významná časť pozemkov sa dostala do rúk veľkoburžoázie. Zosilnela aj stredná buržoázia. Pre veľkú časť
francúzskeho priemyslu však naďalej bola typická
remeselná malovýroba, preto bol významný počet
príslušníkov maloburžoázie, ktorá len ťažko dokázala držať krok s dobou. Rýchle rástol počet námezdných robotníkov, ktorí pracovali v továrňach, čo však
zároveň znamenalo aj to, že rástol počet mestskej
chudoby.
Aristokracia, ktorá stála na špici šľachtickej spoločnosti, disponovala rozsiahlymi pozemkami. Život
na dvore však bol mimoriadne nákladný, a tak mnohí žili iba z kráľovskej penzie z milosti, výslužného
(pozri Dejepis II., 181. str.). Mnohí pôsobili v dobre
platenom dôstojníckom zbore armády. Niektorí zvyšovali svoje príjmy modernizáciou hospodárenia na
pozemkoch. Prevažná časť šľachty na vidieku mala
iba skromný majetok. Väčšina sa nedokázala, a pre
tradície sa ani nechcela („Hodnosť zaväzuje“) zapojiť
do hospodárskeho života.
Špeciálnu medzivrstvu tvorila šľachta v talári. Boli
to mešťania, ktorí si kúpili vysoký úrad, čím získali aj
šľachtické postavenie, ktoré si mohli zachovať do smrti. Ich potomkovia mohli zdediť šľachtický titul rôznymi spôsobmi (napr. kúpou).
Rozhodujúcu časť obyvateľstva krajiny tvorili
roľníci. Vo Francúzsku v tomto čase už nejestvovalo
klasické poddanstvo. Roľníci za používanie pôdy platili nájom, na niektorých miestach odvádzali naturálie majiteľovi pôdy (šľachticovi či mešťanovi). Užšia
vrstva roľníctva, ktorá sa zapájala do výroby tovaru
(najmä v okolí väčších miest), zbohatla, kým väčšina
dokázala zabezpečiť pre seba živobytie a platiť rastúce štátne dane len veľmi ťažko. Niekoľko rokov so
zlou úrodou už mohlo spôsobiť hladomor.
ŠTÁTNY KRACH Francúzsky absolutistický systém sa
nedokázal vymaniť z permanentnej finančnej krízy
ani za panovania Ľudovíta XVI. (1774-1793). Výdavky (armáda, dvor, penzie) neupravovali podľa príjmov,
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pretože by to narušilo záujmy privilegovaných vrstiev.
Nebolo možné ani zvyšovať príjmy, pretože roľníkov
aj tak zaťažovali prehnane vysoké dane, no a plány
na zdanenie šľachty a cirkvi narazili na kráľovskom
dvore na prekážky.
Dvor sa nezriekol zahraničnej politiky, ktorá mala
zvyšovať slávu dynastie. Vojensky podporoval severoamerické kolónie v ich zápase proti Anglicku, ktoré
bolo pri získavaní kolónií súperom Francúzska. Účasť
na americkej vojne za nezávislosť (9. kapitola) finančnú krízu ešte viac prehĺbila.
Ľudovít XVI. poveril vyriešením finančných problémov bankára (Necker), ktorý však nemohol robiť
iné, než jeho predchodcovia (snažil sa šetriť), preto
ho čoskoro odvolali. Podobný osud stihol aj ďalších
politikov vo funkcii hlavného finančníka, ktorí mali
dôveru stavov. Zrútenie hospodárstva sa podarilo oddialiť iba vďaka ďalším úverom. V dôsledku reformných snáh sa preto zvyšoval štátny dlh, a stavy stále
ostrejšie napádali vládu.
STAVOVSKÉ HNUTIE Na riešenie finančnej krízy
zvolal panovník tzv. zhromaždenie vznešených, na
ktorom sa zúčastnili príslušníci vysokej šľachty. Na
odpor sa však postavil aj tento orgán, a výmenou
za spoluprácu žiadal zvolať stavovský snem (1787).
Medzi tými, čo žiadali zmeny, bol aj kráľov príbuzný orleánsky princ, hrdina americkej vojny za nezávislosť markíz La Fayette [lafajet] i markíz Mirabeau
[mirabo], ktorí sa tešili sympatiám verejnosti, ba aj
významnej časti štátneho aparátu. Vo viacerých provinciách vypukli pod vedením šľachty a mešťanov nepokoje za zabezpečenie stavovských práv. Armádnym
jednotkám, ktoré vyslali proti nim, dôstojníci nedávali
rozkaz na streľbu. Štát sa dostal do finančnej krízy
(nedokázali splácať úroky a financovať armádu). Kráľ
Ľudovít XVI. bol proti vedúcej vrstve, ktorá mala stále
širšiu masovú podporu, bezmocný a na máj r. 1789
zvolal stavovský snem.
OTVORENIE STAVOVSKÉHO SNEMU V čase zvolania stavovského snemu stál francúzsky absolutizmus
na slabých nohách. Duch osvietenstva už prenikol do
vedúcej vrstvy. Otriasla sa autorita cirkvi, ktorá bola
ideovou oporou absolutizmu. Požiadavka ústavnosti
na základe prírodného práva pritom postupne prevládala v spoločnosti. Autoritu kráľovského dvora znižovali márnivé výdavky, o ktorých si verejnosť myslela,
že sú oveľa vyššie ako v skutočnosti boli. Nesympatie
más voči vláde vyvolávala aj nenávisť voči rakúskej,
čiže „cudzej“ kráľovnej Márii Antoinette.
Skrachovaný štát musel zároveň čeliť prehlbujúcej
sa hospodárskej kríze a dôsledkom niekoľkých neúrodných rokov. Roľníci a mestská chudoba už hladovali.
Voľba poslancov stavovského snemu politicky
zaktivizovala obyvateľstvo. Vo voľbách zostavili tisíce
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tzv. zošitov so sťažnosťami, v ktorých každá vrstva
sformulovala svoje požiadavky. Tradične zmýšľajúca
šľachta žiadala stavovskú monarchiu, podnikateľská
šľachta a meštianstvo ústavnú monarchiu a rovnosť
práv, roľníci znižovanie daní.
V radoch stavovských síl, ktoré sa postavili proti absolutizmu, čoskoro nastal rozkol. Nadhodila sa
totiž otázka, ako majú stavy zasadať. Väčšina šľachty
a cirkevní hodnostári trvali na tradíciách: tri stavy (duchovenstvo — šľachta — tretí stav, nešľachtici) s rovnakým počtom poslancov majú rokovať a hlasovať
osobitne, tak, ako to bolo v 17. storočí. Meštianstvo,
podnikateľská šľachta a nízke kňazstvo však chceli
svoj vplyv na stavovskom sneme zvýšiť. Žiadali, aby
tretí stav mal toľ ko poslancov ako prvé dva spoločne, a aby stavy hlasovali spolu. Vláda pri rozhodovaní
dokázala svoju nespôsobilosť a prijala polovičaté riešenie. Počet poslancov tretieho stavu zdvojnásobila,
ale stavy mali hlasovať osobitne.
Na stavovskom sneme, ktorý sa začal v máji r.
1789 vo Versailles, sa pre organizačné diskusie skutočná práca ani nezačala. V dôsledku volebného systému duchovenstvo zastupovali zväčša drobní kňazi,
preto väčšina duchovenstva podporovala meštianstvo.
Predstavitelia tretieho stavu vyhlásili, že oni sú zástupcami národa a stavovský snem vyhlásili za ústavodarné národné zhromaždenie (17. jún).
Panovník si zaumienil, že situáciu vyrieši osobne na mieste. Jeho návštevu museli pripraviť a preto
rokovaciu sálu zavreli. V tejto vypätej atmosfére zástupcovia tretieho stavu chápali zatvorenie sály ako

19

odmietnutie. Odišli do loptárne (kryté športové ihrisko versaillského paláca) a deklarovali, že dovtedy sa
nerozídu, kým sa nezrodí nová ústava (prísaha v loptárni). Neskôr sa pod vedením markíza La Fayette
pridali k ústavodarnému národnému zhromaždeniu
aj mnohí predstavitelia šľachty, zástancovia ústavnosti.
VYPUKNUTIE REVOLÚCIE Panovník zvýšil počet armády okolo Paríža, ktorý sa búril. Mestské davy preto
mali strach. Vodcovia stredného a malého meštianstva – novinári, advokáti a pod., ktorí sa zapojili do
politického života v čase stavovského snemu – zmenili strach Parížanov na agresiu proti panovníkovi.
Dav sa začal horúčkovito vyzbrojovať, aby sa ubránil
pred armádou. 14. júna 1789 hľadajúc zbrane prešiel k Bastile, stredovekej pevnosti, ktorá bola väznicou. Málopočetná stráž začala vyjednávať s davom,
keď zaznel prvý výstrel. Masa vtedy začala obliehať
Bastilu, obrancov povraždila, ich hlavy nastokla na
kopije. K davu sa pridávalo čoraz viac vojenských
jednotiek. Meštianstvo si zvolilo namiesto zvrhnutej
moci nového starostu a v záujme ochrany majetku
a poriadku založilo národnú gardu. Na jej čele stál
La Fayette.
Pod vplyvom tohto vývoja kráľ Ľudovít XVI. ustúpil a stiahol svoje vojská. Odišiel do Paríža a uznal
nový režim a nových vodcov. Aj jemu pripli na hruď
nový národný symbol: trojfarebnú kokardu. Revolúcia
zvíťazila. Mnohí si mysleli, že zmeny sa skončili, pritom sa práve začali.

Archív
Rozdelenie pozemkov vo Francúzsku v druhej polovici 18. storočia

ZMENY V HOSPODÁRSTVE
A SPOLOČNOSTI

Usporiadajte spoločenské vrstvy podľa toho, aký podiel pôdy majú
vo vlastníctve! Akú zmenu vidíte oproti tradičnej feudálnej štruktúre?
Aké činitele spôsobili tento jav? [ S ]
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Vývoj štruktúry francúzskej populácie a spoločnosti
Ako sa vyvíjala populácia vo Francúzsku v 18.
storočí? Porovnajte to so zmenou počtu obyvateľov Paríža! Aká zmena nastala v spoločenskej
štruktúre oproti typickým feudálnym pomerom? Aké
procesy spôsobili túto zmenu? [ S ]
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