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výučby dejepisu

Dejepis sústredený
na pramene
Miklós Száray

Učebnice zo série Dejepis na základe prameňov sa pokúšajú spracovať historickú minulosť predovšetkým pomocou prameňov a poskytujú priestor na takú výučbu dejepisu, v ktorej centre je aktivita
študentov. Séria je novinkou nie preto, lebo hojne obsahuje pramene, ale preto, lebo pedagogický aparát
a štruktúra učebníc je v maximálnej miere v službách výučby dejepisu na základe prameňov, okrem toho
množstvo učiva poskytuje na to dostatok času.

Dejepis 11

Každá lekcia pozostáva z troch častí, ktoré znamenajú zároveň tri úrovne vedomostí, ktoré si možno
osvojiť z učebnice.

pre gymnáziá

Krátky, 1,5 stránkový autorský text obsahuje základné vedomosti potrebné na spracovanie prameňov
a na získanie moderného náhľadu na dejiny.

Časť nazvaná Hľadiská umožňuje analýzu vybraného historického problému či spornej otázky z viacerých
hľadísk.
Učebnicu dopĺňa synchrónna chronologická tabuľa, ktorá umožňuje rýchlu orientáciu.
Séria týchto učebníc pomáha vytvárať prax odborných učiteľov zodpovedajúcu novým maturitným
požiadavkám, aplikovanie tejto praxe a komplexnejšie spracovanie učiva v záujme získania takých
vedomostí, ktoré sa dajú použiť ľahšie.
Niekoľko údajov o učebnici pre 11. ročník

Dejepis 11

Textové pramene, fotografie, mapy, obrázky, diagramy a tabuľky Archívu a k nim patriace úlohy
umožňujú študentom spoznať danú tému či obdobie z viacerých strán a hlbšie, aby rozvíjali svoju schopnosť potrebnú na pochopenie dejín (používanie prameňov, odborného jazyka, orientácia v priestore
a čase, odkrývanie činiteľov, ktoré hýbu dejinami atď.). Okrem pestrých textových ukážok obsahuje
zväzok pre 11. ročník mnoho obrázkov či mapiek o takých témach, ktoré v učebnici ešte neboli spracované
takýmto spôsobom. Novinkou je aj to, že učebnica obsahuje rôzne spôsoby zobrazenia pomocou mapiek
a pri niektorých témach je možné tieto zobrazenia aj porovnať.

 41 lekcií – iba 65 strán učiva
 asi 450 textových prameňov
 357 obrázkov, 71 máp, 83 kresieb, 33 tabuliek
 viac ako 1400 otázok a úloh
 obsah prameňa je rozlíšený farebne
 piktogramy označujú kompetencie, ktoré sa dajú pomocou prameňa rozvíjať najviac
 odporúčanú formu spracovania prameňa označujú písmená
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În tablou Mussolini mărşăluieşte
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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-
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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,

5

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).

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

2011.06.09. 13:13

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

7

(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.
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8 / I. Obdobie osvietenstva a revolúcií (1714–1849)
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
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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
Józsefa (Jozefa) Telekiho, 1759)

[S]

12
13

Voltaire (1694–1778) v diskusii s Rousseauom raz napísal: „Nesúhlasím
s vaším názorom, ale dal by som aj život za to, aby ste ho mohli vyjadriť slobodne.“

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 hesiel Encyklopédie a jeden zo zakladateľov 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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„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 ]
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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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Spojenectvá:
Severná vojna 1700-1721

ŠPANIELSKE

A

Vojna o španielske dedičstvo 1701-1714
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Vojna o poľské dedičstvo 1733 -1738
Vojna o rakúske dedičstvo 1740-1748
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)
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Severné

mocenský konflikt

Vymenujte na základe mapy 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 Anglicku! 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 zahraničnopolitických plánoch cárovnej Kataríny II.
(Veľkej)

9

Čím pokúša čert cárovnú?
Prečo práve tieto územia sú
predmetom pokušenia? Porovnajte obsah karikatúry a mapy! [ S ]

10
11

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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Expanzia od 1730 do 1740
Expanzia od 1740 do 1780
Územné zisky Kataríny II.
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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

n
Vo

1783

aj

E

Do
1714

R

RÍŠA

R

a

m

Ka

K
Kijev

S

1793

HABSBURSKÁ

U

A

Á

1772
1795

1795
1772

T

Š

R

É KR.
USK
P R 1772
1793

Í

Moskva

Rýn

Ba

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
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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
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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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3
Marseillský prístav v druhej polovici 18. storočia
Vysvetlite pomocou historického atlasu konštatovanie, že Marseille bol jedným z najdôležitejších prístavov Francúzska! Ako to vplývalo na francúzsku kolonizáciu? [ Ú ]

„Niektoré cirkevné obce platia príliš málo (daní), iné
sú však nesmierne zaťažené, dalo by sa povedať, že sú
gniavené a ich obyvateľov kynoží bieda. Títo ľudia sú nahí ako červy, čierni ako
černosi a svoj život udržiavajú na hranici hladovania pomocou najpodradnejšej
stravy.“ (Úradnícka správa, 1742)
ŠTÁTNY KRACH

4

Ako charakterizuje správa daňové zaťaženie roľníkov? Vysvetlite príčiny tohto
javu! [ Ú ]

„(...) Kráľovstvo, ktoré pozostáva z provincií so stavovským snemom,
z provincií bez stavovských snemov a z provincií so zmiešanou správou,
kde poddaných toho istého kráľa od seba oddeľujú rôzne vnútorné hranice,
kde niektoré oblasti sú v plnej miere oslobodené od bremien, ktoré však iné
oblasti znášajú, kde najbohatšia vrstva platí najmenej daní, kde výsady bránia zohľadniť akékoľvek nároky, kde sú dôsledné vládnutie a spoločná vôľa
nemožné, takéto kráľovstvo môže byť iba nedokonalým kráľovstvom, kde sú
podvody permanentné a v ktorom nie je možná dobrá správa. (...)“ (Calonne:
Sumár plánov na zlepšenie financií, august 1786)

5

Vymenujte problémy, o ktorých sa zmieňuje dozorca finančných záležitostí francúzskeho štátu Calonne! V čom vidí základný dôvod problémov? Aké riešenie
naznačuje? [ Ú ]
33%
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Pomer výdavkov v 1770-tych rokoch

6%
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Zozbierajte najväčšie položky na strane výdavkov! Aké
činitele viedli k nárastu štátneho
dlhu? Ako mohol byť znížený
štátny dlh? Hodnoťte tieto spôsoby z toho hľadiska, aké konflikty
mohli vyvolať! Vysvetlite súvislosť medzi štátnym dlhom a príjmami! [ Ú ]

úroky
štátneho
dlhu

vojna o španielske
dedičstvo

Vývoj štátneho dlhu a výdavkov vo
Francúzsku

Pomer štátneho dlhu v percentách
ročných príjmov
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„(Parlament) vyhlasuje, že Francúzsko je monarchia,
ktorú spravuje kráľ na základe zákonov. Medzi tieto základné zákony patria nasledujúce:
STAVOVSKÉ HNUTIE

– právo panovníckej dynastie na trón, ktoré prechádza z muža na muža na
základe prvorodenectva, a vylučuje dcéry a ich potomkov;
– právo národa na slobodné prijímanie daní, prostredníctvom krajinského
stavovského snemu zvolaného a zostaveného podľa pravidiel;
– zvykové právo a výsady provincií;
– neodvolateľnosť sudcov;
– právo súdov na to, aby v každej provincii prešetrili vôľu kráľa; a aby medzi zákony prijali len tie nariadenia, ktoré zodpovedajú ústavným zákonom
provincie a základným zákonom kráľovstva;
– právo každého občana na to, aby ho v každej záležitosti postavili výlučne pred jeho prirodzených sudcov, ktorých vyznačuje pre neho zákon;
– a právo, bez ktorého sú všetky ostatné práva neužitočné: kohokoľvek
zadržať s akýmkoľvek rozkazom možno výlučne vtedy, keď ho odovzdajú bez
meškania jeho kompetentnému sudcovi.“ (Uznesenia parížskeho parlamentu,
3. máj 1788)

21

Na základe prameňa vymenujte práva kráľa a národa!
Koho chápe text pod pojmom
národ? Aké štátne zriadenie odzrkadľuje text? Podľa doterajších
poznatkov posúďte, či tomu vyhovuje štátne zriadenie Francúzska v 18. storočí. Pomenujte princípy štátneho zriadenia uvedené
v texte! Hľadajte medzinárodné
paralely! [ Ú ]

7

Ľudovít XV. v parížskom parlamente.
Parlamenty boli súdy, ale aj v období absolutizmu mali právo zaevidovať
kráľovské nariadenia. Ľudovít XV. tento parlament, ktorý sa mu postavil na
odpor, vyhnal. Ľudovít XVI. na začiatku
svojho panovania obnovil prestíž parlamentu
Aké úlohy plnili parlamenty
vo Francúzsku okrem súdnictva? Záujmy ktorých spoločenských skupín zastupovali?
O akej snahe svedčí rozhodnutie Ľudovíta XVI. súvisiace s parlamentom? [ Ú ]

8

OTVORENIE STAVOVSKÉHO SNEMU

„1. Čo je tretí stav? – VŠETKO.
2. Čím bol v politickom systéme doteraz? – NIČÍM.
3. Čo žiada? – ABY BOL NIEČÍM.
Tretí stav je úplným národom.
Čo je potrebné na to, aby národ jestvoval a rozkvital? Práca jednotlivcov
a plnenie verejných úloh.
1. Každú individuálnu prácu môžeme zaradiť do štyroch tried. Keďže zem
a voda tvoria surovinu pre ľudské potreby, na základe systému ideí bude patriť
do prvej triedy každá rodina viazaná na poľné práce.
2. Od prvého predaja materiálov po ich spotrebu (...) sú potrebné robotnícke ruky, ktoré dodávajú týmto materiálom viac-menej zložité a druhotné
hodnoty. Ľudská snaha tak zdokonaľuje dary prírody, takýmto spôsobom zvyšuje hodnotu výrobku dvoj- desať- či stonásobne. Tieto práce patria do druhej
triedy.
3. Medzi výrobou a spotrebou, rovnako medzi jednotlivými stupňami výroby sa objavuje celá armáda sprostredkovateľských agentov, ktorí sú takisto užitoční pre výrobcov, ako pre spotrebiteľov. Sú to obchodníci a podnikatelia; (...)
4. Okrem týchto troch tried pracovitých a užitočných občanov, ktorí sa
zaoberajú predmetmi vhodnými na spotrebu a použitie, je ešte potrebné veľké
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9
Dobová karikatúra o spoločenských
pomeroch: „Sedliak nosí na chrbte
šľachtu i klérus.“
Za akým účelom bola asi
karikatúra nakreslená? Aké
vzťahy vyzdvihuje autor? Koho
nevidno na kresbe? Prečo? Je karikatúra humorná? [ Ú ]

10
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hlasovanie podľa stavov
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množstvo individuálnej práce a starostlivosti, ktoré sú pre jednotlivca užitočné či príjemné. Táto štvrtá trieda zahŕňa úlohy, ktoré
plnia najuznávanejší vedci a ľudia so slobodným povolaním až
po najmenej uznávaných domácich sluhov. Tieto práce udržiavajú
spoločnosť. Kto ich vykonáva? Tretí stav.
V súčasnom stave možno zhrnúť verejné úlohy podľa štyroch
známych pomenovaní: Meč, Talár, Cirkev a Vláda. Bolo by zbytočné vykresľovať podrobnejšie, že tretí stav vykonáva devätnástinu-dvadsatinu týchto úloh, všetko, čo je únavné a čo privilegovaný stav nie je ochotný vykonať. Členovia privilegovaných stavov
sú ochotní obsadiť iba výnosné a čestné úrady.
Kto by sa odvážil tvrdiť, že tretí stav nezahŕňa všetko, čo je
potrebné na vytvorenie úplného národa? Podobá sa na silného
a mohutného človeka, ktorý má jednu ruku stále spútanú. Keby
bol národ zbavený privilegovaného stavu, skôr by sa zveľaďoval
ako strácal!
Čo je teda tretí stav? Všetko, avšak je spútaný a utláčaný! Čo
by bolo bez privilegovaného stavu? Všetko, no slobodné a v rozkvete! Bez neho nemôže fungovať nič; bez ostatných by však fungovalo všetko oveľa lepšie.“ (Abbé Sieyés: Čo je tretí stav? 1789)
Ako člení autor francúzsku spoločnosť? Pripravte obrázok o stavbe
spoločnosti podľa autora! [ Ú ]
Vysvetlite pojem národa v ponímaní autora! Koho zaraďuje do národa a koho z neho vylučuje? Vysvetlite politické
gramov striebra/
pohnútky, ktoré sú za týmto
decilitrov obilia
pojmom národa! [ Ú ]
predpriemyselná revolúcia

1614

šľachta (voľby)

platitelia daní nad 25 rokov
dediny

anglické

mestá

Vývoj cien obilia v Európe
francúzske

Štruktúra francúzskeho stavovského snemu

roky so zlou úrodou

malá ľadová doba

nepriamy volič

cenová revolúcia

sto obyvateľov

Čo všetko sa zmenilo v stavovskom sneme roku 1789 oproti roku
1614? Analyzujte spoločenské a politické zloženie
jednotlivých stavov! [ Ú ]

nemecké

11
12

13
Robotnícke povstanie v parížskom predmestí na jar r. 1789. Vypuklo pre nízke mzdy vo fabrike na výrobu tapiet, ale pre nízke mzdy a vysoké
ceny potravín bola vtedy nespokojnosť všeobecne veľká
Akého charakteru bolo povstanie na jar v Paríži? Aké spoločenské konflikty viedli k jeho vypuknutiu? Kto a ako zastavil
povstanie? Aká je súvislosť medzi obrazom a grafikonom o cenách obilia? [ Ú ]
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Prísaha v loptárni. Predstavitelia tretieho stavu 20.
júna 1789 si zaumienili, že dovtedy sa nerozídu, kým
neschvália ústavu
Aký je význam tejto udalosti? Kto sa pridal k predstaviteľom tretieho stavu? Pripravte na základe obrazu správu o udalosti!
[Ú]

14

„Celé ráno sme sa ozbrojovali. Akonáhle
sme mali zbrane, vydali sme sa k Bastile.
Veliteľ, ktorý bol zrejme prekvapený, že vidí v Paríži zrazu stotisíc pušiek s bodákmi, a mohol si myslieť, že tieto zbrane padli z neba, musel byť veľmi zmätený. Hodinu-dve strieľajú (povstalci) kade-tade, zastrelia každého, ktorého zbadajú na vežiach. Veliteľ, gróf Launay sa
vzdáva a spúšťa mostík. Ľudia tam pribehnú jeden za druhým, ale
mostík opätovne vytiahnu a veliteľ dáva strieľať do davu z diel. Zrazu strieľa aj delo Francúzskej gardy (ktorá podporuje povstalcov), vytvára v múre otvor. Hore sa dostane ako prvý jeden medirytec, ale ho
zhodia a doláme si nohy. (...) Bastilu obsadia atakom za pol hodinu.
Dobyli ju mešťania a vojaci bez veliteľov, bez jediného dôstojníka!
Ten istý gardista, ktorý sa pri obliehaní dostal hore ako prvý, začne
pána Lunaya prenasledovať, schmatne ho za vlasy a berie ho do zajatia. Odvedú ho na radnicu, po ceste ho zbijú, až je polomŕtvy. Tak ho
zbili, že mohol iba zahynúť. Definitívne ho dorazili na námestí Gréve
a jeden mäsiar mu odťal hlavu. (...)
VYPUKNUTIE REVOLÚCIE

Vyplazil som sa k strelnému otvoru na veži Bastily a vytýčil som tam zástavu Gardy a občianskej stráže. Bolo tam spolu mnoho nadšených vlastencov. Objímali sme sa, gardistom sme bozkávali ruky a plakali sme od radosti a opojenosti.“ (List ľudového rečníka Camille Desmoulinsa, 16. júl, 1789)

V Bastile hľadajú väzňov, ale ich nenachádzajú
Prečo dlhé desaťročia nebolo známe, že
pri vypuknutí revolúcie v Bastile neboli
politickí väzni? [ S ]

15
16
17

Ako sa správali povstalci a obrancovia Bastily? Zhrňte krátko, čo sa stalo!
Vykreslite, ako sa stavia k udalostiam autor a ako hodnotí ich význam? [ S ]

Jeden z mnohých vyobrazení obliehania Bastily
Prečo sa mohla stať Bastila symbolom
útlaku? Ako zobrazuje kresba obliehanie Bastily? [ S ]
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Dejiny francúzskej revolúcie sú plné udalostí, ktorých posudzovanie je sporné, ba aj ich samotný priebeh je
spochybňovaný v jednotlivých školách historikov, a teda aj u verejnosti, ktorá sa o to zaujíma. Vynikajúcim príkladom toho je obliehanie Bastily. Niekdajšiu pevnosť používali v 18. storočí aj ako väzenie, preto sa stala symbolom útlaku. Jej obliehanie sa postupne menilo u jednotlivých škôl, ktoré sa revolúciou nadchýnali, na stále
významnejšiu vojenskú akciu, v rámci ktorej vyslobodili aj zajatcov moci. Pramene však poskytujú informácie
o tom, že v pevnosti nebolo príliš veľa väzňov a bránili ju iba niekoľkí invalidní vojaci, no a obrancovia, ktorých
dav pozabíjal, ani sa nechceli brániť.
Vysvetlite a prediskutujte, ako a prečo vznikajú legendy podobné obliehaniu Bastily! [ Ú ]

18

Porovnajte opis Desmoulinsa (23. strana) a rozprávanie
jednoduchého občana o tejto
udalosti! Charakterizujte správanie sa a pohyb masy! Zvážte na
základe prameňa, akú službu
mohol plniť hodinár! [ S ]
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„Volám sa J. B. Humrert, narodil som sa v Langres, bývam a pracujem v Paríži,
u pána Belliarda, kráľovho hodinára, na ulici Hurepoix [urpoa].
V obvode Saint-André-des Arts som išiel v pondelok ráno do cirkevnej obce,
ako každý iný mešťan. V pondelok a utorok sme robili nočné patroly, ale iba
s mečmi, lebo obvod nemal pušky, respektíve ich mal málo. (...)
Dopoludnia som sa dozvedel, že pri Invalidovni (Les Invalides) rozdávajú obvodom zbrane. (...) K Invalidovni sme dorazili okolo druhej. Dav bol taký veľký,
že sme sa od seba oddelili. Neviem, čo sa stalo s veliteľom a jeho družstvom.
(...)
Keď som vychádzal z radnice, dozvedel som sa, že obliehajú Bastilu. (...) Pustil
som sa teda k Bastile a po ceste som si nabil pušku. (...)
Mohlo byť pol štvrtej. Prvý padací most spustili, jeho reťaze preťali, ale mreža
na bráne zahatávala cestu. Práve priťahovali pred bránu delá, ktoré dávali dole
z katafalku. Prešiel som cez malý most a pomáhal som vniesť dve delá. (...)
Pre delo som bol nútený vystúpiť z môjho radu, a keďže chceli vedieť, či z veže
nedávali nové mierové signály, poverili ma, aby som sa prešiel po terase. Počas
tohto môjho poslania sa rozhodli začať útok výstrelmi z pušky. (...) Všetci sme
mohli vystreliť asi šesťkrát, keď sa v oválnom otvore objavil kúsok papiera veľký
ako palec. (...) Text prečítali nahlas a zrozumiteľne.
Jeho obsah neuspokojil požiadavky; chceli kapituláciu a rozhodli sa, že z dela
vystrelia. Všetci sa z cesty gule stiahli. V momente, keď chceli z dela vystreliť, začal sa spúšťať malý most. Sotva sa dotkol zeme, hneď bol plný ľudí, ja som mohol
byť desiaty. Bránu za padacím mostom sme našli zavretú. O dve minúty invalidný vojak otvoril bránu a opýtal sa, čo chceme. »Odovzdajte Bastilu!« – odpovedal som spolu s ostatnými, a vtedy nás vpustili. Najprv som zakričal, aby spustili
aj veľký most, čo aj urobili.
Takto som teda vstúpil na veľký dvor (mohol som byť ôsmy či desiaty). Invalidi sa zoradili vpravo, Švajčiari vľavo, »Zložte zbrane!« – skríkli sme; všetci poslúchli, výnimkou jedného švajčiarskeho oficiera. (...) Rýchle som vybehol do
veže, bez toho, aby som si všimol, že ma nikto nenasleduje a ani na schodoch
som nestretol nikoho. Na vrchu veže som zbadal chrbát čupiaceho Švajčiara; namieril som naňho a skríkol som: »Zlož zbraň!« Prekvapený sa otočil, položil svoje zbrane a riekol: »Nezabi ma, druh môj! Som prívržencom tretieho stavu a budem vás brániť do poslednej kvapky krvi. Musel som ísť do služby, ale som ani
raz nevystrelil.«
Kým hovoril, vzal som mu pušku a svoj bajonet som mu priložil k prsiam, prikázal som mu, aby mi zavesil do krku svoju tašku s nábojmi, čo aj urobil. Potom
som podišiel k delu, ktoré bolo nad padacím mostom Bastily, a chcel som ho zhodiť dole z katafalku. Ale keď som si oprel ramená o hrdlo dela, niekto na mňa vystrelil, guľka prešla cez môj kabát a vestu a uviazla v mojom krku, v dôsledku
čoho som padol do bezvedomia. Švajčiar, ktorému som ušetril život, odtiahol ma
ku schodom. (...) Bol som veľmi slabý, a keďže som chcel ísť dole, poprosil som
Švajčiara, aby ma podopieral, čo aj rád urobil.
Na schodoch nám išlo v protismere niekoľko ozbrojených i neozbrojených
občanov. Videli, že som samá krv, a keďže si mysleli, že ma zranil Švajčiar, chceli
ho zabiť. Nedovolil som to, vysvetlil som im situáciu. Našťastie mi uverili, (...)
videli moje zranenie a krv, uvoľnili nám cestu. (...) ale keď sme dorazili k nábrežiu Augustins, dostihol nás veľký dav. Mňa považovali za zločinca a chceli ma
popraviť až dva razy. Už ma skoro schmatli, keď ma predavač kníh na nábreží
spoznal. Zachránil ma z davu a zobral ma domov.“ (Správa hodinára J. B. Humrerta, 1789)
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4. Pokus o upevnenie ústavného systému
LIKVIDÁCIA FEUDÁLNYCH VÝSAD Keď kráľ ustúpil,
bolo už neskoro. Pod vplyvom parížskych udalostí sa
šírila revolúcia aj na vidieku ako oheň. Podľa parížskeho vzoru všade zvolili nových vodcov a majetní
občania založili národnú stráž, gardu na ochranu verejného poriadku a majetku.
V roľníctve prežívali prastaré zvyky a preto sa
v jeho radoch šíril strach. Obávali sa, že nasledovať
bude pomsta moci pre mestské revolúcie. Rozšírili sa
poplašné správy o pomste šľachty. Strach sa zmenil na
násilie, roľníci prepadli šľachticov, vypálili ich kaštiele a dokumenty o rôznych záväzkoch roľníkov. (Pre
tieto udalosti nazvali leto 1789 obdobím „veľkého
strachu“.)
V Ústavodarnom zhromaždení šľachtici podporujúci vybudovanie ústavnej monarchie navrhli zavedenie spoločného znášania bremien, možnosť vykúpiť
urbárne ťarchy z pôdy a zrušiť všetky osobné služby.
V dôsledku toho, ale aj pod vplyvom správ z vidieka
sa cirkev, šľachta a mestá zriekli svojich výsad (4. august). Čoskoro vydali Deklaráciu ľudských a občianskych práv (26. august), v ktorej zhrnuli ciele a princípy Ústavodarného zhromaždenia, ktoré zodpovedali
základným princípom osvietenstva (občianske práva
a slobody, rovnosť práva, neporušiteľnosť vlastníctva,
vláda ľudu, zastupiteľský systém).
ĎALŠÍ NÁSTUP MÁS V Ústavodarnom zhromaždení
sa nadhodila počas diskusií o pravidlách fungovania
ústavnej monarchie otázka štruktúry zákonodarstva
a úlohy kráľa. Royalisti (prívrženci kráľa) chceli dvojkomorový systém a právo veta pre kráľa. Prívrženci
ústavnej monarchie oproti tomu mali strach z toho,
že v rukách kráľa sa sústredí príliš veľ ká moc. Keďže
Ľudovít podmieňoval schválenie augustových uznesení poskytnutím práva veta, v Paríži vypuklo ďalšie
masové hnutie. Radikálni intelektuálski rečníci, napríklad Marat [mara] a Danton žiadali okrem schválenia
uznesení aj to, aby sa kráľ presťahoval do Paríža, kde
by bol pod kontrolou más. Royalisti odporučili kráľovi
útek, ale panovník neodhadol situáciu správne a povolal do Versailles ďalšie vojenské jednotky. Hladujúci dav, pozostávajúci najmä zo žien, pochodoval do
Versailles a v noci vtrhol do paláca (5. október). Život kráľovskej rodiny dokázal zachrániť La Fayette len
tak, že sa spolu s národnou strážou postavil do čela
más a kráľa s rodinou v sprievode jasajúceho davu
previezol do Paríža. Potvrdilo sa, že kráľ už nemôže
rátať s armádou. Bol teda nútený spolupracovať s prívržencami ústavnej monarchie, proti radikálnejším
skupinám.
POKUS O RIEŠENIE FINANČNÝCH PROBLÉMOV
Starý systém padol v dôsledku finančného krachu,
preto túto otázku musel ústavný systém urýchlene
riešiť. Zrušením privilégií sa zdalo, že sa problém
vyrieši, no skutočnosť bola iná. Dane neprichádzali,
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v neistej situácii kapitál neposkytoval úvery, pričom
štátny dlh bolo treba splácať a štátnych zamestnancov
platiť. Pre Ústavodarné zhromaždenie sa núkalo ako
riešenie výpredaj obrovských cirkevných pozemkov
(október 1789). Štát vzal na seba financovanie cirkví a vydával tzv. asignáty, poukážky na úroky, ktoré
bolo možné venovať na nákup cirkevnej pôdy. Tieto
asignáty čoskoro prevzali funkciu peňazí a dočasne
zažehnali finančnú krízu. Za účelom krytia štátnych
výdavkov však vydávali čoraz viac asignát (v podstate
papierových peňazí), preto ich cena postupne klesala.
Znehodnocovanie peňazí (inflácia) prispelo k zhoršeniu situácie mestských más, ktoré zostávali naďalej
radikálne.
ÚSTAVA Z ROKU 1791 Ústavodarné zhromaždenie
prijalo roku 1791 základné zákony potrebné na fungovanie ústavnej monarchie, v ktorých sa uplatňovali
ústavné očakávania doby (zabezpečenie občianskych
práv, deľba vetiev moci, zastupiteľský systém na základe cenzu). Mandát zákonodarstva určili na dva
roky. Založili volené súdy.
Výkonná moc bola zodpovedná zákonodarstvu.
Ministrov vymenoval kráľ, ale kráľove nariadenia boli
zákonné až potom, čo ich podpísali aj ministri. Kráľ
mal obmedzené právo veta, národné zhromaždenie
nemohol rozpustiť. Poslanci mali právo imunity. Zaviedli novú, v celej krajine jednotnú verejnú správu:
samosprávne župy.
Štát neoddelili od cirkvi, naopak, v dôsledku výpredaja cirkevnej pôdy a toho, že vydržiavať cirkev
bolo úlohou štátu, sa tento vzťah ešte aj prehĺbil.
Vzťahy medzi cirkvou a novou mocou sa postupne
zhoršovali. Štát nedokázal plniť svoje finančné záväzky. Neskôr rozpustili mníšske rády. Roztržka medzi cirkvou a štátom nastala potom, čo Ústavodarné
zhromaždenie schválilo pre cirkev svetskú ústavu
(júl 1791). Zákonodarstvo si vyhradilo právo na zasahovanie do vnútorných záležitostí cirkvi: hierarchiu
upravili podľa župného systému, kňazov a biskupov
mohli voliť občania. Významná časť duchovenstva sa
postavila na odpor a nezložila prísahu na ústavu. Štátna moc odpovedala násilím. Tým, že sa cirkev a nová
moc dostali do konfliktu, prívrženci starého poriadku
a kráľ ochraňujúci cirkev dostali šancu, aby sa veriace
masy postavili na ich stranu. Platí to predovšetkým
pre roľníctvo. Z prívržencov zmien sa však stali čoraz
väčší odporcovia cirkvi.
POLITICKÉ SMERY V histórii francúzskej revolúcie už
môžeme rozlíšiť skupiny s pomerne dobre vyhranenými politickými cieľmi. Tieto skupiny vytvorili politické kluby. Kluby neboli strany, ale zastávali zväčša
podobnú funkciu. Politické diskusie v kluboch vo významnej miere ovplyvňovali verejnú mienku. Zloženie jednotlivých klubov, ktoré určovala spravidla výška členského príspevku, sa počas revolúcie menilo.
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Napríklad klub jakobínov (názov dostali po niekdajšom kláštore Sv. Jakuba, kde sa schádzali) bol zo začiatku miestom stretávania majetnejších vrstiev. Neskôr (1791) znížili členské príspevky a stali sa centrom radikálov, prívržencov rýchlych zmien nešetriacich horné vrstvy.
Pre lepšiu priehľadnosť udalostí, hoci trocha
zjednodušene, ale zhrňme politické smery počas
revolúcie! Prívržencov starého poriadku môžeme
nazvať royalistami. Sem patrili predovšetkým aristokrati a šľachtici. Ústavní monarchisti boli aristokrati
a šľachtici podporujúci doterajšie zmeny, ďalej príslušníci veľkoburžoázie. Tento smer bol za organický rozvoj bez radikálnych zmien. Stredné a drobné
meštianstvo bolo zastúpené vo viacerých skupinách:
boli to okrem iných girondisti [žirondisti] a jakobíni. Mladí politici, ktorí často viedli zápas o živobytie a politika ich živila ako povolanie, vyznávali
oveľa radikálnejšie idey a boli náchylní zapojiť širšie
masy.
POKLES VPLYVU ÚSTAVNÝCH MONARCHISTOV
Panovník stále viac veril, že pomocou zásahu veľmocí znova nastolí svoju moc, ktorú ústava neobmedzovala. Ľudovít bol nedôverčivý nielen k Ústavodarnému zhromaždeniu, ale aj k ústavným monarchistom,
pričom oni tvorili jedinú silu, ktorá mohla zabrániť

ďalšej radikalizácii situácie. Potom, čo sa kráľ viackrát postavil Ústavodarnému zhromaždeniu na odpor
(napr. odmietol schváliť svetskú ústavu pre cirkev),
klesla popularita i vplyv ústavných monarchistov na
čele s La Fayettom.
Kráľ sa rozhodol opustiť Paríž (jún 1791). Jeho
útek odhalili a „smútočný pochod monarchie“, čiže
privezenie kráľa späť znamenalo totálnu potupu pre
kráľovskú moc. Ústavní monarchisti však pri konsolidácii situácie potrebovali kráľa, preto ho vrátili do
funkcie. Masy sa preto pridávali k radikálom. Pod vedením Dantona usporiadali na Marsovom poli prorepublikánsku demonštráciu (17. júl 1791). Národná
garda použila proti davu zbrane (mnohých zabili), čo
znamenalo v priebehu revolúcie zvrat: ústavní monarchisti sa definitívne izolovali od más.
Tak sa stalo, že po nových voľ bách (október 1791)
sa do Zákonodarného zhromaždenia dostali okrem
ústavných monarchistov vo veľ kom počte radikálnejší girondisti (názov dostali po župe Gironde). Girondisti, aj ich vodca Brissot [briso], patrili spočiatku
do klubu jakobínov. Avšak postupne, ako sa dostávali
bližšie k moci, oddelili sa od nich. Členovia jakobínskeho klubu sa vtedy pretransformovali na samostatnú politickú silu pod vedením Robespierra, ktorá bola
radikálnejšia ako girondisti. Od tohto momentu ich
nazývame jakobínmi.

Archív
1

2

„Ako môžeme dosiahnuť tento mier? Tak, že utíšime ľud a ukážeme mu, že sa proti jeho
vôli postavíme iba vtedy, keď treba niečo zachrániť v jeho záujme!
V záujme mieru, ktorý natoľko potrebujeme, predkladám nasledujúce návrhy:
1. Ešte pred proklamáciou, ktorú navrhuje komisia, by sme mali vyhlásiť: predstavitelia národa sa uzniesli, že
každý obyvateľ kráľovstva bude platiť dane úmerne svojmu príjmu;
2. Že v budúcnosti sa každý zúčastní na znášaní verejných bremien;
3. Že spoločenstvá by mohli vykúpiť všetky feudálne záväzky peniazmi, na základe primeraného odhadu, čiže
podľa ročného príjmu vyrátaného z desaťročných príjmov.
4. Zemepánska corvée (robota) (...) a ostatné osobné služby majú byť zrušené bez vykúpenia.“ (Z prejavu grófa
Noaillesa v Ústavodarnom zhromaždení, 4–5. august 1789)
LIKVIDÁCIA FEUDÁLNYCH
VÝSAD

Vymenujte výsady, ktoré navrhuje gróf zrušiť! Ako odôvodňuje svoje návrhy? Vysvetlite, ako sa odohralo a čo znamená
oslobodenie francúzskych poddaných! [ Ú ]

Stredisko hnutia
Smer šírenia hnutí roľníkov

Paríž
Nantes

Lyon

Veľký strach v lete 1789
Marseille
Skoršie povstania
roľníkov
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Územie, ktorého
sa hnutie nedotklo

Aké udalosti zobrazuje mapka? Aké boli osobitosti šírenia
„veľkého strachu“? Aké činitele hrali úlohu pri skorších
povstaniach roľníkov? Vysvetlite, prečo zostali niektoré oblasti
nedotknuté týmito hnutiami? [ Ú ]
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„Zástupcovia francúzskeho ľudu, ktorí sa zišli v Národnom zhromaždení, sa
nazdávajú, že jedinou príčinou spoločenských problémov a skazenosti vlád je
neznalosť práv človeka či opovrhovanie nimi, preto sa uzniesli, že zverejnia prirodzené, neodňateľné a sväté práva človeka v slávnostnej deklarácii, (...)
1. Ľudia sa rodia slobodní a pred právom rovní a nimi aj zostanú. Spoločenské
rozdiely môžu spočívať len na verejnom záujme.
2. Cieľom každého politického zoskupenia je zachovanie prirodzených a neodňateľných práv človeka. Týmito právami sú sloboda, vlastníctvo, bezpečnosť
a odpor proti útlaku.
3. Princíp každej suverenity pochádza v podstate od národa. Žiadny orgán,
žiadna osoba nemôže mať takú moc, ktorá nepochádza vyslovene z toho.
4. Sloboda znamená, že možno urobiť všetko, čo neškodí inému: z toho vyplýva, že uplatňovanie prirodzených práv každého človeka má iba také medze, ktoré
zabezpečujú aj pre iných členov spoločnosti využívanie tých istých práv. Tieto
medze môže určovať iba zákon.
5. Zákon je oprávnený zakazovať len skutky, ktoré sú pre spoločnosť škodlivé.
Ničomu, čo zákon nezakazuje, nemožno zabrániť, a nikoho nemožno donútiť
k tomu, čo zákon nenariaďuje.
6. Zákon je stelesnením verejnej vôle. Každý občan má právo zúčastniť sa na
jeho tvorbe osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Zákon musí byť rovnaký pre každého, aj keď chráni, aj keď tresce. Všetci občania sú si pred zákonom
rovní, preto podľa svojich schopností a výlučne na základe rozlišovania podľa
cností a nadania rovnako môžu zastávať všetky hodnosti, funkcie a úrady.
7. Každého možno obviniť, zadržať či držať vo väzbe len podľa toho, čo predpisuje a určuje zákon.
9. Každého človeka treba považovať za nevinného, kým ho nevyhlásia za vinného, keď jeho zadržanie označia za nevyhnutné, zákon musí prísne potrestať
každé násilie, ktoré nie je potrebné k zadržaniu dotyčnej osoby.
10. Nikoho neslobodno obťažovať pre jeho presvedčenie, hoci aj náboženské,
za predpokladu, že prejavy tohto presvedčenia nerušia zákonný poriadok.
11. Slobodná výmena myšlienok a názorov je jedným z najcennejších práv
človeka, teda každý občan môže hovoriť, písať a tlačiť slobodne, avšak v prípadoch, ktoré vymedzuje zákon, musí zodpovedať za zneužitie tejto slobody. (...)
15. Spoločnosť má právo brať na zodpovednosť každého úradníka svojej vlády.
(...)
17. Vlastníctvo je svätým a neporušiteľným právom, preto o neho neslobodno
obrať nikoho, len v zákonne určenom verejnom záujme, ktorý to jasne vyžaduje,
a len v prípade spravodlivého a predbežného odškodnenia.“ (Z Deklarácie ľudských a občianskych práv, 1789)

27

Deklarácia ľudských a občianskych
práv

3

Nájdite na obrázku typické znaky, ktoré dokazujú
význam deklarácie! Nájdite revolučné symboly! Aké historické
tradície vyjadrujú symboly? [ Z ]

Aký je cieľ tohto dokumentu? V akej miere sa prejavujú
v deklarácii základné myšlienky
osvietenstva o teórii štátu? Ako
sa uplatňuje princíp suverenity
ľudu? Vymenujte občianske slobody zahrnuté do deklarácie! Kto
a v akej miere môže obmedzovať
slobody? [ Ú ]

„Rovnako zbytočné by bolo presviedčať vás o tom, že
kráľ musí byť integrálnou súčasťou zákonodarstva. (...)
V záujme udržania rovnováhy ústavy je potrebné, aby výkonná moc disponovala
časťou zákonodarnej moci, ale nie celou. Úplné spojenie týchto dvoch mocí vedie
k tyranii, takisto ich úplné oddelenie: zákonodarstvo, ak ho v plnej miere oddelíme od výkonnej moci, privlastní si jeho práva a necitlivo ich zneužíva. Kým Dlhý
parlament v období Karola I. bral ohľad na ústavu a spolupracoval s kráľom, dovtedy riešil krivdy a schválil viaceré blahodarné zákony, ale keď odsunul kráľovskú
moc bokom a v plnej miere si vyvlastnil zákonodarstvo, uchvátil aj výkonnú moc.
Tento prechmat a takéto zjednotenie mocí viedlo k zvrhnutiu štátu a cirkvi a k najkrutejšiemu útlaku ľudu, ktorý chceli údajne oslobodiť.“ (Z prejavu Lally-Tollendala v zákonodarnom zbore, august, 1789)

4

ĎALŠÍ NÁSTUP MÁS

Aký politický systém podporuje rečník? V záujme čoho sa ozýva? Aké obavy formuluje? Nájdite historické príklady, o ktorých sa zmieňuje rečník! Pozisťujte,
v akej miere zodpovedajú udalosti v Anglicku obavám rečníka? [ Ú ]
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5

Sans-culottes [sankülo], čiže bez nohavíc po kolená. Mestské obyvateľstvo
sa tak nazývalo, pretože na rozdiel od
šľachty, ktorá nosila nohavice po kolená, nosilo dlhé nohavice

6
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7

Pochod žien. 5. októbra 1789 sa vydal
hladujúci a pomsty sa obávajúci parížsky dav do Versailles, aby donútil kráľa
vrátiť sa do Paríža
Aké činitele podnecovali parížsky dav? Pre ktoré
politické sily bola táto udalosť
priaznivá a pre ktoré znamenala
hrozbu? [ S ]

„(...) Je značne pravdepodobné, že pšenica príde, ale nikto nevie, či nebude
meškať tri dni, pričom jediný deň meškania môže zapríčiniť povstanie. Musíme
čakať. Ako keby sme nemali toľko ryže, čím by sme mohli kŕmiť Parížanov štyripäť dní, ale ľud sa bojí smrti od hladu, keď nemá chlieb. Okresy mali predtým
veľký vplyv na ľud, preto navrhujem komisii, aby sme informovali ich predsedov.
(...) Je potrebné iba to, aby pokojne prijali túto novú a nezvyčajnú potravu: preto
potrebujem, aby predniesli upokojujúce prejavy. Požiadal som ich, a oni mi to
aj prisľúbili, že v prípade potreby presvedčia ľud, že je v jeho záujme zachovať
pokoj, že zásobovanie sa obnoví a vzburou neurýchli príchod chleba, a že môžu
zničiť Paríž, slobodu a ústavu, po čom tak túžili. Súhlasili s tým, že spolu s vojakmi
budú držať vzbúrencov a zlomyseľných na uzde a patričným spôsobom rozdelia
ryžu.“ (Záznam nového parížskeho starostu Baillyho, 5. september 1789)

8

Napíšte krátku správu (2-3 vety) o probléme, ktorý vykresľuje prameň! Akú úlohu
malo v politickom živote Paríža zásobovanie potravinami? Ako mienil nový starosta predísť kríze? O koho sa mohol opierať? Porovnajte situáciu s pomermi pred vypuknutím revolúcie a Maratovými novinovými článkami! [ Ú ]

9

„Dnes sa prejavila núdza v plnej nahote, pekárne sú obliehané, ľud nemá
chlieb (...) Kto môže pochybovať, že sme obklopení zradcami, ktorí sa snažia
o našu skazu? Čo spôsobuje náš neblahý osud? Hnev verejných nepriateľov, podlosť čiernych obchodníkov, alebo nevera úradníkov?“ (Z Maratovho článku v novinách Priateľ ľudu, 15. september 1789)

10

11

Ľudovít XVI. na vnútornom dvore paláca sľubuje, že sa presťahuje do Paríža,
čím upokojí dav. Panovníkovi výrazne
pomohol La Fayette, ktorý sa s národnou strážou pridal k davu smerujúcemu do Versailles
Prečo chcel dav donútiť kráľa, aby sa presťahoval do Paríža? Prečo La Fayette s národnou
gardou pomohol kráľovi? [ Ú ]

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 28

„Vydavateľovi Priateľa ľudu!
Pane! Vo Versailles usporiadali telesní strážcovia, dôstojníci flámskeho pluku
a iných plukov spolu s vodcami občianskej gardy nové orgie. Orgie, na ktoré istá
arcivojvodkyňa vzala aj dauphina (následníka trónu). Na ktorej si vytýčili protivlastenecké kokardy a nahlas si opakovali tajuplné slová sprisahania, aby zastrašili
hlavné mesto. (...)
Zistenia vydavateľstva:
Je jasné, že k orgii došlo a je nemenej jasné, že strach je všeobecný. Nemáme
k dispozícii fakty, aby sme mohli zistiť, či toto sprisahanie existuje. Ale nech je
to iba v predstavách, kto už dnes pochybuje o tom, že nepriateľ stojí pred bránami? Nemôže nás nečakane prekvapiť! Ako skutočný protištátny trestný čin možno
hodnotiť, že stále nezásobili hlavné mesto potrebným vojenským materiálom! (...)
nemôžeme stratiť ani chvíľu: každý dobrý občan musí byť vyzbrojený. (...) Národná stráž nie je taká hlúpa, aby necítila, že nikdy sa nesmie odtrhnúť od spoluobčanov, a keby sa jej dôstojníci natoľko pozabudli, že by vydávali nepriateľské
rozkazy, musia ich zadržať. Nakoniec, keď nebezpečenstvo bude bezprostredné,
je nám koniec, ak ľud nevymenuje tribúna a nedá mu k dispozícii ozbrojenú silu!“
(Marat)
Uveďte priame a nepriame politické ciele Marata! Vymenujte a analyzujte autorove prostriedky! Ako nazývame agitáciu tohto typu? Predstavte pomocou úryvkov
jednotlivé prostriedky! V čom sa mení obraz, keď fakty, ktoré spomína autor, porovnáte s tým, čo ste sa učili? [ Ú ]
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„Štát už dávno zápasí s najväčšími ťažkosPOKUS O RIEŠENIE
ťami. (...) Každodenné prostriedky sa miFINANČNÝCH PROBLÉMOV
nuli, ľud je zaťažovaný zo všetkých strán,
je pochopiteľné, že hoci najmenšie zvýšenie bremien pociťuje ako
neznesiteľné. Na to si nesmieme ani len pomyslieť. (...) Jestvuje ešte
jeden obrovský a rozhodujúci zdroj, ktorého použitie (...) možno zladiť s prísnym rešpektovaním vlastníctva. Týmto zdrojom nie je nič iné
než majetok cirkvi. (...)
Duchovenstvo nie je vlastníkom v tom zmysle ako ostatní vlastníci. Národ disponuje širokými právami nad všetkými svojimi orgánmi,
nad duchovenstvom zasa môže využiť vecné právo. Môže zlikvidovať
všetko, čo tento stav nahromadil, a čo sa zdá byť pre spoločnosť zbytočné, tento majetok sa tak stáva opätovne oprávneným vlastníctvom
národa. (...)
Nech je podľa zákona akokoľvek sväté nejaké vlastníctvo, zákon môže ochraňovať iba to, čo sa používa podľa vôle zakladateľov.
Všetci vieme, že užívateľom patrí v skutočnosti iba tá časť majetku,
ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie ich existencie. Ostatné je majetkom kostolov a chudobných. Keď národ zabezpečí ich existenciu,
majetok užívateľov nie je porušený, a keď berie na seba starosti kostolov a chudobných a s týmito hojnými zdrojmi sa poponáhľa pomáhať utisnutému štátu, postupuje podľa vôle zakladateľov a spravodlivosť neutrpí ujmu.“ (Návrh autunského biskupa Talleyranda, 10. október 1789)

ÚSTAVA Z ROKU 1791

Asignáta, cenný papier, z ktorého sa stáva bankovka

Aký problém chceli vyriešiť výpredajom
cirkevného majetku? Aké principiálne
prekážky mohli stáť v novom systéme pred takýmto riešením? Ako argumentuje Talleyrand
v prospech výpredaja cirkevného majetku?
Ako si predstavovali financovanie cirkevných
inštitúcií? Aké vzťahy medzi cirkvou a štátom
predpokladá tento návrh? Aké politické dôsledky mohla mať táto situácia? [ Ú ]

schválenie odkladné veto
Zákonodarné
národné
zhromaždenie

absolutistická
vláda

voľby
voľby

župy
voľby

biskupi
po župách

rozpad absolutizmu

kontrola

nezávislé
súdy

aristokracia,
šľachta

veľkoburžoázia

ústavná opozícia
stredné
meštianstvo

malomeštianstvo

kontrola

ministri

nepriami
voliči
(elektori)

kríza absolutizmu

kráľ

na dva roky

13

POLITICKÉ SMERY

vymenovanie

vymenovanie

12

Aký osud postihol asignáty? [ S ]

stavovská opozícia

armáda

29

stavovská opozícia
absolutistická
vláda

mestská masa
(sans culotti)

ústavná opozícia

voľby

na dva roky

voľby

voľby

voliči na základe cenzu
asi 4,3 milióna osôb

farári
po obciach

muži

nad 25 rokov

daň rovnajúca sa trojdňovej mzde

obyvateľstvo asi 28 miliónov osôb

ústavná monarchia

obce
ústavní
monarchisti

14

royalisti
girondisti

jakobíni

15

Francúzska ústava z roku 1791

Politické smery vo Francúzsku začiatkom 1790-tych rokov

Pomenujte podľa obrázku štátnu formu Francúzska!
Aké práva mal kráľ? V akej miere sa uplatnili v ústave
rôzne teórie štátu tej doby (rozdelenie vetiev moci, zastupiteľský systém a pod.)? Aký bol vzťah medzi panovníkom
a zákonodarným zborom? Analyzujte riadenie cirkevných
záležitostí! [ Ú ]

Vymenujte politické smery troch období! Aká je ich
spoločenská charakteristika? Ktoré skupiny sú proti
sebe? Aké zmeny možno pozorovať v týchto sporoch? Prečo? Opíšte na základe obrázku úlohu más! [ Ú ]
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POKLES VPLYVU ÚSTAVNÝCH
MONARCHISTOV

16

Kto a za akým účelom vydal
toto vyhlásenie? Ako vplýval
dokument na vnútropolitické pomery vo Francúzsku a na postavenie kráľa? [ Ú ]

„Jeho výsosť Cisár a Jeho výsosť kráľ Pruska (...) spoločne vyhlasujú, že súčasné
postavenie kráľa Francúzska považujú za predmet záujmu všetkých európskych
panovníkov. Ich výsosti dúfajú, že tento spoločný záujem upúta na seba pozornosť
veľmocí požiadaných o poskytnutie pomoci, a v dôsledku toho oslovené výsosti sa nezľaknú použitia najefektívnejších, ich sile zodpovedajúcich prostriedkov,
aby zabezpečili pre kráľa Francúzska plnú slobodu a upevnenie monarchistického vládnutia, čo zodpovedá tak právu panovníkov, ako aj blahobytu francúzskeho národa. (...) Ich výsosti (...) sú pripravené v zmysle spoločného porozumenia
okamžite konať navrhovanou a pre dosiahnutie cieľa potrebnou vojenskou silou.“
(Pilnitzká deklarácia, 27. august 1791)

„Pohrebný pochod kráľovstva“. V júni
1791 sa kráľ Ľudovít XVI. pokúsil
utiecť z Paríža, ale v mestečku blízko
Belgicka ho odhalili a dav ho prinútil
k návratu. Vďaka národnej stráži neutrpel ujmu

17

18

Ako mohol útek vplývať na
posudzovanie kráľovstva?
Ktorej politickej skupine sťažil
kráľ život plánovaným útekom?
Prečo dostal späť kráľ svoje panovnícke práva po tomto „úteku“? [ S ]

Vymenujte krivdy, o ktorých
hovorí kráľ! Ktoré z nich vyplývajú z ústavného poriadku
a ktoré zmeny presahujú jeho rámec? Aký bol vzťah kráľa k ústavným obmedzeniam? Akými argumentmi sa pokúšal kráľ postaviť
ľud na svoju stranu? Ktorému politickému smeru sťažil kráľ situáciu svojím stanoviskom? Prediskutujte, aký účinok mohlo mať
zverejnenie tohto textu vo francúzskej verejnej mienke! [ Ú ]

„Takto strážený kráľ sa považoval za zajatca vlastných stavov, veď ako ináč by
sme mohli nazvať postavenie kráľa, ktorý môže vydávať rozkazy svojim gardistom
iba vo veci pochodovania, ktorý nemôže vymenovať nikoho a ktorý je nútený sa
obklopovať takými osobami, o ktorých vie, že chcú zle jemu i jeho rodine?
Panuje duch klubov, presakuje všade, tisíce a stále viac ohováračských a buričských novín a článkov opakujú len to, čo tieto kluby hovoria, a pripravujú verejnú mienku na to, čo chcú tieto kluby dosiahnuť. Národné zhromaždenie nikdy
nemá odvahu vystupovať proti týmto prechmatom, ktoré sú vzdialené od skutočnej slobody, stráca svoju dôveryhodnosť, dokonca aj silu, ktorú by potrebovalo,
aby mohlo urobiť krok späť a zmeniť to, čo považuje za potrebné napraviť. (...)
Francúzi, toto ste chceli, keď ste posielali do Národného zhromaždenia svojich
zástupcov? Želali ste si, aby miesto monarchického vládnutia, pod ktorým národ
rozkvital 1400 rokov, prevzala anarchia a despotizmus klubov?“ (Z kráľovho vyhlásenia, 20. jún 1791)

Spoločná činnosť troch stavov

19

Kedy sa zrodila táto ilustrácia? Prečo nemohla byť aktuálna roku 1791? [ Ú ]
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Masaker na Marsových poliach znamenal v histórii francúzskej revolúcie míľnik. Národná garda vedená
prívržencami ústavnej monarchie strieľala do davu na jednom z najväčších otvorených priestranstiev v Paríži.
Od tejto chvíle sa urýchlila izolácia skupiny prívržencov ústavnej monarchie, ktorá bola dovtedy vedúcou silou
revolúcie.
Prečo vypukol tento konflikt? Dvoch mužov dav zlynčoval, pretože udalosti sledovali spod drevenej tribúny,
odkiaľ sa mohli pozerať aj pod sukne žien. Starosta vyslal národnú gardu, aby rozohnala dav. Zazneli výstrely.
Dodnes je sporný počet obetí. Udalosť sa nazýva masakrom na Marsových poliach.

Hľadiská

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

Prediskutujte, aký význam má v prípade historickej udalosti (napr. masakra
na Marsových poliach) bezprostredná príčina jej vypuknutia a jej neskoršia interpretácia! [ Ú ]

„V nedeľu 17. prišlo na Marsove polia ešte viac zbojníkov a rozkolníkov s petíciou (s požiadavkou vyhlásenia republiky). Najprv obesili jedného úbohého invalidného vojaka a učňa parochniarskeho majstra, s odôvodnením, že podrývali
oltár vlasti, potom im odťali hlavu a chystali sa ich nosiť dokola po uliciach ako
krvavé zástavy. Došiel tam pán La Fayette. Jeden človek na neho vystrelil z bezprostrednej blízkosti; puška však nevystrelila, človeka zadržali a podarilo sa rozohnať aj tento druhý dav. Ten istý večer zloduchovia z iných zbojníckych skupín
opäť išli na Marsove polia, znova vykrikovali a podpisovali. Miestna moc, ktorú
informovali, uznala, že nakoniec sa musí uchýliť k násiliu. Vyhlásili mimoriadny
stav, rozviazali červenú zástavu (...) a rozkolníci ďalej hádzali kamene (...) Vtedy
národná garda otvorila paľbu. Zavraždili pätnásť-dvadsať ľudí, (...)“ (Opis markíza
Ferriéresa, 1791)

20

Ako videl udalosti autor? Kde možno autora zaradiť politicky? Na základe čoho
to možno zistiť? Na základe doteraz získaných znalostí opíšte historickú úlohu La
Fayetta! Porovnajte doteraz známe zdroje o masových demonštráciách a udalosti streľby do davu! [ Ú ]

21
Masaker na Marsových poliach
Porovnajte, ako hodnotí udalosť kresba a text! [ Ú ]
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5. Radikalizácia revolúcie a zrod novej tyranie
VYPOVEDANIE VOJNY Potom, čo sa rozšírila správa
o kráľovom úteku, panovníci Rakúska a Pruska vyzvali ostatných európskych panovníkov, aby poskytli
Ľudovítovi XVI. pomoc (Pilnitzká deklarácia, 1791).
V Paríži rástol strach zo zásahu veľmocí. V novozvolenom Zákonodarnom národnom zhromaždení nastal
konflikt v otázke vojny a mieru. Kráľ bol prívržencom
vypovedania vojny, pretože veril vo víťazstvo veľmocí. Aj girondisti podporovali vojnu, pretože dúfali, že
francúzske víťazstvo prinavráti veľkosť národa, uvoľní
vnútorné napätie a rozšíri revolúciu (export revolúcie).
Ústavní monarchisti boli proti vojne, lebo sa obávali
posilnenia pozícií radikálov. Panovník odvolal vládu
ústavných monarchistov a vymenoval novú pod vedením girondistov. Zákonodarné národné zhromaždenie
vypovedalo vojnu Habsburskej ríši (20. apríl 1792).
PÁD MONARCHIE Panovník sa čoskoro dostal do
konfliktu so svojou vládou, pretože vetoval vojnové prípravy. Vzápätí opätovne vymenoval vládu
ústavných monarchistov. V lete 1792 vnikli rakúske
a pruské vojská na územie Francúzska. Ich veliteľ sa
vyhrážal vyplienením Paríža pre prípad, ak by sa niečo stalo panovníkovi. Tento postoj naladil masy úplne proti kráľovi. Parížania sa pod vedením jakobínov
a za podpory girondistov vybrali ku kráľovskému palácu a obsadili ho (10. august 1792). Kráľ utiekol do
budovy Zákonodarného národného zhromaždenia,
ktoré ho pod tlakom davu zbavilo moci a zadržalo.
Kráľ a ústavná monarchia tým vo Francúzsku padli.
Zákonodarné národné zhromaždenie sa rozpustilo,
a nariadilo zvoliť nový zákonodarný zbor, Konvent.
Voľba konventu – bez cenzu – sa uskutočnila v období hnevu ľudu proti kráľovi. Radikálne sily tak získali
výraznú prevahu. Ústavní monarchisti sa do konventu
ani nedostali. Pravicu tvorili girondisti, ľavicu zasa
jakobíni (strana Hora). (Výrazy pravica-ľavica vznikli v období francúzskej revolúcie; v zákonodarnom
zbore obsadili radikáli ľavú stranu od predsedajúceho, umiernení zasa pravú.) Členovia oboch táborov
pochádzali z podobných spoločenských skupín, ale
girondisti trvali na politickej a hospodárskej slobode
vybojovanej v revolúcii. Jakobíni však rátali s podporou ľudových más a boli ochotní obmedziť túto slobodu. Väčšina poslancov nepatrila ani k jednej skupine
(„močiar“) a hlasovala podľa momentálneho pomeru
síl.
V novej situácii riadil výkonnú moc prostredníctvom svojich výborov a komisárov priamo Konvent,
preto bola táto moc vždy v rukách konventnej väčšiny. Tento systém nezaručil vzájomnú kontrolu vetiev
moci, preto sa v ňom skrývala možnosť tyranie.
ODRAZENIE PRVÉHO ÚTOKU A JEHO DÔSLEDKY
Pruská a rakúska armáda prenikala zo smeru Belgicka víťazne. Parížsky ľud sa pripravoval na boj. Strach
z útočníkov prešiel do hystérie voči vnútornému ne-
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priateľovi. Pod vplyvom radikálnych tribúnov (napr.
Dantona) chodil dav po meste a schytával tisíce aristokratov, duchovných a dobre oblečených ľudí, väčšinu
z nich vo väzení zabili (september 1792). Teror síce
zastrašil nepriateľov revolúcie, avšak podnietil aj proces sklamania z revolúcie.
Pri Valmy na ceste do Paríža zastavili revolučné
pluky pruskú armádu (20. september 1792). Bitka
bola iba menšou zrážkou, no o to väčší bol jej politický význam. Konvent totiž vyhlásil republiku práve
v tento deň.
Po ústupe nepriateľa Konvent postavil kráľa pred
súd. Proces sa stal miestom pre politický boj medzi
silami v Konvente. V záujme získania podpory parížskeho davu, ktorý žiadal kráľovu smrť, jakobíni sa
postavili za rozsudok smrti. Girondisti zo začiatku odporovali, no potom ustúpili. Rozsudok smrti pre kráľa
aj tak závisel iba od niekoľkých hlasov. Ľudovíta XVI.
verejne popravili (21. január 1793). Neskôr poslali
pod gilotínu aj viacerých členov kráľovskej rodiny
(napr. Máriu Antoinettu a kráľovho malého syna).
Francúzske vojská medzitým postúpili a pri Rýne
dosiahli nad pruskými a rakúskymi silami významné víťazstvo (Jemappes, november 1792). Revolučné
Francúzsko chcelo pokračovať v dobyvačnej politike
absolutizmu. Okrem zabezpečenia prirodzených hraníc (Rýn, Alpy, Pyreneje) sa stalo heslom aj rozšírenie
slobody.
Vojakov povzbudzoval aj nacionalizmus, národné cítenie zosilnené počas revolúcie. Po výdobytkoch revolúcie a vojenských úspechoch boli hrdí na
to, že sú Francúzi. Pojem nového francúzskeho národa bez ohľadu na majetkové pomery a náboženskú
príslušnosť zahŕňal celé spoločenstvo francúzskych
občanov a vylúčil nepriateľov revolúcie (napr. royalistických emigrantov, vzbúrencov). Prijal však tých,
ktorí sa pridali k revolúcii: Bretóncov, Provensalčanov i alsaských Nemcov. Všetkým poskytli občianske
práva, ale vyžadovali prevzatie francúzskeho jazyka. Značnú časť menšín včlenili do národa a revolúcia sa stala tvorcom jednotného francúzskeho národa.
Úspechy revolučného Francúzska vyvolali obavy
Angličanov a ostatné feudálne mocnosti tiež podnietili konať. Pod vedením Anglicka, Pruska a Habsburskej
ríše vznikla protifrancúzska koalícia (1793). Útokom
z viacerých smerov už francúzska armáda nedokázala čeliť. Povinná vojenská služba vyvolala protivládne nálady u roľníkov, ktorí boli pre materiálne ťarchy
vojny a prenasledovanie duchovných aj tak naladení
proti Parížu. Na viacerých miestach vypukli roľnícke
povstania, najkrvavejšie boje boli v okolí Vendée.
V krízovej situácii žiadali jakobíni – v súlade s požiadavkami parížskeho davu - mimoriadne opatrenia,
ktoré by boli obmedzovali vlastníctvo a individuálne
slobody (napr. maximalizácia cien, okamžité potrestanie zradcov). Girondistom sa nechcelo podľahnúť
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tlaku ulice. Začiatkom júna 1793 demonštroval parížsky dav pred Konventom a vynútil si zadržanie
girondistických poslancov. (Neskôr ich popravili.)
Konvent postavil do čela výborov, ktoré mali v rukách
výkonnú moc, radikálnych jakobínov (Robespierre,
Saint-Just, Marat).
JAKOBÍNSKA DIKTATÚRA Jakobíni nariadili ľudové
povstanie, čiže všeobecnú vojenskú povinnosť. V záujme zabezpečenia vojenského materiálu povolili
zhabanie zásob. Po vidieku chodili revolučné oddiely
a zbierali nováčikov, potraviny a suroviny. V záujme
toho, aby sa nezhoršovali životné podmienky mestského obyvateľstva, zaviedli nútený kurz pre asignáty
a maximalizovali ceny a mzdy.
Po týchto opatreniach sa roľnícke povstania rozšírili, zadržanie girondistov zasa spôsobilo povstanie
vo vidieckych mestách (Lyon, Bordeaux a pod.). Vidiek neprijal nadvládu Paríža. Rozvinula sa občianska
vojna. Jakobíni zaviedli teror (september 1793). Moc
sa sústreďovala v rukách Výboru pre verejné blaho.
Revolučné súdy a vymenovaní komisári mohli poslať
na smrť kohokoľvek. (Prostriedkom teroru bol napríklad zákon o podozrivých.) Pomocou teroru, ktorý si
vyžiadal životy desiatok tisíc ľudí, sa podarilo potlačiť povstania. Armáda, ktorá medzitým vzrástla na
takmer miliónovú silu, odrazila útok koalície (Fleurus, jún 1794).
Jakobínsky Konvent vypracoval novú ústavu (leto
1793). Na základe Rousseauových predstáv sa snažili
uskutočniť priame zastúpenie ľudu. Tento nový zákonodarný zbor by boli volili každý rok a vo väčšine otázok chceli usporiadať referendum. V záujme skutočnej rovnosti kládla ústava za úlohu štátu živenie najchudobnejších a vytvorenie možnosti vzdelávania pre
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každého občana. Zavedenie ústavy však odložili. Na
zastrašovanie ľudí, ktorí sa búrili proti tvrdým opatreniam, naďalej považovali za potrebný teror.
Jakobínski vodcovia potom, čo zlikvidovali svojich politických protivníkov, videli hlavného nepriateľa vo svojich radoch. V boji o vedúce pozície najprv
Robespierre v spojení s umiernenými (Danton) zúčtoval s extrémistami, ktorí požadovali väčšiu rovnosť
a ešte bezuzdnejší teror. Následne udrel aj na umiernených. Moc sa dostala do rúk čoraz menšej skupiny. Nebolo možné zastaviť teror. Obžalovaným už
odopreli aj možnosť obrany a verejného pojednávania. Vyhľadávali stále nových nepriateľov, ktorých posielali pod gilotínu. Každý sa triasol od strachu, lebo
nevedel, kedy na neho udrie moc. V tejto atmosfére
niekdajší jeho druhovia – v spojenectve s niekoľkými
poslancami Konventu - obžalovali Robespierra a jeho
prívržencov. Dav, ktorý bol z hrôzovlády sklamaný,
im neposkytol podporu, a tak ich popravili (júl 1794).
Diktatúra jakobínov padla.
DIREKTÓRIUM Nový Výbor pre verejné blaho s viacerými starými členmi zrušil mimoriadne zákony
z čias diktatúry (odsúdenie podozrivých, maximalizácia cien a pod.) a právomoci tohto výboru sa obmedzili. Využijúc vojenské úspechy uzavreli s členmi koalície mier (1795), ktorý potvrdil významné francúzske územné zisky (napr. Belgicko, Holandsko, územia
pri Rýne).
Konvent vypracoval novú ústavu (1795). Snažili sa
o pevnú a ústavnú moc majetných vrstiev, a extrémistov (royalistov a jakobínov) držali ďaleko od moci.
Nový základný zákon tak znamenal obnovu ústavy
z roku 1791, ale zákonodarstvo bolo dvojkomorové
a výkonnú moc dostalo päťčlenné Direktórium.

Archív

„Nadišiel čas novej križiackej výpravy, čas križiackej
výpravy univerzálnej slobody. Ľud, ktorý po šesťsto rokoch poroby vybojoval svoju slobodu, potrebuje vojnu, aby sa upevnil. (...)
Smer, za ktorým ideme, je presným opakom toho, čo vedie k úspechu. (...)
Darmo prijímajú zákon proti emigrácii, keď za hranicami zostáva zachované centrum kontrarevolúcie! (...) Buď vykynožíme zo seba všetok súcit so vzbúrenými
kráľovskými kniežatami, alebo sa zriekneme každého zákona proti emigrácii! (...)
Povstania a nepokoje sa ustálili iba kvôli vodcom. (...) Považujete za neopatrnosť,
keď udriete? Sama opatrnosť to diktuje! Všetko zlé, všetok zmätok, ktorý kvári
Francúzsko, anarchiu, ktorá neustále generuje nespokojnosť, zmiznutie našich kovových peňazí, pokračovanie emigrácie, ohniská vzbury, to všetko riadia francúzske kráľovské kniežatá! Uhaste tieto ohniská, hľadajte tých, ktorí ich živia, a keď
im zostanete v pätách, skončia sa aj problémy!
Obávate sa, že svojou rozhodnosťou obrátite proti sebe cudzie mocnosti? Už
som vám dokázal, že k tejto tajuplnej emigrácii mohlo dôjsť výlučne preto, lebo
do dnešného dňa ste nemali odvahu alebo ste nechceli prijať opatrenia hodné
francúzskeho národa a donútiť cudzie mocnosti, aby skoncovali s podporou vzbúrencov! (...)“ (Z Brissotovho prejavu, november 1791)

1

VYPOVEDANIE VOJNY
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2
Brissot, najvýznamnejší predstaviteľ
girondistov
Načrtnite mocenské a vojenské postavenie Francúzska v čase zrodu prameňa! Vymenujte Brissotove argumenty
v prospech vojny! Čo očakáva od
vojny rečník? [ Ú ]
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3

Robespierre, najvýznamnejší vodca
jakobínov

4

„(...) Podobne ako pán Brissot, aj ja sa oduševňujem za takú vojnu, ktorá sa
vedie za rozšírenie vlády slobody, a šťastný by som sa odovzdal rozkoši, aby som
vymenoval všetky jej zázraky. Keby osud Francúzska závisel odo mňa, a keby som
mohol využiť jeho vojenskú silu a zdroje, už dávno by som bol poslal armádu (...),
a bol by som rozbil putá Holanďanov; takéto výpravy sú mi totiž po vôli. Pravda,
nebol by som vyhlásil vojnu povstaleckým poddaným, len by som im bol zobral
chuť, aby sa schádzali, a nebol by som dopustil, aby najnebezpečnejší a nám najbližší nepriatelia im pomáhali a spôsobili tak v našej krajine vážne problémy.
Ale v súčasnej situácii mojej vlasti sa nepokojne obzerám a kladiem si otázku,
či tá vojna bude skutočne taká, akú nám sľubuje oduševnenosť; a pýtam sa, kto ju
chce, ako a za akých okolností?
(...) tento návrh na vojnu je dôsledkom plánu, ktorý už dávno pradú vnútorní
nepriatelia našej slobody (...)“ (Z vystúpenia Robespierra po Brissotovi)
Zistite Robespierrov názor na export revolúcie! Vysvetlite, prečo nepovažuje vypovedanie vojny za aktuálne? [ Ú ]

„(...) Citlivo na mňa vplývali tieto dôkazy náklonnosti Tvojej výsosti voči mne,
ktoré môžu byť pre môj národ užitočné. V tomto momente, keď napriek tomu, že
som schválil novú ústavu, strany otvorene plánujú likvidáciu všetkých pozostatkov
monarchie, s dôverou sa obraciam na Vás. Už som sa obrátil na cisára, na cárovnú
Ruska, na kráľov Španielska a Švédska, a vykreslil som im ideu hlavného mocenského usporiadania Európy podporovaného ozbrojenými silami, ako najlepšiu
metódu na udržiavanie tunajších rozkolníkov na uzde, na vytvorenie želateľných
pomerov a na zabránenie tomu, aby naše problémy sa rozšírili aj v iných krajinách Európy. Dúfam, že Tvoja výsosť prijme moje predstavy a udrží tento krok,
ku ktorému som sa uchýlil, v najväčšej tajnosti. Zrejme pochopíte, že pre známe
okolnosti som nútený prejavovať čo najväčšiu opatrnosť. (...)“ (Z listu Ľudovíta XVI.
pruskému kráľovi, december 1791)

5
6

Anglická karikatúra o jakobínovi, ktorý
premeriava korunu

Zhrňte charakteristické rysy vzťahov medzi francúzskym kráľom a feudálnymi
mocnosťami! Čo chce týmto listom dosiahnuť panovník? Prečo podporoval Ľudovít XVI. vojnu? [ S ]

Ktoré časti kresby ukazujú postoj
karikaturistu k jakobínom? [ S ]

„(...) chceme dať na vedomie obyvateľom tohto kráľovstva dôvody, ktoré primäli týchto dvoch panovníkov konať a pohnútky, ktoré ich viedli. Potom, čo v Alsasku a Lotrinsku svojvoľne zlikvidovali práva a majetky nemeckých kniežat, porušili a zvrátili poriadok
a zákonnú vládu, proti svätej osobe Kráľa a jeho výsostnej rodine spáchali násilné činy, ktoré deň čo deň zopakovali a ustálili, uzurpátori moci prekročili všetky hranice, keď začali proti Jeho výsosti Cisárovi nespravodlivú vojnu a napadli jeho provincie nachádzajúce sa v Nizozemsku. Táto agresia zasiahla aj niektoré časti Nemeckej ríše (...) rovnako dôležitým cieľom je (...) likvidovať anarchiu
vo vnútri Francúzska, treba skoncovať s útokmi proti trónu a oltáru, treba znovu
nastoliť zákonnú moc, treba vrátiť Kráľovi jemu prislúchajúcu bezpečnosť a slobodu a vytvoriť pre neho takú situáciu, aby mohol jemu patriacu zákonnú moc
vykonávať. (...)
(...) aby mohol pracovať v záujme svojich poddaných, podľa svojich sľubov
a tak, ako to považuje za dobré. (...)
Mesto Paríž a každý jeho obyvateľ bez rozdielu je povinný (...) neodkladne sa
podrobiť kráľovi. Ich cisárske a kráľovské výsosti za každú udalosť kladú zodpovednosť na ramená každého člena národného zhromaždenia, župného, okresného, parížskeho mestského vedenia a národnej gardy (...), ktorí zodpovedajú svojím životom, postavením pred vojenský súd, bez nádeje na milosť (...) keď vystavia kráľa, kráľovnú a kráľovskú rodinu najmenšiemu násiliu (...), Paríž bude podrobený vojenskej pomste a vyplieneniu (...)“ (Z manifestu kniežaťa z Braunschweigu a hlavného veliteľa rakúskych a pruských vojsk tiahnucich proti Francúzom,
25. júl 1792)
PÁD MONARCHIE

7

Vymenujte
argumenty
a požiadavky z manifestu!
S akým zámerom napísali manifest? Vyznačte tú časť v texte,
ktorá dokazuje, že knieža chcel
znovu nastoliť absolutizmus! Aký
účinok mohla mať manifestácia v Paríži, ktorý sa obával útoku? [ Ú ]
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8
Dav a dobrovoľníci obsadzujú Tuillerie (10. august 1792). Kráľ požiadal o ochranu Národné zhromaždenie, ktoré však vynieslo proti nemu obvinenie
Pripravte na základe obrazu správu o udalosti! Aké skupiny možno rozoznať na obraze? Aký vplyv mali udalosti na
politické pomery a na voľbu nového zákonodarného zboru, Konventu? [ Ú ]
Zákonodarné národné zhromaždenie

girondisti

Konvent

ústavní monarchisti

royalisti

jakobíni

väčšina nepatriaca k skupinám
hlasuje za silnejšiu skupinu

girondisti

jakobíni

mestský dav

väčšina nepatriaca k skupinám
(močiar)
hlasuje za silnejšiu skupinu

Pomer síl v Konvente

„(...) celý francúzsky ľud skríkne rovnako ako Parížania: ideme proti nepriateľovi, ale nenecháme zbojníkov
za sebou, aby pozabíjali naše ženy a deti.“ (Marat)

Ktoré politické skupiny boli zastúpené v Konvente? Porovnajte to s pomerom síl v Zákonodarnom
národnom zhromaždení! [ Ú ]
K čomu povzbudzuje Marat? Aké emócie a obavy
zneužíva? [ S ]

ODRAZENIE PRVÉHO ÚTOKU
A JEHO DÔSLEDKY

O čom hovorí tento prameň?
Aké boli príčiny týchto udalostí? Kto sa na nich zúčastnil?
Aký bol vzťah medzi účastníkmi?
Aký bol postoj autora voči udalostiam? [ Ú ]
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„Jedna skupina, nevedno na koho podnet, vyhlásila, že neopustí Paríž, kým
väznice sú plné zradcov (lebo takto nazývali každého, koho zadržiavajú v rôznych väzniciach a kostoloch), ktorí sa po odchode toľkých občanov môžu aj
vzbúriť, a neoslobodia iba Jeho výsosť, ale uskutočnia aj úplnú kontrarevolúciu.
V snahe predísť takémuto vývoju spolu s početnými Marseillčanmi a Brestčanmi
demonštroval aj dav sans-culottov (...) v sprievode najatých vrahov strany. Za jasania zdivočeného davu tu zmasakrovali viacerých refraktérnych kňazov (ktorí sa
postavili proti moci) (...) Zabili stosedemdesiat ľudí z tých, ktorých sem doviezli od
desiateho. Potom prešli do väznice Abbey, kde zmasakrovali veľmi veľa väzňov,
medzi ktorými bolo mnoho veľavážených osobností.
Poslanci okamžite vyslali šiestich delegátov, aby zistili, či sa dá zabrániť týmto
hrôzam. (...) sotva sa im podarilo utiecť.“ (Z listu anglického očitého svedka Georga Monroa, 1792)

9
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11
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Územie obsadené r. 1793

RAK

Povstania na začiatku r. 1793

Jemappes
1792

Povstania na konci r. 1793
Paríž

< 30%
30–50%

1794
KE

N

IZ

Paríž
Paríž

Lyon

Percentuálny pomer
podľa žúp

ÚS

ZE

MS

KO

Valmy

Nantes

FRANCÚZSKE

Vendée

KRÁĽOVSTVO

Francúzska armáda
1792

O

Rý
n

Územie obsadené r. 1794

1792

Lyon

1793

Bordeaux

1794

Bordeaux

51–70%

Nepriateľská armáda
1792

> 70%

Marseille

12
13

1794

Marseille Toulon

Veľké masakre

Percentuálny pomer duchovenstva, ktoré zložilo sľub, podľa žúp,
a symbol royalistických povstalcov
Aké bolo územné rozloženie odporu duchovenstva?
Aké bolo politické postavenie jednotlivých oblastí na
základe mapky? S akými činiteľmi môžu súvisieť pomery
predstavené na mapke? [ Ú ]

14
O čom informuje prameň?
Vysvetlite, ako vznikla táto
situácia! Ktoré slovesá v texte
opisujú správanie davu? Charakterizujte vzťah revolúcie a náboženstva! Aké ideové a politické
následky mal tento vzťah? [ Ú ]

15

1793

1793
Napoleon

Vojenská situácia Francúzska v rokoch 1792–1794
V ktorých obdobiach bola priaznivá a kedy bola ťažká
vojenská situácia pre Francúzov? Analyzujte vojenskú
úlohu vnútorných povstaní! Ako sa zlepšovala či zhoršovala
vnútropolitická situácia v rokoch 1793–1794? [ Ú ]

„(...) dav sa chopil páčidla a kladiva a rozbíjal relikvie, pred ktorými ešte pred
šiestimi mesiacmi kľačal. Ľahko ho bolo presvedčiť, že kostoly treba premeniť na
sklady, z kalichov a krížov možno robiť peniaze, z pozlátených mreží delové gule
a z medených anjelov delá (...) Výpravu proti najsvätejším prejavom náboženstva
a umenia sprevádzala neskrotná dobrá nálada a hlasný smiech (...) Ľud sa zapájal do nových orgií s výkrikmi a hrdý na to, že sa striasol jarma náboženstva. Rehotali sa, vyrevovali nadávky a spovednice hádzali na hranicu. Prostitútka zaliečavo ukazovala svojmu chlapíkovi napoly spálenú podobizeň nevinnej Zuzany;
oltárna sviatosť zasa poslúžila nad obchodom opravára obuvi ako odkvap.“ (Mercier: Nový Paríž, 1793)

16
„2. Nasledujúcich ľudí možno považovať za podozrivých: Po prvé tých, ktorí sa svojím správaním, kontaktmi, rečami či písomnými prejavmi ukazujú byť prívržencami tyranie či federalizmu (girondistov) a nepriateľmi slobody. Po druhé tých, ktorí nie sú schopní (...)
preukázať zdroj svojej obživy a plnenie občianskych povinností. Po tretie tých,
ktorým odmietli vydať potvrdenie o vlastenectve. Po štvrté tých štátnych úradníkov, ktorých Konvent alebo jeho poverenci prepustili z funkcie, (...) tí manželia,
manželky, otcovia, matky, synovia, dcéry, bratia, sestry a agenti šľachticov a emigrantov, ktorí neprehlásili, že podporujú revolúciu. (...)
10. V prípade potreby môžu občianske a trestné súdy zadržať a poslať do vyššie uvedených väzníc také osoby, o ktorých zistili, že nemožno proti nim zostaviť
obžalobu, alebo ktorých oslobodili spod obžaloby.“ (Zo zákona o podozrivých,
september 1793)
JAKOBÍNSKA DIKTATÚRA

Vymenujte tých, na ktorých sa vzťahuje tento zákon! Ktoré doterajšie výdobytky revolúcie ruší tento zákon? Teoreticky koho nebolo možné zadržať na základe tohto zákona? [ Ú ]
Anglická karikatúra o Robespierrovi pod gilotínou
Aký je odkaz karikatúry okrem toho, že odsudzuje teror? [ S ]
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„5. Každý občan rovnako môže zastávať akýkoľvek úrad. Slobodné národy počas volieb nepoznajú inú príčinu na uprednostňovanie
niekoho, než cnosť a nadanie. (...)
7. Nemožno zakázať vyjadrenie myšlienky a názoru, či už cez
tlač alebo inou cestou, rovnako právo pokojného zhromažďovania
a náboženskej slobody. (...)
11. Každé opatrenie, ktoré proti človeku neurobia v prípadoch
a vo formách, ktoré určuje zákon je svojvoľné a tyranské, ten, proti komu chcú opatrenie zaviesť násilím, má právo brániť sa silou. (...)
16. Vlastnícke právo spočíva v tom, že každý občan môže slobodne využívať svoj majetok, príjmy, ovocie svojej práce a šetrnosti,
a slobodne nimi môže narábať. (...)
21. Verejná podpora je svätou dlžobou. Spoločnosť je povinná živiť nešťastných občanov, či už tým, že im poskytuje prácu, alebo tak,
že zabezpečí obživu pre tých, ktorí nie sú schopní pracovať.
22. Vzdelanie potrebuje každý. Spoločnosť musí urobiť všetko
pre rozvoj vzdelanosti a školy musí sprístupniť každému občanovi.“
(Z ústavy z roku 1793, ktorá nikdy nevstúpila do platnosti)
Porovnajte ústavy z roku 1793 a z r. 1791! V ktorých oblastiach vidno rozdiely? Porovnajte obsah ústavy s jakobínskou politikou! [ Ú ]

„Ústava by bola priaznivá len pre atentáty proti slobode, pretože
nie je schopná ich zlikvidovať...“ (Saint-Just)
Zhrňte krátko dôvody jakobínskeho vodcu na pozastavenie ústavnosti! Prediskutujte, v akej miere je tento postoj udržateľný, aké
hrozby v sebe skrýva? Porovnajte Saint-Justovu argumentáciu s politickou
skutočnosťou jakobínskeho obdobia! [ Ú ]

Zmasakrovanie lyonských žien. Ich „hriechom“ bolo,
že sa snažili žiadať milosť pre občanov odvlečených
do väzenia
Prečo mohol byť teror bezuzdný? [ Ú ]
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Jakobínska diktatúra a teror
Aké boli príčiny vzniku teroru? Zozbierajte z obrázku dôsledky teroru! Čo umožnilo zlikvidovať teror? [ Ú ]
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Mária Antoinetta vo Versailles (maľba) a na voze, ktorý
ju vezie na popravu (Davidova kresba)
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„Toto slovo (suverenita ľudu) sa zdalo natoľko kolosálne
iba preto, lebo francúzska duša, ešte plná royalistických
povier, považovala za svoju povinnosť vybaviť ho dedičstvom všetkých pompéznych symbolov a absolútnej moci, ktoré prepožičiavali taký lesk uzurpovanej suverenite. (...) A ja zasa hovorím, že v takom tempe, ako sa šíri osvietenstvo, ako sa
vzďaľujeme od čias, keď sme si mysleli, že vieme, pričom sme v skutočnosti iba
chceli, tak sa vráti suverenita do svojich skutočných medzí, veď, opakujem, suverenita ľudu vôbec nie je neobmedzená a mnohé velebené a veľavážené systémy,
vrátane toho, za ktorý sme sa vždy najviac angažovali, sa budú zdať skôr mníšskou koncepciou, zlým projektom totálnej moci, než republikou. Je to často smutné pre slobodu, pustošivé pre verejné záležitosti rovnako ako pre súkromný život.“ (Abbé Sieyès, 1795)
DIREKTÓRIUM

21

Pripomeňte si, čo ste sa učili o pojme – suverenita ľudu!
Porovnajte to so Sieyèsovým názorom! Ako a prečo zmenil svoj
názor niekdajší abbé? [ Ú ]
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Porovnajte systém direktória
so štruktúrou ústavy z roku
1791! Aké problémy chceli vyriešiť? [ Ú ]

voľby

voľby

voliči na základe cenzu
muž

nad 21 rokov

platca daní

asi 6 miliónov osôb
obyvateľstvo asi 28 miliónov

Jakobíni odôvodňovali zavedenie a neobmedzené zosilnenie teroru vnútorným a vonkajším nebezpečenstvom číhajúcim na Francúzsko. Časť historikov to prijíma ako nutné zlo, ktoré zachránilo revolúciu. Odporuje tomu fakt, že prevažná časť popráv sa udiala po vonkajších a vnútorných víťazstvách. Navodzuje sa otázka:
proti komu a čo bránili jakobíni? Prevažná väčšina obetí teroru patrila k roľníkom a mešťanom, neboli to prívrženci starého poriadku. Obmedzovanie a neskôr ignorovanie slobody nemožno kvalifikovať za záchranu revolúcie. Teror pritom nebol iba prostriedkom na riešenie problémov, ale sám vyvolal odpor a hrozivo zužoval tábor prívržencov revolúcie.
Prediskutujte, či možno zachrániť slobodu terorom? Aký účinok majú obrovské obete? Aký je vzťah medzi slobodou
zachránenou terorom a slobodou, za ktorú bojovali ľudia na začiatku revolúcie? [ Ú ]

Kráľa a jeho rodinu zavreli v augustových dňoch do väznice Temple. Ľudovíta čoskoro oddelili od rodiny.
Jeho osud sa stal jednoznačne politickou otázkou, ktorá bola súčasťou zápasu medzi girondistami a jakobínmi.
Keďže si parížsky dav želal kráľovu smrť, Robespierre a jeho druh žiadali kráľovu smrť, aby rozšírili svoj vplyv
na úkor girondistov. Tí boli nútení ustúpiť a panovníka odsúdili a popravili (21. január 1793). O kráľovom živote hlasoval Konvent dva razy: najprv v pomere 387:334, potom v pomere 361:360.
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Poprava Ľudovíta XVI.
Ako reaguje dav na kráľovu
smrť? [ Ú ]

„Následne v hmle zimnej noci vrátili Ľudovíta do samoty jeho stredovekej
väznice.
V Konvente mohol predniesť svoj názor každý poslanec, a keď to dlho-predlho trvalo, mohlo sa začať hlasovanie. (...) Poslanci rad radom predstúpili, aby vyriekli svoj rozsudok, pričom ľudia na galérii volali na slávu tým, ktorí hlasovali za
kráľovu smrť a nadávali tým, čo boli proti. Paríž bol rozrušený strachom a vzrušením. V kaviarňach ľudia uzatvárali stávky na výsledok hlasovania, pričom kolovala poplašná správa, že gróf z Artois (kráľov brat) sa vrátil a čoskoro vypukne royalistické povstanie.
Rozsudok o vine bol takmer jednohlasný, ale ako majú potrestať Ľudovíta?
Návrhy na referendum o tejto otázke zavrhli sčasti pre obavy z občianskej vojny.
Niektorí poslanci hlasovali za smrť kráľa, ale žiadali vykonanie rozsudku odložiť.
Iní boli za vyhnanstvo. Pri druhom zrátaní hlasov o jeden hlas prevážili poslanci, ktorí žiadali bezvýhradnú smrť. Nešťastným spôsobom vyšiel rozhodujúci hlas
v prospech kráľovej smrti na kráľovho bratranca, niekdajšieho orleánského kniežaťa Egalitého, čo spôsobilo zdesenie aj u jakobínov. (...)
Ľudovíta zobudili o druhej po polnoci, aby mu oznámili, že umrie. Požiadal
o tri dni odkladu a takého spovedníka, ktorý neprisahal vernosť ústave. Jeho prvú
požiadavku odmietli, druhú splnili. Kráľ strávil deň a noc tým, že sa pripravoval na
smrť.“ (John Haycraft: Po stopách francúzskej revolúcie, 1989)
„Povstalci z 10. augusta sa nemali v úmysle uspokojiť iba s týmto: kráľa treba odsúdiť. Je isté, že v tomto momente ešte neboli k dispozícii nezvratné dôkazy o zrade Ľudovíta XVI. V očiach revolucionárov však bol v každom prípade vinný. Problém je dvojaký. Starostlivo treba odlíšiť spisy vhodné na dokázanie kráľovej viny, ktoré sa objavili až neskôr, od dokumentov verejnosti. Žalobné spisy ľudia nepoznali. Avšak aj bez formálnych dôkazov boli presvedčení, že kráľ zradil
(...) Koblenzský manifest braunschweigského kniežaťa, o ktorom sa parížsky dav
dozvedel 1. augusta, sa vyhrážal tým, že »hlavné mesto napadne vojensky a zrovná ho so zemou«. Vlastenci chceli nepriateľa predbehnúť. Povstanie bolo, ešte raz
opakujeme, obrannou reakciou. (...)
Ľud sa chcel pomstiť za svojich mŕtvych a potrestať sprisahancov. Preto vytvorili takzvaný trestný súd zo 17. augusta, ktorého úlohou bolo »rozhodovať vo veci
trestných činov spáchaných 10. augusta«. Ale či sa mohli uspokojiť s tým, aby vynášali súd nad vykonávateľmi, pričom hlavného vinníka nechajú odísť beztrestne?
Tieto myšlienky, ktoré sa hmlisto objavovali v hlavách jednoduchých sans-culottov, sformuloval presne Prudhomme v novinách La Révolutions de Paris z 25. augusta 1792.
Je desivé, napísal Prudhomme, že mestské úrady stále povoľujú Ľudovítovi
XVI. nosiť meč; je však ešte viac zvláštne, že robia toľko kriku okolo stráženia človeka, voči ktorému už mal začať trestný súd proces. (...) Tak napríklad popravený
D´Anglemont právom mohol povedať svojim sudcom: »Páni, my sme boli bandou
zbojníkov hodných trestu smrti, ale náš vodca je vo vašich rukách – a čo s ním
robíte? Prečo nie je medzi nami? (...)«“ (Albert Soboul: Proces s Ľudovítom XVI.,
1966)
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Gilotína sa stala prostriedkom popravy
počas revolúcie, pretože podľa „vynálezcu“, doktora Guillotina spôsobovala
menšiu bolesť ako skoršie prostriedky
a jej používanie si nevyžadovalo odborné znalosti
Porovnajte a prediskutujte
postoje dvoch uznávaných
historikov o súde s kráľom! Aký
je ich hodnotový systém, čo vyzdvihujú a čo nechávajú bokom,
ktoré príčiny a dôsledky posúvajú do popredia? Ako zobrazujú
pramene kráľa? Ktorý prameň ho
opisuje skôr ako osobnosť a ktorý
ako politika? [ S ]
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6. Vláda a pád Napoleona
UCHOPENIE MOCI Direktórium sa snažilo o konsolidáciu. Darmo sa však usporiadali finančné záležitosti (znížila sa inflácia) a usporiadali sa majetkové
pomery, politické skupiny a spoločenské sily, ktoré
bojovali roky proti sebe, len ťažko sa vzdávali svojich plánov. Nebolo možné dodržiavať ústavné rámce, pretože by ich boli zneužívali raz pravicoví, raz
ľavicoví extrémisti, ktorí by sa boli striedali pri moci
po každoročných voľbách. Direktórium dokázalo
udržať moc len prekročením zákonov, iba ozbrojenou silou. Pokračovali aj v rozpínavej politike, veď
to bolo populárnym dedičstvom revolúcie. Vzrástol
význam armády a najmä vojenských vodcov. Viacerí
členovia Direktória videli východisko v silnej výkonnej moci. Preto podporovali nadaného a úspešného
generála Bonaparteho (Napoleona), ktorý pomocou vojenskej sily uskutočnil štátny prevrat (puč,
1799).
SYSTÉM KONZULÁTU Napoleon dal zákonodarnému
zboru vypracovať novú ústavu, ktorá mu v podstate
zaručovala plnú moc, no snažil sa zakryť diktátorský
charakter moci: pri dvoch spolukonzuloch bol Napoleon prvým konzulom. Jeho moc bola prijateľná preto,
lebo väčšina spoločnosti (mešťania, roľníctvo) už bola
unavená z krvavých politických bojov. Očakávala od
moci mier, pokoj a politickú stabilitu. Za výmenu bola
ochotná zriecť sa politických slobôd v prospech moci,
ktorá však v zásade neporušovala jej záujmy.
Vo vnútornej politike sa snažil Napoleon upevniť
občianske pomery. Uznal a uzákonil zmeny vo vlastníckych pomeroch z čias revolúcie (napr. to, že mešťania a roľníci sa dostali k pôde). Občiansky zákonník
(Code Civil) z roku 1804 zabezpečoval fungovanie
občianskej spoločnosti (individuálna sloboda, rovnosť
pred právom, sloboda vlastníctva). Založil Francúzsku
národnú banku (1800) a posilnil novú menu, ktorá
vznikla počas direktória, frank. Vytvoril systém štátnych univerzít a stredných škôl. S pápežstvom uzavrel
konkordát a tak usporiadal postavenie cirkvi (1801).
Dosiahol, aby pápež uznal právo francúzskeho štátu
na zasahovanie do cirkevného života (napr. vymenovanie biskupov), zároveň sa štát postaral o fungovanie
cirkvi (napr. plat duchovných) a zastavil obťažovanie
cirkvi.
ÚSPEŠNÝ VOJVODCA Napoleon sa dostal k moci
najmä vďaka popularite, ktorú získal svojimi vojenskými úspechmi (porazenie Rakúšanov v Taliansku
v rokoch 1796-1797). Národ unavený z revolúcie nechcel stratiť národnú slávu získanú v revolúcii.
Vojenské úspechy Napoleona spočívali v jeho geniálnych vojvodcovských schopnostiach a v armáde
zdedenej po revolúcii. Francúzska revolúcia vytvorila skutočnú masovú armádu, ktorú povzbudzovala národná idea a v ktorej podmienkou postupu boli
schopnosti, a nie pôvod. Podstatou taktiky armády
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bola pohyblivosť: v bitkách sa dostala do prevahy
vždy na rozhodujúcich miestach. Zosúladil jednotlivé druhy zbraní a dobre využíval najmä delostrelectvo. Napoleon túto armádu ešte rozvíjal ďalej. Jeho
vojaci boli z neho nadšení. Počas výprav žil s nimi,
mnohých poznal osobne, najodvážnejších odmenil
a povýšil. V riskantných chvíľach sa do boja aj sám
zapojil.
Napoleon považoval za svojho najväčšieho nepriateľa Anglicko. Proti Angličanom bola zameraná
nepriamo aj dobrodružná egyptská výprava (17981799). Rád by bol získal kontrolu nad cestami vedúcimi do anglických kolónií, najmä do Indie. Nepodarilo
sa mu však utŕžiť Angličanom ranu, naopak, anglické
loďstvo rozprášilo francúzske námorné sily. Anglicko
vytvorilo z kontinentálnych mocností novú koalíciu.
Napoleon však porazil Rakúšanov (Marengo, 1800)
a Anglicko bolo nútené dočasne požiadať o mier
(Amiens, 1802).
CISÁRSTVO Napoleon sa nechal roku 1804 korunovať za cisára. Zbavil tým svoj absolutizmus masky
konzulátstva. Dokonca sa zabúdalo aj na revolučné
dedičstvo, vznikla nová aristokracia, ktorá lipla na tituloch. Zmenil sa aj zahraničnopolitický cieľ: cisár
sa snažil o európsku hegemóniu, pričom sa nestaral
o vyčerpanosť krajiny. Objavila sa aj snaha založiť dynastiu, hoci európski panovníci videli v Napoleonovi
nielen vojvodcu, ktorý sa vyšplhal, ale aj človeka revolúcie.
Súboj s Veľ kou Britániou pokračoval. Koalície,
ktoré zosnovali Angličania, Napoleon na pevnine rad
radom porazil (Slavkov-Austerlitz, 1805; Jena, 1806;
Friedland, 1807; Wagram, 1809). Nedokázal však
poraziť Angličanov. V námornej bitke pri Trafalgare
(1805) porazil francúzsku flotilu admirál Nelson, ktorý sa smrteľne zranil. Zlyhala tak posledná šanca na
obsadenie ostrovnej krajiny. Neúspešná bola aj kontinentálna blokáda vyhlásená v Berlíne, ktorá zakazovala európskym krajinám obchodovať s Anglickom
(1806). Angličania totiž obchodovali so svojimi kolóniami a Latinskou Amerikou .
NAPOLEONOV PÁD Pre európske národy znamenali
napoleonské vojny a zásobovanie armád čoraz väčšiu
ťarchu. Proti dobyvateľovi sa práve pod francúzskym
vplyvom rozvinulo národné sebavedomie, Napoleon musel čeliť aj odporu (Španielsko). Historické
dynastie napriek sérii porážok neuznávali Napoleona, ktorý svojvoľne posúval európske hranice a svojich príbuzných a vojvodcov vymenovával za kráľov.
Darmo si vynútil u porazeného Františka I. ruku jeho
dcéry Márie Lujzy, čím sa dostal do príbuzenského
vzťahu s najstaršou európskou panovníckou dynastiou
Habsburgovcov. Vo Francúzsku sa prejavovali znaky
únavy, začalo byť jasné, že neustále vojny neslúžia
záujmom krajiny.
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Pre porušenie kontinentálnej blokády začal Napoleon vojnu proti Rusku (1812). Proti obrovskej Napoleonovej armáde, do ktorej posielali vojakov aj podmanené krajiny, použili Rusi pod velením generála
Kutuzova taktiku vypálenej zeme. Cisár dokázal zvíťaziť pri Borodine, obsadil aj Moskvu. Ale ruský cár
nepožiadal o mier, čím sa Napoleon stal v meste väzňom svojho úspechu. Rusi podpálili aj Moskvu, preto pre tuhú zimu a zásobovacie problémy Napoleon
začal ustupovať. Rusi však dosiahli nad zvyškom francúzskej armády rozhodujúce víťazstvo (prechod cez
rieku Berezina).
Napoleonov neúspech znova postavil európske
veľmoci do jedného šíku proti nemu. Proti koaličným silám utrpela Napoleonova armáda zostavená
z mladých regrútov pri Lipsku porážku (1813). V tejto „bitke národov“ padlo okolo stotisíc ľudí. Nasledujúci rok bol cisár nútený bezpodmienečne kapitulovať. Poslali ho do vyhnanstva na ostrov Elba, odkiaľ
sa však vrátil, no vyčerpaná krajina nemala šancu:
roku 1815 pri Waterloo utrpel Napoleon definitívnu porážku. Zomrel vo vyhnanstve na vzdialenom
ostrove Sv. Heleny, ktorý bol anglickou kolóniou
(1821).
VIEDENSKÝ KONGRES A SVÄTÁ ALIANCIA Po napoleonských vojnách otvorili veľmoci novú kapitolu
v dejinách diplomacie: do Viedne zvolali konferenciu o povojnovom usporiadaní (1814–1815). Víťazi
mali tri základné ciele: znovunastolenie moci tra-

41

dičných panovníckych dynastií, trvalé usporiadanie
mocenských pomerov a zastavenie revolučných procesov.
Po porážke Francúzska výrazne zosilnelo Rusko. Preto sa Anglicko snažilo za podpory ostatných
kontinentálnych mocností zastaviť rozšírenie ruského
vplyvu. Podarilo sa to iba čiastočne: Rusi si mohli
ponechať, ba aj rozšíriť dobyté poľské územia, získali Fínsko i Besarábiu. Ako protiváhu podporovali
Angličania posilnenie Rakúska a Pruska. (Rakúsko
dostalo Benátky a Lombardsko, Prusko zasa Porúrie.)
Z podobných príčin neporobili porazené Francúzsko.
Avšak krajiny, ktoré mohli Francúzi ohrozovať, posilnili pridaním územia: Holandsko získalo Belgicko,
Sardínske kráľovstvo zase Janov. Veľká Británia zosilnela v kolóniách (India, Kapská zem) a získala strategické body v Stredozemnom mori (Malta, Iónske
ostrovy).
Na viedenskom kongrese uzavreli feudálne veľmoci, Rusko, Rakúsko a Prusko tzv. Svätú alianciu, ku
ktorej sa pridala väčšina európskych krajín (Anglicko
nie). V záujme potlačenia revolučných a národných
hnutí si sľúbili vzájomnú pomoc a spoluprácu. Prijali aj právo ozbrojeného zasahovania (intervencie).
Reakčné veľmoci, ktoré bránili zmenám a chceli zachovať feudálny systém, sa schádzali v nasledujúcich
desaťročiach pravidelne na kongresoch a konzultovali o medzinárodných záležitostiach. Tým síce zastavili revolučné hnutia, ale zabránili aj vypuknutiu väčších konfliktov.

Archív
UCHOPENIE MOCI

1
Napoleon presadzuje svoju moc v Rade 500 (1799)
Ktorý typický moment udalosti vyzdvihuje obraz? Ako nazývame prevzatie moci na tento spôsob? Aké činitele (spoločenské, politické, vojenské, osobné) zohrali úlohu pri úspechu akcie? [ Ú ]
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prvý konzul

SYSTÉM KONZULÁTU
riadenie
armáda
riadenie

ministri

súdy

vymenovanie
štátna rada

zahraničné veci
vymenovanie

nominovanie

dvaja konzuli

senát
(80 členov)

riadenie

tribúni

zákonodarcovia

rokovanie

schválenie

zákonodarný zbor
voľby

župy

nepriami voliči
(elektori)

referendum

voľby

voliči

2

Pomenujte štátnu formu,
ktorá je tu zobrazená! Ktoré sú ústavné a ktoré diktátorské
rysy tejto štátnej štruktúry? [ S ]

Zistite na základe prameňa,
ako sa vo Francúzsku nazývala zákonodarná a výkonná
moc! Vymenujte právomoci šéfa
výkonnej moci. Analyzujte vzťah
medzi výkonnou a zákonodarnou mocou! [ Ú ]

3

4
5
PRÁVA ZARUČENÉ V CODE CIVIL:
§ individuálne slobody
§ rovnosť pred zákonom
§ sloboda vierovyznania
§ civilné manželstvo
§ sloboda vlastníctva
§ sloboda zamestnania

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 42

muž

nad 21 rokov

obyvateľstvo asi 28 miliónov osôb

„25. Nové zákony možno vyhlasovať len vtedy, keď ich navrhla vláda, oboznámila s nimi Tribunát a Zákonodarný zbor ich schválil.
26. Návrhy zákonov predložené vládou pozostávajú z článkov. V priebehu
rozpravy o návrhu môže vláda všetky stiahnuť a zmeniť. (...)
39. Vláda je zverená trom konzulom, ktorí sú vymenovaní na 10 rokov a kedykoľvek ich možno znovu zvoliť. (...) Ústava vyhlasuje občana Bonaparteho za
prvého konzula, (...)
41. Zákony vyhlasuje prvý konzul; on vymenúva a odvoláva podľa vlastnej
vôle členov Štátnej rady, ministrov, veľvyslancov a iných diplomatov, dôstojníkov
suchozemských a námorných síl, členov miestnej verejnej správy a vládnych splnomocnencov pri súdoch. (...) on vymenúva občianskych i trestných sudcov, ale
odvolávať ich nemôže.“ (Z ústavy z roku 1799)
„144. Muž môže uzavrieť manželstvo len po dovŕšení 18 rokov, žena po dovŕšení 15 rokov.
145. Cisár však má právo z vážnych príčin toto obmedzenie zrušiť.
146. Manželstvo nejestvuje bez súhlasu.
203. Manželia sa prostredníctvom manželskej zmluvy zaväzujú, že sa budú
navzájom živiť, budú si pomáhať a deti vychovávať.
205. Deti sú povinné svojich rodičov a iných predkov živiť, ak sú na to odkázaní.
212. Manželia sú povinní byť si verní, musia si pomáhať a opatrovať sa.
213. Manžel musí manželku chrániť, manželka musí manžela poslúchať.
227. Manželstvo sa rozpadne: 1. Keď jeden z manželov zomrie; 2. Zákonne
vyrieknutým rozvodom; 3. Po odsúdení jedného z manželov na trest, ktorý znamená občiansku smrť (zväčša doživotie).“ (Úryvok z Code Civil, 1804)
Vymenujte hlavné rysy rodinného modelu doby! V akej miere znamená zmenu oproti stredoveku? V čom sa líši tento model od súčasného? Aký je význam
toho, že otázku upravuje občiansky zákonník? Opíšte na základe prameňa postavenie žien! [ Ú ]

Prediskutujte, prečo sú jednotlivé práva dôležité z hľadiska fungovania občianskej spoločnosti! [ S ]
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Napoleonov odchod
1
bez armády
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Alexandria

7

Územia obsadené Britmi r. 1792

Napoleonova výprava do Talianska a Egypta
Aké ciele sledoval počas jednotlivých výprav Napoleon? Aké boli perspektívne
ciele výprav? Aké možnosti vytvárali tieto výpravy pre Francúzsko? Aké hrozby
skrývala v sebe egyptská výprava pre Napoleonove vojská? [ Ú ]

„Musíme žiť na náklady nepriateľa, neprepadli sme ich preto, aby sme im priniesli poklady...“ (Člen Direktória Carnot, „organizátor víťazstva“)
„Vojaci! Ste otrhaní a zle živení. Vláda vám dĺži veľa a nedokáže dať nič. Vaša
trpezlivosť a odvaha, ktorú ste prejavili medzi týmito skalami, je obdivuhodná.
Ale neprinesie vám slávu, nevrhne na vás jediný lúč slávy! Ja vás chcem zaviesť
na jednu z najplodnejších rovín sveta. Pod vašu nadvládu sa dostanú bohaté provincie a veľké mestá. Tam nájdete svoju česť, slávu a bohatstvo! Vojaci talianskej
armády, máte odvahu a výdrž?“ (Bonaparteho manifest k vojakom talianskej armády, 1796)

Anglická karikatúra o výprave Francúzov do Talianska
Z čoho si uťahuje karikatúra? Čo vieme o spôsobe,
akým pozbierali poklady do Louvre a British Museum? [ Ú ]
Aká je súvislosť medzi zásobením francúzskej armády
a jej dobývačnými aktivitami?
Porovnajte to s argumentmi, ktoré zazneli v diskusii o vypovedaní vojny v roku 1792! Aký je rozdiel medzi stanoviskom Carnota
a Bonaparteho? [S ]

8

9

„Prisahám, že budem brániť územnú celistvosť republiky, rešpektovať zákony konkordátu a slobodné vierovyznanie, rovnosť pred zákonom, politické a občianske slobody, neodvolateľnosť predaja národného majetku, dane a clá vyrubím len pri dodržiavaní zákonov, ponechám
inštitút Rádu čestnej légie, počas môjho vládnutia nebudem mať na zreteli nič
iné, než záujmy, šťastie a slávu francúzskeho ľudu.“ (Napoleonova prísaha pri
korunovácii)

Dokážte na základe prísahy,
že cisárstvo nezrušilo výdobytky revolúcie! [ S ]

„Na druhý deň, 2. decembra, duneli delá už keď sa brieždilo. Všimli sme si, že
cisár umiestnil málopočetnú jednotku po pravom krídle; vytvoril tak nepriateľovi
pascu, aby ľahko mohol obsadiť Tilnitz, prešiel cez potok Goldbach a tiahol na
Gross-Reigen, aby po obsadení cesty z Brna do Viedne odrezal im cestu ústupu.
Rakúšania a Rusi padli do pasce, lebo na nešťastie zhromažďovali veľké sily pri
Tilnitzi. (...)
Cisár, ktorého sme nechali na Pratzenskej vysočine, zišiel odtiaľ so Soultovými
jednotkami, celou gardou, pešiakmi, jazdectvom i delostrelectvom utekal k Tilnitzu, kde od chrbta napadol nepriateľské oddiely, na ktoré útočil z čela maršal
Davout. Vtedy sa dostali rakúske a pruské ťažkopádne vojská medzi dva ohne,
opanoval ich neskutočný zmätok, a každý hľadal cestu úniku. Niektorí utekali
zmätene do močiara, ale naši pešiaci ich odtiaľ vyhnali; iní dúfali, že sa zachránia,
na ceste medzi dvoma jazerami; naša jazda ich však prepadla a zmasakrovala,
nakoniec najväčšia časť nepriateľa, hlavne Rusi, hľadala možnosť prechodu po
ľade jazera. Bol dosť hrubý a 5-6000 ľudí v usporiadanom rade sa aj dostalo do
prostriedku Satchanského jazera, keď Napoleon dal delostrelectvu príkaz strieľať
do ľadu. Ten popraskal na mnohých miestach, bolo počuť strašný praskot! Voda sa
cez praskliny valila a čoskoro prekryla tabule ľadu, a tisíce Rusov spolu s koňmi,
delami, vozmi sa pomaly ponorilo do hlbín. (...)“ (Spomienka generála Marbota
na bitku pri Slavkove)

Zistite, v akej politickej a vojenskej situácii sa odohrala
bitka pri Slavkove! Vymenujte
kroky, ktoré urobil Napoleon
v záujme víťazstva! Ktoré z nich
možno zaradiť medzi prejavy typického napoleonského vojnového umenia? [ Z ]

CISÁRSTVO
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Územie pripojené k Francúzsku do r. 1811
Štáty závislé od Francúzska
Štáty donútené k spojenectvu
Kontinentálna blokáda

more

Protifrancúzske povstanie

VEĽKÁ
BRITÁNIA

Amiens
1802

FRANCÚZSKE

Napoleonove výpravy 1805–1811

13

Čo chce dosiahnuť toto
nariadenie? Aké opatrenia
tomu slúžia? Zoraďte ich podľa toho, ktorej oblasti života sa
dotýkajú! Prediskutujte šance na
realizáciu a úspešnosť blokády!
[S]

14

Anglická karikatúra o anglicko-francúzskych vzťahoch
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Pripravte na základe mapy
tabuľku o Napoleonových
výpravách (hlavný nepriateľ, bitky, výsledky)! Prečo bola potrebná séria výprav? Aký bol cieľ
kontinentálnej blokády? Akým
záujmom slúžila a aké porušila?
Hodnoťte na základe mapy mocenské postavenie Francúzska!
[Ú]
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Malta (VBr.)

„1. Vyhlasuje sa blokáda Britských ostrovov.
2. S Britskými ostrovmi je zakázaný každý druh obchodu a každý kontakt.
Listy napísané do Anglicka anglickým ľuďom či v anglickom jazyku a balíky sa
nedoručujú a skonfiškujú.
3. Každého Angličana, nech je akéhokoľvek pôvodu či hodnosti, ktorého
nájdeme na našom či na spojencami obsadenom území, budeme považovať za
vojnového zajatca.
4. Každý obchod, každý tovar, každý majetok, nech je akéhokoľvek druhu,
ktorý tvorí majetok Angličana, treba zhabať. (...)
7. Žiadnu loď, ktorá prichádza z Anglicka či z jeho kolónií, alebo ktorá tam
bola po vyhlásení tohto dekrétu, neslobodno prijať v žiadnom prístave.
8. Každú loď, ktorá predchádzajúce pravidlo obchádza falošným vyhlásením,
treba obsadiť a zhabať loď i celý jej náklad, ako keby to bolo anglické.“ (Kontinentálna blokáda, 21. november 1806)

Akú úlohu prisudzoval karikaturista obom štátom? [ Ú ]
Verejné spaľovanie pašovaného britského tovaru

15

O čom všetkom svedčí táto
udalosť? [ Ú ]

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 44

2011.06.09. 13:14

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

45

Ústup Veľkej armády v Rusku
V akom stave boli Napoleonove vojská? Pre aké činitele sa dostala armáda do takejto
situácie? [ Ú ]

16
„V Európe sú štyri veľmoci (...) na čele stojí Francúzsko, je
silnejšie než ktorákoľvek iná, dokonca je schopné postaviť sa na odpor všetkým. Naša krajina zjednocuje ľudí a bohatstvo. Z troch krajín,
s ktorými sa delí o európsky vplyv, dve sú jej súpermi a prirodzenými nepriateľmi.
Tretia, ktorú delia od nej obrovské územia, priamo vôbec nie je jej nepriateľom,
ale nepriamo áno, ako prirodzený nepriateľ najstarších spojencov Francúzska.
Je potrebné, aby odteraz Rakúsko nesusedilo priamo s Francúzskom a štátmi
založenými Francúzmi, a aby výmenou za benátsky štát, Tirolsko, za majetky vo
švábskej krajine a za nároky vzťahujúce sa na susedné štáty sme mu dali Valašsko,
Besarábiu a najsevernejšiu časť Bulharska. Rusi sa tak stanú prirodzenými súpermi
a nepriateľmi Rakúska, ktoré však nájde vo Francúzsku prirodzeného spojenca.“
(Talleyrandov list cisárovi, 1805)
NAPOLEONOV PÁD

Pripravte tabuľku o veľmocenských snahách tejto
doby! Zistite, akú funkciu zastával vtedy Talleyrand a čo robil
v politike predtým! Zoraďte Talleyrandove návrhy! O akej zmene zahraničnopolitickej orientácie sa snažil presvedčiť cisára?
V čom sa zhodujú a v čom sa
líšia predstavy Talleyranda a cisára? [ P ]

17

R U

„Armáda sa bezodkladne pohla z Moskvy. V tejto kolóne bolo 140 tisíc ľudí
Aké typické rysy súvekéa približne 50 tisíc všelijakých koní, prvých stotisíc na čele – s ruksakmi, v plnej
ho vedenia vojny zahŕňa
výzbroji, s 500 delami a 2000 delostreleckými záprahmi – ešte pripomínalo sve- prameň? Zoraďte typické rysy 18
toznámych víťazov. Ostatní sa však podobali skôr na tatársku hordu po úspeš- francúzskej armády počas prvej
nom plienení. Tu v troch či štyroch líniách, v nekonečnej diaľke v úplnom zmätku etapy ústupu! Ako sa menil stav
19
išli koče, vozy, bohaté záprahy a rôzne dopravné prostriedky. Tu vojnová korisť: armády počas ústupu? [ Ú ]
ruské, turecké a perzské zástavy, tam bradatí ruskí
sedliaci, ktorí viedli alebo sprevádzali našu korisť
Moskva
Územie pripojené k Francúzsku
Borodino
na vozoch, ktoré naložili všeličím, čo sa len dalo
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Štáty donútené k spojenectvu
2
Osobitne na seba upozorňoval v ustupujúcej
181
Königsberg
Severné
2
armáde dav ľudí rôznej národnosti, bez zbraní,
VEĽKÁ
181
TVO
more
S
rovnošiat a sluhov. Ľudia nadávali v rôznych jaV
O
Ľ
BRITÁNIA
KRÁ
KÉ VARŠAVSKÉ
zykoch, vykrikovali a bitkou poháňali chudé kone
US
R
P
ARCIKNIEŽATSTVO
pred elegantnými záprahmi. Tie boli naložené buď
Lipsko
Á
Waterloo
5
1
8
potravinami, alebo korisťou zachránenou pred po1
y
Helen
R Í
1815
Sv.
ŠA
v
žiarom (...), zdalo sa, že to je nejaká karavána, blúo
4
diaci kmeň alebo ešte viac, že vidíš pred sebou
181
Paríž
Viedeň
PORÝNSKA
starovekú armádu, ktorá sa vracia z dobyvačnej
Elba
H
AB
Á RÍŠA
S B U RSK
vojny so zajatcami a korisťou...“ (De Ségur: MosÚNIA
kovská výprava v roku 1812)
S

ne m
ore

os
tr

K

EK
R Á Ľ O V STV O

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 45

R Í Š A

Panovníci dosadení Napoleonom

SK

Protifrancúzske povstanie

EL

PA
NI

Š

Č

815
n1
leo
po

Sledujte vojenské udalosti vedúce k Napoleonovmu pádu! V čom sa líšila výprava do Ruska
od skorších Napoleonových výprav? Aké zmeny
v mocenskom postavení Francúzska ukazuje mapa?
[Ú]
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20

„V mene nedeliteľnej a najsvätejšej Trojice! Ich výsosti
Cisár Rakúska, Kráľ Pruska a Cár všetkej Rusi v dôsledku veľkých udalostí, ktoré boli pre vývoj Európy v posledných troch rokoch typické (...) Slávnostne vyhlasujú, že jediným cieľom týchto nariadení je (...)
1. V zmysle tých bodov Svätého písma, ktoré každému človeku prikazujú zjednocovať sa vo zväzku bratstva, považovať sa navzájom za rodákov, budú si pomáhať a podporovať sa pri každej príležitosti a na každom mieste: voči svojim poddaným a armádam navzájom sa budú cítiť ako otcovia a budú ich povzbudzovať na
ochranu viery, mieru a spravodlivosti.“ (Z ústavy Svätej aliancie, 1815)

21

„I. Všetky štáty, ktoré ako súčasť európskej aliancie sa nachádzajú v revolučnom stave a pre iné krajiny znamenajú nebezpečenstvo, prestávajú byť členmi
aliancie, kým sa nenastolí poriadok.
II. Mocnosti neuznajú žiadne zmeny vykonané nezákonnými vládami.
III. Keď ktorýkoľvek štát bude považovať blízkosť druhého štátu za nebezpečnú, najprv bude vystupovať prehováraním, potom, ak to bude potrebné, zbraňou.“
(Z uznesení kongresu Svätej aliancie v Troppau, 1820)

VIEDENSKÝ KONGRES
A SVÄTÁ ALIANCIA

Európa po viedenskom kongrese

Nárast územia štátov oproti roku 1789

Fínske
arcikniežatstvo

Francúzska hranica navrhovaná r. 1814
– Spojené nizozemské kráľovstvo
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Pripravte tabuľku o teritoriálnych ziskoch jednotlivých
ríš! Analyzujte ríšske záujmy,
ktoré sú za teritoriálnymi zmenami! Ako sa zmenila veľmocenská
rovnováha oproti stavu v 18. storočí? Aké mocenské spojenectvo
označuje mapa? Ktoré štáty zostali mimo a prečo? [ Ú ]

A TLANTICKÝ

22

Ktoré mocnosti uzavreli
alianciu? Ktoré zostali mimo
aliancie a prečo? Aký bol základný cieľ aliancie? Aké práva zakotvili mocnosti v záujme uplatňovania svojich záujmov? [ Ú ]
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Dve strany viedenského kongresu:
rokovania a plesy. Na prvej veľkej
konferencii v dejinách diplomacie rozhodovali v zákulisí panovníci a vplyvní
diplomati (Metternich, Talleyrand)

23

Prečo znamenal viedenský
kongres obrat v dejinách
diplomacie? Aké trvalé výsledky
priniesol kongres? [ Ú ]
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Hľadiská

Napoleon je všeobecne známou postavou histórie. Jeho prívrženci obdivujú malého človeka, ktorý dosiahol
vynikajúcu kariéru, veľkého vojvodcu i organizátora štátu. Menej v ňom vidia tyrana a vojaka, ktorý vypálil celú
Európu, alebo človeka, ktorý pošliapaval slobodu národov.

Vyhodnoťte Napoleonovu historickú úlohu! Čo všetko prispelo ku
zvyšovaniu Napoleonovej popularity a čo ju udržiava dodnes? [ Ú ]

„Pre otca bol cisár iba milovaný vojvodca, ktorého obdivoval a pre
koho sa obetoval. Pre Mariusa znamenal viac. Bol osudom predurčeným kováčom francúzskej jednoty, ktorá vo svetovláde nahradila
rímsku jednotu. Nástupca (...) Karola Veľkého, (...) Richelieua, Ľudovíta XIV. a Výboru pre verejné blaho, ktorý má akiste aj svoje škvrny,
chyby, ba čo viac, aj hriechy, čiže je to človek. Je však vznešený aj vo
svojich chybách, vynikajúci aj v škvrnách a obrovský aj v hriechoch.
Predstavoval predurčeného muža, ktorý donútil každý národ, aby nás
spomínal takto: veľký národ. Znamenal ešte viac: sám stelesňoval
Francúzsko, keď dobyl Európu mečom, ktorý uchopil pevne, a podmanil si svet, pričom rozsieval svetlo. Marius videl v Bonapartem
tohto oslňujúceho ducha, ktorý bude vždy tam, na našich hraniciach
a bude chrániť našu budúcnosť. Tyran, ale diktátor, taký tyran, ktorý
vyvieral z Republiky a zhŕňal celú revolúciu. Napoleon bol v jeho
očiach stelesneným ľudom, ako Ježiš, Boh, ktorý sa stal človekom.“
(Victor Hugo: Bedári, 1862)

Čo znamenal Napoleon pre románovú
postavu Mariusa? Podľa akých hľadísk
možno zoradiť vyzbierané činitele? Skúste vydedukovať z prameňa aj postoje autora románu, Victora Huga! [ Ú ]

24

Dve tváre Napoleona (z mnohých). Na jednom obraze
vojvodca a politik, ktorý sa chystá na veľké činy, „vyvolenec Prozreteľnosti“. Na druhom je Napoleon po
najkrvavejšej bitke doby, ktorá si vyžiadala viac ako
stotisíc obetí (kresba anglického karikaturistu)

26

Opíšte obe zobrazenia Napoleona! Koľko tvárí mohol mať ešte Napoleon? [ Ú ]

27

25

„Čo však mňa oddeľuje od Heineho, to je jeho nekonečný obdiv
k Napoleonovi. Básnikovi síce odpustím zbožňovanie Napoleona,
veď samotný Napoleon bol ako báseň, ale nikdy neodpustím filozofovi, že miluje skutočného Napoleona. Milovať tohto! Potom radšej
milujem našich panovníkov s výmenou stráže patriacou do hudobného bazáru (...) Ostatní mi totiž môžu vziať iba slobodu, ale tomuto ju
môžem dať sám. Mať rád hrdinu, ktorý má rád iba seba, hráča šachu
bez srdca, ktorý nás potrebuje iba ako šachovú figúrku, a zahodí nás,
keď vyhral partiu. Prečo je to tak, že blázni mali vždy najradšej toho,
kto by sa im mal hnusiť? Zakaždým, keď Boh chcel urobiť z namyslených ľudí malých, vždy im poslal veľkých ľudí. (...)
Napoleon (...) dobre pochopil nemecké vlády. Vedel, že Nemec
sa rád stane sluhom, len aby aj on mal sluhu. Z nemeckých kniežat
urobil neobmedzených vládcov voči ich poddaným, preto sa za výmenu stali jeho poddanými (...)“ (Börne: Parížske listy, 1831)
Aké politické zmeny uskutočnil Napoleon v nemeckých krajinách?
Ako sa odzrkadľujú jeho činy v pohľade na neho? [ S ]
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7. Hnutia a idey v prvej polovici 19. storočia
HNUTIA V DVADSIATYCH ROKOCH Proti systému
vytvorenom vo Viedni vypukli prvé revolučné hnutia
v 20. rokoch 19. storočia na juhu Európy. V Španielsku, potom v Neapolskom kráľovstve donútili dôstojníci panovníkov, ktorí pomocou Svätej aliancie opäť
získali absolútnu moc, aby vydali ústavu. Hnutia dôstojníkov bez masovej podpory rýchle potlačil francúzsky, resp. rakúsky zásah (intervencia). Od tohto
času sa však nepokoje v Taliansku ustálili.
Počas gréckeho boja za slobodu (1821–1829) už
fungovanie Svätej aliancie nebolo dokonalé, pretože
sa dynastická solidarita a mocenské záujmy dostali do konfliktu. Boj za slobodu naznačoval preskupovanie balkánskych pomerov. Osmanská ríša stále
slabla a mocenské vákuum, ktoré vznikalo na Balkáne, chcelo vyplniť Rusko. Keď sa Gréci vzbúrili proti
tureckej nadvláde, Rusko sa poponáhľalo na pomoc
národnému hnutiu, pretože zoslabením Turkov sa mu
ponúkala možnosť získať úžiny, ktoré znamenali východ na teplé moria (Bospor, Dardanely). Angličania
a Francúzi tomu chceli zabrániť, ale otvorene – ani
pre tlak domácej verejnej mienky – nemohli vystúpiť
v prospech Turkov, ktorí krvavo utláčali kresťanských
Grékov. Zasiahli na strane Grékov (a tak aj Rusov)
a ich flotila porazila Turkov (Navarino, 1827). Pri uzatváraní mieru však zabránili tomu, aby Rusi získali
príliš veľ kú prevahu v regióne. Napätie súvisiace so
zoslabením Tureckej ríše, tzv. východná otázka sa
však nevyriešila.

REVOLUČNÁ VLNA R. 1830 Parížska revolúcia mala
v Európe veľký vplyv. Situáciu využili Belgičania
a odtrhli sa od Holandska. Francúzska vláda chcela predísť vojne a v snahe upokojiť veľmoci vyhlásila, že v rozpore s tradíciami zahraničnej politiky francúzskej revolúcie nechce pripojiť toto územie k Francúzsku. Belgicko sa stalo samostatnou ústavnou monarchiou. Jeho nezávislosť garantovali veľmoci (najmä Anglicko). Revolúcia vypukla aj vo viacerých nemeckých krajinách. Hnutia, ktoré požadovali nemeckú jednotu a ústavnosť, vlády potlačili.
Viedenský kongres poskytol poľským územiam
pod ruskou kontrolou (tzv. kongresové Poľsko) veľkú
autonómiu. Tú však Rusi neustále obmedzovali. Pod
vplyvom francúzskych udalostí si aj Poliaci mysleli,
že nadišiel čas zbaviť sa ruskej poroby. Hrdinský boj
Poliakov potlačila roku 1831 nesmierna prevaha armády cára Mikuláša I. (1825-1855). Istú úlohu v tom
hralo aj to, že Francúzsko pod vedením finančnej
aristokracie nechcelo zasahovať do riešenia poľskej
otázky. Okrem toho poľská šľachta nebola ochotná
vyhlásiť zrušenie poddanstva.

PARÍŽSKA REVOLÚCIA R. 1830 Po Napoleonovom
páde sa dostala k moci opätovne dynastia Bourbonovcov (reštaurácia). Panovník zo začiatku dodržiaval rámce ústavnej monarchie, ktoré schválili víťazi,
a sledujúc Napoleonovu vnútornú politiku nenarúšal
ani majetkové pomery vzniknuté počas revolúcie.
Avšak emigrácia, ktorá znamenala kráľovu oporu,
žiadala tvrdšie vystupovanie. Pokúsili sa odškodniť šľachtu, ktorá počas revolúcie stratila svoje majetky, chceli zvýšiť úlohu cirkvi vo verejnom živote
a v školstve a sprísniť cenzúru. Zákonodarný zbor,
v ktorom sa dostalo meštianstvo podporujúce výsledky revolúcie neustále do prevahy, to však odmietal.
Konflikt medzi meštianstvom a niekdajšími emigrantmi viedol k tomu, že kráľ v obave pred revolúciou
využil svoje ústavné právo a rozpustil zákonodarný
zbor.
Rozhorčený parížsky dav sa vzbúril. Za tri dni
(27-29. júl 1830) vyšlo najavo, na akých slabých
nohách stojí reštaurácia. Panovník utiekol. Predstavitelia veľ koburžoázie v snahe zabrániť radikalizácii
revolúcie náhle zvolili za panovníka Ľudovíta Filipa pochádzajúceho z bočnej vetvy Bourbonovcov.
Nový kráľ upevnil ústavnú monarchiu. Zrušili cenzúru a rozšírili volebné právo. Vysoký cenzus však
umožňoval vyjadrovať sa k veciam verejným iba
úzkej vrstve ľudí. „Zbohatnite a budete mať volebné

HLAVNÉ IDEY DOBY Revolúcie a národné povstania
poháňali okrem hospodárskych a spoločenských činiteľov dve, vzájomne prepojené idey: liberalizmus
a nacionalizmus.
Pojem liberalizmu, slobodomyseľnosti pochádza
od španielskych revolucionárov z 20. rokov a ideovým predchodcom liberalizmu je osvietenstvo. V prvej polovici 19. storočia takto nazývali smer, ktorý
presadzoval individuálne a občianske slobody (sloboda slova, tlače, zhromažďovania a vyjadrovania
názoru) a ústavný štát, ktorý funguje na základe ľudového zastupiteľstva. Liberalizmus sa dištancoval od
absolútnej moci založenej na výsadách, teda aj od
jakobínskej ľudovej moci diktátorského charakteru.
V rámci hospodárstva podporovali liberáli slobodnú
súťaž bez obmedzenia (Smith, viď 1. lekciu). V prevažnej časti Európy bola prvá polovica 19. storočia
obdobím spoločností založených na absolutistickej
štátnej moci a feudálnych výsadách, preto bol liberalizmus považovaný za revolučnú ideu.
Nacionalizmus, národná idea sa zrodila tiež
v tomto období. Národné povedomie presahujúce
cez spoločenské a náboženské rozdiely sa stalo určujúcou silou počas francúzskej revolúcie. Táto idea
sa šírila vďaka napoleonským vojnám. V jednotlivých
národoch zosilneli faktory, ktoré vyjadrovali národnú
spolupatričnosť, spoločenstvo: materinský jazyk, ná-
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právo!“ – hovorieval istý čelný politik. Najrýchlejšie
bohatli ľudia, ktorí sa venovali finančným záležitostiam. Preto, hoci Ľudovíta Filipa nazývali „občianskym kráľom“, jeho režim bol priaznivý najmä pre
finančnú aristokraciu (bankárov), a tak nemal širokú
spoločenskú podporu.
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rodné tradície a spoločná historická minulosť. V minulosti romantickým spôsobom hľadali veľkosť a slávu
národa.
Cieľom nacionalizmu bolo pozdvihnutie národa.
Tento cieľ chceli dosiahnuť vytvorením národného
štátu. Pre národy strednej a južnej Európy poslúžil
ako vzor francúzsky národný štát. Národná idea sa
dostala do sporu s dynastickými veľmocami, lebo pod
ich panstvom žilo viacero národov. Preto sa národné
a spoločenské snahy v tomto storočí spájali, objavovali sa spoločne.
Ako protiváha francúzskej revolúcie vznikla idea
konzervativizmu. Nie je totožná so správaním, kto-

49

ré odmieta všetku zmenu a lipne na starom poriadku.
(Hoci aj tvrdohlavých prívržencov feudálneho systému nazývali konzervatívcami.) Nový smer po skúsenostiach z revolučného teroru, často nepremysleného búrania starých hodnôt, protináboženských postojov a z hnutí vyžadujúcich zbytočné obete odmietal
potrebu revolučných zmien. Proti nim postavil opatrnejší rozvoj spojený vo väčšej miere s tradíciami,
umožňujúci korekcie a „stráviteľnejší“ pre ľudí. Vo
vznikajúcich ústavných systémoch sa stal konzervativizmus alternatívou liberalizmu. Najtypickejším príkladom je parlamentný zápas medzi konzervatívnymi
toryovcami a liberálnymi whigovcami.
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Revolučná vlna v Európe v 1820-tych
rokoch
Pripravte tabuľku o revolučných hnutiach a o mocnostiach, ktoré ich potlačili! Vysvetlite geografickú rozlohu revolúcií!
Na základe mapky vymenujte
podstatné zložky tzv. východnej
otázky, teda krízy, ktorá sa rozvinula po zoslabnutí Osmanskej
ríše! [ P ]
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1821–29
SICÍLIE

1

Malta (VBr.)

„1. Trestný čin znesväcovania pácha ten, kto
znesväcuje nádoby a premenené oblátky. (...)
4. Znesväcovanie svätých nádob treba trestať
smrťou, ak sa vyskytujú nasledujúce vedľajšie okolnosti: 1. keď sväté nádoby obsahujú v čase trestného činu premenené oblátky, 2. keď sa znesväcovanie pácha
na verejnosti. (...)
8. Nútenými prácami do smrti treba trestať každého, komu sa dokáže, že z budovy vysvätenej pre vykonávanie štátneho náboženstva kradol buď vlámaním sa
do tabernákula, alebo bez toho, sväté nádoby strážené v tabernákulu.“ (Zákon
o znesväcovaní, 1825)
PARÍŽSKA REVOLÚCIA
R. 1830

2

Aký problém sa tiahne za týmto zákonom? Prečo sa mohol tento problém vyskytnúť v 20. rokoch? Ktoré skupiny mohli žiadať zavedenie zákona? [ Ú ]

„Tridsaťmiliónový zisk z miliardového kapitálu treba venovať zo strany štátu
na odškodnenie tých Francúzov, ktorých majetok či kapitál na území Francúzska,
alebo na územiach, ktoré patrili začiatkom januára 1792 k Francúzsku, zhabali
a vyvlastnili v priebehu realizácie zákona o emigrantoch, deportovaných a revolučnou cestou odsúdených.
Toto odškodnenie je definitívne: za žiadnych okolností neslobodno venovať na
tento účel viac peňazí, než určuje tento zákon.“ (Zákon o odškodnení emigrantov,
1825)

[Ú]

Aký problém rieši tento zákon? Koho záujmom slúži a koho záujmy porušuje?
Prečo vyvolal zákon obrovské rozhorčenie? Prečo prijali zákon až roku 1825?
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Revolúcia v Paríži. Povstalec v občianskom oblečení zabíja kráľovského vojaka (časť maľby)

3

Odkiaľ pochádza zbraň povstalca? [ Ú ]

4
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5

Ktoré spoločenské vrstvy sa
dostali k moci v júlovej revolúcii? Aké východiská vidí autor z ústavnej krízy? [ Ú ]

„Dobrý ľud získal slobodu krvou a potom a tá podliacka snemovňa, ktorá v papučiach sedí v zadnej izbe svojho obchodu, mu povedala toto: vy aj tak nedokážete narábať s peniazmi, my ich budeme spravovať za vás. A nevidím, ako by sa
mohla celá záležitosť napraviť, ak len nie akousi novou revolúciou. V zmysle teraz
platného volebného zákona môžu voliť len bohatí, čiže iba aristokraticky cítiaci
ľudia, a iba tí najbohatší sa môžu stať poslancami. Keď vláda, ktorá je liberálnejšia
ako snemovňa, rozpustí ju, tých istých poslancov zvolia znovu. Aby sa tak nestalo,
treba zmeniť volebný zákon, treba ho demokratizovať. Lenže zákony schvaľuje
jedine snemovňa, ktorá prirodzene nepovolí taký nový volebný zákon, ktorý jej
vyberie moc z rúk. (...) Kde je východisko? Kráľ by mal dekrétom zaviesť nový volebný zákon. Bolo by to však násilie, a Francúzi sú rafinovanejší, než aby dovolili
niečo podobné svojmu panovníkovi, keby sa to stalo hoci aj v záujme slobody.“
(Börne: Parížske listy, 1831)

Barikáda v Paríži roku 1830

6

Ktoré spoločenské skupiny sa objavujú na maľbe?
Z čoho tak usudzujete? Ktoré
sily sa zapojili do revolúcie? Porozprávajte na základe obrazu
a svojich vedomostí, aký je barikádový boj! [ Ú ]
vymenovanie

z väčšinovej strany

predseda vlády

posvätenie

zvolávanie/rozpúšťanie

kráľ

nezávislé
súdy

vymenovanie
ministri

štátny aparát

sloboda tlače
zákonodarný zbor
vysoká kaucia

Systém Ľudovíta Filipa

7

Pomenujte na základe obrázku štátnu formu Francúzska! V akej miere sa plnia podmienky ústavnosti! Ktoré spoločenské skupiny mali zásadný
vplyv na politiku? [ S ]
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voliteľnosť nad 30 rokov
voliči na základe cenzu
asi 200 tisíc osôb

muži

nad 25 rokov

priama daň vo výške 200 forintov

obyvateľstvo asi 34 miliónov osôb
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REVOLUČNÁ VLNA R. 1830

Veľmoci Svätej aliancie
Územie povstaní
Hranice colnej únie (Zollverein) r. 1834

Ruská intervencia

Brusel
1830

PR

Paríž
1830

FRANCÚZSKE
KRÁĽOVSTVO
ŠP

Kde vypukli revolučné hnutia v 1830tych rokoch? Porovnajte situáciu Belgicka
a Poľska! Pomocou mapiek v učebnici zhrňte
vývoj situácie Poľska od jeho prvého rozdelenia (1772)! [ S ]
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„Z mnohých miest prichádzajú sťažnosti na viditeľný odpor sedliakov, na vyhrážky, ku ktorým sa uchyľujú, a na to, že akonáhle dôstojníci prídu na miesto
stretnutia jednotiek, spísaní ľudia okamžite vezmú do rúk kosu, sekeru či inú
zbraň, odídu do lesov a masovo sa tam zhromažďujú, v noci si zaobstarávajú potraviny, v okolí obce Parzniewice odchytávajú ovce, aby mali čo jesť.“ (Zo správy
okresného komisára, 1831)
„V presvedčení, že pomery sedliakov plniacich akékoľvek osobné služby na
majetkoch vo verejnom vlastníctve či v správe a opatere vládnych úradov sú v rozpore s rozvojom poľnohospodárstva a so záujmami týchto sedliakov; zvážiac,
že zabezpečenie dakedy sporného či odmietnutého vlastníctva pôdy posilňuje
u sedliakov lipnutie na rodnej zemi a posilňuje v nich verejného ducha; takisto
zvážiac, že rešpektovanie vlastníckeho práva nedovolí, aby toto právo rozšírili na
súkromné vlastníctvo (...) – na návrh Národnej vlády a výborov národného zhromaždenia sa uznášajú nasledovne:
1. Všetkých sedliakov na pozemkoch v správe či opatere vládnych úradov
uznávajú za večných vlastníkov pôdy i budov, ktoré majú teraz vo vlastníctve,
avšak vyhradzujúc si právo tretieho a s obmedzeniami z neskorších článkov.
2. (...) prirodzene treba poskytnúť spravodlivé odškodné podľa množstva a kvality pôdy (...)“ (Návrh zákona predložený poľskému Senátu a Poslaneckej snemovni, 1831)
„O Poľsku som dostal správy už včera. (...) Vojnu si želám, a obávam sa, že
poľská revolúcia zabráni výprave proti Francúzsku. Teraz je zaneprázdnené a nútené nemyslieť na Francúzsko nielen Rusko, ale aj Rakúsko a Prusko, ktoré takisto vlastnia isté časti Poľska, a musia sa obávať, že Poliaci povstanú aj tam. Inak sa
obávam aj toho, že Poliaci nedosiahnu výsledok tak ľahko ako Belgičania. Rusi sú príliš veľkí. Bude tam strašný masaker. (...)
Pýtate sa: pomôže Francúzsko Poliakom?
Pravdepodobne áno. Francúzsko by bolo
šialené, keby nevyužilo príležitosť na oslabenie Ruska, ktorá sa ešte raz nenaskytne.
Keď Poliakov porazia, Rusko sa obráti proti Francúzsku. Anglicko má podobné záujmy a dúfam, že sa spoja v pomoci Poliakom.
(...) Je síce pravda, že poľská revolúcia vychádza od šľachty, predsa neverím, že ľud
zostal vlažný. Armáda, ktorá je oduševnená,
pozostáva zo sedliakov, a vôbec, mestskí občania nie sú poddaní, a všetko závisí predsa
od nich.“ (Börne: Parížske listy, 1831)

Čomu sa postavili na odpor
sedliaci? Aký vplyv mal tento jav na silu poľského povstania?
[S]

Zhrňte krátko podstatu návrhu zákona! Na koho sa
vzťahuje? Čo dostanú? Čím odôvodňuje návrh opatrenie? Nájdite
súvislosť medzi okresnou správou
a návrhom zákona! V akej miere
prispel návrh k riešeniu problému? [ S ]

Poľský Prometeus
Analyzujte význam jednotlivých častí a ideu alegorického obrazu! [ S ]

9

10

11
12

Ako vidí autor vnútorné a zahraničnopolitické podmienky poľského povstania?
Porovnajte toto hodnotenie s ostatnými prameňmi! [ S ]
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„(...) Sebaobrana je jediný cieľ, v záujme ktorého má
ľudstvo právo zasiahnuť – kolektívne či individuálne –
do slobody ktoréhokoľvek svojho člena. Jediný cieľ, v záujme ktorého možno voči
ktorémukoľvek členovi civilizovaného spoločenstva – proti jeho vôli – použiť násilie oprávnene: zabrániť tomu, aby ublížili iným. Jeho vlastný fyzický či morálny úžitok nie je na to dostatočným dôvodom. Nie je možné ho oprávnene donútiť k niečomu alebo zabrániť mu v niečom preto, lebo by mu tak bolo lepšie, lebo
by bol z toho šťastnejší, alebo preto, lebo podľa iných by to bolo múdre, nebodaj správne (...)
(...) osobitý okruh ľudskej slobody. Zahŕňa v sebe predovšetkým celý vnútorný
svet svedomia, žiadajúc pre neho slobodu v najširšom slova zmysle: slobodu myslenia a cítenia, neobmedzenú slobodu emócií a názorov v každej otázke, nech
sú to otázky praktické či špekulatívne, vedecké, morálne či teologické. (...) Po
druhé, naše princípy predpokladajú slobodu vkusu a zamestnania; slobodu, aby
sme riadili svoj život podľa toho, aby to vyhovovalo našim vlohám; aby sme rátajúc aj s dôsledkami mohli urobiť to, čo chceme urobiť bez obmedzovania iných
ľudí, dovtedy, kým to, čo robíme, nie je na ich škodu, a čiňme to aj vtedy, keď
naše správanie označia za hlúpe, deformované či nesprávne. Po tretie, zo slobody
jednotlivca vyplýva aj sloboda spolčovania sa jednotlivcov, v medziach, o ktorých
sme už hovorili, teda sloboda spolčovania sa v záujme takého cieľa, ktorý nepoškodí iných, za predpokladu, že tí, ktorí sa spolčujú, sú plnoletí a spolčovanie
sa nedeje z donútenia či pomocou zavádzania.“ (John Stuart Mill: O slobode,
1859)
HLAVNÉ IDEY DOBY

Sformulujte na základe prameňa základy liberalizmu!
Čo môže výlučne obmedzovať
slobodu podľa liberálneho poňatia? Porovnajte to s hospodárskymi predstavami Adama Smitha!
[Ú]

13

14
15
meštiansky vývoj
národná jednota

rovnosť práva

národný trh

slobodný hospodársky
rozvoj

16

socializmus
(spoločenská a majetková rovnosť)

liberalizmus
(práva slobody – slobodná súťaž)

národná idea – nacionalizmus
(národná sláva, pozdvihnutie národa)

konzervativizmus
(organický vývoj)

francúzska revolúcia

Prevládajúce idey 19. storočia
Aká je súvislosť medzi vznikom jednotlivých ideológií? Aký je vzťah medzi jednotlivými ideológiami? Pomenujte
na základe obrázku dve hlavné
ideológie doby! Vysvetlite šípky
označujúce príbuznosti a protiklady! [ S ]
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„Na nohy! Nemci! Na nohy! Nemecký ľud! Ty, kedysi tak uctievaný, odvážny
a veľavážený ľud! Na nohy! Nech vás predchne veľké a dávno zabudnuté bratstvo!
Cíťte sväté a nerozborné puto totožnej krvi, totožného jazyka a životného štýlu,
veď práve tieto sa snažili roztrhnúť ako handru cudzinci. (...) Nech viac nejestvuje
katolík a protestant, Prus a Rakúšan, Sas a Bavor, Slezan a Hannoverčan, nech
nejestvujú medzi vami rozdiely vo viere, myšlienkach a vôli – buďte konečne jednotní, chcite konečne jedno vo vzájomnej láske a vernosti, a nejestvuje čert, ktorý
by vás porazil.“ (Arndt, 1813)
Vyzbierajte charakteristické rysy národa! S akým cieľom sa zrodil tento text?
Na základe čoho môžeme odpovedať? [ S ]

„Mladé Taliansko je bratstvom tých Talianov, ktorí veria v zákon pokroku a povinnosti, ktorí sú presvedčení, že povolaním Talianska je stať sa národom, čo môže
učiniť z vlastných síl – že neúspech pokusov z minulosti nemožno pripísať slabosti, ale neráznemu vedeniu revolučných prvkov –, že tajomstvo úspechu tkvie vo
vytrvalosti a jednote; bratstvo Talianov, ktorí zjednotení vo zväzku zasvätia svoje
myšlienky a činy veľkému cieľu, aby oživili Taliansko ako národ slobodných a rovných ľudí, jednotný, nezávislý, so samostatným štátom. Národ je univerzom Talianov, ktorí sa stali bratmi v jedinom zväzku a ktorí žijú pod jediným spoločným
zákonom.“ (Mazzini: Princípy mladého Talianska, 1832)
Nájdite v texte podmienky jednoty talianskeho národa podľa Mazziniho! Ako
možno dosiahnuť jednotu? S ktorou ideou sa tu spája nacionalizmus? [ P ]

„Zachovať a zároveň vylepšovať – to je úloha iného charakteru. Keď chceme zachovať použiteľné časti starej ústavy, a keď novú chceme pridať k tomu,
čo zostalo zo starej, treba dať do pohybu všetku silu, neúnavnú a napätú pozornosť, mnohorakú porovnávaciu a spájaciu schopnosť, všetok tvorivý talent plodného ducha; musí bojovať proti spojeným silám vzájomne súperiacich zlých
ľudských vlastností; proti tvrdohlavosti, ktorá odmieta akékoľvek reformy, proti ľahkovážnosti, ktorá všetko ničí. „Ale takýto postup – vyhadzujú mi to na oči
– je príliš pomalý. Nie je pre také spoločenstvo, ktoré vložilo všetku slávu do
toho, aby za niekoľko mesiacov postavilo dielo na stáročia. Tento spôsob opravy by si vyžiadal niekoľko mesiacov.“ Je to tak naozaj a tak to aj musí byť, v tom
tkvie majstrovstvo tejto metódy, že čas sa pridá ako spolupracovník, a pôsobí
tak pomaly, dakedy nebadane. Keď sa nemožno zaobísť bez opatrnosti tam, kde
pracujeme s neživou vecou (...) ešte viac sa stáva nenahraditeľnou svätou povinnosťou, keď predmetom nášho ničenia a tvorby nie je ani kameň, ale cítiace
tvory, ktoré môžeme vrhnúť do biedy svojím rýchlym a nepremysleným rozhod-
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nutím.“ (Burke: O francúzskej
revolúcii, 1790)

17

Ako sa stavia autor k rozvoju? Aké politické správanie považuje za správne? Aký rad
historických udalostí možno preukázať v Burkových názoroch?
Zhrňte krátko na základe prameňa hlavné rysy konzervatívneho
myslenia! [ Ú ]

Ilustrácia k románu Waltera Scotta
Ivanhoe
Pripomeňte si, čo ste čítali od slávneho spisovateľa!
Akú úlohu hral v romantických
románoch stredovek? [ Z ]

18

„Velebný Pane!
(...) Absolutistickí panovníci robia inak veľa dobrého, a nebohý cár rozdelil
veľa peňazí, vyznamenaní a titulov; ale či z toho má verejnosť nejaký úžitok?
Stovke ľudí vezmú aj posledné sústo chleba, aby ho hodili do hrdla nenásytných
ľudí. Nie, výsosť, dobro treba učiniť nie jednotlivcom, ale celému národu, a vtedy
bude vládnutie šťastné, pokojné a nerušené. Zoberte do úvahy, v akej situácii sa
nachádza náš ľud! Nič nechráni bezpečnosť osôb a vlastníctva, zákon a spravodlivosť sa vôbec neuplatňuje v právnej praxi, dane sa nevyberajú podľa zisku,
ale ničia nimi kapitál, obchod pracuje so stratami, osvietenstvo je potlačené,
sloboda sa pošliapava – to je naše bohatstvo, výsosť, to je naše dedičstvo. Staňte
sa, výsosť, súkromnou osobou v našej krajine, a opýtajte sa samého seba: čo by
ste boli stvárali na našom mieste, keď vám podobný človek by s vami zaobchádzal ľubovoľne ako s nejakou vecou.“ (Úryvok z listu P. G. Kachovského cárovi
Mikulášovi I., 1826)
„12. Každý je povinný rovnako znášať verejné bremená. Každý je povinný
poslúchať zákony a úrady Vlasti a hlásiť sa na obranu Vlasti, keď si to vyžaduje
zákon.
13. Poddanský stav a otroctvo sa rušia; (...) Robiť rozdiely medzi ľuďmi šľachtického pôvodu a pochádzajúcimi z jednoduchého ľudu neslobodno, lebo to odporuje viere, podľa ktorej všetci ľudia sú bratia (...)
14. Svoj názor a city môže vyjadriť slobodne každý, a môže ich dať na vedomie svojim spoluobčanom prostredníctvom tlače. Proti zákonom, rovnako ako
proti všetkým činom, môžu občania vzniesť žalobu na súde, a v týchto záležitostiach rozhodujú porotcovia.
15. Cechy, ktoré v tomto čase v obchode a priemysle jestvujú (...) sa rušia.“
(Z návrhu ústavy N. M. Muravjova, 1826)
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Hľadiská

Za svoje veľmocenské pozície mohlo Rusko ďakovať v prvom rade svojej obrovskej rozlohe a početnej populácii. No rovnako dôležitý bol aj despotický systém Ruska, ktorý v zárodku potláčal všetky národné a spoločenské vzbury. Vnútorná pevnosť umožnila Rusku zahrať v časoch revolučných vĺn úlohu európskeho žandára.
(Roku 1849 tak urobilo aj v Uhorsku.)
Jediné sprisahanie, ktoré sa však nerozvinulo do povstania, zorganizovali po smrti cára Alexandra I., v decembri roku 1825. (Preto nazvali sprisahancov dekabristami.) Skupina dôstojníkov chcela dosiahnuť reformy počas sporov okolo následníctva, ale cisár Mikuláš I., ktorý nastúpil na trón, veľmi rýchle toto hnutie zlikvidoval.

Prediskutujte, aké činitele
hrali úlohu v tom, že európske revolučné hnutia nemali významnejší spoločensko-politický
vplyv v cárskej ríši! [ S ]

O ktorých rysoch despotickej vlády píše Kachovský?
Vymenujte činitele, ktoré bránili
v rozvoji Ruska! Do akých skupín
ich možno zaradiť? Ako sa stavia
Kachovský k cárovi? Analyzujte
príčiny tohto postoja! [ Ú ]

19

Vymenujte požiadavky dekabristov! Aké idey vplývali
na návrh ústavy? Prečo iniciovali
prvé revolučné hnutie v Rusku
dôstojníci? [ Ú ]

20
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8. Priemyselná revolúcia a jej dôsledky
KAPITALIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA V Anglicku sa začali rozvíjať kapitalistické pomery už v 16.17. storočí. V 18. storočí ohradili už aj pôdy používané dedinou spoločne, väčšina pôdy sa tak dostala do
rúk statkárov (aristokratov, džentríkov, bohatých sedliakov), ktorí zamestnávali námezdnú silu. Prinieslo
to rozvoj poľnohospodárskej výroby a jej zintenzívnenie. Pôdu hnojili, uplatnil sa trávopoľný systém,
rozšíril sa maštaľný chov a šľachtenie druhov zvierat.
Ďalší rozvoj (napr. vylepšenie pôdy, používanie jednoduchých strojov) si vyžadoval tzv. sceľovanie, čiže
spájanie parciel a vydávanie oráčin v jednom kuse.
Takto si mohol každý pestovať to, čo považoval za
vhodné.
Ďalším dôsledkom vzniku väčších statkov bolo to,
že časť agrárnej populácie stratila živobytie. Bola nútená odsťahovať sa do miest a žiť z námezdnej práce.
Zároveň stále efektívnejšie poľnohospodárstvo bolo
schopné aj napriek klesajúcemu množstvu pracovných síl zásobovať rastúce mestá.
ROZMACH PRIEMYSLU V 17. storočí bol rozšírený
v priemysle tzv. výkupno-nájomný systém (Dejepis,
II., 170. str.), ktorý obchádzal cechové rámce a používal sedliacku doplnkovú prácu, neskôr to boli centralizované podniky (manufaktúry), kde zamestnávali námezdných robotníkov. Súbežne s rozširovaním
koloniálnych trhov najväčšie zisky prinášal textilný
priemysel. Preto bol technický rozvoj v záujme zvyšovania výroby najrýchlejší v tejto oblasti. Jednoduché mechanické stroje (tkáčske a pradiarenské stroje)
sa rozšírili vo dvoch základných oblastiach výroby
textilu, v tkaní a pradení tak, že sa v rozvoji navzájom
podnecovali.
Novinky vymysleli jednoduchí majstri, ktorí pracovali v tomto odvetví. Jednoduché stroje boli spojené s jediným významným zdrojom energie tej doby,
s vodným kolesom. Priemyselné odvetvie mechanizovali, ale tradičný zdroj energie bol k dispozícii len
v obmedzenom množstve.
DÔSLEDKY POUŽÍVANIA PARY Používanie uhlia
v Anglicku v 18. storočí podnecovali na jednej strane danosti (bohaté náleziská v blízkosti povrchu),
na druhej strane aj nutnosť (pretože dreva bolo stále
menej). Z vrstiev tesne pod povrchom vydolovali uhlie rýchle, k hlbším vrstvám sa mohli dostať len prečerpaním podpovrchových vôd. Už na začiatku 18.
storočia na to používali čerpadlá na parný pohon,
ktoré postupne zdokonaľovali. Parný stroj premenil
na zdroj sily používateľný v každom odvetví hospodárstva James Watt (1769). Rovný pohyb piestu
poháňaného parou zmenil na krúživý pohyb, čím
parný stroj bol schopný poháňať priemyselné mechanizmy.
Tento efektívny stroj čoskoro nasadili aj v textilnom priemysle (1787). Znamenalo to ďalší podnet
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k zdokonaleniu stroja. Otvorila sa cesta pred širokým
priemyselným využitím parného stroja, ktorý poháňal
vŕtačky, píly, sústruhy a pod. Parný stroj museli už iba
uložiť pomocou kolies na koľajnice používané v baníctve, a bol hotový revolučne nový ťažný prostriedok: parná lokomotíva.
Parný stroj umožňoval nasadiť v jednom podniku
viac strojov a viac robotníkov. Rozšírili sa mechanizované veľkopodniky – továrne.
REVOLÚCIA DOPRAVY Súbežne s rozširovaním priemyselnej výroby sa v západnej Európe stal aktuálnym
aj rozvoj dopravy. Bolo jasné, že základnou podmienkou rozšírenia trhu je výrazné zvýšenie výkonu dopravy (získavanie surovín, odvoz tovaru a zapojenie
nových území). Začali sa rozsiahle stavby kanálov,
vybudovaním siete pôšt sa rozvíjala aj suchozemská
preprava osôb (dostavníky). Avšak na pevnine ani naďalej neboli schopní prepravovať rýchlo veľké množstvá. Práve preto darmo sa najprv zrodila paroplavba
– Fulton [falton], 1807 –, revolúciu v doprave priniesla až železnica. Po viacerých experimentoch sa
Stephensonovi [stifnzon] podarilo spustiť prevádzku
prvej železničnej trate (1825).
V Anglicku, a čoskoro aj na kontinente sa začal
obrovský rozmach výstavby železníc. Podnikatelia
vrážali do tohto odvetvia obrovský kapitál. Železnica nielen zapájala do obchodného obehu stále nové
oblasti, ale pre obrovskú investičnú náročnosť bola aj
hlavným odvetvím hospodárstva. Na každé priemyselné odvetvie vplývalo povzbudivo. Prirodzene najviac na ťažký priemysel, predovšetkým na baníctvo,
hutníctvo železa a výrobu strojov. Ďalej sa cez ne rozširovali aj trhy.
Hospodársky rozmach, ktorý sa rozvinul v Anglicku po roku 1780, a v ktorom sa zrodili významné novinky v organizácii priemyslu a v technike, respektíve
rozširovanie hospodárstva bolo permanentné, nazývame priemyselnou revolúciou. Rozvoj hospodárstva odvtedy trvá. Historiografia však považuje priemyselnú revolúciu za uzavretú, keďže stroje už boli
vyrobené pomocou strojov. (Napríklad rušne vyrobili
už pomocou strojových sústruhov, vŕtačiek a pod.)
V Anglicku to nastalo okolo roku 1850. Tento proces
sa rozšíril z Anglicka smerom na východ a úplne pretvoril Európu.
DEMOGRAFICKÁ EXPLÓZIA V dôsledku rozvoja poľnohospodárstva sa v Anglicku výrazne zvýšil
počet obyvateľstva a tento trend sa urýchlil počas
priemyselnej revolúcie. Tento proces nazývame demografickou explóziou. Jej príčinou je zlepšenie
životných podmienok (stravovanie, bývanie) a hygienických pomerov, ďalej rozvoj medicíny (očkovanie).
Tento proces sčasti pomáhal priemyselnej revolúcii,
sčasti bol jej dôsledkom, rovnako sa šíril zo západu
na východ.
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Demografická explózia v 19. storočí sa začala,
tak ako skôr, poklesom úmrtnosti. Proces sa uzavrel
spomalením rastu populácie. Avšak príčinou toho, na
rozdiel od skorších prípadov, nebola nejaká kríza, ale
práve rozvoj. Súbežne so zlepšovaním hygienických
a kultúrnych podmienok o jednu-dve generácie neskôr začala pôrodnosť klesať. Vďaka zníženiu detskej
úmrtnosti totiž rodiny dokázali zabezpečiť prežitie
rodín aj s nižším počtom potomkov. Významnú úlohu v tom zohral pokles počtu zamestnaných v poľnohospodárstve, pretože v dôsledku mnohých činiteľov
(napr. deti znamenali pracovnú silu) bola pôrodnosť
na vidieku vyššia ako v mestách.
Demografická explózia a odchod agrárnej populácie zapríčinili obrovskú migráciu (pohyb obyvateľstva). V rámci krajiny smerovala z dedín do miest
a z menších do väčších miest. Okrem toho celé masy
obyvateľstva hľadali novú vlasť, prácu a šťastie v Amerike. Emigračná vlna v Európe sa posúvala súbežne
s demografickou explóziou tiež zo západu na východ.
URBANIZÁCIA Tí, ktorí sa nevysťahovali, usadili sa
v mestách. V priebehu niekoľkých desaťročí vznikli
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stotisícové až miliónové mestá v oblastiach, ktorých
sa hospodárstvo rýchle rozvíjalo.
Veľkomestá vytvorili špeciálny životný štýl a životné podmienky. Zásobovanie, dopravu a hygienické
pomery obrovských más ľudí bolo potrebné vytvoriť.
Museli postaviť tisícky bytov, zabezpečiť čistú pitnú
vodu, potom kanalizáciu a odviezť obrovské množstvo odpadkov.
Nešlo to zo dňa na deň. Zo začiatku preto masy
chudobných boli nútené ísť do bedárskych štvrtí bez
hygieny. Potom, čo sa mestá začali rozširovať, objavili sa aj nové funkcie, vznikli mestské časti so špeciálnymi úlohami (obchodné, priemyselné štvrte). Podľa majetkových pomerov sa od seba oddeľovalo aj
obyvateľstvo (segregácia). Najbohatší žili vo vilových
štvrtiach a nájomných palácoch, stredné vrstvy v záhradných mestách a robotníci v preplnených nájomných domoch.
Rozvojom baníctva, čoraz väčším využívaním uhlia a vznikom priemyselných veľkomiest vznikol nový
problém: znečisťovanie životného prostredia. Symbolom toho je najväčšia anglická priemyselná oblasť
okolo Birminghamu, ktorá sa nazývala „čiernou zónou“.

Archív
„Žiadatelia prosia o povolenie predložiť Snemovni nasleKAPITALIZÁCIA
dujúce: pod zámienkou, že pôdy menovanej obce vylepPOĽNOHOSPODÁRSTVA
šia, osadníci a iné osoby, ktoré majú právo stavať ohrady za účelom spoločného užívania pôdy, sa zbavujú nedoceniteľnej výsady, ktorú užívajú teraz, čiže aby znova a znova mohli vyháňať určený počet kráv, teliat a oviec na spomínané pozemky; táto výsada neznamená pre nás iba to, že sa
uživia aj v zime, keď by od ostatných poľnohospodárov nedokázali získať trocha
mlieka či srvátky na potrebné účely ani len za peniaze, (...); nazdávajú sa ďalej, že
najškodlivejším účinkom ohradzovania bude to, že úplne sa vyľudní naša obec,
z ktorej mnohí odvážni maloroľníci odháňa nutnosť do remeselníckych miest,
kde ich sily čoskoro spotrebuje práca pri tkáčskom stroji či v kováčskej dielni.“
(Zo žiadosti obce protestujúcej proti ohradzovaniu, 18. storočie)

Určte pojem ohradzovania!
V akej miere prispel tento
proces k rozvoju poľnohospodárstva a priemyslu? Na aké škodlivé
účinky upozorňuje žiadosť? [ Ú ]

1

Oblasti, ktoré treba ohradiť, vyznačujú
na konci 18. storočia zememerači

2

Aké pozemky ohradzovali
v tom období? Koho situácia sa stala pre to bezvýchodiskovou? V akej miere slúžil tento
proces rozvoju poľnohospodárstva? [ Ú ]
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trojpoľný systém
15. storočie

1700

pastviny

hnojenie

odpočívanie

1800

zaistenie výživy

cirkevný a
korunný majetok

jesenné

úhor

slobodný hospodár
(yeoman)

jarné

džentrík

krmivo

pomer ohradených pozemkov

veľkostatok

3
4

5

maštaľný chov dobytka
hnoj
jesenné

krmivá

spoločné pozemky

udržanie
úrodnej sily

jarné
1500

1600

1700

nútené
sceľovanie

1800 čas

rozvoj prostriedkov,
vylepšovanie pôdy

Tempo ohradzovania a zmeny vo vlastníckej štruktúre pôdy

Rozvoj spôsobov obrábania pôdy

V akom období sa odohrávalo ohradzovanie? Aké bolo
tempo tohto procesu? Aký bol vzťah medzi ohradzovaním a vlastníckym podielom pôdy? [ S ]

V čom je efektívnejší trávopoľný systém ako trojpoľný systém? Ako sa vzájomne ovplyvňuje chov zvierat
a spôsob obrábania pôdy? [ Ú ]

Sejačka zo začiatku 18. storočia v Anglicku
Ktoré procesy pomáhali pri
objavovaní jednoduchých
strojov v anglickom poľnohospodárstve? [ Ú ]
Zozbierajte rysy anglického
poľnohospodárstva! Ktoré
náradia a postupy znamenajú
pokrok? [ P ]

„Mal som času dosť, preto som dostal príležitosť pozrieť si malú „farmu“ či nájomný pozemok. Dom stojí uprostred členského pozemku, k jeho zadnej strane
je prilepený hospodársky dvor, ktorý obklopuje stajňa, kôlňa a stodola. (...) Riadne sejú pšenicu, jačmeň, ovos, fazuľu, ktoré rok čo rok striedajú; veľkú časť úhoru
tvorí ďatelina, repa, zemiaky. Orú štyri-päť razy, spravidla dvoma koňmi; po orbe
sa trsy trávy vyberajú starostlivo; brázdy sú rovnako hlboké, a sú rovné ako čiara
urobená perom, krivoľaké by znamenali pre oráča hanbu. Pôda sa každé tri roky
obohacuje. Lúka zostáva vždy lúkou; tretinu skosia, ale iba raz, potom, okolo septembra naň vyženú hovädzí dobytok, ktorý tam žije do decembra či ďalej; tretina
je pre kravy, kone a ostatný statok letnou pastvinou, lebo celé leto ich nenaženú
do maštale. Ani pôda, ani statok, ani dom, ktorý stojí prázdny, sa nestráži.
Používa sa železný pluh bez kolesa, a od zavesenia spinky chomúta závisí hĺbka brázdy. Na sadenie a ohŕňanie zemiakov a repy majú iné pluhy. A majú zvláštne náradie na sadenie repy, ktoré sa tlačí; (...) Valec zo železa, kameňa či z kmeňa stromu je nenahraditeľný. Vynikajúca je aj sypačka a mláťačka; za osem hodín,
keď ich ťahajú tri kone, vymlátia a vyčistia za tri hodiny veľký stoh. Mlátia zväčša
v zime, dokonca len vtedy, keď potrebujú čerstvú slamu či pšenicu. Statok, napríklad vôl, žerie v zime slamu a repu, krava seno a repu, kôň seno a ovos, premiešané niekedy s 1/10 fazule.
Poriadny čeľadník má príbytok, kamenné uhlie a na každý deň, s výnimkou
nedele, jeden forint; nádenník dostáva o päť grošov viac. (...)“ (Bertalan Szemere:
Utazás külföldön – Cestovanie v zahraničí, 1838)

6
ROZMACH PRIEMYSLU
Malá pradiarenská dielňa v 18. storočí
v Anglicku. Vidiecke rodiny si dopĺňali
svoj príjem pradením. Surovinu dodával podnikateľ

7

Predstavte na základe obrazu pracovný proces! Kto asi
je muž vo dverách? Ako sa zmenilo pradenie v období priemyselnej revolúcie? [ S ]
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8
9
Textilná fabrika a Arkwrightov pradiarenský stroj
Vysvetlite osobitosti rozvoja textilných strojov (tvorcovia, podstata technickej novinky, organizácia výroby a pod.)!
[Ú]
[tisíc osôb]

200

robotníci v remeselníckom odvetví
robotníci v továrňach

počet vretien

počet robotníkov

240

[milión kusov]

160
120
80
40

1810

1820

1830

1840

„Ale celý čas nemysleli na to, aby v kováčskych dielňach
DÔSLEDKY POUŽÍVANIA
vyrábali železné tyče pomocou kamenného uhlia. Asi
PARY
pred 26 rokmi (1735) dospel môj muž (Abraham Darby) k šťastnej myšlienke, že by bolo možné vyrobiť železné tyče pomocou kamenného uhlia. Vzápätí poslal do kováčskej dielne na skúšku vzorku kamenného uhlia (koksu), ale aby nemali voči tomu predsudky, neprezradil jeho pôvod a kvalitu. A keď dostal informácie, že sa vzorky osvedčili, postavil pre kováčske dielne huty na kamenné uhlie. Vynikajúci výrobca železa, fabrikant Edward Kingt súril môjho manžela, aby si to dal patentovať, aby mohol využívať výhody takéhoto
šťastného vynálezu dlhé roky, no on povedal, že nechce obrať verejnosť o výdobytok, akým sa to určite stane. Tak aj bolo, pretože sa čoskoro rozšírili tieto huty,
postavili ich v okolí i na mnohých iných miestach veľa.“ (Z listu manželky Darbyho mladšieho, 1775)
Aká je podstata a význam vynálezu? Ako zmenil tento vynález geografické rozloženie hutníctva železa? Čo znamená patent? Vysvetlite, prečo pomáhal systém
patentov technickému rozvoju? [ Ú ]

„Asi šesť míľ od New Castle je manufaktúra na spracovanie železa, v celej
Európe jedna z najväčších. Pracuje tu niekoľko sto robotníkov (...)
Množstvo spracovaného železa je veľmi veľké. Tri lode sa každoročne obrátia
desať razy po Baltskom mori, zakaždým privezie každá 70 ton železa, dokopy
2100 ton ročne, okrem toho iné lode dovezú ďalších 500 ton. Okrem švédskeho
železa tu spracúvajú aj veľa amerického železa, ktoré je tiež kvalitné, (...)“ (Arthur
Young, 1769)
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Rozvoj textilného priemyslu v Anglicku
Ako sa menil počet robotníkov v textilnom priemysle?
Čo vyplýva z vývoja počtu robotníkov v remeselníckej a továrenskej forme? Čo vyplýva z porovnania počtu vretien a robotníkov? [ Ú ]

Prvý parný stroj Jamesa Watta (1769)
V čom znamenal novinku
oproti predchádzajúcim parným strojom? [ Ú ]

10

11

12

Odkiaľ prichádza surovina do anglického priemyselného mesta? Prečo je výhodný dovoz suroviny? Prečo vznikol tento priemysel práve v meste
New Castle? [ Ú ]

13
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Anglické uhoľné bane v druhej polovici
18. storočia
Prečo bola potrebná v Anglicku ťažba uhlia? Prečo priniesla ťažba uhlia rozvoj parných
strojov? Ako vplýval parný stroj
na rozvoj ťažby uhlia? Ukážte na
obrázku parné stroje! Na čo ich
používali? [ Ú ]

14
„V určenom čase sa sprievod pohol. Na čele vlaku (...) išiel rušeň,
riadený Stephensonom, ktorý ho zostrojil; za rušňom bolo šesť
vagónov s uhlím a múkou, za nimi vagón, v ktorom zaujali miesta riaditelia a majitelia železnice s personálom, za tým nasledovalo dvadsať vagónov na uhlie, ktoré prerobili pre cestujúcich a boli preplnené, nakoniec bolo šesť
vagónov naložených uhlím. Pred rušňom išiel jazdec na koni so zástavou, na ktorej bol nasledujúci nápis: Individuálny experiment pre verejné blaho.
Na oboch stranách cesty stáli obrovské davy, mnohí utekali za vlakom; iní
ho sledovali na koni na oboch stranách cesty. Smerom do Darlingtonu pokračovala cesta z prudkého svahu, a Stephenson si povedal, že na tomto mieste vyskúša rýchlosť vlaku. Dal znamenie, a keď už bola cesta čistá, rýchlosť
zvýšil na pätnásť míľ (24 km) za hodinu. Keď vlak dorazil do Darlingtonu, vysvitlo, že vo vagónoch bolo 450 ľudí a hmotnosť vlaku dosahovala 90 ton.“
(Dobová správa, 1825)
REVOLÚCIA
DOPRAVY

15

Anglická karikatúra: „Vplyv železnice
na nerozumné tvory“

16

Z akých hľadísk si robí posmech karikaturista zo železníc i cestujúcej verejnosti? [ Ú ]

Ako prijímali ľudia v tej dobe železnicu? Prečo mala železnica taký veľký význam?
[Ú]

Železnica z polovice 19. storočia

17

V ktorých oblastiach priniesla železnica veľké zmeny? Prečo? [ Ú ]
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európska populácia 1800-1870
milión
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Varšava
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Berlín

Paríž

Viedeň

< 25

Pešť

Železnica
Štátne hranice
r. 1848

Lyon

Marseille

Hustota železníc a populácie v Európe
v prvej polovici 19. storočia
Aká je súvislosť medzi dvoma údajmi? Predstavte regionálne rozdiely a ich príčiny!
[Ú]

„List (nemecký ekonóm Friedrich List, 1789–1846) dal vytlačiť vo francúzštine
dobrú knižku o železnici. Treba založiť účastinnú spoločnosť, postaviť železnicu
od Paríža smerom k Le Havre a Štrasburgu; môžeme takto doraziť odtiaľto do Štrasburgu za dvanásť hodín, a za osemnásť hodín môže byť človek vo Frankfurte. Keby
som ja odtiaľto vyrazil ráno, večer by som už mohol piť čaj u vás a ďalší večer by
som mohol byť späť. Aká úžasná myšlienka! Heine síce hovorí: je strašné čo len
pomyslieť na to, že človek môže byť za dvanásť hodín v Nemecku. O železniciach snívame my s Listom pre ich výnimočné politické dôsledky. Skoncovali by
tak s absolutizmom a vojny by boli úplne nemožné. Francúzsko a všetky ostatné
krajiny by mohli najväčšie armády prepraviť z jedného kúta ríše do druhého za
dvadsaťštyri hodín. Vojna by tým bola iba útočnou obmenou šachu a vôbec by sa
nedala uskutočniť.“ (Börne: Parížske listy, 1831)

V čom vidí List význam nového dopravného prostriedku? [ Ú ]

„Určite teda môžeme konštatovať, že populácia, ak
sa jej nebráni, každých dvadsaťpäť rokov sa zdvojnásobí, čiže rastie geometrickým radom.
Pomer, v ktorom predpokladáme rast všetkej úrody na zemi, nie je ľahké určiť. Môžeme si však byť celkom istí, že pomer ich rozmnožovania má v rôznych
obmedzených oblastiach odlišný charakter: tisíc miliónov sa môže zdvojnásobiť
za dvadsaťpäť rokov v dôsledku sily populácie takisto, ako tisíc. Ale potraviny na
zásobovanie zvýšenej populácie vôbec nemožno zaobstarať tak ľahko. Človek je
nutne zviazaný s daným miestom. Keď jutro sa pridá k jutru, kým sa neobsadí
všetka úrodná pôda, ročný nárast potravín zákonite závisí od vylepšovania už obsadenej pôdy. A to je taký základ, ktorý vyplýva z charakteru pôdy, teda namiesto
toho, aby sa rozmnožoval, nutne sa postupne znižuje. Ale populácia, keby mala
dostatok potravín, pokračovala by neúnavnou silou; rozmnožovanie v jednom období vytvára základ pre ešte väčšie rozmnožovanie v nasledujúcom období a tak
ďalej donekonečna.
Keď vezmeme namiesto ostrova celú Zem, emigrácia bude prirodzene vylúčená a za predpokladu, že populácia dosiahne tisíc miliónov, ľudský druh sa bude
rozmnožovať v rade 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, potraviny zasa v pomere 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. V priebehu dvoch storočí by bolo obyvateľstvo k potravinám
v takom pomere, ako 256 k 9, za tri storočia 4097:13, za dve tisícročia by sa to
takmer ani nedalo vypočítať.
(...) rast populácie ľudského druhu na úrovni potravín bude možné udržať iba
za neustáleho uplatňovania prísnych zákonov potreby, čo funguje ako hrádza proti väčšej sile.“ (Malthus: O zákone rastu populácie, 1798)

Vymenujte príčiny, ktoré
uvádza autor pre nárast populácie! Ako vidí vzťah medzi
hospodárskym rozvojom a rastom populácie? Ako hodnotí
jav rastu populácie? Porovnajte
Malthusovu diagnózu s obsahom
obrázku! Ktoré činitele nezobral
autor do úvahy? [ Ú ]

18

19

DEMOGRAFICKÁ EXPLÓZIA
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mestské obyvateľstvo
dedinské obyvateľstvo

21

22
23

Uveďte jednotlivé fázy demografickej explózie! Analyzujte ich typické rysy a činitele, ktoré ich spôsobili! Aká bola
podstata zmien v štruktúre osád?
Aké činitele viedli k tejto zmene?
Aké dôsledky mal tento proces?
Prediskutujte, či je súvislosť medzi demografickou explóziou
a zmenou štruktúry osád! [ Ú ]

úmrtnosť

pôrodnosť
schematický
obrázok procesu
vysťahovalectvo

Demografická explózia a zmeny pomeru mestskej a dedinskej populácie
v Anglicku

počet obyvateľstva

pôrodnosť, úmrtnosť v promile

[milión osôb]

čas

„Vnútro ulíc a domov Londýna je popreplietané mnohými kanálmi. Keď nejakú ulicu rozbúrajú, vidno v nej
mnohé železné cievy, ktoré prinášajú do physického (tu: materiálneho) Londýna život. Ako keď sa pozrieme na svoju ruku a vidíme modré žily. Hrubé a tenké, hlavné i vedľajšie kanály krížom-krážom; tento prenáša vodu, tamten plyn
a iné odporné veci, okrem toho v istej vzdialeČas strávený cestovaním medzi Londýnom a Birminghamom
nosti od seba sú železné ústa a stĺpy, z ktorých,
dni
hodín
hodiny
keď ich otvoria, sa chrlí voda, ktorá zaleje ulicu
a uhasí požiar. Aby sa londýnsky občan ani ne3 hodiny 14 minút
pohol z domu, všetko príde k nemu. Keď sa mu
zo suda minie voda, tá začne tiecť od seba, a keď
železná ruda
hustota obyvateľstva
je sud plný, pomocou železnej platne sa prítok
osôb
kamenné uhlie
sám od seba zatvorí; plyn treba večer iba zapáprístav
liť a horí až do rána; predavači mlieka obchádzaželeznica
jú domy trikrát denne; pekár prinesie chlieb a pevýroba železa
čienku do domu; pomocník z krčmy pivo a víno;
textilný priemysel
iní predavači rybu, lahôdky, zeleninu, kamenný
prach a domáci nábytok (...)
Počet obyvateľov miest:
v polovici 18. storočia
Londýn má bohatý a dosť lacný potravinový
v polovici 19. storočia
trh. Vidiecky záhradník cez deň pracuje, večer
naloží svoj voz a v noci príde do mesta, vyloží tovar a pred úsvitom sa aj vráti. Londýnsky leňoch
vstane ráno okolo 8.-9. a na trhu nájde čerstvú
a voňavú zeleninu. Prečo sú dom, dvor, nábytok
a riady londýnskeho občana také čisté? Lebo dostáva vodu lacno, ľahko a hojne? Jestvujú viaceré
vodovodné spoločnosti (...)
Angličan nepozná iba slovo „comfort“, ale aj
vie, čo znamená, u nás nechýba iba slovo, ale aj
jeho význam. A kým pracuje na získaní comfortu,
zdokonaľuje vďaka vynálezom a spotrebou udržiava v rozvoji rôzne odvetvia priemyslu, obchodu dáva krídla a zakladá inštitúcie. (Bertalan Szemere: Utazás külföldön Cestovanie v zahraničí,
,
revoa
1838)
d
,
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Ako vplývali veľkomestské
životné podmienky na životný štýl ľudí? Vymenujte technické vynálezy spomínané v prameni! [ Ú ]

URBANIZÁCIA
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Anglicko v období priemyselnej revolúcie
V ktorých oblastiach sa prejavila priemyselná
revolúcia najviac? Aké činitele vplývali na vznik
priemyselných oblastí? Nájdite mestá s najväčším
a najmenším rastom populácie! Aká je príčina týchto
rozdielov? Ako sa rozvíjala doprava? Aká bola úloha
zahraničného obchodu v rozvoji Anglicka? [ Ú ]
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Vďaka priemyselnej revolúcii sa hospodárstvo rozvíjalo v nevídanej miere a zlepšovali sa životné podmienky
ľudí. Rozvoj sprevádzalo výrazné prebudovanie životného prostredia, rast spotreby znamenal záťaž pre životné
prostredie. Čistá voda zaistila hygienické podmienky, zároveň vznikalo obrovské množstvo odpadovej vody,
kým vybudovali systémy kanálov.

Hľadiská

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

Prediskutujte vzájomný vplyv rozvoja a znečisťovania životného prostredia
v 19. storočí! Ako to videl cestovateľ z Uhorska? [ S ]

„(...) predo mnou ležalo otvorené okolie mesta Newcastle, pokryté mnohými
fabrikami, okolo ktorých sa víria tmavé oblaky dymu, (...) to celé je ako veľká
kováčska dielňa, v ktorej je sadza, hluk kladív, buchotanie, hučí para, dym, oheň
všade a komíny, a medzi nimi jeden nesmierne vysoký, ktorý sa dvíha až k oblakom, hovoria, že meria 370 stôp. Vo večernom šere vyzerá pekne (...) zdá sa,
že anglický ľud sa spolčil s podsvetím a svoju slávu a moc vidí v strojoch, ktoré
neviditeľnou silou, lebo tá je pod zemou, pradú, tkajú, režú, zbíjajú, dvíhajú, tlačia, čistia bleskovou rýchlosťou, neúnavne, náhle a tmavým hrmotom, ako keby
za každú utkanú priadzu či preťatý klinec bola odmenou jedna duša. A večer tá
istá tajomná sila, ktorá rozhýbe množstvo strojov, svojím zapáleným dychom rozsvecuje obrovské sály, v ktorých tisíce vretien, kolies, tkáčskych stolíc hrajú svoje
hluché a tajomné hry. (...)
Pozrel som si mnohé a rôzne veľké továrne, medzi nimi niekoľko na výrobu
bavlny, ktorých je tu veľmi veľa, a niektoré sú nesmierne rozsiahle. Parný stroj so
sto konskými silami, ktorý udržiava v pohybe jeden človiečik, nahrádza prácu 880
ľudí a je schopný poháňať 50 000 vretien, s ktorými 750 ľudí upradie toľko priadze, koľko by bez stroja upriadlo 200 000 ľudí, a za 12 hodín každé z 50 000 vretien vyrobí 840 ráfov, čiže všetky dokopy 42 000 000 ráfov, čo by obsiahlo zemeguľu štyri a pol razy. Keď to spomeniem, azda ľahšie pochopíš bohatstvo troch
ostrovov; lebo ako vidíš, v ríši býva iba 25 000 000 ľudí, ktorí jedia a míňajú, ale
v pomere 750 : 200 000, čo netvrdím, že platí pre všetky továrne, pracuje a zarába 66 500 000 000 ľudskej sily.“ (Bertalan Szemere: Utazás külföldön – Cestovanie v zahraničí, 1838)
Vymenujte priemyselné odvetvia, o ktorých sa píše v prameni! Aké nové technické
vynálezy spomína autor? [ Ú ]

Priemyselná krajina v Anglicku
Aký bol vplyv priemyselnej revolúcie na životné prostredie? [ S ]
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9. Amerika a koloniálny svet
KOLONIÁLNE OBDOBIE Severnú Ameriku začali
v 16. storočí kontrolovať Španieli, ktorí hľadali zlato
a prichádzali z juhu. V tomto istom storočí sa objavili pozdĺž rieky Svätého Vavrinca francúzski osadníci. V nasledujúcom storočí vznikli na atlantickom pobreží anglické (Virginia, 1607) a holandské kolónie.
Na anglickom a francúzskom prieniku sa nezúčastnili
vojaci, ale osadníci, ktorí na územiach, kde bolo podobné podnebie ako v Európe, zakladali zväčša individuálne (farmárske) hospodárstva. Indiánskych praobyvateľov postupne vytlačili z ich lovísk. Časť Indiánov vyvraždili v krvavých bojoch, iní zomreli v chorobách privlečených belochmi.
Väčšina prvých anglických osadníkov bola nútená
opustiť svoj domov z náboženských príčin, pretože
patrili k radikálnym protestantským spoločenstvám.
Priniesli so sebou aj požiadavku i prax samosprávy.
V dôsledku tradícií a odkázanosti na seba v cudzom
prostredí osadníci vytvárali samostatné, od anglickej
koruny len mierne závislé kolónie (bolo 13 kolónií).
V polovici 18. storočia už mala každá kolónia samostatné zákonodarstvo založené na zastupiteľstve
(majetkový cenzus, potom každý miestny muž mal
volebné právo), a tieto zbory mali právo schvaľovať
aj dane. Výkonnú moc vykonávali tiež volení úradníci.
V severných kolóniách sa rozvinulo farmárske
hospodárenie. V prístavných mestách (New York,
Boston) sa rozvíjal aj priemysel (napr. stavba lodí, textilný priemysel). Na severe sa rozširoval aj námorný
obchod (rum, otroci). V južných kolóniách zakladali
plantáže, na ktorých im čierni otroci pestovali bavlnu, cukrovú trstinu a tabak. Plodiny vyvážali najmä
do Európy.
Briti nezasahovali do vnútorného života kolónií
(„blahodarné zanedbávanie“), dokonca znamenali
proti Francúzom žijúcim pri rieke Svätého Vavrinca
ochranu. Potom, čo sa v sedemročnej vojne (17561763) stala aj Kanada britskou kolóniou, obrana už
nebola potrebná. Londýn sa však práve vtedy rozhodol riešiť svoje finančné problémy spôsobené vojnou
prísnejšou koloniálnou politikou: začal kontrolovať
koloniálnu verejnú správu, britský parlament vyrubil dane a clá. Súbežne s tým sa vyostroval zápas
britských a amerických obchodníkov o trhy, preto
amerických obchodníkov nepúšťali na trhy Britskej
ríše.
VYBOJOVANIE NEZÁVISLOSTI Situácia sa kvôli opatreniam britskej vlády stále zhoršovala. Prijali viacero
zbytočných či nevykonávateľných nariadení (napr.
zákaz obsadzovania pôdy na západe, nové clá, zákon
o známkach, o povinnom ubytovaní vojakov). Tieto
prispeli k tomu, aby sa kolónie s rozličnými záujmami
(sever a juh) spojili v jednote. Obyvateľstvo odmietlo
platenie daní, ciel a poplatkov a bojkotovalo nákup
anglického tovaru. Zhromaždenie zástupcov kolónií
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schválilo princíp „bez zastúpenia nie sú dane“, čo
znamenalo, že kým nemôžu poslať svojich zástupcov
do londýnskeho parlamentu, dovtedy nezaplatia ani
dane vyrubené parlamentom.
Britský parlament neustúpil, ale ani kolónie. Na
viacerých miestach vyhnali vyberačov daní. Anglickí vojaci v Bostone strieľali do protestujúceho davu
(1770). Keď Briti dali Východoindickej spoločnosti
monopol na obchod s čajom, malá skupina radikálnych prívržencov nezávislosti, prezlečená za Indiánov, vysypala celý náklad čaju z jednej lode do mora
(bostonské pitie čaju, 1773). Briti odpovedali blokádou bostonského prístavu a obmedzili samostatnosť
kolónie (Massachusets – mesečusets).
Predstavitelia kolónií vzápätí zvolali do Philadelphie kongres (1774). Kroky Angličanov vyhlásili
za nezákonné a deklarovali právo kolónií na samostatné zákonodarstvo a uzavreli úniu. Briti však neboli ochotní ustupovať, v dôsledku čoho sa vo vedení
kolónií dostali do úzadia umiernení prívrženci dohody. V nasledujúcom roku sa začali ozbrojené boje.
Opätovne zvolaný kongres kolónií prijal Deklaráciu
nezávislosti (1776), ktorú navrhol Jefferson (džeferson) a ktorá okrem vyhlásenia nezávislosti a v zmysle osvietenských ideí sa prihlásila k ľudským právam
a zastupiteľskej demokracii.
Vo vojne sa zo začiatku prejavovala prevaha anglickej regulárnej armády a flotily. Koloniálne sily
pod vedením Georga Washingtona uplatňovali taktiku boja proti Indiánom: útočili z úkrytu a v roztrúsených útvaroch. Britské sily sa postupne unavili, Američania, aj za pomoci Francúzov, ktorí boli proti Angličanom, vybudovali svoju armádu a dosiahli nad
britskou armádou víťazstvo (Yorktown, 1781). Nezávislosť 13 amerických britských kolónií zakotvil mier
uzavretý roku 1783 vo Versailles.
ŠTÁTNA ORGANIZÁCIA A ÚSTAVA SPOJENÝCH
ŠTÁTOV Autori základného zákona, čiže ústavy
(1787) štátu, vznikajúceho z únie niekdajších kolónií, sledovali samozrejme princípy ústavnosti (zastupiteľský systém, rozdelenie vetiev moci a pod.).
Hlavný problém tvoril vzťah medzi členskými štátmi a centrálnou vládou. Po vášnivých diskusiách sa
rozhodli vybudovať federatívnu republiku so silnou
centrálnou vládnou mocou. Federálny prezident
dostal široké právomoci, zaviedli spoločné peniaze
(dolár), spoločná bola obrana a zahraničná politika.
Pomerné zastúpenie väčších a menších členských
štátov zabezpečili dvojkomorovým zákonodarstvom
(Kongres). Do Snemovne reprezentantov vyslali
členské štáty poslancov podľa počtu svojho obyvateľstva, do Senátu zasa každý štát po dvoch delegátoch. Prvé doplnky opísali slobody (sloboda vierovyznania, slova, tlače) podrobnejšie. Ústava uskutočnila ako prvá na svete úplné rozdelenie štátu
od cirkvi.
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ZROD NOVEJ VEĽMOCI Spojené štáty boli v mimoriadne priaznivej situácii: pred rozširovaním ich
územia nestáli žiadne prekážky. Od európskych mocností, ktoré bojovali medzi sebou, postupne odkúpili
územia a do polovice 19. storočia si hranice posunuli
až po Tichý oceán. K dispozícii mali obrovské poľnohospodárske oblasti a surovinové zdroje. Významnú
časť praobyvateľstva (Indiánov) vykynožili, zároveň
však neobmedzene prijímali pracovnú silu, ktorá sa
prisťahovala z Európy v dôsledku demografickej explózie.
Kapitálovo silní podnikatelia prevzali z Európy novinky a tak sa priemyselná revolúcia rozvinula v rovnakom čase ako v Anglicku. Silnejúci americký štát
sa otváral najprv smerom k Latinskej Amerike. Keď
sa stal región nezávislým, Spojené štáty vyhlásili voči
ďalším kolonizačným snahám Monroovu doktrínu
(Amerika patrí Američanom). Kým v záujme vplyvu
nad Latinskou Amerikou hlásali slobodu, v súvislosti
s obchodom s otrokmi vystupovali proti americkým
lodiam Briti, ktorí tento obchod už zakázali.
LATINSKÁ AMERIKA Aj Latinská Amerika kolonizovaná Španielmi a Portugalčanmi sa začala v 18. storočí rozvíjať, pravda, pomalšie ako americké britské kolónie. Na čele koloniálnej spoločnosti stáli plantážnici
a belosi narodení v Amerike, kreoli, ktorí kontrolovali
verejnú správu. Prevažnú časť populácie tvorili mestici (miešanci belochov a indiánov) a Indiáni, ktorí pracovali na plantážach kreolov a na svojich malých hospodárstvach. Na tropických plantážach a v baniach
v hojnom počte pracovali černosi ako otroci.
Na začiatku 19. storočia sa väzby medzi latinskoamerickými kolóniami a materskými krajinami uvoľnili. Rastúce anglické investície zmenili hospodárske
vzťahy regiónu, napoleonské vojny a revolúcie zasa
oslabili materské krajiny. Využili to kreoli, ktorí v prvých dvoch desaťročiach 19. storočia, vedení ideami
osvietenstva, si vybojovali nezávislosť. Ich boj podporovalo Anglicko i Spojené štáty.
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V nezávislých latinskoamerických štátoch sa
okrem vedúcej úlohy kreolov, ktorí žili izolovane od
mesticov a Indiánov, zostalo takmer všetko nezmenené (vlastníctvo pozemkov, hospodárstvo založené
na vývoze surovín a plantážnických plodín, otroctvo).
Nezačal sa hospodársky rozvoj a aj masy prisťahovalcov z Európy smerovali skôr do severnej Ameriky. Región tak prišiel o významné rozvojové zdroje.
NOVÉ OBDOBIE KOLONIZÁCIE V Afrike pokračoval prienik Európanov v okrajových oblastiach, kde
bolo priaznivejšie podnebie a boli z hľadiska obchodu výhodnejšie, než vnútorné územia s nepriaznivými prírodnými podmienkami (púšte, vodopády, pralesy). Francúzi začali dobývať Alžírsko, kým Briti získali holandskú (búrsku) kolóniu, Južnú Afriku.
Po napoleonských vojnách Angličania definitívne vytlačili Francúzov z Indie. Zároveň nastal obrat
aj v metódach britskej kolonizácie. Po priemyselnej
revolúcii boli britské výrobky lacnejšie a teda konkurencieschopnejšie. Skoršie formy kolonizácie (obchodovanie, zdaňovanie, získavanie surovín) tak mohli
byť vystriedané úplným hospodárskym vniknutím.
V Indii napríklad anglický textilný priemysel zlikvidoval miestnych remeselníkov. Kolóniu premenili na
dodávateľa surovín a na odbytisko Anglicka.
Hospodársky a kultúrne rozvinutá Čína sa uzatvárala pred Európanmi. Výhodný obchod s nimi robila
iba cez niektoré prístavy tak, že za čínsky tovar (porcelán, hodváb, zbrane) naďalej platili zlatom. Táto
čínska politika však zároveň bránila tomu, aby mohli
prebrať výdobytky európskeho rozvoja (zbrane, plavebnú techniku a pod.).
Angličania sa snažili zvyšovať zisky z čínskeho
obchodu pašovaním ópia. Keď čínske úrady vystúpili
proti drogám, Anglicko pod zámienkou urážky svojich
obchodníkov vyhlásilo cisárstvu vojnu. V prvej ópiovej vojne (1840-1842) dosiahla moderná britská flotila víťazstvo. Čína bola donútená odovzdať Hongkong
a otvoriť päť prístavov.

Archív

„...zhromažďujeme sa v politických zboroch pre lepšie riadenie a aby sme prežili (...)
a schvaľujeme také spravodlivé a pre každého platné zákony, nariadenia, ústavy a úrady, (...) ktoré považujeme v záujme koloniálneho blaha za najvhodnejšie (...)“ (Dohoda z Mayflower, 1620. Mayflower sa volala loď, ktorá prepravovala puritánskych prisťahovalcov
z Anglicka do Ameriky.)
KOLONIÁLNE OBDOBIE

Spomeňte si, čo ste sa učili o puritánstve! V akej miere ovplyvňovala amerických osadníkov ich viera? Ako chápu pojem kolónie? Ktorú stránku stretnutia dvoch kultúr vyzdvihuje obraz? [ Ú ]

Osadníci z lode Mayflower a Indiáni
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BRITSKÉ KOLONIÁLNE OPATRENIA PO SEDEMROČNEJ VOJNE:
1763: anglickým poddaným je zakázané obsadiť
pozemky na západ od pohoria Appalache
a usadiť sa tam.
1764: je zakázané na kolóniách tlačiť papierové
peniaze.
1764: clá na cukor a melasu (základ pre výrobu
rumu), na víno, kávu, hodváb a súkno.
1765: obyvateľstvo kolónií je povinné zabezpečiť ubytovanie a potravu pre vojakov britskej armády.
1765: zákon o známkach – všetky právne a obchodné dokumenty (zmluvy, povolenia),
ďalej noviny, ročenky a hracie karty treba
zaopatriť úradnými známkami (kolkami).
1767: clá na celý rad tovarov, ktoré boli od cla
predtým oslobodené.
1773: Britská východoindická spoločnosť môže
predávať čaj v amerických kolóniách bez
cla a obchodných sprostredkovateľov.
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Ktorých oblastí života sa týkali tieto nariadenia?
Vysvetlite možné príčiny nariadení! Analyzujte, ktorých vrstiev obyvateľstva sa dotýkali jednotlivé
opatrenia a aká bola ich nevýhoda! [ Ú ]

Americké kolónie
Analyzujte hospodárstvo a spoločenské pomery severných a južných kolónií! Aký bol vzťah severu a juhu k materskej
krajine? Ako vplývalo prisťahovalectvo na spoločnosť kolónií? [ Ú ]

„(...) Niektorí, ako počúvam, tvrdia, že vzťahy Ameriky
k Veľkej Británii začali predtým rozkvitať, preto sú tieto
vzťahy aj predpokladom nášho budúceho úspechu, a teda
tento blahodarný vplyv zostane zachovaný naveky. Falošnejšiu argumentáciu si
nemožno ani predstaviť! Takým istým právom by sme mohli tvrdiť, že dieťa, ktoré
sa vyvíjalo doteraz pekne, nikdy nebude potrebovať mäso, alebo že prvých dvadsať rokov života určí aj smerovanie v nasledujúcich dvadsiatich rokoch. Ale pravdu skriví ešte aj toto tvrdenie, pretože ja priamo vyhlasujem, že Amerika by bola
rozkvitala takisto, dokonca možno ešte nerušenejšie, keby s ňou nemala nič spoločné žiadna európska mocnosť. (...)
VYBOJOVANIE
NEZÁVISLOSTI

4

Pre koho je tento leták? Vysvetlite krátko jeho hlavnú
myšlienku! Vymenujte autorove
argumenty a zoraďte ich do logického reťazca! S kým polemizuje autor? Rekonštruujte stanovisko jeho spoludiskutujúcich!
[Ú]

Vy, ktorí kážete o súlade a zmierení, dokážete vrátiť prostitútke jej niekdajšiu nevinnosť? Rovnako nedokážete zmieriť Britániu s Amerikou. Teraz sa roztrhlo aj posledné puto, ľud Anglicka nás obviňuje.“ (Paine: Z letáku Zdravý
rozum, 1776)

Bostonské pitie čaju (1773). Radikálni
prívrženci nezávislosti prezlečení za
Indiánov vysypali do mora náklad čaju.
Za čaj neplatila clo jedine Britská východoindická spoločnosť

5

Prečo zaviedli Angličania
clá? Koho záujmy porušoval
tento krok? Aký bol cieľ bostonskej akcie? [ Ú ]
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„Pokladáme za samozrejmé pravdy, že všetci ľudia sú
stvorení ako seberovní a stvoriteľ ich vybavil istými neodcudziteľnými právami, ktorých sa vzdať nemôže, a medzi
ktoré patrí právo na život, slobodu a budovanie osobného
šťastia. Na zabezpečenie týchto práv si ľudia zakladajú
vlády, odvodzujúce svoju oprávnenú moc zo súhlasu
tých, ktorým vládnu. Že kedykoľvek začne byť niektorá
vláda týmto cieľom na prekážku, má ľud právo ju zmeniť
alebo zrušiť a ustanoviť vládu novú, ktorá by bola založená na takých zásadách a mala svoju právomoc upravenú
takým spôsobom, ako uzná ľud za vhodné pre zaistenie
svojej bezpečnosti a svojho šťastia.“ (Úryvok z Deklarácie nezávislosti, 1776)

6

Vymenujte slobody, o ktorých hovorí dokument! Ktorý ideový prúd vplýval na deklaráciu? Ktorá myšlienka
teórie štátu sa tu objavuje? Prečo výraz „všetci ľudia“ nezahŕňa čiernych otrokov, čo sa týka neodnateľných práv? [ Ú ]

Kto bol proti hnutiu za nezávislosť, ktoré znamenalo
vojnu s Angličanmi? Aký vplyv mohli mať podobné scény? Porovnajte toto „obracanie v perí“ s inými postupmi proti tými, čo nesúhlasili s rôznymi hnutiami v priebehu tohto
storočia! [ Ú ]

„§ 2 (...) Miesta v Snemovni reprezentantov a priame dane sa rozdelia medzi jednotlivé členské štáty Únie podľa počtu ich obyvateľov, ktorý sa určí tak, že
k celkovému počtu všetkých slobodných osôb, vrátane
tých, ktoré sú v časovo obmedzenom služobnom pomere, okrem Indiánov, ktorí neplatia dane, sa pripočítavajú
tri pätiny počtu všetkých ostatných osôb. Skutočné sčítanie obyvateľstva bude prevedené v priebehu troch rokov
od prvej schôdze Kongresu Spojených štátov a ďalej bude
prevedené každých desať rokov spôsobom, ktorý stanoví
zákon. Na tridsať tisíc obyvateľov nebude viac než jeden
člen Snemovne, avšak každý štát má najmenej jedného
reprezentanta (...)
§ 7 (...) Každý návrh zákona, ktorý bol schválený Snemovňou reprezentantov a Senátom, musí byť predložený,
skôr než sa stane zákonom, prezidentovi Spojených štátov; prezident ho buď podpíše, alebo vráti s námietkami
tej komore, z ktorej tento návrh vyšiel. Táto komora následne zahrnie prezidentove námietky do zápisu o prerokovaní návrhu a začne znova rokovať o návrhu. Ak sa
však táto komora uznesie po tomto uvážení dvojtretinovou väčšinou na prijatí zákonnej predlohy, je táto predloha spolu s prezidentovými námietkami opäť postúpená druhej komore. Ak je návrh zákona prijatý i v tejto komore po uvážení prezidentových námietok dvojtretinovou väčšinou, stáva sa zákonom.“ (Z ústavy Spojených
štátov, 1787)
ŠTÁTNA ORGANIZÁCIA
A ÚSTAVA
SPOJENÝCH ŠTÁTOV

7
Prívrženci nezávislosti natierajú smolou a obracajú v perí prívržencov Angličanov

kontrola
vymenovanie

prezident
(na štyri roky)

Najvyšší súd
(9 členov
doživotne)

potvrdenie
Kongres

veto
vymenovanie

snemovňa
reprezentantov

armáda

nepriami voliči
(elektori)

nezávislé
súdy
dve osoby za každý
členský štát

zahraničné veci

centrálne
ministerstvá

kontrola

senát

členské štáty

voľby
v pomere počtu
obyvateľstva
členského štátu

guvernér
vláda

zákonodarstvo

voľby

voľby

voliči
muži

nad 25 rokov

sedem rokov je občanom Spojených štátov

obyvateľstvo

8

Štátny systém Spojených štátov amerických

Ako sa nazýva štátna forma predstavená na obrázku? Ako sa uskutočnila osvietenská teória štátu v Spojených štátoch?
Ako riešili problémy, ktoré vyplývali z federatívneho usporiadania? Analyzujte osobitosti volebného systému! [ Ú ]
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ZROD NOVEJ VEĽMOCI

Železnica sa objavuje v západných
oblastiach

10

11

12

V akej miere pretvorila železnica západné oblasti? [ Ú ]

Ako sa správali Spojené štáty
počas európskej vojny? Aké
pohnútky viedli prezidenta pri
tomto postoji? Porovnajte správanie sa Spojených štátov a politiku
európskych mocností počas vojny za nezávislosť. (Podobnosti,
rozdielnosti)! [ Ú ]

Ako hodnotí Monroe americko-európske vzťahy? V čom
vidí základný rozdiel medzi
usporiadaním v Amerike a v Európe? V akej forme uvádza správa
mocenské požiadavky Spojených
štátov? [ Ú ]

„Keďže sa zdá, že Rakúsko, Prusko, Sardínia, Veľká Británia a Holandsko na
jednej strane, a Francúzsko na strane druhej sú vo vojnovom stave, a záväzky
a záujmy Spojených štátov si vyžadujú prejavovať voči vojnovým stranám dobrosrdečné, priateľské a nezaujaté postoje: (...)
Z toho vyplývajúc dávam na vedomie: keď ktorýkoľvek občan Spojených štátov bude čeliť trestnému stíhaniu a zhabaniu majetku zo strany spomenutých mocností, lebo voči ktorejkoľvek spáchal nepriateľský čin, podporoval takýto čin či
podnecoval na jeho spáchanie, alebo keď ktorejkoľvek dodával taký tovar, ktorý
možno považovať podľa súčasnej interpretácie za vojnový čierny tovar, v takýchto
prípadoch dotyčná osoba nebude užívať ochranu Spojených štátov ohľadne trestu
a zhabania majetku. Nariadil som ďalej kompetentným úradníkom, aby začali
vyšetrovanie proti každej (...) osobe, ktorá poruší zákon voči ktorejkoľvek vojnovej
strane.“ (Washingtonove vyhlásenie, 22. apríl 1793)
„Na vojnách medzi európskymi mocnosťami, ktoré boli ich vnútornou záležitosťou, sme sa nikdy nezúčastnili, ani sa príliš nedotýkajú našej politiky. (...) Politický systém spojeneckých mocností sa podstatne líši od amerického. Tieto rozdiely pramenia z rozdielov medzi vládami, a na ochrane našej vlády, ktorú sme
vytvorili cenou straty toľkej krvi a pokladov a pomocou múdrosti našich osvietených občanov, pod ktorou prežívame bezpríkladné šťastie, oddane visí celý
národ. My teda ohľadne priateľských vzťahov medzi Spojenými štátmi a týmito
mocnosťami vyhlasujeme, že pre náš mier a bezpečnosť považujeme za nebezpečný každý ich pokus rozšíriť ich systémy na ktorúkoľvek časť tejto pologule.“
(Zo správy prezidenta Monroea pre Kongres, 1823)
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Sledujte nárast územia Spojených štátov! Čo umožnilo
túto expanziu? Akým spôsobom
prebiehala expanzia? Ako vplýval nárast územia na rozvoj hospodárstva? Čo viete o tom, ako
sa využívali nové územia? Čo sa
stalo s praobyvateľstvom? [ Ú ]
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1822 Rok získania nezávislosti
Španielska kolónia
Portugalská kolónia
Britská kolónia

E. Ekvádor

Francúzska kolónia

K. Kolumbia

plantážnické hospodárstvo

V. Venezuela

lata

Boj za nezávislosť v Latinskej Amerike
Aké vonkajšie vplyvy pomáhali pri získaní nezávislosti? Analyzujte hospodársku situáciu Latinskej Ameriky a jej vzťah
k Spojeným štátom a Európe! [ Ú ]

„Predpokladajme, že charakter domorodcov sa o sto rokov povznesie vďaka kontaktom s Európanmi a výsledkom toho, že získajú všeobecné a politické poznatky, ďalej spoznajú moderné umenie a vedu. Je možné, že nebudú mať ducha odporu,
ani ochotu na to, aby sa postavili proti každému nespravodlivému a utláčateľskému opatreniu, ktorého cieľom je vrhnúť ich na nižšie stupne spoločenského rebríka? Nesmieme zabudnúť, že postavenie Indie je úplne iné než situácia Írska, kde
sa môže objaviť anglická flotila veľmi rýchle. (...)
Spolu s tými, ktorí sú voči britskej moci zaujatí, lebo z tohto vzťahu očakávajú
pre budúcnosť požehnané výsledky, aj ja som nutne smutný, keď často vidím, že
vláda prijíma zákony a pravidlá bez toho, aby zvážila či chápala emócie svojich
indických poddaných (...)“ (Z diela indického spisovateľa Rama Mohana Roya)
NOVÉ OBDOBIE
KOLONIZÁCIE

„Ó, ty panovník, bývaš ďaleko, za mnohými moriami, predsa vedený úctivým
želaním podeliť sa s nami o výsledky našej civilizácie, poslal si k nám delegáciu,
ktorá nám poslušne priniesla tvoj odkaz. Vážne výrazy, z ktorých posolstvo pozostáva, dokazujú z tvojej strany úctivú poklonu, čo je mimoriadne chvályhodné.
Čo sa týka požiadavky, aby si mohol vyslať svojho podriadeného na môj nebeský
dvor, aby kontroloval obchod tvojej krajiny s Čínou, tak táto prosba je v rozpore
s každou zvyklosťou mojej dynastie a nemožno ju splniť v žiadnom prípade. Ak
som nariadil, aby tebou zaslané dary, ó, panovník, prijali, to sa stalo výlučne
preto, lebo sme zohľadnili tvoje pocity, ktoré ťa podnietili, aby si ich z tej diaľky
poslal. Správa o obrovských víťazstvách našej dynastie sa dostane do každej krajiny, a panovníci každého národa na pevnine i na moriach nám posielajú svoje
cenné dary. Ako sa tvoj vyslanec mohol o tom presvedčiť, my máme všetko. Nemá
pre mňa hodnotu čudne a zle vyhotovený predmet a nepotrebujem výrobky tvojej
krajiny, poslúchaj a nebuď neúctivý.“ (Z listu čínskeho cisára Č´chien Lunga Jurajovi III., 1792)
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Z akého hľadiska skúma článok udalosti v Latinskej Amerike? Prediskutujte na pozadí európskych udalostí hospodársky význam regiónu pre
britskú politiku! [ Ú ]
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„Budúce postavenie španielskej Ameriky sa
stane pre anglickú obchodnícku triedu významnou záležitosťou. Otvára sa alebo sa naveky zatvorí nový trh (...) V závislosti od toho, či využije
alebo prepasie túto príležitosť. Anglicko získa či
stratí taký trh, akým boli Spojené štáty.“ (Z článku
novín New York Herald Tribune, 1810)
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Vymenujte krivdy a ich charakter! V koho mene
hovorí Bolivar? Určte príznaky ich identity! [ Ú ]

USA

M

E

„Vylúčili nás, nikto z nás
nebol nikdy vicekráľom,
ani guvernérom; arcibiskupom, biskupom len
zriedkakedy, diplomatom nikdy, vojakom len nižšej hodnosti. Nemohli sme byť ani úradníci, ani finančníci, v podstate ani obchodníci. Mohli sme
byť iba otroci, nanajvýš spotrebitelia. To všetko
bolo v obrovskom protiklade s našimi inštitúciami. (...) Nie sme ani Indiáni, ani Európania, ale
niečo medzi, oprávnení vlastníci krajiny medzi
španielskymi uzurpátormi; čiže ohľadne nášho
rodiska sme Američania, ale naše práva pochádzajú z Európy. Americký ľud sa musí oslobodiť
sám spod trojitého jarma nevedomosti, tyranie
a zneužívania moci.“ (Z prejavu Simona Bolivara, 1813)
LATINSKÁ AMERIKA

O akom spoločenskom
a kultúrnom procese píše
autor? Aké dôsledky vyvodzuje z tohto javu? Vykreslite vzťah
autora k britskej politike a kultúre! [ Ú ]

14
15

16

17
Karikatúra o ópiovej vojne
Ako sa pozerajú Číňania na
európsko-čínske hospodárske a kultúrne vzťahy? Čím odôvodňujú Číňania odmietnutie?
Prediskutujte, aké ďalšie príčiny
tu hrali ešte úlohu? [ S ]
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Kolonizácia v rokoch 1750–1850

Hľadiská

Pripravte tabuľku o najdôležitejších kolonizátorských mocnostiach, aj o tom, kde napredovali v tomto období? Vymenujte činitele, ktoré určovali smer a úspešnosť kolonizácie! V akej miere vplývali európske mocenské pomery na
súťaženie v kolóniách? Ako sa zmenila úloha kolónií v 19. storočí? Prečo? [ Ú ]

20

V mocenskej politike sa objavila tzv. východná otázka v prvej polovici 19. storočia. Osmanská ríša zoslabla,
v okrajových oblastiach ríše zosilneli separatistické snahy (snahy o odtrhnutie sa). Osmanská ríša bola čoraz viac
vydaná napospas veľmociam. Sultán to spoznal, preto sa rozhodol zaviesť reformy. Oplatí sa preskúmať, aké
šance mohli mať reformy v despotickom štáte.

Vymenujte, v ktorých oblastiach chce sultán reformy! Pre koho sú výhodné a koho
záujmom môžu škodiť plánované zmeny? Aké európske štátne
zriadenie to pripomína? Pri ktorých častiach návrhu je badateľný
vplyv osvietenstva? [ Ú ]
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„(...) Keď sa človek zamyslí nad geografickou polohou otomanských provincií,
úrodnou pôdou, schopnosťami a rozumnosťou obyvateľstva, získa presvedčenie,
že výsledok, ktorý by sme chceli dosiahnuť pri využívaní účinných prostriedkov
pomocou Boha, možno dosiahnuť za niekoľko rokov. Takto teda plný dôvery voči
pomoci Vznešeného, opierajúc sa o sprostredkovanie Proroka považujeme za
správne, aby sme cestou hľadania nových inštitúcií získali dobrú verejnú správu
provincií, ktoré tvoria Otomanskú ríšu. (...)
Je teda potrebné, aby sme odteraz vyrubili na každého člena otomanskej spoločnosti toľko daní, koľko znesie vzhľadom na svoj majetok a schopnosti, a aby
nad týmto nebolo možné od neho žiadať nič. Je potrebné aj to, aby výdavky pozemných i námorných vojsk určovali a obmedzovali osobitné zákony. (...)
Odteraz treba prerokovať záležitosti každého obžalovaného verejne, podľa
našich božích zákonov, po vyšetrení a súdnom konaní, kým sa nezrodí regulárny
rozsudok, nikto nemôže ani potajomky, ani verejne zlikvidovať nikoho jedom či
iným spôsobom. (...)
Každý môže mať akýkoľvek majetok, môže ním disponovať slobodne, bez
toho, aby mu v tom niekto bránil. (...)
Tieto cisárske úľavy sa vzťahujú na každého poddaného, nech patrí k akejkoľvek cirkvi či sekte, bez výnimky. (...)
(...) Mocní tejto ríše, alebo ktorákoľvek osoba, ktorá poruší tieto inštitúcie,
musí zniesť trest zodpovedajúci jeho presne určenej vine, bez ohľadu na hodnosť,
postavenie či majetok. Pre tieto účely treba zostaviť trestný zákon.
Keďže má teraz každý úradník ríše zodpovedajúcu odmenu, (...) prijmeme
prísny zákon proti korupcii, ktorú boží zákon odsudzuje a ktorá je jednou z hlavných príčin úpadku ríše.“ (Z reformných nariadení tureckého sultána Abdula Mežida, 1839)
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10. Pokusy a teórie na uvoľnenie spoločenských konfliktov
PREMENA SPOLOČNOSTI Pod vplyvom priemyselnej revolúcie sa zmenila aj spoločnosť. Spoločenské
postavenie určoval namiesto pôvodu a výsad majetok, najmä kapitál. Vrstvy statkárskej a finančnej aristokracie už takmer splynuli. Ako sa rozvíjal priemysel a infraštruktúra, tak sa rozširovala stredná vrstva
(menší podnikatelia, príslušníci inteligencie), rástla jej
politicko-spoločenská váha. Najvýznamnejšou zmenou však bolo to, že v najrozvinutejších krajinách sa
stali priemyselní robotníci najpočetnejšou spoločenskou skupinou.
Nevídaný hospodársky rozvoj umožnil permanentné zlepšenie životných podmienok ľudí (stravovanie, bytové podmienky, školstvo, zdravotníctvo,
doprava, atď.). Široké ľudové masy však nemohli využívať okamžite všetky výdobytky priemyselnej revolúcie. Motorom hospodárskeho rozvoja bola slobodná
súťaž. Podnikateľov to nútilo urobiť všetko v záujme zvyšovania profitu. Ten, kto nestačil v tejto súťaži, rýchle skrachoval. Podnikatelia v snahe znižovať
náklady mechanizovali svoju výrobu, od robotníkov
požadovali 14 hodinový pracovný deň a zamestnávali ženy a deti za nízke mzdy.
V dôsledku rýchlych zmien sa musela väčšia časť
spoločnosti prispôsobiť novým podmienkam za jednu-dve generácie, čo ľudia znášali ťažko. Zo známeho prostredia dediny, ktoré poskytovalo aj ochranu,
prichádzali do miest masy ľudí. Tu však ešte nebolo
vybudované nič, čo by pomáhalo najchudobnejším,
preto boli životné podmienky mestskej chudoby po
celé pokolenia strašné.
RIEŠENIE SITUÁCIE V ANGLICKU Prvé spontánne
hnutie robotníkov bolo nasmerované proti strojom,
pretože si mysleli, že im berú prácu. (Krátkodobo to
tak aj bolo.) Akcie ničiteľov strojov však vlády všade
tvrdo zatlačili. Robotníci rýchle uznali, že problémy
nespôsobujú stroje.
Neskôr sa snažili pomáhať utisnutým podľa vzoru
stredovekých organizácií v jednotlivých pracovných
odboroch (napr. podpora invalidov a nemocných).
Zákony spočiatku zakazovali takéto organizácie.
V parlamentnom zápase v Anglicku však obe strany
(whigovci i toryovci) chceli získať podporu robotníkov. Preto prijali zákon (1824), ktorý umožňoval vytvárať organizácie podľa odboru (odtiaľto pochádza
názov odbory).
Robotníci proti miestnym zamestnávateľom po
dlhú dobu viedli v prvom rade hospodársky zápas:
prerušili prácu (čiže vstúpili do štrajku) v záujme
zvyšovania miezd a zlepšenia pracovných podmienok (kratší pracovný čas, platená dovolenka, ochrana pri práci). V súvislosti s parlamentným zápasom sa
nadhodila požiadavka volebného práva. V ústavnom
Anglicku sa zdalo byť možné, aby vodcovia robotníkov hľadali riešenie v parlamentnom zastúpení. Svoje
požiadavky formulovali na viacerých masových zhro-
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maždeniach a zhrnuli ich v petícii (charte). Odtiaľ pochádza názov hnutia: chartizmus (čartizmus).
Pre masy robotníkov sa predsa nepodarilo vybojovať volebné právo. Parlamentné strany si však chceli
získať organizovanú silu robotníkov, takisto chceli predísť konfliktom, preto zavádzali opatrenia na
ochranu robotníkov. V krajine, v ktorej bolo hospodárstvo najproduktívnejšie na svete, to bolo možné.
Tzv. továrenskými zákonmi (1819-1847) postupne
zlepšovali situáciu robotníkov: obmedzovali ženskú
a detskú prácu a zaviedli desaťhodinový pracovný
deň.
UTOPICKÍ SOCIALISTI Životné podmienky robotníkov, bieda a alkoholizmus vyvolávali súcit. Prejavy
solidarity (snaha pomôcť) s robotníkmi, dobročinné
akcie jednotlivcov, rôznych organizácií a cirkví pomáhali, ale problém v zásade nevyriešili.
Mnohí myslitelia, napr. Saint Simon [sensimon],
Fourier [furie], Owen [ouen] si zaumienili zlepšiť
postavenie robotníkov teoretickým vykresľovaním
vymyslenej ideálnej spoločnosti. Odhalili konflikty
vo vnútri priemyselnej spoločnosti (napr. bohatstvo
a bieda) a príčiny, ktoré ich vyvolávali (trh, súťaž).
Vo svete, ktorý si predstavili, snažili sa preto o majetkovú rovnosť a vylúčenie súťaže. Riešenie si predstavovali v uzatvorených spoločenstvách (Fourierov
falanster, Owenova fabrika v New Lanarku). V týchto
by sa mali ľudia zmeniť cestou príkladu a výchovy:
musia zavrhnúť sebectvo, túžbu po majetku, snahu
o individuálne šťastie.
Tieto teórie v praxi neboli životaschopné, pretože
hospodársky rozvoj bol založený na súťaži, a základné ľudské vlastnosti sa dajú zmeniť len veľmi ťažko.
Autori týchto teórií boli preto utopisti, ale aj socialisti.
Socializmus (spoločenský) je názov ideí zo začiatku
19. storočia, ktoré chceli riešiť spoločenské problémy
obmedzovaním súkromného vlastníctva a zvyšovaním úlohy spoločenstva (štátu).
MARXIZMUS Príklady utopického socializmu nezlikvidovali biedu, preto sa rýchle zrodili smery, ktoré si
vytýčili násilnú zmenu spoločnosti. Najviac vypracovanou bola komunistická či marxistická teória, ktorú
vytvorili Karol Marx a Friedrich Engels. V londýnskej
emigrácii založil Marx pomocou Engelsa z niekdajšej robotníckej organizácie Zväz komunistov (1847).
Nová organizácia vydala roku 1848 Komunistický
manifest, ktorý obsahoval ich princípy a ciele.
Marx a Engels sa snažili o spoločnosť bez vykorisťovania. Marxistická teória vychádzala z procesov
svojej doby, ktoré však premietla do minulosti a tak
chcela určovať smer historického vývoja a zisťovať,
aká bude spoločnosť v budúcnosti. Pri analýze svojej
doby Marx konštatoval, že spoločnosť sa delí na dve
proti sebe stojace nezmieriteľné triedy, na majetnú
buržoáziu a nemajetný proletariát.
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Históriu chápal – podľa nemeckého filozofa Hegela – ako boj protikladných síl, avšak na rozdiel od
svojho majstra nehovoril o zápase ideí, ale o boji
medzi triedami (triedny boj). Za každou historickou
udalosťou videl triedny boj. V jeho systéme myslenia
posúvajú rozvoj ľudstva triedne boje. Dejiny sa začali prvotnopospolnou spoločnosťou, ktorá nepoznala
súkromné vlastníctvo a bola tak beztriedna. Dôležitým krokom v rozvoji je objavenie sa súkromného
vlastníctva, vzápätí zápas medzi základnými triedami
jednotlivých historických dôb (napr. otrokári-otroci,
zemepáni-poddaní) vedie k čoraz rozvinutejšej (viac
vyrábajúcej) spoločnosti, tak sa dostávame k Marxovej dobe, ku kapitalizmu. V tomto systéme stále väčšie masy vytvárajú majetok stále menšieho počtu ľudí,
preto triedny boj medzi proletármi a buržoáziou je
čoraz ostrejší.
Marx si predstavoval víťazstvo proletariátu násilnou cestou, prostredníctvom proletárskej revolúcie,
ktorá vypukne v najrozvinutejších krajinách a časom
zvíťazí na celom svete. Víťazný proletariát udržiava
diktatúru dovtedy, kým zrušením súkromného vlast-

níctva nezlikviduje ostatné triedy. V novej spoločnosti, v komunizme nejestvuje súkromné vlastníctvo,
preto prestáva aj vykorisťovanie. Ľudia sa zapájajú
do výroby podľa svojich schopností, a odmenu chcú
dostať len podľa svojich skutočných potrieb.
ZLEPŠENIE ŽIVOTNÝCH PODMIENOK Rozvoj hospodárstva umožnil aj zlepšenie životných podmienok
robotníkov. V druhej polovici 19. storočia sa začali šíriť výdobytky priemyselnej revolúcie v najrozvinutejších krajinách (napr. Anglicko) aj v kruhu robotníkov:
v mestách vybudovali kanalizáciu, aby predišli epidémiám, vybudovali vodovody, zlepšili bytové podmienky, zlacnel spotrebný tovar (napr. oblečenie),
rozšírilo sa vzdelávanie a už aj robotníci čítali noviny.
Vďaka tvrdým bojom robotníckych organizácií sa postupne skracoval pracovný čas a rástli mzdy. Veľkou
otázkou budúcnosti bolo to, či sa marxizmus, ktorý
hral od polovice 19. storočia veľkú úlohu pri vzniku robotníckych organizácií, dokáže prispôsobiť týmto zmenám.
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PREMENA SPOLOČNOSTI

RIEŠENIE SITUÁCIE V ANGLICKU
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Zmeny v západoeurópskych spoločnostiach

Detská práca

Ktoré boli základné štrukturálne zmeny spoločnosti v tomto období? Z akých javov vychádzajú zmeny? [ S ]

Z akých dôvodov využívali podnikatelia detskú prácu? Ktoré činitele si vynútili a umožnili postupný zákaz detskej práce
vo Veľkej Británii? [ S ]
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Chartistický sprievod roku 1834
Z čoho vyplývala sila chartistického hnutia? Ktoré
hospodárske a politické činitele
prispeli k úspešnosti hnutia? [ Ú ]

„Nespokojnosť (...) sa prejavila najprv v Nottinghame (...) Vo februári robili
zbierku pre zadržaných, a rozširovali anonymné listy, v ktorých sa vyhrážali rozbíjaním strojov. V tom istom mesiaci ako aj v ďalších sa vyskytli pokusy o podpálenie dvoch fabrík. (...)
Duch nespokojnosti a vzbury sa rozšíril na mnohé ďalšie miesta, (...) zaútočili
na fabriku pána Bretona, a hoci vojsko vyslané na obranu továrne vzbúrencov
odrazilo a piatich z nich zabilo, (...) útok zopakovali a dom pána Bretona zhorel
ešte pred príchodom vojska.“ (Zo správy komisie snemovne lordov, 1812)
„(...) Tvrdím, že jestvujú krajiny, v ktorých stav pracujúcich tried je taký, že ich
pokojne možno vybaviť právom voliť členov zákonodarného zboru. Keby robotníci v Anglicku žili v takých podmienkach, v akých by som ich najradšej videl, keby
zamestnanosť bola vždy úplná, mzdy vždy vysoké, potraviny lacné, keby veľká rodina nebola ťarchou ale požehnaním, vtedy by, myslím si, padli hlavné argumenty proti všeobecnému volebnému právu. V Spojených štátoch jestvuje všeobecné
volebné právo, bez toho, aby to malo nejaké strašné dôsledky; (...)
Avšak, pane, každý argument, ktorý by ma pobádal postaviť sa proti všeobecnému volebnému právu, ma pobáda zároveň k tomu, aby som podporoval návrh zákona, ktorý leží pred nami. Preto som proti všeobecnému volebnému právu, lebo si myslím, že by viedlo k ničivej revolúcii. Tento návrh však
podporujem, lebo som si istý, že je najlepšou zábezpekou proti revolúcii.“
(Z vystúpenia Thomasa Macaulaya v rozprave o volebnej reforme roku 1832)

„ŠESŤ BODOV CHARTISTOV:
1. všeobecné volebné právo každému mužovi;
2. každoročná voľba parlamentu;
3. platiť mzdu členom parlamentu, aby poslanecké
funkcie mohli zastávať aj nemajetní ľudia;
4. zaviesť tajné hlasovanie;
5. vytvoriť rovnaké volebné obvody, aby tak zabezpečili rovné zastúpenie;
6. každý nech je voliteľný.“

O vzbure ktorej spoločenskej skupiny hovorí prameň? Aké metódy používala? Čo
vyvolalo takúto reakciu? Ako sa
správala moc? Čo dokazuje, že
snemovňa lordov poverila riešením situácie komisiu? [ Ú ]

Zistite, v prospech čoho autor argumentuje! Pozbierajte
jeho argumenty! Aký cieľ ho vedie? Ku ktorému smeru anglickej
politiky patrí autor? [ Ú ]

NIEKTORÉ ZO ZÁKONOV O TOVÁRŇACH
1819: v oblasti spracovania vlny je zakázané zamestnávať deti mladšie ako 9 rokov. Pracovná doba
detí do 12 rokov môže byť maximálne 12 hodín.
1831: je zakázané zamestnávať mladistvých v noci.
1833: všade je zakázané zamestnávať dieťa do 9 rokov (s výnimkou tovární na výrobu hodvábu).
1847: denná pracovná doba žien a detí môže byť maximálne 10 hodín.

3

4

5

6
7

Na ktorý okruh sa sústreďuje manifest? Odôvodnite pri
každom bode, prečo slúzili záujmom robotníkov! Vymenujte na základe prameňa charakteristické rysy anglického volebného systému! [ Ú ]
Aké problémy riešili zákony o továrňach? Za akú dobu
ich vyriešili? Prediskutujte, v akej miere vyriešili tieto
problémy! [ Ú ]

Rokovanie chartistických delegátov
Zozbierajte znaky, ktoré svedčia o spoločenskej príslušnosti delegátov! Čo z toho vyplýva? [ Ú ]
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„Spoločnosť možno z hľadiska rozvoja vedy a priemyslu zorganizovať najvýhodnejšie tak, že duchovnú moc (duchovné vedenie) zveríme vedcom a riadenie svetskej moci podnikateľom;
Vedci a remeselníci majú možnosť preorganizovať spoločnosť v zmysle svojich
túžob a potrieb, lebo vedci sú vlastníkmi duchovných síl a podnikatelia majú
k dispozícii materiálne sily (...)
Podnikateľom (...) je teda aj poľnohospodár, ktorý seje pšenicu, chová hydinu
a iné domáce zvieratá; podnikateľom je debnár, kováč, zámočník i stolár. Majiteľ fabriky na výrobu obuvi, klobúkov, plátna, súkna a hodvábu je takisto podnikateľ; podnikateľom je obchodník, furman, aj námorník zamestnaný na obchodnej lodi.“ (Saint-Simon, 1819)
UTOPICKÍ SOCIALISTI

9
10

11

12

Sirotinec
V akej miere môžu riešiť
problémy spoločnosti podobné ustanovizne? [ Ú ]

V akých rámcoch sa mali
uskutočniť Fourierove predstavy? V akom vzťahu je táto
predstava k celej spoločnosti?
Aké problémy chce riešiť Fourier?
Aké nové problémy vyvoláva navrhované riešenie? [ Ú ]

Čo chce Owen vyčleniť z chodu hospodárstva?
V čom vidí východisko zo starého, zlého sveta? Prediskutujte
Owenovo stanovisko o úlohe odmeňovania a trestov! [ Ú ]

Vykreslite autorov obraz spoločnosti! Čo je základom pre jeho systém? Aký štát
si predstavoval Saint-Simon? Koho štátny model má podobné rysy? [ Ú ]

„V každom početnom spoločenstve treba rozdeliť účastníkov podľa ich vlôh
a schopností na jednoliate skupiny (...) s cieľom, aby sa schopnosti jednotlivých
členov rozvinuli čo možno najdokonalejšie a aby vznikla možnosť na súťaženie
prostredníctvom vedomého spájania protikladov (...)
Keď niekto vstupuje do falangy ako člen, odhadnú hodnoty jeho pozemkov,
strojov, materiálov, nábytku a zariadenia, ktoré v skutočnosti prinesie so sebou
(...)
Vedenie vydáva každému členovi účastiny či akciové kupóny v pomere vloženého majetku. (...)
Ročné zisky sa rozdelia na tri nerovnaké časti nasledujúcim spôsobom: 5/12
na fyzickú prácu; 4/12 v prospech akciového kapitálu; 3/12 v prospech teoretických a praktických znalostí. Zo zisku môže dostať podiely každý (...) podľa svojich
schopností (...)
Tajomstvo jednoty záujmu sa skrýva v spoločenstve. Každá trieda spoločnosti zjednotená v záujmovom spoločenstve zabudne na vzájomnú nenávisť, tým
skôr, lebo ľud unesený príťažlivosťou práce nebude musieť trpieť pod ťarchou
práce, a bohatí nebudú podceňovať fyzickú prácu, ktorej sa budú zúčastňovať aj
oni. Tu by sa skončila závisť chudobných voči bohatým, ktorý nesejú, len žnú;
viac by nejestvoval ani chudobný, ani nezamestnaný, a spoločenská nenávisť by
zmizla spolu s príčinami, ktoré ju vyvolali.“ (Fourier: Teória univerzálnej jednoty,
1822)
„Ako výsledok tohto podlého obchodného systému dostáva hŕstka ľudí taký
prebytok bohatstva a moci, ktorý hlboko uráža náš zmysel pre spravodlivosť, kým
veľké masy živoria v biede a podmanení.
V novom systéme združenia a družstvá vytlačia individuálne záujmy a všade-prítomné snahy na vzájomnú likvidáciu cieľov druhých. Ako výsledok týchto zmien výkonnosť jednotlivca zabezpečí pre neho aj prednosti skrývajúce sa
v dave, a každý bude taký bohatý, ako len bude chcieť. (...)
Táto revolúcia znamená prechod od jedného systému – v ktorom individuálne odmeňovanie a trestanie bolo všeobecnou praxou – do druhého systému,
do takého, v ktorom nepraktizujú, ba ani nepoznajú individuálne odmeňovanie
a trestanie, len ako vážny omyl škodlivého systému minulosti. (...)“ (Owen: New
Lanark, prvá prednáška o novom spoločenskom systéme, 1825)
„(...) je známe, že komunizmus je taký systém, v ktorom
je pôda spoločným vlastníctvom ľudí, čiže každý je povinný pracovať, činiť sa podľa svojich schopností a sily. Takýmto spôsobom komunisti chcú prestavať spoločenský poriadok a vymeniť ho za úplne nový.
Socializmus (...) nevynašiel žiadny nový systém, ale venuje sa hlavne tomu,
čo zapríčiňuje škvrny na starej spoločnosti, čo prekrýva praskliny, ktoré časom
vznikajú (...) buduje novú teóriu na starých, rozpadnutých základoch (...) Ale
každý rozumný človek ľahko pochopí, že oprava a premaľovanie krížom-krážom
zastaranej spoločnosti je zbytočné mrhanie časom. Je teda potrebné, aby sme
pevne hlásali slovo „komunizmus“ a hrdo ho napísali na našu zástavu a spočítali
bojovníkov, ktorí sa pod ňou zišli. (...)“ (Z listu Marxa a Engelsa Únii pravoverných,
1848)
MARXIZMUS

13
14

Owenova predstava: osada vytvorená
ďaleko od sveta, kde nejestvujú medzi
ľuďmi rozdiely, ktoré by ich zmrzačili. „Dobrotivý továrnik“ sa vo svojom
objekte postaral o vzdelávanie detí
i o zdravotnícku opateru robotníkov
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„Dejiny všetkých doterajších spoločností sú dejinami triednych bojov. Slobodný a otrok, patricij a plebejec, barón a nevoľník, cechový majster a tovariš, prosto
utláčateľ a utláčaný, stáli proti sebe vo večnom protiklade, zvádzali neprestajný
raz skrytý, raz zas otvorený boj, ktorý sa zakaždým skončil revolučným pretvorením celej spoločnosti alebo spoločným zánikom bojujúcich tried...
Novodobá buržoázna spoločnosť, ktorá vzišla z lona zahynuvšej feudálnej
spoločnosti, neodstránila triedne protiklady. Priniesla len nové triedy, nové podmienky útlaku a nové formy boja miesto starých.
No naša epocha, epocha buržoázie, vyznačuje sa tým, že triedne protiklady
zjednodušila. Celá spoločnosť sa čoraz viac štiepi na dva veľké nepriateľské tábory, na dve veľké, priamo proti sebe stojace triedy - na buržoáziu a proletariát.
Buržoázia čoraz viac odstraňuje roztrieštenosť výrobných prostriedkov,
vlastníctva a obyvateľstva. Nahromadila obyvateľstvo, scentralizovala výrobné
prostriedky a sústredila majetok v malom počte rúk. Nevyhnutným dôsledkom
toho bola politická centralizácia. Nezávisle, takmer len spojeneckými zväzkami
späté provincie s rôznymi záujmami, zákonmi, vládami a clami boli stmelené
v jeden národ s jednou vládou, s jedným zákonodarstvom, s jedným národným
triednym záujmom, s jednou colnou hranicou.
Rovnakou mierou, akou sa rozvíjala buržoázia, t. j. kapitál, rozvíja sa aj proletariát, trieda novodobých robotníkov (...) Rozvojom veľkopriemyslu teda buržoázia stráca pôdu pod nohami (...) Vyrába predovšetkým svojho hrobára. Jej zánik
a víťazstvo proletariátu je rovnako nevyhnutné.
V tomto zmysle môžu komunisti zhrnúť svoju teóriu do jedinej vety: zrušenie
súkromného vlastníctva. Nám komunistom sa vyčítalo, že vraj chceme odstrániť
osobne nadobudnuté, vlastnou prácou získané vlastníctvo; vlastníctvo, ktoré je
základom všetkej osobnej slobody, činnosti a samostatnosti.
Najbližší cieľ komunistov je ten istý ako všetkých ostatných proletárskych strán:
sformovanie proletariátu v triedu, zvrhnutie panstva buržoázie, dobytie politickej
moci proletariátom.
Proletariát využije svoje politické panstvo na to, aby postupne vyrval buržoázii
všetok kapitál, aby sústredil všetky výrobné nástroje v rukách štátu, t. j. proletariátu zorganizovaného ako panujúca trieda, a aby čo najrýchlejšie zväčšil množstvo
produktívnych síl. Pravda, to sa môže spočiatku stať iba despotickými zásahmi
do vlastníckeho práva (...) Keď sa proletariát v boji proti buržoázii nevyhnutne
zjednotí v triedu, keď sa revolúciou stane panujúcou triedou a keď ako panujúca
trieda násilne odstráni staré výrobné vzťahy, odstráni s týmito výrobnými vzťahmi
i podmienky existencie triedneho protikladu, odstráni triedu vôbec, a tým aj svoje
vlastné panstvo ako triedy.
Na miesto starej buržoáznej spoločnosti i jej tried i triednych protikladov nastúpi také spoločenstvo, v ktorom slobodný rozvoj každého jednotlivého človeka bude podmienkou slobodného rozvoja celku (...)“ (Marx: Komunistický manifest, 1848)
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Aké historické obdobia spomína Marx v manifeste? Čo
považuje za spoločné v týchto
obdobiach? Ako vysvetľuje tieto
historické zmeny? Na základe
historických vedomostí vymenujte aj ďalšie činitele, ktoré prispeli
k zmenám! V čom vidí Marx historickú úlohu buržoázie? Prečo
považuje za zákonitý pád buržoázie? Aké ciele vytyčuje manifest? Aké prostriedky a metódy
navrhuje na ich dosiahnutie?
Prečo môže byť podľa Marxa demokraciou nový systém proletariátu? [ Ú ]

15

Marxistické poňatie histórie
Porovnajte Marxov systém
so systémom idealistického filozofa Hegela! Čo považuje Marx za hnaciu silu dejín? Pre
ktoré historické obdobie platí
v najväčšej miere toto konštatovanie? Od čoho očakáva plné
uplatnenie ľudskej slobody Marx
a od čoho idealistický filozof?
Prediskutujte, ako hodnotí Marx
začiatok a koniec! [ Ú ]
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Marxom vytvorená ideológia, jeho chápanie histórie a obraz budúcnosti mali na dejiny 19.–20. storočia
významný vplyv. Rôzne historické školy hodnotia tento vplyv odlišne. Marxovi prívrženci ho uctievajú ako
človeka, ktorý presne charakterizoval kapitalizmus a vyznačil úlohy budúcnosti. Kritici poukazujú na vnútorné
protirečenia jeho myšlienkového systému: spoločnosť a dejiny sa nevyvíjali tak, ako to opísal; nerozpracoval,
ako vzniká a ako funguje demokratickým spôsobom proletárska diktatúra. Okrem materiálnych základov spoločnosti tvorila základ jeho systému – podobne, ako to bolo u utopistov – premena človeka cestou výchovy
a príkladu. Veril, že ľudí v novej spoločnosti nebudú viesť sebecké záujmy, konkurenčný duch, snaha získavať
majetok a podobne.
Na ktoré obdobie sa vzťahuje Marxovo poňatie histórie? Prediskutujte, či možno prehodnotiť históriu na základe jediného hľadiska! Porovnajte jeho prognózu s udalosťami v Anglicku! Prediskutujte, či je možné vytvoriť takú spoločnosť, fungovanie ktorej je potrebná zmena základných ľudských vlastností! [ Ú ]

„Výšku pracovnej mzdy určuje zo začiatku slobodná dohoda medzi slobodným robotníkom a slobodným kapitalistom. Neskôr vyjde najavo, že robotník
je nútený dovoliť, aby jeho pracovnú mzdu určoval kapitalista, ktorý je však
nútený určovať túto mzdu na čo možno najnižšej úrovni. Namiesto slobody
zmluvných strán sa uplatňuje nutnosť...“ (Marx-Engels: Svätá rodina, 1845)

17
18

Titulná strana Komunistického manifestu (1848). V čase, keď vyšiel, málokto ho čítal, jeho vplyv sa rozšíril až
neskôr

19

„16. otázka: Možno súkromné vlastníctvo zrušiť pokojnou cestou?
Odpoveď: Bolo by žiadúce, aby sa to dalo uskutočniť (...) Komunisti však vidia
aj to, že vývoj proletariátu je takmer vo všetkých civilizovaných krajinách násilne potlačovaný a že odporcovia komunistov sa takto vlastne všemožne usilujú
vyvolať revolúciu. Ak by týmto spôsobom nakoniec vohnali utláčaný proletariát
do revolúcie, my komunisti budeme vec proletárov práve tak brániť činmi, ako ju
teraz bránime slovami (...)
18. otázka: Aký bude vývin tejto revolúcie?
Odpoveď: Nastolí predovšetkým demokratické štátne zriadenie, a tým priamo
či nepriamo politickú moc proletariátu. V Anglicku, kde proletári už teraz tvoria
väčšinu, to bude priamo. Nepriamo vo Francúzsku a v Nemecku, kde väčšinu
národa tvoria nielen proletári, ale aj drobní roľníci a malomešťania, ktorí sú ešte
len na prechode k proletariátu a vo všetkých svojich politických záujmoch čoraz
väčšmi závisia od proletariátu, preto sa čoskoro budú musieť podriadiť požiadavkám proletariátu. To si asi vyžiada ďalší boj, ktorý sa však môže skončiť jedine
víťazstvom proletariátu.
Demokracia by nijako neprospela proletariátu, keby sa ihneď nepoužila ako
prostriedok na presadenie ďalších opatrení, namierených priamo proti súkromnému vlastníctvu a zabezpečujúcich existenciu proletariátu.“ (Engels: Zásady komunizmu, 1847)
Prečo je podľa Engelsa potrebná revolúcia? Výsledkom akého procesu vznikne
podľa Engelsa demokracia? Určte na základe prameňa Engelsovo poňatie demokracie! Porovnajte ho so súčasnými predstavami o demokracii! Aké činitele zohľadňoval Engels pri formulovaní svojej prognózy? Porovnajte túto prognózu s procesmi,
ktoré sa odohrali v Anglicku! [ Ú ]

20
21

Karol Marx. Narodil sa v Porýní (Trier),
vyrástol v blahobyte meštianskej rodiny. Otca mal advokáta. Študoval filozofiu a venoval sa aj novinárstvu
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„Podstata, s ktorou súhlasí každý stúpenec komunizmu, tkvie v tom, že za cieľ
štátu označujú plnú rovnosť a za prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa bezpodmienečnú podriadenosť jednotlivca štátu. A keďže plné podriadenie jednotlivca
štátu je možné iba tak, že štát vybavíme neobmedzenou mocou, a keďže zásadu
všeobecnej rovnosti možno uplatniť v najväčšej miere vtedy, keď výnimku tvorí
iba jedna osoba, z toho vyplýva: despotizmus nieže nie je v protiklade so zásadami komunizmu, ale je jeho nutným výsledkom a takou formou, ktorej zásady mu
najviac zodpovedajú.
Nie víťazstvo komunistických zásad je nemožné, ale iba to, že tieto zásady
bude môcť uskutočniť iný systém než absolutizmus. A preto víťazstvo komunizmu
bude vždy zároveň víťazstvom despotizmu.“ (József Eötvös: a XIX. század eszméinek befolyása az államra, Vplyv ideí 19. storočia na štát, 1851-1854)
Pripravte logický obrázok o Eötvösových argumentoch! V čom vidí najväčšiu
hrozbu úplnej rovnosti? [ P ]
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11. Revolučná vlna roku 1848
JAR NÁRODOV Na jar 1848 sa prevalila cez Európu
revolučná vlna. Revolúcie, rovnako ako skoršie pohyby v tomto storočí, vychádzali z ideí liberalizmu
a nacionalizmu. K ich vypuknutiu prispelo niekoľ ko
neúrodných rokov a priemyselná kríza, v dôsledku
ktorých sa ocitli celé masy v Európe v ťažkej situácii.
Preto sa šírila revolúcia ako oheň, z mesta na mesto.
Vzhľadom na odlišnosti v štruktúre spoločnosti, úrovne hospodárskej rozvinutosti a na politickú situáciu
však boli rozdiely v tom, že ktorá spoločenská vrstva
sa postavila do čela revolúcie, ktoré sa za ňu postavili a ktoré problémy chceli na riešiť. Ciele revolúcií sa
teda v závislosti od týchto momentov v jednotlivých
krajinách líšili.
Vo Veľ kej Británii vyšli do ulíc v dôsledku krízy robotníci. Chartisti predložili ďalšiu petíciu a demonštrácia sa vzápätí rozišla pokojne. Dav už dôveroval ústavnému zriadeniu. Vo Francúzsku tiahlo
do boja stredné meštianstvo, ktoré chcelo podiel na
moci, ale už spolu s robotníkmi, s ktorými sa však
čoskoro dostalo do konfliktu. V Nemecku a Taliansku sa objavilo dosiahnutie národnej jednoty a ústavnosti ako spoločný cieľ. V Uhorsku prispel zápas za
ústavnosť, nezávislosť a spoločenské premeny k národnej jednote, čo umožnilo mimoriadne vypätie síl.
Národy Ruska a Osmanskej ríše nepovstali. Cárska
moc zostala v dôsledku nerozvinutosti Ruska pevná.
Preto mal cár Mikuláš I. možnosť zahrať si úlohu žandára Európy.
FRANCÚZSKA REVOLÚCIA Vo Francúzsku sa nachádzala priemyselná revolúcia v takom štádiu, keď sa
životné podmienky rastúceho počtu robotníkov ešte
nezlepšovali. Slobodná súťaž zároveň zapríčinila
zbedačenie más maloburžoázie. V kruhu nespokojných Parížanov vznikla mimoriadne napätá situácia
po správe o revolúcii v Palerme. Proti kráľovi Ľudovítovi Filipovi a moci finančnej aristokracie, ktorá sa
zaplietla do podozrivých machinácií a škandálov, vystúpila aj stredná a malá buržoázia, ktorá žiadala širšie volebné právo. Vláda tieto požiadavky odmietla,
dokonca zakázala aj protestné bankety, ktoré organizovali občania. V Paríži opäť vznikali barikády a revolúcia poľahky zmietla moc (22. február). (Ľudovít Filip
utiekol do Anglicka.)
K moci sa dostali mešťania, ktorí vyhlásili republiku (24. február). Malá a stredná buržoázia, ktorá svoje
ciele už dosiahla, však narazila na požiadavky mestského ľudu, ktorý poskytoval pre revolúciu masovú
základňu. Pre neho neboli postačujúce ciele meštianstva, čiže zabezpečenie ústavnosti (cenzus) a občianskych slobôd. Do vlády sa nakoniec dostali aj robotnícki vodcovia, ktorí schválili opatrenia v prospech
mestského ľudu: muži dostali všeobecné volebné
právo, moc uznala právo na prácu. Neskôr vytvorili
pre nezamestnaných tzv. národné dielne, kde ľudia
vykonávali verejnoprospešné práce.
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Vo voľ bách sa však uplatnili celoštátne pomery
spoločnosti (prevaha roľníctva): väčšinu v zákonodarnom zbore (národné zhromaždenie) získali royalisti
a prívrženci umiernenej občianskej republiky. Do novej vlády sa už nedostali robotnícki vodcovia. Potom,
čo sa kríza, a teda aj politické napätie v lete zmiernili,
vláda dala zavrieť národné dielne, ktoré boli nákladné a vykonávali v nich zbytočnú prácu. Parížski robotníci sa proti tomu vzbúrili (jún 1848). Vzburu potlačila vláda nasadením armády a po tvrdých bojoch
(niekoľko tisíc obetí).
Meštianstvo a roľníctvo chceli pevnú štátnu moc.
Prijali novú ústavu, ktorá poskytovala široké právomoci prezidentovi republiky, ktorého volilo obyvateľstvo priamo. Na prekvapenie mnohých zvolili za
prezidenta republiky Napoleonovho synovca Ľudovíta Bonaparteho (december 1848), ktorý sa už viackrát pokúsil prevziať moc. V myslení ľudu sa spájali
s menom Bonaparte vnútorný pokoj a veľkosť Francúzska.
Bonaparte sa opieral o armádu (ktorej bol ako prezident hlavným veliteľom) a o vidieckych voličov. Ako
ochranca drobných ľudí demagogickým spôsobom
upevňoval svoju moc proti národnému zhromaždeniu. Vládu zostavil zo svojich ľudí, pričom nebral do
úvahy vôľu národného zhromaždenia. Do kľúčových
pozícií dosadil postupne svojich dôverníkov. Pre novú
moc je charakteristické, že Paríž, ktorý podnietil novú
revolučnú vlnu, sa už roku 1849 dištancoval od podpory európskych revolúcií.
NEÚSPEŠNÝ POKUS O NASTOLENIE TALIANSKEJ
JEDNOTY V Taliansku boli hlavným cieľom nastolenie ústavnosti a vybojovanie talianskej jednoty (likvidácia habsburskej nadvlády). Radikálne skupiny pod
Mazziniho (madzini) vedením sa pokúšali od roku
1820 vyvolať revolúcie. Pre neustále neúspechy však
prívrženci talianskej jednoty vsadili čoraz viac na
Sardínske kráľovstvo (Piemont), posilnené po viedenskom kongrese s Janovom.
Keď roku 1848 v severnom Taliansku vypukli
povstania proti rakúskej nadvláde, podľa očakávania sa im vydal na pomoc sardínsky panovník (marec 1848). Cisárska armáda (generál Radetzky) však
rýchlo porazila Piemontčanov (júl 1848, Custozza).
Revolúcie z času na čas ešte vzplanuli. Vo februári
1849 z Ríma vyhnali pápeža a vyhlásili republiku. Na
jar 1849 pre krvavé rakúske zásahy začali piemontské
vojská v severnom Taliansku nový útok. Skončilo sa to
takisto porážkou (marce 1849, Novarra). Vzápätí izolovanú rímsku republiku zlikvidoval Ľudovít Bonaparte a benátsku revolúciu zasa Rakúšania (leto 1849).
NEMECKÁ REVOLÚCIA Správy o parížskej revolúcii
vyvolávali revolučné hnutie aj v Nemecku, sužovanom krízou. Mestské masy pod vedením liberálneho
meštianstva prinútili panovníkov drobných a stred-
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ných štátov, aby zabezpečili ústavu a občianske
slobody. Liberálne skupiny sa však zľakli masových
hnutí a nechceli ďalšie radikálne kroky. Ich zástupcovia vstupovali do nových vlád kniežat. Bez masovej
podpory ich však čoskoro odstavili (od jesene 1848).
Hlavná požiadavka mešťanov, jednota Nemecka sa
tak nemohla uskutočniť. Vo Frankfurte sa síce zišlo
po všeobecných voľbách ústavodarné zhromaždenie
(máj 1848), ale pre realizáciu jeho uznesení mali dostatok síl iba nemecké kniežatá. (Habsburský a pruský
panovník ani neuznali parlament.) Frankfurtskí poslanci vypracovali občianske práva nemeckého ľudu.
Dopustili však, aby kniežatá porazili masové hnutia
bojujúce za jednotu. Dynastie tak čoskoro upevnili
svoju moc a rozpustili aj frankfurtský parlament (jún
1849).
Situácia sa mohla takýmto spôsobom vyvíjať aj
preto, lebo Nemecko nemalo podobné stredisko ako
bol Paríž. Dve najväčšie mestá, Viedeň a Berlín, boli
hlavným mestom dynastických ríš. Hlavné mesto
mnohonárodnostného Rakúska nemohlo byť centrom
Nemecka. Pruské hlavné mesto, Berlín už síce bol
významným strediskom, ale pruský kráľ veľmi rýchle
premohol masové hnutia.
REVOLÚCIE V HABSBURSKEJ RÍŠI Revolučná vlna
zasiahla Viedeň 13. marca 1848. Študenti, mešťania
a robotníci odohnali nenávideného kancelára Metternicha. Nová vláda bola zostavená zväčša z ľudí
starého zriadenia a liberálni občania, ktorí sa k nim
pridali (napr. Alexander Bach) sledovali postupne tiež
ich politiku.
Vláda pod vplyvom revolúcie, ale v mene cisára
oslobodila poddaných. Roľníctvo preto zostalo prívržencom cisárstva a pozeralo sa podozrivo na Viedeň,
kde sa revolúcia radikalizovala. Študenti neprijali obmedzenú ústavu, rozvinulo sa ďalšie masové hnutie
(máj 1848). Vláda ustúpila (zbedačeným robotníkom
napr. sľúbila zamestnanosť podobne ako francúzske

národné dielne). Dvor utiekol v tajnosti do Innsbrucku.
V lete 1848 sa zišlo ústavodarné zhromaždenie
poslancov zo všetkých provincií ríše (s výnimkou
Uhorska). Väčšinu poslancov tvorili mešťania a roľníci. Etnické zloženie zhromaždenia odzrkadľovalo
pestrý národnostný obraz ríše. V otázke zavedenia
ústavnosti dosiahli dohodu, ale štruktúru ríše si predstavovali jednotlivé skupiny odlišne. Rakúski Nemci
boli za centralizáciu, ostatní poslanci, na čele s Čechmi, podporovali federalizmus.
Rakúski nemeckí liberáli sa zľakli talianskeho,
uhorského a českého boja za nezávislosť, preto sa
zblížili s dvorom. V lete 1848 sa zdalo, že Habsburgovci zvládnu revolúcie. V Taliansku dosiahol víťazstvo Radetzky, pražské povstanie porazil ďalší cisársky
generál Windischgrätz. Vo Viedni nastolila poriadok
vláda. Po stabilizácii situácie sa panovník vrátil do
Viedne (august 1848). Proti Uhorsku vyslali chorvátskeho bána Jelačiča, ktorý však utrpel porážku a bol
nútený ustupovať smerom k Viedni. Keď rakúska vláda
chcela poslať bánovi pomoc, vo Viedni opäť vypukla
revolúcia (6. október). Dvor utiekol do Olomouca.
Windischgrätzove vojská zastavili uhorské jednotky
smerujúce na rakúske územia, vzápätí krvavo potlačili viedenskú revolúciu (31. október). Rakúska vláda
sa potom v plnej miere postavila za obnovenie moci
habsburskej dynastie.
Na jar 1848 donútil dvor retardovaného Ferdinanda V. odstúpiť (december 1848), cisár však predtým schválil zmeny. Na jeho miesto dosadili sotva 18
ročného Františka Jozefa I. Ústavodarné zhromaždenie rozpustili a panovník vydal novú ústavu (4. marec 1849). Nanútená (oktrojovaná) olomoucká ústava
mala zakryť absolutizmus. Ríšu organizovala na základe provincií. V nich mohli zastávať úrady predstavitelia miestnych národností len na okresnej úrovni
a mohli vykonávať iba centrálne nariadenia. Ústavu
neskôr vystriedal otvorený absolutizmus (1851).

Archív
„Vláda Francúzskej republiky sa zaväzuje
zaručiť robotníkom živobytie z práce;
Zaväzuje sa, že zabezpečí prácu pre každého občana;
Uznáva, že robotníci musia založiť organizácie, aby mohli využívať zákonný úžitok svojej práce.“ (Dekrét o práve na prácu,
25. február 1848)
FRANCÚZSKA REVOLÚCIA

„Dočasná vláda nariaďuje okamžité vytvorenie národných
dielní.
Minister verejných prác sa poveruje vykonaním tohto nariadenia.“
(Dekrét o vytvorení národných dielní, 25. február 1848)

1
2

Februárová revolúcia v Paríži
Aké spoločenské konflikty viedli k vypuknutiu revolúcie? [ Ú ]
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Akú inštitúciu vytváral dekrét? Záujmy ktorej spoločenskej skupiny
vyjadruje dekrét? Prečo sa zohľadňovali záujmy tejto spoločenskej
skupiny? Koho záujmy porušuje nariadenie? [ Ú ]

2011.06.09. 13:14

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

77

„Do zbrane!
Žiadame demokratickú a sociálnu republiku! Žiadame suverenitu ľudu! (...) Mnohí demokrati, ktorí uznali potrebnosť
týchto požiadaviek, už dva dni bojujú v uliciach. Naša svätá
vec už má veľa obetí: zaumienili sme si, že buď sa pomstíme
za týchto šľachetných martýrov, alebo zahynieme.“ (Manifest
parížskych povstalcov, 26. jún 1848)
„1. Z dôvodov verejnej bezpečnosti ľudí zadržaných pre
účasť na povstaní 23. júna a v nasledujúcich dňoch treba odviezť nie na stredozemné, ale na zámorské francúzske územia..“ (Vládne nariadenie, 27. jún 1848)

3

Aký bol charakter parížskeho povstania? Čo bolo príčinou
povstania? Ako dopadlo povstanie? Čo naznačuje deportácia do zámoria? [ Ú ]

4
Národná dielňa na Marsových poliach

„Zvolili ste ma za ľudového zástupcu, aby ste ma odvolali z vyhnanstva.
V predvečer voľby prvého úradníka republiky sa objavuje moje meno pred vami
ako symbol poriadku a bezpečnosti. Veľactená dôvera sa vzťahuje skôr na meno
ako na mňa samého, ktorý som ešte nič neurobil pre svoju krajinu.
Nie som ambiciózny človek, ktorý sníva raz o ríši a vojne, inokedy o používaní
rozvratných ideí. Bol som vychovaný v škole ťažkého osudu, v slobodných krajinách, k povinnostiam, ktorými ma poverujú vaše hlasy a vôľa národného zhromaždenia, zostanem verný. Keď ma zvolíte za prezidenta, nezľaknem sa žiadneho
nebezpečenstva, žiadnej obete, aby som ubránil túto spoločnosť, ktorú napadli
tak odvážne. (...) O štyri roky zanechám funkciu svojmu nástupcovi tak, že moc
bude posilnená, sloboda nedotknutá a pokrok skutočný.“ (Z manifestu Ľudovíta
Bonaparteho, 1848)

Akú prácu vykonávali robotníci na obraze? Aké
prostriedky mal v tom období štát
na likvidáciu nezamestnanosti?
Z čoho mohli financovať národné dielne? [ Ú ]
Ako to vidí autor textu: po
čom túži francúzsky ľud
v prvom rade? Akými prostriedkami chce vzbudiť dôveru voči
sebe? [ Ú ]

5
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Malta (VBr.)

Jar národov
Sledujte revolučnú vlnu roku 1848! Čo je charakteristické pre tempo a smer jej šírenia? Aké spoločenské a politické
konflikty viedli v jednotlivých regiónoch k vypuknutiu revolúcie? Aké ciele boli pre revolúcie typické? Ako môžete
zistiť podľa mapy tieto konflikty a ciele? [ Ú ]
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7

Aké bolo zloženie Garibaldiho stúpencov? Ako
hodnotí túto situáciu Garibaldi?
Vysvetlite, prečo sa vznešenejšie
spoločenské skupiny nezapájali
do hnutia! [ Ú ]

Opíšte liberálne chápanie
demokracie! Od akého chápania sa dištancujú autori hesla?
Ktoré štátne zriadenie považujú
nemeckí liberáli za ideálne? Ako
mohlo vplývať nemecké liberálne
myslenie na vývoj revolúcie? [ Ú ]

8

V akom vzťahu sú tieto dva
druhy politizovania? [ Ú ]

„Tento strašný obraz sa však hneď zmenil,
NEÚSPEŠNÝ POKUS O NASTOLENIE
akonáhle zbadali urastených a vzdelaných
TALIANSKEJ JEDNOTY
mladíkov so mnou, pretože bohužiaľ je všeobecne známe, že v Taliansku chýbali z dobrovoľníckych oddielov, ktorým som
velil, sedliacke elementy, a to vďaka cteným služobníkom klamstva. Mojimi vojakmi boli zväčša členovia distingvovaných rodín rôznych talianskych provincií.
Je pravda, že medzi mojimi dobrovoľníkmi nechýbali ani podliaci, ktorí sa tam
prepašovali, alebo ktorých tam dostala polícia, aby spáchali podlosti či vyvolávali
zmätky, aby tým znevážili jednotku. Títo však u nás nevydržali dlho, lebo ich odhalili dobrovoľníci hrdí na česť légie sami, a pre hroziace tresty rýchle utiekli (...)“
(Z Garibaldiho spomienok)

„Demokracia, či správnejšie: demokratický princíp, v nijakom prípade sa pre nás nerovná s mocou ľudu, tobôž
nie s vládou zberby, a vôbec nie je v protiklade s monarchiou. My pod ním rozumieme iba smer založený na princípe suverenity národa pozostávajúceho z členov plnoprávnych z hľadiska prirodzeného práva a zjednoteného do štátneho spoločenstva, ktorého cieľom je podľa možnosti kolektívna realizácia takéhoto práva,
z čoho vyplýva rovnaký podiel na politických právach spoločenstva, ako aj na občianskych a ľudských právach garantovaných kolektívne. Tým sa však ešte nedáva
odpoveď na otázku: na aký diel politických práv má skutočne nárok jeden národ
na základe svojich osobitných pomerov, situácie a kultúrnej úrovne, alebo koľko práv mu treba povoliť bezpodmienečne. Demokratickým princípom vyhovuje,
resp. zdanlivo ich uskutočňujú, keď právo viac-menej takéhoto charakteru poskytnú všetkým občanom (prirodzene len plnoprávnym) v rovnakej miere alebo kolektívne, teda keď oproti výsadám uplatnia základný princíp rovnakého práva. Práve
preto nie je ani najmenej nezlučiteľný s monarchiou – prirodzene s ústavnou, čiže
ľudovým právom obmedzovanou monarchiou –, naopak, je s ňou v súlade.“ (Heslo Liberálny zo Staatslexikonu, 1830)
NEMECKÁ REVOLÚCIA

9

Zasadnutie frankfurtského parlamentu a barikády v Drážďanoch na jar r. 1848

10

11

„Monarchia je stará budova.
Nemôžeme preraziť múry,
nemôžeme otvoriť nové
dvere a okná, a nemôžeme
uskutočniť veľké vnútorné
zmeny bez nebezpečenstva.“ (Metternich, 1848)
Aké skutočné ťažkosti cítiť za slovami Metternicha?
Prediskutujme, nakoľko sa zdala
reálnou metóda, ktorú vnucuje
autor? [ S ]
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REVOLÚCIE
V HABSBURSKEJ RÍŠI

„Páni! Keď toto všetko neurobíme, ak nevyhovieme
očakávaniam roľníkov, ak nezískame späť ich dôveru,
v budúcnosti zasadne v ríšskom sneme nie 70, ale 383

sedliakov, navyše právom.
Musíme vyriecť, ako rýchlo je to len možné: sedliak nie je odteraz povinný
podrobiť sa žiadnemu svojvoľnému nariadeniu poddanských zákonov – musíme
vyriecť, tým skôr, lebo dovtedy sme nútení uznať platnosť tohto zákona, kým ho
vysoké zhromaždenie nezmení; tým skôr, lebo kohokoľvek môže napadnúť v plnom rozsahu uplatňovať staré, zastarané, stredoveké pravidlá ohľadom poddaných. Môže tým vzniknúť taký požiar, páni, ktorý by sme už nedokázali viac skrotiť, a tento požiar by mohol vzbĺknuť v ktorejkoľvek krajine.“ (Z prejavu poslanca
Kudlicha, september 1848)
Čo radí poslanec? Ako odôvodňuje svoj názor? [ Ú ]
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colná únia
menová únia

večný cisár
(nemá zodpovednosť
a je nedotknuteľný)

iniciatíva

hlavný veliteľ
riadenie

zvolávanie

zákony

dedičné
krajiny

miestodržiteľ
miestna vláda

miestodržiteľ
miestna vláda

ministri

V pomere populácie
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horná snemovňa dolná snemovňa

Benátske
kráľovstvo

zahraničné veci

vymenovanie
zodpovední

Ríšsky snem
(Viedeň)
súhlas

armáda

v rovnakom počte každý štát
Dalmatínskochorvátskoslavónske
kráľovstvo
miestodržiteľ
miestna vláda

Sedmohradské
veľkokniežatstvo

Uhorské
kráľovstvo

miestodržiteľ
miestna vláda

miestodržiteľ
miestna vláda

školstvo
verejná správa

školstvo
verejná správa

školstvo
verejná správa

školstvo
verejná správa

školstvo
verejná správa

krajinský
snem

krajinský
snem

krajinský
snem

krajinský
snem

krajinský
snem

obyvateľstvo

obyvateľstvo

obyvateľstvo

obyvateľstvo

obyvateľstvo

„§ I.1 Rakúske cisárstvo pozostáva z nasledujúcich krajín koruny: rakúske arcikniežatstvo nad i pod riekou Enns, soľnohradské vojvodstvo, štajerské vojvodstvo, ... dalmatínske, chorvátske, slavónske kráľovstvo, uhorské kráľovstvo,
sedmohradské veľkokniežatstvo, v ňom Sasko a opätovne anektované župy Krasna, Stredný Solnok a Zarand, oblasť Chioaru [po maďarsky Kővár] a mesto
Zalau [po maďarsky Zilah], prihraničné oblasti
a lombardsko-benátske kráľovstvo.
§ I.2 Tieto krajiny tvoria slobodnú, samostatnú,
nedeliteľnú a nerozbornú ústavnú rakúsku dedičnú
monarchiu.
§ I.3 Viedeň je hlavným mestom cisárstva a sídlom ríšskej moci, (...)
§ I.5 Každý druh ľudu je rovnoprávny a každý
druh ľudu má neporušiteľné právo na udržiavanie
a pestovanie svojej národnosti a jazyka. (...)
§ I.7 Celá ríša tvorí jedno colné a obchodné územie. Vnútorné clá nemožno
zaviesť v žiadnom prípade (...)
§ II.14 Cisár je svätý, nedotknuteľný a nenesie zodpovednosť.
§ II.15 Cisár vykonáva úlohu hlavného veliteľa všetkých ozbrojených síl buď
osobne, alebo cez svojich veliteľov.
§ II.16 Cisár rozhoduje v otázkach mieru i vojny.
§ II.17 Cisár prijíma i vysiela vyslancov, uzatvára s cudzími mocnosťami zmluvy. K rozhodnutiam
o takých zmluvách, ktoré znamenajú pre ríšu nové
bremená, je potrebný aj súhlas ríšskeho snemu. (...)
§ II.19 Cisár vymenúva a prepúšťa ministrov. Dosadzuje na úrady v každom odvetví štátnej služby,
udeľuje šľachtické tituly, rády a vyznamenania. (...)
§ VIII.38 Obyčajný ríšsky snem pozostáva z dvoch
snemovní, teda hornej a dolnej snemovne, ktorých
zasadania zvoláva cisár každoročne na jar. (...)“
(Z olomouckej ústavy, 2. marec 1849)
Zozbierajte právomoci panovníka a volených orgánov! Ako rieši ústava vzťah medzi krajinami a centrom? Aký je charakter tohto systému? Porovnajte ho so
skoršími pomermi! Koho postihuje nová úprava najviac?
[Ú]
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Olomoucká ústava
Aké štátne zriadenie vykresľuje ústava? Zozbierajte znaky ústavnosti! Vymenujte cisárove práva! V ktorých otázkach sa
mohlo rozhodnúť obyvateľstvo?
Aký bol vzťah medzi centrom
a provinciami? Prediskutujte,
v akej miere bola táto mocenská
štruktúra funkčná? [ Ú ]

12

Rakúska karikatúra o situácii ríše
na jeseň 1848. Voz Maďarov na čele
s Kossuthom, spolu so Slovákmi letia smerom k nezávislosti. Zároveň sa
Chorváti a Srbi obracajú proti Maďarom, a nevšímajú si, že tým pomáhajú
ruskému medveďovi [ S ]

13

Prečo vypukli vo Viedni až
tri revolúcie (marec, máj,
október)? [ Ú ]
Májová revolúcia vo Viedni

14

15

2011.06.09. 13:14

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

Slováci

Rusíni

Nemci

Taliani

Rumuni

Poliaci

Chorváti

Česi

Srbi

Č e c h y
M

Dunaj

a

Lemberg

l

a v a
o r

i

Dn

č

es

ter

sk

U

h

Pešť

o

r

s

k

é
Kluž

k

r

á

ľ

o

v

s

t

v

Sedmohr

o

Ma

ruša

Záhreb
ko
ts

sk

o

ko

a

S l a v
vá
ó
n
ská pohr
n
a
n
e
ičná obl i a
asť

Chor
j

ad

Dráv

Sáv a

ra

ns

D

ké

lm

T

a

o

m

Etnické spory

a
Tis

n

Vo

ra

Bukovina

Sam

oš

js

Benátky

Jad

16

H

Budín

ko
rs

tán
K

tky
ná

Etnické spory ústiace
do ozbrojených konfliktov

A

la

Rakúsko

o

e

Koru

režie
Pob

Pád

B

Š

Vis

zs
k o

Šta
je

Salzburg

Lombardsko

Í

Viedeň Prešporok

Horné
Rakúsko

Tirolsko

R
e

R

Dolné

Inn

Rýn

li

Labe

Praha

Á

K

S

U

Vá
h

Slovinci

S

Maďari

re

ác
ia

U

R

E

C

K

Á

R

Í

Š

A

Národnostné zloženie Habsburskej ríše v rokoch 1848–49

Hľadiská

Pripravte tabuľku o národoch ríše! Osobitne uveďte rakúsku a uhorskú časť ríše! Vymenujte konflikty etnického charakteru! Aké boli ich príčiny? V čom sa zmenia závery vyvodené z mapy v tom prípade, keď zohľadníme aj neobývané
územia? V akej miere by sa zmenil obraz, keby sme brali ohľad na hustotu a počet obyvateľstva? [ P ]

Významná časť, takmer 40 % obyvateľov mnohonárodnostnej Habsburskej ríše patrila k niektorému slovanskému národu. Slovanské národy však zďaleka neboli jednotné. Poliaci chceli získať späť svoju nezávislosť, preto
sa ostro postavili proti Rusku, kým menšie slovanské národy považovali v zmysle slovanskej vzájomnosti za svojho patróna Rusko. Česi boli za udržanie ríše, ktorá im poskytovala dobré hospodárske podmienky, no snažili sa
o vytvorenie federatívneho štátu. So súhlasom vlády zvolali do Prahy v lete 1848 slovanský kongres. Zastupovali
na ňom tzv. austroslovanskú koncepciu, čiže federatívne rozdelenie ríše s podporou slovanských národov.

Prediskutujte miesto austroslovanskej koncepcie v dejinách Habsburskej ríše! Prečo podporovala habsburská vláda
tieto snahy? Prečo nebola táto koncepcia v plnej miere prijateľná pre moc? [ S ]

17

18

„Skutočne, keby rakúske cisárstvo už dávno neexistovalo, v záujme Európy, ba celého ľudstva by sme sa mali
snažiť o to, aby vzniklo.“
(Palacký, 1848)

V prospech čoho argumentuje Palacký? Aký je jeho
vzťah k Rakúsku? Sledujte na dobovej etnickej mape Palackého
plány! Vyhodnoťte tieto plány na
základe historických a etnických
princípov! V čom sa podobajú
a v čom sa líšia etnické pomery
v Čechách a v Uhorsku? [ Ú ]
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„(...) Rakúsko musíme preformovať na krajinu, v ktorej žijú národy radi – nech
to je ich hlavná starosť. Mnohoraké túžby, predstavy a záujmy budú dostačujúce
vtedy, keď po súčasnom zohľadnení dejín a etnografie označíme národno-historické etnické skupiny za menšie národné útvary v rámci hraníc ríše. Malú krajinu
teraz nemožno zmeniť na veľkú. Tých, ktorí chcú zostať sami, nechajme samých,
ktorí idú spolu s ostatnými, nech to učinia.
Navrhujem nasledujúce skupiny krajín: 1. nemecko-rakúska, 2. česká, 3. poľská, 4. ilýrska, 5. talianska krajina. Tu nezastúpené krajiny by som rozdelil takto:
6. juhoslovanská, 7. uhorská, 8. olašská. K prvej rátam Rakúsko s územiami na
oboch stranách Ennsu, Štajersko, Korutánsko, Soľnohrad, nemecké Tirolsko, Vorarlberg, nemecké Česko, Moravu a Sliezsko, k druhej Česko, českú Moravu, české Sliezsko a z Uhorska Slovensko, k tretej Halič, Krakov, Bukovinu a uhorskú
Ukrajinu v Karpatoch. K štvrtej Slavónsko, slovanské Štajersko, slovanské Korutánsko, Kranjsko a prímorské oblasti, k piatej talianske Tirolsko, Lombardsko a Benátky, k šiestej Dalmáciu, Chorvátsko, Slavónsko a Vojvodinu, k siedmej Uhorsko
a Sedmohradsko, k ôsmej rumunské časti Sedmohradska, Uhorska a Bukoviny.
Vôbec nie som proti rozdeleniu nemeckého Česka a Česka; naopak, ak by to
bolo v praxi možné, priamo by som to navrhoval. Česko je však jedna kotlina, ktorú nemožno rozdeliť bez toho, aby ju nezničili.“ (Palackého návrh, január 1849)
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II. Obdobie obnovy v Uhorsku
(1711–1820)
12. Včlenenie Uhorska do Habsburskej ríše
POMER SÍL MEDZI DVOROM A STAVMI Habsburská ríša sa stala po vyhnaní Turkov a vojne o španielske dedičstvo stredoeurópskou veľmocou. Postavenie
Uhorska sa v rámci dunajskej monarchie Habsburgovcov upevnilo. Karol III. (1711-1740) chcel zabrániť tomu, aby opakujúce sa povstania v Uhorsku
ohrozovali zahraničnopolitickú aktivitu ríše, preto
dodržiaval ustanovenia satmárskeho mieru. Stavovské práva a výsady teoreticky zabezpečovali samostatnosť Uhorska v rámci ríše (napr. úloha stavovského snemu). Súbežne s tým rástol vplyv dvora na
uhorské stavy.
Prejavilo sa to na bratislavskom sneme po uzavretí
satmárskeho mieru (1712-1715). Stavy ubránili svoje základné výsady. Výmenou za neplatenie daní sa
však zriekli práva postaviť samostatnú uhorskú armádu. Uspokojili sa s vôbec nie bezvýznamným právom,
že prostredníctvom schvaľovania daní a počtu nováčikov v armáde môžu zachovať svoj vplyv na riešenie
otázok súvisiacich s armádou.
Od ustanovení satmárskeho mieru sa odklonil
dvor najmä v oblasti náboženstva. Nepokračoval
síce v otvorenej a násilnej katolizácii, ale Karol III.
upravil postavenie protestantov v osobitnom patente (Carolina Resolutio, 1731). Tento patent povoľoval
praktizovanie protestantského náboženstva iba na určených miestach a v obmedzenom rozsahu a zakazoval prechod na protestantskú vieru. Účasť protestantskej šľachty na politickom a úradnom živote sťažoval
text prísahy, ktorý zodpovedal katolíckym dogmám
(tzv. dekretálna prísaha). Patent vo významnej miere
prispel k ďalšiemu šíreniu katolicizmu.
UZNANIE DEDIČSTVA PO PRASLICI Keďže Karol III.
nemal syna, hrozilo, že rod Habsburgovcov vymrie.
Panovník preto presadil vo svojich krajinách pravidlá
dedičstva trónu po praslici (dedenie v ženskej línii,
Pragmatica Sanctio). Na krajinskom sneme v rokoch
1722-1723 to schválili aj uhorské stavy. Výmenou za
uznanie práva dediť trón aj po praslici upevnili uhorské stavy svoje stavovské práva a samostatné postavenie Uhorska v rámci ríše. Zahrnuli do dokumentu povinnosť spoločnej obrany (bolo to potrebné pre stále
hroziaci turecký útok), ako aj to, že obe polovičky ríše
(dedičné krajiny a Uhorsko) možno dediť len spoločne (ríša je nedeliteľná a nerozdeliteľná – po latinsky:
invisibiliter ac inseparabiliter).
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ŠTÁTNA ORGANIZÁCIA UHORSKA Protirečenie,
v rámci ktorého bolo Uhorsko súčasťou ríše, zároveň
v princípe aj nezávislým štátom, rozriešil systém stavovského dualizmu (panovník a stavy vládnu spolu).
V zmysle stavovského ponímania boli vojenské, finančné a zahraničné záležitosti výsadou panovníka.
Cisár to mal teda uľahčené, pretože z hľadiska jednoty
ríše mohol riešiť základné otázky zväčša podľa vlastného zváženia a záujmov ríše. V krajinskom sneme
a v stoliciach, ktoré boli strednými článkami verejnej
správy, sa uplatňovala vôľa stavov.
Uhorskú štátnu organizáciu pochádzajúcu zo stredoveku chcela panovnícka dynastia modernizovať.
Reformy najvyšších úrovní štátnej správy ešte viac
upevňovali pozície dvora. Na stupni medzi Uhorskou
kanceláriou a stolicami vznikol nový vládny úrad,
ktorý riadil a zlaďoval aktuálne záležitosti. Predsedom Miestodržiteľskej rady, ktorá sídlila v Prešporku
(dnes Bratislava), sa stal palatín, jej členovia (4 vysokí
cirkevní hodnostári, 10 magnáti, 8 zemania) zohľadňovali okrem vládnych záujmov aj hľadiská stavov.
Vznikom Miestodržiteľskej rady sa zvýšila odborná
úroveň štátnej správy.
Významné reformy sa zaviedli v oblasti justície.
Namiesto dočasných súdov vznikli stále súdy, ktoré
mali sídlo a nadväzovali na seba, čiže umožňovali
odvolanie sa.
ŠTRUKTÚRA A FUNGOVANIE KRAJINSKÉHO SNEMU V stavovskom krajinskom sneme (diéte) schvaľovali zákony kráľ a stavy spoločne. Krajinský snem
v Prešporku zvolával panovník. V pozývacom liste vopred určoval témy, ktoré mali na zasadaní krajinského
snemu prerokovať.
Uhorský krajinský snem bol dvojkomorový. Na
zasadaní hornej tabule sa mohli osobne zúčastňovať
príslušníci aristokracie a vysokí predstavitelia katolíckej a (od roku 1792) gréckokatolíckej cirkvi. Hlavní
župani na čele stolíc boli tiež členmi hornej tabule.
Do dolnej tabule mohli vyslať stolice po dvoch
poslancoch, slobodné kráľovské mestá po jednom
poslancovi. Všetci stoliční poslanci mali hlasovacie
právo, kým mestskí vyslanci mali jeden hlas spoločne. Na zasadaní dolnej tabule sa mohli zúčastniť aj
predstavitelia kapitúl a splnomocnenci príslušníkov
vysokých stavov, ktorí neboli prítomní (títo mohli na
zasadaniach vystupovať, ale hlasovacie právo nemali).
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li riadenia stolice. Skutočným vedúcim stolice bol
podžupan, ktorého volilo stoličné zhromaždenie. Na
tomto zhromaždení sa mohol osobne zúčastniť s hlasovacím právom každý šľachtic, ktorý mal na území
stolice statok. Zhromaždenie mohlo schváliť vlastné
nariadenia, ktoré však nemohli byť v rozpore s celoštátnymi zákonmi. Mohlo ďalej odoprieť uskutočňovanie vládnych opatrení, keď ich označilo za protizákonné. Zhromaždenie volilo stoličných úradníkov
(slúžnych, archivárov a pod.). Stoličných funkcionárov, ktorí nedostávali vysokú odmenu, volili z radov
zámožnej strednej statkárskej vrstvy. Život stolice
riadili v skutočnosti oni. Štruktúra žúp zodpovedala
zvyklostiam zo 17. storočia, preto sa neuplatňoval ani
princíp rozdelenia vetiev moci. Tí istí ľudia boli členmi stoličných súdov, ktorí rozhodnutia vykonávali.
Zhromaždenie volilo poslancov do krajinského
snemu. Na základe kráľových návrhov prerokovalo
zhromaždenie každú otázku, vzápätí vytvorilo svoje
stanovisko, ktoré zaradilo do tzv. poslaneckého príkazu. Zvolení poslanci sa ho museli držať. Keď sa vyskytla nepredvídaná otázka, poslanci museli požiadať
stoličné zhromaždenie o dodatočný príkaz. Ak sa ich
názor, mali odlišný, mali možnosť vzdať sa funkcie
poslanca.

Legislatívny proces bol ťažkopádny a pomalý. Keď
v niektorej otázke panovník odmietol návrhy stavov,
alebo jedna tabuľa nesúhlasila s rozhodnutím druhej,
danú otázku prerokovali znovu. To isté sa stalo aj vtedy, keď k určitým predlohám malo niektoré fórum pozmeňovacie návrhy. Stoliční poslanci zvolávali pred
krajinským snemom neoficiálne tzv. oblastné zhromaždenia (pred Dunajom, za Dunajom, pred Tisou,
za Tisou), na ktorých mohli prediskutovať všetky záležitosti nezávisle od vlády.
Uhorský stavovský snem znamenal silný protipól
voči vôli panovníckej dynastie. Bolo to tak vďaka jeho
právomociam (napr. návrhy daní a počtu armádnych
nováčikov), ale aj v dôsledku jeho zloženia (okrem
hlavných županov volili takmer každého účastníka
snemu stavy).
ŠTRUKTÚRA A FUNGOVANIE ŽÚP Šľachtická stolica
bola takmer štátom v štáte. Vďaka jej autonómii mali
stavy v rukách prevažnú časť štátnej moci na strednej
a nižšej úrovni, od vyberania daní až po súdnictvo.
Stolica sa tým stala baštou stavov v zápase s absolutistickým cudzím panovníkom a jeho úradmi.
Na čele žúp stáli župani, ktorých vymenovával
kráľ, ale v 18. storočí sa už prakticky nezúčastňova-
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Ako sa zmenila úloha Uhorska v rámci ríše oproti 17.
storočiu (hospodárska, vojenská,
územná váha a pod.)? Z akých
jednotiek pozostávali krajiny
uhorskej koruny? Z akých príčin a záujmov bol vytvorený tento stav? Opíšte na základe mapy
spôsob vlády v ríši a v Uhorsku!
[Ú]
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„(...) šľachta (...) je povinná v záujme obrany krajiny vojenčiť, čiže ísť do boja
osobne a postaviť a vypraviť vlastné bandériá:
(...)
§ 2 Výlučne týmto by sa ale krajina nemohla ubrániť v dostatočnej miere, teda
pre každý prípad treba vydržiavať z domácich vojakov i cudzincov riadnu armádu, čo nie je možné bez žoldu, a získať žold nie je možné bez vyberania daní,
preto vo veci podpôr a daní musia stavy rozhodnúť na krajinskom sneme (kam
tieto záležitosti aj tak patria).
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2

Kedy a prečo sa stal Prešporok hlavným mestom Uhorska? Čo znamenal v tej dobe štatút hlavného mesta? Prečo zostal
Prešporok politickým strediskom
krajiny aj v prvej polovici 18. storočia? [ Ú ]

3

Prešporská panoráma

§ 3 Keby sa vyskytla mimoriadna situácia náhodného nepriateľského útoku,
alebo keby hrozba nepredvídateľnej vojny nepripustila riadnu formu prerokovania takejto dôležitej veci, v takýchto prípadoch tie isté stavy označujú za rovnako potrebné, aby palatína a prímasa krajiny, ďalej vysokých cirkevných hodnostárov, barónov, kráľovskú súdnu tabuľu, stolice a slobodné kráľovské mestá zvolali v čo možno najväčšom počte na území krajiny, a nie mimo nej.“ (Čl.
VIII z roku 1715)
„Pretože zvolanie obyčajného krajinského snemu je spôsobom na vyriešenie
problémov krajiny: rozhodli sa, že krajinský snem zvolajú odteraz každé tri roky,
alebo keby to vyžadoval záujem krajiny, aj skôr.“ (Čl. XIV z roku 1715)

Zistite, ako bola postavená
uhorská armáda! Aké kontrolné právomoci mali stavy? Prečo mohol byť zachovaný inštitút
šľachtickej vzbury? [ Ú ]
Ako riešili termín zvolávania krajinského snemu?
Čo to dokazuje? Porovnajte text
s údajmi! [ Ú ]

4

5

„Na základe úctivých prosieb stavov jeho cisárska a kráľovská výsosť nariadila:
aby sa zrušila každá závislosť uhorskej komory od viedenskej dvornej komory,
pretože tamtá je vzdialená a táto je stále pri kráľovi, aj kontakt medzi nimi sa má
uskutočňovať výlučne formou predkladania oficiálnych spisov a rozhodnutí, aby
najmilostivejšie rozhodnutia prijímala uhorská komora tak, že jej názor schváli
prostredníctvom cisárskej dvornej komory Jeho svätá výsosť.
§ 1 Milostivo sľúbil, že sa postará o to, aby mu nariadenia uhorskej komory
a dvornej uhorskej kancelárie boli predložené prostredníctvom uhorských radcov,
a keby bolo potrebné niečo k nim pridať či zmeniť v nich niečo z kráľovskej moci
(...), nariaďuje a bude konať tak, aby to nebolo v rozpore so zákonmi krajiny a kráľovskou pokladnicou, ale aby vybavovanie uhorských záležitostí zostalo ucelené
v kompetencii uhorskej komory.“ (Čl. XVIII z roku 1715)
Aké problémy naznačuje prameň? Čo sľubuje panovník? [ Ú ]

„Vzhľadom na prechmaty, ktoré sa v oblasti náboženských záležitostí medzi
cirkvami udiali počas nášho panovania opakovane, v záujme predchádzania ďalších konfliktov nariaďujeme nasledujúce.
1. Zákony Leopolda I. č. 1691 a 1681 sa obnovujú, a podľa nich vykonávanie
viery v zmysle augsburského a helvétskeho náboženstva je všade povolené iba
v súkromí, na verejnosti sa obmedzuje len na tie miesta, ktoré sú určené v zákone
26/1681.
2. Na týchto miestach, ale iba po predbežnom dokázaní potreby a s kráľovským povolením, môžu držať toľko duchovných, koľko si vyžaduje počet členov
zboru. Na takýchto miestach má kazateľ právo navštevovať väzňov a nemocných
a vykonávať okolo nich potrebné služby.
3. Na nezákonných miestach, vo svojom dome a pre svoju rodinu môže každý
čítať svoje náboženské knihy slobodne, ale tak, aby tam neprišli susedia, známi,
príbuzní, ešte menej miestni obyvatelia (...)
6. Tí, ktorí opustili vieru, osobitne tí, ktorí sa stali z protestantov katolíkmi a po-
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Regnum Marianum, čiže alegória Máriinej krajiny. Na maľbe z polovice
18. storočia žiada Máriu o pomoc postava Uhorska a Sedmohradska. Medzi dvoma postavami vidno spustošenú krajinu a katolícke liturgické predmety hodené na zem.
Prečo nazývali Uhorsko Máriinou krajinou? Prečo oživili tento kult v 18. storočí? Aký politický obsah vyjadruje táto alegória? [ Ú ]

6

7
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tom sa tam opäť vrátili, musia byť prísne potrestaní podľa svetských zákonov, ale
kým sa trest vykoná, každý prípad treba oznámiť kráľovi.
7. Miešané manželstvá uzatvárať je povolené, ale iba pred rímskokatolíckym
farárom.
8. Rímskokatolícke sviatky sú povinní dodržiavať navonok a verejne aj nekatolíci, a remeselníci sa musia zúčastniť podľa svojich patentov na cirkevných
pochodoch.
9. Ohľadne prísahy sa nariaďuje, aby sudcovia a iní funkcionári, advokáti,
dovtedy, kým sa neprijme iné rozhodnutie, boli povinní skladať prísahu v predpísanej forme; (...) Keď sa niekto cíti vo svojej viere urazený, len vo svojom
mene, nie v mene svojej cirkvi, sa môže obrátiť so žiadosťou o nápravu na kráľa.“
(Carolina resolutio, 1731)

8
9

Jasovské opátstvo. V tomto období
zrekonštruovali viaceré zničené kláštory a kostoly.

Zozbierajte práva protestantov! Vymenujte obmedzenia, ktoré platili pre protestantov! Vymenujte právomoci katolíkov voči protestantom! Aké sú ciele tohto nariadenia? Čo dokazuje fakt, že nejde o zákon, ale o nariadenie? [ Ú ]

V akom štýle obnovili jasovské opátstvo? O akom procese svedčia obrovské cirkevné
stavby? [ Ú ]

„Čo sa týka uhorských protestantov, skúsenosti bohužiaľ ukazujú, že z čírej náboženskej horlivosti
sú náchylní zamiešať sa do rebélie
(...)“ (Z návrhu štátneho kancelára
Kaunitza, 1761)

10
11

Aké politické ciele pripisuje kancelár protestantizmu
ešte aj v druhej polovici storočia? Aké je historické pozadie takéhoto postoja? Vysvetlite, v akej
miere tu hrajú úlohu kancelárove
predsudky! [ Ú ]

UZNANIE DEDIČSTVA
PO PRASLICI

12

Čo upravuje Pragmatica
Sanctio? Vymenujte podmienky, ktoré stanovili uhorské
stavy pre prípad dedenia po
praslici! Aké zámery sledovali
týmito podmienkami? Aké alternatívy malo v tom čase vládnutie
Habsburgovcov? [ Ú ]
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Budova Uhorskej kancelárie vo Viedni
Aké úlohy mala kancelária? Ako ovplyvňovala okruh jej činnosti okolnosť, že
uhorský panovník bol zároveň hlavou ríše? [ Ú ]

„Článok II, § 5 Po vymretí potomkov jeho cisárskej a kráľovskej výsosti po meči
v Uhorsku a jeho korune, ďalej v častiach, krajinách a provinciách, ktoré s Božou
pomocou získali či získajú späť, prechádza nástupníctvo na základe dedičného
práva aj na potomkov milostivej rakúskej dynastie v ženskej línii, na prvom mieste
to platí pre jeho najsvätejšiu cisársku a kráľovskú výsosť, ktorá panuje teraz.
§ 6 Potom, v prípade, keď sa to preruší, pre potomkov niekdajšieho nebohého Jozefa.
§ 7 A keď sa aj to preruší, pre potomkov niekdajšieho slávneho Leopolda, pre
tých, ktorí pochádzajú z lona uhorských kráľov a ich potomkov v mužskej i ženskej línii, ktorí sú katolíckej viery, zo strany súčasnej najsvätejšej cisárskej a kráľovskej výsosti pre prvorodených potomkov z Nemecka a mimo Nemecka a z krajín, ktoré vlastní spolu s Uhorskom a pripojenými časťami, krajinami a provinciami na základe nedeliteľného a nerozlučiteľného dedičného práva, v záujme panovania a vládnutia.
Článok III, Jeho najsvätejšia cisárska a kráľovská výsosť milostivo potvrdzuje a zaväzuje sa dodržiavať všetky práva, slobody, výsady, úľavy a privilégiá rádov a stavov krajiny a všetkých pripojených častí, ďalej všetky zákony a miestne zvyky (...)
§ 1 Rovnako aj jeho potomkovia, zákonne korunovaní králi Uhorska a pripojených častí sa zaväzujú stavy a rády krajiny a pripojených častí ponechať v spomínaných úľavách a zákonoch neporušene.“ (Pragmatica Sanctio, 1723)
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„Jeho najsvätejšia výsosť vytvorila kráľovskú miestodržiteľskú radu pod predsedníctvom palatína, s dvadsiatimi dvoma radcami, ktorých vymenuje teraz i do budúcnosti kráľ, ďalej za účasti vysokých cirkevných hodnostárov, magnátov a šľachticov z každej časti krajiny. (...)
§ 5 Počas zákonnej neprítomnosti palatína bude predsedať tejto rade krajinský
sudca.“ (Článok z. XCVII z roku 1723 o vytvorení Miestodržiteľskej rady)
ŠTÁTNA ORGANIZÁCIA
UHORSKA

„Je úplne spravodlivé, aby táto kráľovská miestodržiteľská rada neprijala žiadne rozhodnutie proti zákonom krajiny
§ 1 A aby uznesenia krajinského snemu presadila u každého, ktorého sa týkajú.“ (Článok z CII z roku 1723 o fungovaní Miestodržiteľskej rady)
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stavovský snem
Miestodržiteľská
rada

horná
tabuľa

4 obvodné tabule

podžupan slúžny

stolica

slobodné
kráľovské
mestá

dolná
tabuľa

poslanci

dane
hlavný župan

stoličný
súd

stoličné zhromaždenie
(za účasti každého šľachtica)
vyberanie daní

povolávanie regrútov

poddaní

právne vzťahy

cesty, verejný poriadok

zemepánsky súd

richtár
(dedinský sudca)
vzťahy v praxi

„4. Skúsenosti ukazujú, že krajinské snemy sú pre paŠTRUKTÚRA A FUNGOVANIE
novníka vždy nevýhodné, preto netreba zvolávať staKRAJINSKÉHO SNEMU
vy.
5. Okolnosti však prikazujú obrátiť sa na jednotlivé stolice a treba sa snažiť
o to, aby jeho výsosť získala prostredníctvom podžupanov a zemianstva čo najväčší vplyv, a tak svoje predstavy by sa mal snažiť pripraviť nie v celom zbore,
ktorý sa sotva dá nasmerovať správnym smerom, ale u jednotlivých jeho členov,
a keď u nich vôľa dosiahla potrebný stupeň, len vtedy možno začať zmenou celku.
Keď sa tento prostriedok používa s potrebnou opatrnosťou a húževnatosťou, v tom
prípade možno dosiahnuť za niekoľko rokov veľa úspechov. Treba však začať patrične a neuspokojiť sa iba s úctivými slovami, ale zohľadňovať treba činy, tie treba
odmeniť či trestať.
6. Nikdy neslobodno siahať na uznesenia krajinského snemu a domáce zákony, ani vystupovať proti nim. Už vôbec nie je možné prezradiť, že máme záujem na obmedzení plnej daňovej slobody šľachty. Vyvolalo by to obrovskú búrku
a zničilo by všetky dobré úmysly.“ (Z návrhu kancelára Kaunitza, 1761)
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panovník

Dvorná
vojenská rada

Dvorná
kancelária

Uhorská
komora

V akej miere je Miestodržiteľská rada ústredným orgánom stavov a nakoľko odzrkadľuje kráľovu vôľu? Vymenujte jej
úlohy! [ Ú ]

Štátna organizácia Uhorska
V čom sa zmenila štruktúra uhorského štátu oproti
pomerom v 17. storočí? Ako by
ste hodnotili zmeny z hľadiska
modernizácie? Ako ovplyvňovali
zmeny vzťah medzi panovníkom
a stavmi? Opíšte vzťah medzi
uhorským štátom a ríšou! Zoraďte kráľove právomoci! Aké možnosti zabezpečovali pre panovníka? V čom sa skrývala sila stolice
oproti centrálnej vláde? [ Ú ]

Ako hodnotí kancelár úlohu a silu uhorského snemu?
Ako vidí vzťahy medzi krajinským
snemom a stolicou na pozadí
tohto pomeru síl? Akú taktiku
považuje za dobrú? Aký je vzťah
medzi touto taktikou a systémom
uhorských inštitúcií? [ Ú ]
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zvoláva

kráľove
návrhy

podanie
kráľovi

krajinský snem

16

horná tabuľa

dolná tabuľa

vysoké stavy podľa pôvodu

poslanci kapitúl

hlavní župani zo svojho úradu

poslanci kráľovských miest
prípisy

cirkevní hodnostári

stoliční poslanci
oblastné zhromaždenia
(predbežné konzultácie)

Budova krajinského snemu v Prešporku
Prečo zostal krajinský snem až do roku
1848 v Prešporku? [ Ú ]

schvaľovanie
spoločne
prijatých
zákonov

kráľ

návrhy tém pre krajinský snem

voľba dvoch poslancov
za každú stolicu

stolica

odhlasovanie
poslaneckého
nariadenia

zhromaždenie

(za účasti všetkých šľachticov stolice)
prerokuje a dopĺňa

Štruktúra a fungovanie krajinského snemu

17

18

Sledujte proces zrodu zákonov! Analyzujte štruktúru a zloženie krajinského
snemu z hľadiska stavov! [ Ú ]

Čo bolo charakteristické pre časové rozloženie zasadaní krajinského snemu?
Aké politické snahy z toho vyplývajú? Pripomeňte si zahraničnopolitické i vnútropolitické udalosti z čias jednotlivých zasadaní
krajinského snemu! [ S ]

nezávislé od kráľa

závislé od kráľa

KRAJINSKÉ SNEMY V 18. STOROČI
PO SATMÁRSKOM MIERI
Termín
Miesto
1712 (1708) –1715
Prešporok
1722–1723
Prešporok
1728–1729
Prešporok
1741
Prešporok
1751
Prešporok
1764–1765
Prešporok
1790–1791
Budín, potom Prešporok
1792
Prešporok

„Ako sa blížili voľby, šľachta viedla neustálu agitáciu.
ŠTRUKTÚRA A FUNGOVANIE
(...) Príležitosť poskytovali tu bál, tam športové poduSTOLICE
jatie, či narodeniny, kým sa mladí navzájom zabávali,
starší (...) určili priebeh predvolebnej ofenzívy. (...)

19

Župný dom v meste Szekszárd a nádvorie, kde kedysi býval čulý život
Pozrite si na mape, strediskom ktorej stolice bolo
mesto Szekszárd? V akom štýle
bola postavená budova? Čo dokazujú jej rozmery? [ Ú ]
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„Vpravo od spíkra sedia ministri a ich podporovatelia, teraz sú to
whigovci a radikáli; vľavo sedí opozícia, teraz toryovci, a tieto dve
časti sú ako dva nepriateľské tábory. Človek z pravice nemá záujem
ani o návrhy, ani o pozornosť druhej strany; jeho prívrženci mu určite zatlieskajú, druhá strana ho určite vypíska, hoci to, čo hovorí, pochádza z kategórie večných múdrostí. Smutný som sledoval túto ostrú
rozdvojenosť a želal som si: nebesá nech ochraňujú môj národ pred
takýmto stavom. Rozdielnosť názorov nemožno obísť, strany nie sú
potrebné. Nemožno však poprieť, že striedanie vlád whigovcov a toryovcov bezpečne viedlo Britániu uprostred medzi oboma krajnosťami a prinieslo spojenie princípov trvalosti i pokroku. (...)
Tu je poslanec predstaviteľom celej krajiny, nezastupuje iba svoju
volebnú župu či mesto, preto tu nejestvujú príkazy, lebo predstaviteľovi krajiny by ich mohol dať iba národ (čo by bolo zákonom), a nie
provincia. (...) Ale u nás sú poslanci do istej miery strojom; v dvadsiatich veciach hovorí niekto tak, ako aj ja zmýšľam, hoci so mnou
nesúhlasí, lebo tak je prikázané, a naopak, kto so mnou v plnej miere súhlasí, je nútený proti mne bojovať. (...) Z toho jasne vyplýva, že
v podstate len my sme zastúpení, ktorí dávame príkazy a v ktorejkoľvek chvíli môžeme svojho poslanca odvolať; lebo anglický poslanec
síce dáva sľub, ale ho nemôžu donútiť k ničomu pod hrozbou odvolania, a v parlamente vystupuje ako jednotlivec, je povinný počúvať
iba svoje svedomie, lebo prisahá: že bude pracovať pre blaho krajiny
(...) Radia sa a rozhodujú, okrem svojho presvedčenia nemusia dbať
o nič iné, než iba o to, že ich poveril národ (...) naši poslanci si kladú
pravú ruku na príkaz, ľavú na srdce, musia počúvnuť oboje.“ (Bertalan Szemere: Utazás külföldön, 1838)

Ako hodnotí autor systém poslaneckého príkazu? Akým spôsobom
ovplyvňuje jeho názor vzťah k anglickému ústavnému systému? [ S ]
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Reštaurácia (voľby). Divadelná scéna z obdobia reforiem
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Čo bolo charakteristické pre stoličné voľby? Porovnajte dobový obrázok a textový
prameň! [ Z ]

Rekonštruujte proces stoličných volieb!
Kto sa na nich mohol zúčastniť? V akej
miere ovplyvňoval kruh účastníkov priebeh
volieb? [ Ú ]

Uhorský snem bol silnou baštou
šľachty, ktorá ochraňovala stavovské
práva, a prejavom ústavnej samostatnosti krajiny v rámci ríše. Základom
fungovania krajinského snemu bol systém poslaneckého príkazu. Poskytovalo
to rámec pre uhorské politické snahy aj
v období reforiem v 19. storočí. Napriek
tomu ho kritizovali prirodzene aj súčasníci.

21

Hľadiská

Za mimoriadne dôležité považovali nástup prvotriednej cigánskej kapely, ktorá prednášala básne zodpovedajúce tejto príležitosti.
Na kortešov či na kobylkárov (posmešný názov pre schudobnených
zemanov), ktorých hlas má takú istú cenu ako hlas ktoréhokoľvek
šľachtica, nemalo popri korenistých vínach nič taký vplyv, ako práve
pekná muzika. Často sa stalo, že kandidát stratil hlasy len preto, lebo
v cigánskej kapele nebol žiadny vynikajúci muzikant. (...)
Voliči vždy prichádzajú na miesto volieb, do župného domu na
koči alebo na koni, vždy idú na čele mladí kandidáti, so stovkami
zástav, s hlasnou hudbou a krikom. V záujme pohodlia hlasujúcich
vyznačia pri budove kryté i nekryté ohradené priestory, kde sa môžu
celú noc zabávať, fajčiť a tancovať. Usporiadatelia jednotlivých strán
ich však prísne kontrolujú, aby sa diskusie a spory nezvrhli, zároveň
dávajú pozor na tých, čo obracajú kabát, veď agenti protivníka neodpočívajú ani v tomto čase.
Na druhý deň ráno každý vošiel do župného domu, kde prejav
hlavného župana sledovali s miernym záujmom. Uprostred výkrikov (...) oznamovali mená kandidátov, čím sa začala voľba. Bolo
zvykom, že jednotlivé strany hlasovali na oddelených dvoroch, aby
nedošlo k zmätkom a možným konfliktom; na udržiavanie poriadku postavili medzi tieto dvory vojakov. (...) Keď už väčšina odovzdala svoj hlas, a osud kandidátov bol spečatený, napätá atmosféra sa
rýchle uvoľnila. Treba povedať, že keď voľbu rozhodli iba 2-3 hlasy, porazený kandidát mal trpkosť v ústach z volebného vzrušenia
celé mesiace. V niektorých prípadoch sa odohrali aj súboje, ktoré
však nikdy neboli nebezpečné, a v každom prípade sa skončili úplným uzmierením. (...)“ (Terézia Pulszky–Terézia Pulská: Egy magyar
hölgy emlékirataiból, 1850)

87

Prediskutujte, akým spôsobom zodpovedal uhorský zastupiteľský systém a krajinský snem teóriám štátu tej doby a v čom sa od
nich líšil? Prediskutujte to na pozadí systému
poslaneckého príkazu! Vysvetlite výhody a nevýhody tohto systému z hľadiska politických
bojov v 18. a 19. storočí! [ S ]
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13. Krajina ožíva
ZNIČENÁ KRAJINA Po vojnách v tureckej ére ležala významná časť krajiny, prírodné i stavané prostredie, v ruinách. V podmanených oblastiach a pozdĺž línie pohraničných hradov sa zničila väčšina osád spolu s ich obyvateľmi. Miesto niekdajších oráčin prevzali pastviny či zdivočená príroda. Lesy na Dolnej zemi
vyrúbali, v Malom Kumánsku sa rastlinstvo vytratilo
a objavila sa piesočnatá pôda. V 17. storočí sa navyše
ochladilo počasie (malá ľadová doba), čo zvýšilo škody (povodne, šírenie močarísk).
Zhoršenie životného prostredia však bolo menej
významné než strata ľudských zdrojov. Po vojnových
výpravách a v dôsledku hladomorov a epidémií ľudia
umierali v masovom meradle. Bádatelia demografického vývoja (historickí demografi) vedú spor o miere tohto pustošenia, ale žiadny z nich nepopiera, že
jeho rozmery boli obrovské. Dnes sa domnievajú, že
3,5 miliónová populácia z čias kráľa Mateja vzrástla
počas dvoch storočí iba skromne, kým európska populácia sa zvýšila o 60 percent.
IMIGRÁCIA – PRESÍDĽOVANIE Najhorší demografický stav bol v Uhorsku roku 1711. V 18. storočí boli
epidémie (mor, týfus, kiahne, cholera) ešte každodenné, ale ochrana proti nim sa už začala. Úrady sa im
snažili zabrániť karanténami a dezinfekciou, a boli
stále úspešnejšie. Posledná väčšia morová epidémia
bola v Uhorsku v polovici 18. storočia. Kiahne zatlačilo očkovanie prevzaté z Anglicka na konci tohto storočia. V prvej polovici 18. storočia žila významná časť
spoločnosti na hranici hladovania, no od polovice
storočia sa vďaka mierovému obdobiu a rozvoju výroby jej pomer postupne klesal. Do konca storočia sa
počet obyvateľstva zdvojnásobil (dosiahol takmer 10
miliónov osôb). Takéto zvýšenie rast populácie sám
osebe nedokázal dosiahnuť – k rastu populácie vo významnej miere prispelo aj prisťahovalectvo.
Pre prisťahovalcov znamenala neobývaná úrodná
pôda lákadlo. Prisťahovanie sa uskutočňovalo dvojakým spôsobom: organizovane a spontánne. Organizované prisťahovalectvo podporovali dvor i veľkostatkári. Dvor mal na zreteli zvyšovanie počtu daňových
poplatníkov, sčasti aj šírenie katolíckej viery. Statkárov viedol nedostatok pracovných síl.
Organizované prisťahovalectvo znamenalo v prevažnej miere privolanie katolíckych Nemcov (Švábov)
z území mimo Habsburskej ríše. Pre Švábov zabezpečovali významné úľavy (napr. odpustenie štátnej
dane), ba čo viac, v Banáte čakali na prisťahovalcov
v druhej polovici 18. storočia vybavené domy a ťažné zvieratá. Švábov osadili roztrúsene. Takto vznikli
švábske ostrovy v oblasti Budína, Békešu, Bakonského lesa a Vértešských vrchov, ďalej väčšie švábske celky v Barani, Tolne, Báčke a Banáte.
Voľná pôda privábila aj ľudí z prihraničných oblastí. Prisťahovalectvo susedných národov sa uskutočnilo
spontánne, bez centrálneho organizovania. Na Hor-
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né Uhorsko sa prisťahovali Poliaci (ktorí splynuli so
Slovákmi), do Podkarpatska prišli Rusíni a z Valašska
a Moldavska vo veľkom počte aj Rumuni. Prisťahovalectvo Rumunov podnecoval aj fakt, že v podunajských rumunských vojvodstvách pod tureckou nadvládou boli životné podmienky mimoriadne zlé pre
vysoké daňové zaťaženie.
Voľná pôda podnietila aj vnútorné pohyby obyvateľstva. Najviac boli zničené najmä stredné a južné oblasti krajiny. Preto bola hustota obyvateľstva na
okrajových územiach napriek horšej kvalite pôdy väčšia, než na nížine. Tieto rozdiely priniesli za podpory
statkárov zápasiacich s nedostatkom pracovných síl
výrazný vnútorný pohyb obyvateľstva (migráciu). Maďarské, slovenské, rusínske a rumunské obyvateľstvo
z hornatých území sa vydalo do centrálnych oblastí
krajiny.
ETNICKÉ DÔSLEDKY RASTU POPULÁCIE V priebehu jedného storočia bola nahradená vo významnej
miere strata obyvateľstva z tureckých čias. Počas tureckej nadvlády vymieralo predovšetkým maďarské
obyvateľstvo, preto v dôsledku prisťahovalectva sa
výrazne zmenilo etnické zloženie krajiny. Podľa odhadov sa znížil pomer Maďarov z 80 percent v 15.
storočí na 40-42 percent. Uhorsko sa stalo mnohonárodnostným štátom.
V priebehu migrácie sa maďarské obyvateľstvo
sťahovalo z okrajových oblastí do stredu krajiny,
tak sa tu podarilo zachovať maďarskú väčšinu, no
etnické hranice medzi Maďarmi a národnosťami sa
presunuli viacej dovnútra. Keďže v dolinách hornatých oblastí zostali maďarské ostrovy, národnosti sa
zúčastnili na znovuosídľovaní Dolnej zeme a Švábi
sa usadili v ostrovoch, na mnohých miestach krajiny vznikli národnostne zmiešané oblasti. Hranice
veľkých etnických území splývali a vznikali etnické
ostrovy. Dokonca v dôsledku vnútornej a vonkajšej
migrácie mohli žiť hoci aj v jednej dedine príslušníci troch národov. Predtým takmer neobývaná oblasť
pri rieke Temeš ukazovala najpestrejší obraz: okrem
Maďarov, Rumunov, Srbov a Nemcov, ktorých počet
bol približne rovnaký, žili tu aj Slováci, Česi, Taliani
i Rusíni.
SPOLOČENSKÉ POSTAVENIE NÁRODNOSTÍ V rôznych spoločenských vrstvách predstavovali národnosti odlišný pomer. Okrem Chorvátov nemali vlastnú šľachtu (tzv. okyptené spoločnosti). Úlohu vedúcej vrstvy plnilo v obmedzenej miere duchovenstvo, alebo práve sa rozrastajúce meštianstvo a inteligencia. V riadení krajiny tak zohrávali zanedbateľnú úlohu. V živote národností teda mali rozhodujúci význam cirkvi. Táto úloha bola významná najmä
v prípade cirkví s národným charakterom (napr. u Rumunov a Srbov), čiže vtedy, keď cirkev mala v kruhu
národnosti vlastnú organizáciu. Tam, kde vo vedení
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cirkvi národnosti nehrali dôležitú úlohu (napr. katolícki a evanjelickí Slováci), zázemím pre neskoršie národné hnutia bolo nízke duchovenstvo.
Slováci žili prevažne v Hornom Uhorsku, väčšinou
boli poddaní. V 18. storočí sa považovala šľachta žijúca v tejto oblasti a hovoriaca sčasti aj po slovensky za
súčasť maďarskej šľachty a v období národného prebudenia sa pripojila v prevažnej miere k maďarskému
národu. Slováci mali slabú meštiansko-remeselnícku
vrstvu (drotári, sklári), ktorej príslušníci nosili svoje
dielne na chrbte, a v nádeji, že dostanú prácu, prešli
celú krajinu.
Rusíni (karpatskí Ukrajinci) žili v hornatej oblasti
Podkarpatska. Nad poddanskými masami tvorili malú
vrstvu inteligencie iba pravoslávni kňazi.
Rumuni pokračovali v prisťahovaní po tureckej ére
a v 18. storočí sa v Sedmohradsku dostali do väčšiny. Vedúcu vrstvu tvorili kňazi pravoslávnej, neskôr
tzv. gréckokatolíckej cirkvi, ktorá sa spojila s katolíckou cirkvou. Od konca 18. storočia vznikala medzi
Rumunmi, ktorí sa usadili na sedmohradskom území
obývanom Sasmi, malá obchodnícka vrstva.
Srbi žili zväčša na juhu, na prihraničných územiach pod kontrolou Vojenskej rady, boli tak prakticky nezávislí od uhorskej vedúcej vrstvy. Srbi žijúci
mimo prihraničných oblastí boli prevažne poddaní,
z menšej časti obchodníci. Srbská pravoslávna cirkev
bola silná, výsady získala ešte od cisára Leopolda I.: po
schválení panovníkom sami si mohli zvoliť cirkevných
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hodnostárov a mohli zvolávať aj cirkevné kongresy.
Cirkev pomáhala pri ich národnom prebudení.
Nemci patrili k trom skupinám, ktoré sa od seba
oddeľovali aj spoločensky. Boli to roztrúsene žijúci
katolícki Švábi, tvoriaci najmä sedliacku spoločnosť,
nemeckí mešťania žijúci v mestách a evanjelickí spišskí a sedmohradskí Sasi, ktorí žili v Uhorsku od stredoveku.
MENŠIE ETNICKÉ SKUPINY Počet Cigánov indického
pôvodu, ktorí prichádzali od 15. storočia z východu
(v tom čase ich považovali za Egypťanov), bol v 18.
storočí ešte nízky. V podstate viedli kočovný spôsob
života. Vtedy sa rozšírili u nich viaceré remeslá (kováčstvo, korytárstvo, obchod s koňmi). Kočovných Cigánov v prvej polovici storočia z času na čas vyháňali
župy zo svojho územia. V druhej polovici storočia sa
pokúšal osvietenský absolutizmus usadiť Cigánov násilným spôsobom, ale márne.
Židia boli prítomní v Uhorsku už aj v stredoveku.
V tureckých časoch žilo veľké židovské spoločenstvo
v Budíne, ktorý sa zničil počas obliehania roku 1686.
V 18. storočí sa ich počet zvyšoval vďaka prisťahovalectvu. Prichádzali majetní obchodníci z dedičných
provincií, ale aj chudobnejšie vrstvy, ktoré od konca storočia vyháňali z Haliča. V Uhorsku sa zapájali
zväčša do vtedy ešte nerozvinutého obchodu (podomový obchod), ale mnohí si prenajali od zemepánov
krčmu či mäsiarstvo.

Archív
„Nejestvuje potok, ktorého voda by sa dala piť, všade
sú močiare, smradľavá voda z mokradí, ktorú nedokáže vypiť ani zver. Nejestvuje strom, ktorý by poskytol tieň pre vandrovníka, všade vysoká tráva, v ktorej musí prerážať pešiakom cestu jazdectvo. Na celej rovine
nikde žiadny priateľský príbytok. Ani stopy po človeku.“ (Opis účastníka oslobodzovacej vojny, 1687)
ZNIČENÁ KRAJINA

„Táto rovina je taká plochá, ako keby bola vydláždená, a čo je hlavné, je mimoriadne úrodná, no z väčšej časti pustá, opustená a neobrábaná. (...) Nejestvuje
na svete nič smutnejšie, než cestovať po Uhorsku, najmä keď si zvážime, že kedysi
sa tešila krajina rozkvetu, a dnes na tomto území sotva vidno človeka. (...)
Málopočetné obyvateľstvo žijúce v Uhorsku má celkom dobrý život, peniaze
síce nemá, ale lesy a polia poskytujú potravu v hojnom množstve (...) Ich šatstvo je
dosť primitívne, je vyhotovené z ovčej kože, ešte aj čapica i čižmy.“ (Z listu Lady
Mary Montagueovej, manželky britského vyslanca v Konštantínopole, ktorá prechádzala cez Uhorsko, 1717)

Pozbierajte na základe prameňa charakteristické rysy
populácie, osád i prírody v Uhorsku! [ Ú ]

1

Spustošený Budín
Zhrňte vplyv poldruha storočia trvajúcich vojen na
stav miest, priemyslu a prírodné
prostredie Uhorska! [ Ú ]
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Sťahovanie populácie v 18. storočí
v Uhorsku

5

Plán dediny švábskych osadníkov
z druhej polovice 18. storočia
S akým cieľom bola kresba
vyhotovená? Ako vysvetľuje
prameň usporiadanosť a bohatosť
švábskych dedín? Vymenujte aj
iné činitele na vysvetlenie tohto
javu! [ Ú ]

6

Ako vysvetľoval Károlyi pokles populácie? Čím odôvodňuje prisťahovalectvo? V akej
miere to ovplyvňuje, že komu
bol list napísaný? Aké úľavy
chcel dosiahnuť? Prečo to bolo
potrebné? [ S ]
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Etnické pomery v 15. storočí
Maďari
Slováci
Maďari a Slováci zmiešane
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Opíšte situáciu počas epidémie! Ako sa snažili brániť
proti epidémiám? Hodnoťte efektivitu ochrany! [ Ú ]

Ch

Sr

3

Aké príčiny viedli k sťahovaniu populácie? Oddeľte
od seba tri spôsoby sťahovania,
typické pre túto dobu! Vyvoďte
závery zo spoločného zobrazovania etnických pomerov v 15.
storočí a sťahovania populácie
v 18. storočí! [ Ú ]

Nemci
Maďari a Nemci zmiešane
Slovinci

silný útlak
Rumuni
Chorváti
Srbi

Maďari
Rusíni
neobývané

„45. Hneď najbližšiu stredu ochorela na mor pestúnka môjho syna Pavla, ale
to zatajila, a keďže mala v lone veľkú hrču, povedala, že má pruh, aj tomu uverila, ale vo štvrtok sa začal mor v dedine už v šiestich domoch; v akom som stave,
toho hodnotenie ponechávam na vás, zároveň aj to, aký je môj zámer; či sa mám
odsťahovať bývať na pole, alebo do záhrady, kde bol kedysi kláštor mníchov; pretože u mojich čeľadníkov vyčíňa mor. (...)
96. Ale ach, nevysloviteľná horkosť! Ktorá ma postihla 9. deň mesiaca panny
roku 1731, keď po trinásť dní trvajúcich brušných bolestiach mi bol odobraté svetlo mojich očí, radosť môjho srdca, môj milý Žigmund, práve vo svojom osem a pol
ročnom veku. Tým nemám nádej na udržiavanie svojho domu, lebo môj Gabriš je
mimoriadne slabý, nádeje sa v ňom vôbec neskrývajú.
101. Začalo sa nahlodávať aj zdravie môjho muža, začal očividne chudnúť:
prepadli ho aj suchoty, pričom som využila všetky vonkajšie prostriedky na jeho
liečbu, ktoré však Pánboh neráčil posvätiť.“ (Z vlastného životopisu Katy Bethlenovej, polovica 18. storočia)

„Vysoká Dvorná vojenská rada, dobromyseľní, milostiví a veľavážení páni!
Vysoká Dvorná vojenská rada nesporne dostatočne pozná, že horné časti
Uhorska zasiahli božie biče, vnútorné rozbroje, epidémie, škodlivé záplavy, rôzne
obmeny múch a myší natoľko, že tak obyvatelia, ako aj statok utrpeli neuveriteľne
ťažké straty, takže brať na seba verejné bremená a záväzky nie sú schopné. Využitím vyskytnutej priaznivej príležitosti nesledujem iba svoj úžitok, ale aj verejné
blaho, a preto s celou silou a usilovne sa unúvam presťahovať sem Švábov, ktorí
sú v situácii, keď musia svoje domovy opustiť a každodenný chlieb hľadať inde,
najmä v tejto našej vyľudnenej vlasti, a aby som nedostatok ľudí doplnil aspoň
čiastočne, zároveň sa postaral o pokrytie verejných bremien a záväzkov, a čo je
najhlavnejšie, aby sa šírila aj katolícka viera.
Ale keďže jasne vidím, že bez podpory a osobitnej milosti a dobrej vôle vysokej Dvornej vojenskej rady sa táto moja snaha úspešne uskutočniť nedá, preto v mene svojom a ostatných pokorne prosím, aby (...)s podporou miestnych
veliteľov vymenovaných v Uhorsku a v iných dedičných krajinách, oslobodení
od každej ďalšej platby a obťažovania vyberačov tridsiatku a iných ciel, slobodne a bez meškania odcestovali, ďalej, aby na mieste, kde sa usadia, boli oslobodení niekoľko rokov od verejných bremien a takisto, aby ich nechali dôstojníci plukov, ohľadne spisovania či verbovania, na pokoji.“ (Podanie Sándora Károlyiho, 1712)
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Populácia Uhorska v rokoch 1500–1800

[milión osôb]

Populácia Uhorska

Sledujte zmeny populácie! Porovnajte ju s európskou
situáciou! Ktoré činitele ovplyvňovali zmeny populácie? V akom vzťahu je minimálny a maximálny odhad
v jednotlivých obdobiach? Aká je príčina? [ Ú ]
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Pomer populácie Uhorska k celkovému počtu
obyvateľstva Európy

v roku 1700

v roku 1500
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Bukovina

ETNICKÉ DÔSLEDKY RASTU POPULÁCIE

A

prisťahovalectvo

oslobodzovacia vojna

pätnásťročná vojna

hradné boje

„Keď nebohý barón Harruckern začal od roku 1716
odhady maximálneho
odhady
počtu populácie
osídľovať pozemky stojace pusto a prázdno už od roku
minimálneho
počtu
1685, zo začiatku nikto sa nechcel stať obyvateľom, lebo
populácie
sa ľudia báli krvavých dôsledkov každej vojny. Ale tento mierumilovný pán dokázal nájsť cestu, aby z každej
krajiny Uhorska, ba čo viac, aj z niektorých cudzích krajín, ako švábske, franské a porýnske obvody Nemecka,
čas
privolal sem ľudí. Slobodné vyznávanie viery bolo pre
nových obyvateľov povolené; všelijaké národy, Maďari,
Nemci, Slováci, Srbi a Rumuni boli priateľsky prijaté; (...)
Tento pán žiadal od nich veľmi málo daní a roboty;
avšak rád prijímal služby poddaných, ktorí ho mali radi
(...) Ponechal na ich rozhodnutie, či zaplatia potrebné
dane a veci v hotovosti, nových obyvateľov na svojom pozemku postavil na také
pevné základy, ktoré stoja ešte aj dnes (...)
Tým sa dostali (...) poddaní (najmä veľmi chudobní ľudia) do takého postavenia, že každú daň, robotu, desiatok a nájomné mohli pánovi zaplatiť hotovosťou;
A za niekoľko málo rokov postavili na spustnutom a prázdnom území pätnásť
celkom nových osád, ktoré sa neuveriteľne páčia tým, ktorí ich predtým nevideli.
Tam, kde pred päťdesiatimi-šesťdesiatimi rokmi stála zadymená pastierska koliba, nejaký turecký kúpeľ či obydlie a majer arménskych ľudí, tam sú teraz osady
s 500, 600, 800 až 1000 domami, v ktorých býva 5000, 6000, 8000 obyvateľov.
Na tomto Harruckernovom majetku žije namiesto niekoľkých tisíc ľudí spred päťdesiatich rokov aspoň 60-70 tisíc.
Tureckou i kresťanskou krvou tu i tam vykŕmená a sto rokov odpočívajúca
pôda urodila najkrajšie obilie s vynakladaním malého množstva práce a úsilia;
sedliak oral iba raz, predsa zožal najkrajšiu pšenicu. Jeho dobytok sa pásol v taZhrňte dôvody statkára prikej tráve, že keď ležali stovky uhorských volov pokope, vidno bolo iba ich rohy.
viezť prisťahovalcov! PreSedliak, najmä hneď potom, čo sa prisťahoval, mohol orať a kosiť všade, kde sa čo boli možné úspechy? Ako sa
mu páčilo; lebo oráčin, lúk a polí bolo dosť.“ (Sámuel Tessedik (Samuel Tešedík): zmenili demografické a etnické
pomery tejto oblasti? [ Ú ]
Roľník v Uhorsku, 1784)
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Národy Uhorska a Sedmohradska na
konci 18. storočia

Maru

T

saská stolica

Nemci

R

Í

Š

A

9

Opíšte etnické zloženie
Uhorska a geografické príčiny tohto stavu! Zistite osobitosti
etnického zloženia Sedmohradska! Aké sú súvislosti medzi verejnou správou a etnickým zložením? [ S ]
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Rumunská rodina na začiatku 19. storočia
Čo určuje odev rodiny: národnostná príslušnosť, spoločenské postavenie alebo skôr
druh práce? [ S ]

„Čo sa týka po nemecky hovoriaceho obyvateľstva
NÁRODNOSTI A ICH SPOLOČENBarane, s malými výnimkami ho každý iba chváli
SKÉ POSTAVENIE
za jeho železnú usilovnosť a uznáva ako najmajetnejšie medzi obyvateľmi župy. – Domy Nemcov sú krajšie, väčšie ako domy Maďarov a Srbov. V šetrení sa Nemec vyzná oveľa lepšie ako Maďar či Srb, lepšie sa
stravuje a odieva ako tí. Svoju pôdu obrába lepšie a usilovnejšie, teda takmer vo
všetkom predbieha obyvateľov hovoriacich iným jazykom. (...)
Nemecké obyvateľstvo sa zaoberá takmer bez výnimky obrábaním pôdy. Potraviny potrebné pre domácnosť si vyrábajú všetci sami. Nestačí im urbárna pôda,
preto ako gazdovia s pozemkami, s malými domami či bezdomoví želiari berú
pôdu aj do nájmu a do polovičného obrábania, neraz v ďalekom chotári. (...)
Najvynikajúcejšia vlastnosť Nemca je usilovnosť; je dobrým poddaným; poslušným poddaným, pravda, často skôr zo strachu ako pre svedomie.
Tam, kde teraz žijú Nemci, po vyhnaní Turkov žili zväčša Srbi. Keď sa Nemci
usadili, boli usilovní a skupovali pozemky Srbov, takže Nemci sa množili a Srbov bolo stále menej, tak napríklad v obci Ráczpetre žili iba Srbi, dnes však Srbov ani nechyrujú. (...) Ich obdivuhodná usilovnosť často mení letné noci na deň,
čiže Nemci aj v noci kosia, kopú a žnú; seno nenechávajú na celé týždne na poli,
ako to zvyknú robiť Maďari či Srbi, ale keď je suché, hneď ho uložia do svojho
humna. Je málo Nemcov, ktorí by nemali ďatelinisko. Dva týždne po žatve nejestvuje Nemec, ktorý by nemal svoje obilie vymlátené. Nemec vynikajúco ovláda pestovanie vínnej révy. Skutočne sa človek nestačí čudovať, keď vidí, že včera ešte neobraté vinice sú dnes už pokopané. Zriedkavý je Nemec, ktorý nevie
písať, ešte menej je tých, ktorí by nevedeli čítať.“ (Miksa Höbling: Lekársky opis
Baraňskej župy, 1845)

11

Opíšte na základe prameňa spoločenské postavenie Švábov (majetok, zamestnanie)! Prameň spomína tri etnické skupiny. Opíšte ich na základe prameňa jednou vetou! Zozbierajte tie rysy, ktoré odlišujú Nemcov od ostatných! Vyberte z prameňa druhy zamestnania a napíšte, aké plodiny k nim patria! (Používajte aj výkladový
slovník!) Nájdite v prameni časti, ktoré svedčia o modernom poľnohospodárstve! [ P ]

12

„Srbi sú zväčša silní, svalnatí, trpezliví, zvyknutí na chudobu a sú dosť leniví.
Umiernenosť a starostlivosť o budúcnosť nie je u nich príliš typická vlastnosť. (...)
Svoje deti Srbi zasnúbia už v kolíske, a srbskí mladíci sa ženia už ako 14-15 roční,
zväčša si berú dievčatá staršie o 4-5 rokov. Srbský mládenec sa nikdy neprižení,
všetci si prinášajú nevestu do otcovského domu, aj keď v ňom žijú mnohí. Srbský
mladík či dievča nikdy nerobí nádennícku robotu, pretože to považuje za mimoriadnu hanbu.
Sú srbské domy, v ktorých žije 10-12 manželských párov a 40-45 duší. Najstarší muž má bezhraničnú moc nad celou rodinou, každý člen rodiny ho poslúcha bez najmenšieho odporu; on platí dane, stará sa o potrebné veci, nakupuje
pre celý dom potrebné klobúky, kožuchy, obuv a pod. On obýva takzvaný dom,
ostatné páry prespávajú v tmavých, nezdravých komorách na dvore. Srbskí muži
sú vo všeobecnosti leniví, ženy sú však usilovné a sú nútené často vydržiavať a šatiť celú rodinu.“ (Miksa Höbling: Lekársky opis Baraňskej župy, 1845)

vysoká šľachta
šľachta
prechodné skupiny medzi nimi

mestskí obyvatelia

Zozbierajte pozitívne a negatívne vlastnosti Srbov, o ktorých píše autor, a hodnoťte vzťah autora k tejto etnickej skupine! Čo sa dozvieme z prameňa o hospodárení
Srbov? Opíšte ich rodinné podmienky! Predstavte postavenie mužov a žien! Vyzdvihnite odlišnosti od dobovej maďarskej spoločnosti! [ Ú ]

poddaní

Maďari

Nemci

iné národnosti

13

Spoločenské členenie etník v Uhorsku
Určte na základe kresby výraz „okyptená spoločnosť“!
Ku ktorej spoločenskej vrstve
patrí prevažná väčšina národností? V akej miere zjemňuje obraz znalosť spoločenskej štruktúry? [ Ú ]

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 92

„Jej svätá kráľovská milosť už z nespočetných správ
mohla spoznať, že túlaví Cigáni si zvykli žiť z krádeží, lúpeží, preto sú pre štát veľmi škodliví. Zbytočné boli nariadenia, ktoré mali
tento (...) národ v posledných rokoch dať dokopy s tými, od ktorých sa mohli niečo naučiť, aj čestný život, 11 obežníkov, ako zákaz používania ich mien, ich prijímanie do cechov, prinútenie zostať na stálom bydlisku (...)
A keďže ich ponechávať v nevedomosti by sa nepáčilo ani Bohovi, ani by to
nebolo v prospech ľudskej spoločnosti, kráľovská miestodržiteľská rada nariaďuje
na základe milostivého rozkazu kráľa toto:
Po prvé: (...) do konca budúceho februára treba spísať podľa skutočného stavu
všetky cigánske rodiny, manželky, deti, ich pohlavie a vek, takisto aj ich remesMENŠIE ETNICKÉ SKUPINY
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lo, ak majú, vierovyznanie, tak, aby uviedli menovite aj tých, ktorí nie sú prítomní
a u cudzích menovite uviesť aj to, u koho sa zdržiavajú a prečo. (...) musia sa postarať pre seba o poddanský či želiarsky príbytok a u svojho zemepána o trvalé bydlisko za potrebné služby takým spôsobom, aby pri nasledujúcom spisovaní
bolo možné zaznamenať, koľko cigánskych rodín, v ktorej obci a ku ktorému zemepánovi sa pridalo, (...) sa keby po stanovenom termíne ešte našli cigánske šiatre
alebo zemľanky, tie musia obecní richtári pod ťarchou vážneho trestu zapáliť či
zbúrať, a už teraz im dať vopred najavo, že tie rodiny, ktoré sa doteraz nepostarali o trvalé bydlisko, (...) úrady zadržia a odvedú na opravu ciest či iné verejnoprospešné práce (...)
Po štvrté: (...) aby tí, ktorí držia kone oprávnene, neutrpeli škodu, iní zasa kradli, preto je Cigánovi vo všeobecnosti zakázané držať kone, a keď niekto obchoduje
s početnými koňmi, bude mu to povolené iba tak, ak bude môcť ukázať hodnoverné pasy a iné certifikáty o koňoch, ktoré vlastní (...)“ (Z nariadenia Márie Terézie,
1769)
Načrtnite na základe prameňa životný štýl Cigánov (bydlisko, zamestnanie atď.)!
Čo sleduje nariadenie predovšetkým (odpovedzte dvoma slovami)? Na aké zamestnanie chce naviesť Cigánov nariadenie? Aké prostriedky používali podľa prameňa
pre to v minulosti? Aké metódy navrhuje nariadenie? Koho je to úloha? Predstavte si,
že namiesto Márie Terézie musíte vyriešiť túto úlohu vy! Čo by ste nariadili ináč v záujme úspechu? [ Ú ]

Cigánka s deťmi
O akom spôsobe života
svedčí tento prameň? [ Ú ]

15

Hľadiská

Do konca 18. storočia v Uhorsku nezohrala dôležitú úlohu moderná národná idea, nacionalizmus. Pre človeka tej doby boli hlavnými bodmi identity spoločenské postavenie a náboženská príslušnosť. U vedúcej vrstvy
v 18. storočí jestvoval ešte pocit stotožňovania sa s krajinou, tzv. vedomie hungarus, ktoré bolo nezávislé od
príslušnosti k národnosti. Národnostné konflikty sa tak do konca 80. rokov 18. storočia nevyskytli.

14

Prediskutujte, prečo vzniklo uhorské povedomie (tzv. hungarus) vo vedúcej
vrstve? Nájdite v uhorskej histórii 18. storočia také udalosti, ktoré svedčia o národnostných konfliktoch! Zistite, aké ďalšie činitele viedli k vyostreniu národnostných
konfliktov (napr. pohraničná oblasť)! [ Ú ]

„Tento prisťahovaný a cudzí národ sa natoľko rozmnožil, že zaplavil takmer
celé Sedmohradsko a zdá sa, že z troch jeho národov aspoň dva ak aj nie predbieha, tak aspoň sa s nimi vyrovná. Úžasná je pôrodnosť tohto národa: vidíme
totiž, že mnohé dediny, kde pred 50 rokmi žili sčasti Rumuni, sčasti Maďari a Sasi
zmiešane, dnes už starí obyvatelia vymreli a všetky ich miesta okupujú plodní potomkovia cudzieho rumunského národa. Okrem toho sú mnohé dediny, v ktorých
už iba kostoly a múry a veže okolo nich svedčia o tom, že kedysi tu bývali Maďari
a Sasi: dnešní obyvatelia sú všetci cudzí Rumuni, ktorí, keď sa im v tom včas nezabráni, tobôž keď sa im popustí uzda a porastie ich sila, obávame sa, že (...) na
celý sedmohradský ľud čaká vyhynutie a skaza.“ (Memorandum sedmohradskej
maďarskej šľachty, 1744)
„Milý čitateľ, ktorý skutočne miluješ svoju vlasť a maďarský národ!
Nemožno poprieť, že by medzi Maďarmi neboli v každom čase múdri ľudia (...) ale keďže svoj život trávili skôr v neustálej vojne, slávu získali viac vďaka zbraniam ako vede. (...) Od čias, keď sa Turek usadil v Európe, často zmenil
aj Sedmohradsko a Uhorsko na miesto, kde sú vymetené domy, v ktorých nezostalo nič, takže sa zabúdalo na školy a obydlia pre Múzy, hľadali skôr praskliny
v skalách, jaskyne, vysoké hory, kde mohli zachovať svoje životy. (...) To je hlavnou príčinou nízkeho počtu vedeckých prác a vedcov. (...) V armáde týchto uhorských vedcov sú aj sedmohradskí Sasi i uhorskí Slováci: oni sú však všetci takí,
ktorým nemožno odoprieť uhorské meno. Totiž oni sami sa považovali v cudzích
krajinách za Uhrov; aj vďaka svojim prácam sa stali ozdobou uhorského národa,
aj cudzinci ich považovali za Uhrov. Ukázali svojou usilovnosťou, že si zaslúžia, aby ich nazývali synmi vlasti.“ (Péter Bod: Magyar Athenas, Uhorský Athenas, 1766)
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Na aký jav upozorňuje prameň? Zozbierajte prvky
charakteristické pre moderný národný a na skorší stavovský pohľad! [ P ]

Ako vidí autor vzťahy medzi
etnikami Uhorska? Opíšte
pomocou prameňa hlavné rysy
povedomia „hungarus“! [ Ú ]
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17
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14. Obnova Uhorska
ZAČIATOK OBNOVY V mierovom období, ktoré nasledovalo po Rákociho (Rákócziho) povstaní, sa mohla začať obnova krajiny. Pred krajinou stála možnosť,
aká tu nebola celé stáročia: dobehnúť rozvinuté časti Európy. Obnova a rozvoj znamenali v jednotlivých
oblastiach krajiny niečo iné, pretože sa nachádzali na
odlišnej úrovni.
Najviac rozvinutou časťou krajiny bolo niekdajšie
kráľovské Uhorsko, ktorého sa Turci nedotkli. Tu bola
miera pustošenia najmenšia a pre blízkosť rozvinutejších dedičných krajín tu boli priaznivejšie podmienky
pre predaj výrobkov. Na území niekdajšej podmanenej oblasti však museli začať mnohé veci od nuly,
počnúc rozoraním celín, až po zaľudnenie. Z hľadiska východiskového bodu bolo Sedmohradsko niekde
medzi dvoma spomínanými územiami. Bolo však
vzdialené od trhov (od Rakúska), preto tempo jeho
rozvoja bolo pomalšie.
POĽNOHOSPODÁRSTVO V Uhorsku 18. storočí znamenalo poľnohospodárstvo, podobne ako aj
v ostatných európskych krajinách, najdôležitejšie odvetvie hospodárstva. Postavenie krajiny tak určovali
v zásade pomery v poľnohospodárstve.
Na území bývalého kráľovského Uhorska sa na
veľkostatkoch rozšírilo tzv. majerské hospodárenie,
pretože vlastníci mohli svoje produkty predávať v dedičných krajinách. Okrem viedenského dvoru boli
teda tieto veľkostatky motorom pri zavádzaní nových
poľnohospodárskych postupov.
Objavil sa maštaľný chov dobytka a rozšírili sa
nové, šľachtené (plodnejšie) druhy zvierat. Sivý hovädzí dobytok vystriedali postupne druhy s lepšou
dojivosťou, dovezené zo Západu, namiesto starých
maďarských druhov oviec doviezli ovce z Merina.
V rastlinnej výrobe sa pri trojpoľnom systéme objavil trávopoľný systém. Na konci storočia sa rozšírili
okopaniny (kukurica, výživné zemiaky, tabak), ktoré
zasievali do úhoru.
Novinky zavádzané na veľkostatkoch sa postupne
rozšírili aj v sedliackych hospodárstvach. Rozšírenie
okopanín zohralo úlohu aj v raste populácie, pretože
zemiaky sa stali základnou potravinou. Pestovanie kukurice podnecovalo chov ošípaných. Prácne pestovanie viniča bolo typicky sedliackou činnosťou. Na podnet zemepána vysádzali roľníci vinič na majeroch, za
ktoré platili dane vo forme časti úrody (viničná dežma).
Na územiach, ktoré boli pod tureckou nadvládou,
prinieslo vývoj už len rozoranie celín. V dôsledku dostatku pôdy vznikol najprv trávopoľný systém, neskôr,
po raste populácie sa rozšíril dvoj- a trojpoľný systém.
V priebehu 18. storočia však zostal na väčšine územia
Dolnej zeme studený chov zvierat (hovädzí dobytok,
ovce).
SITUÁCIA V PRIEMYSLE Turecké obdobie nebolo
priaznivé ani pre rozvoj priemyslu. Populácia klesla,

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 94

bolo teda menej pracovných síl i odbytísk, čo bránilo
aj kumulácii kapitálu. Preto zostal počet manufaktúr
v Uhorsku nízky, hoci inde boli rozšírené. Prevažnú
väčšinu manufaktúr založili v prvej polovici18. storočia veľ kostatkári či panovnícka rodina, pretože nejestvovala vrstva kapitalistických podnikateľov. Tieto manufaktúry nemali dlhú životnosť. Podmienky potrebné na zakladanie manufaktúr vznikli až na konci storočia.
Po Karolovi III. nastúpila na trón Mária Terézia
(1740-1780), ktorá roku 1754 vytvorila okolo ríše
ochranné clá merkantilného charakteru, čo ochránilo aj Uhorsko od konkurencie tovaru zo zahraničia. Zároveň však ponechala clá medzi Uhorskom
a dedičnými krajinami, čím vlastne umožnila uplatňovanie ríšskych hospodárskych záujmov oproti záujmom Uhorska: uľahčovala príliv výrobkov českých
a rakúskych manufaktúr. Vnútorné colné hranice tak
pomáhali zachovať deľbu práce v rámci ríše, čiže
dedičné krajiny mali priemyselný, Uhorsko zasa poľnohospodársky charakter. Zároveň tým, že Uhorsko
ponechala ako samostatnú hospodársku jednotku, posilnila jeho samostatnosť v rámci ríše.
V Uhorsku sa rozvíjal priemysel v 18. storočí v cechových rámcoch. Objavenie sa cechov v dolnozemských mestách dokonca znamenalo obrovský pokrok.
Roľníctvo, ktoré tvorilo väčšinu obyvateľstva krajiny, sa
venovalo sebestačnému hospodáreniu, svoje náradie
a úžitkové predmety si vyrábalo zväčša samo. Rýchly
rast počtu remeselníkov (z 5000 na 100-150 000 do
konca storočia) v rámcoch mimoriadne úzkeho trhu
možno ďakovať cechovému systému.
Podobne ako v stredoveku, aj v 18. storočí zohrávalo v Uhorsku významnú úlohu baníctvo. Význam
ťažby zlata a striebra (dolnouhorské banské mestá,
Sedmohradská vrchovina), respektíve soli (Maramureš, Sedmohradsko) poklesol, ale úloha medi a od
druhej polovice storočia aj železa neustále rástla.
V baníctve už prekonali cechové rámce, vznikali
väčšie podniky. V dôsledku toho sa mohli rozšíriť aj
moderné postupy známe v tej dobe. Odčerpávanie
vody aj v Uhorsku vykonávali pomocou najmodernejších strojov na paru a stlačený vzduch. V Banskej
Štiavnici založili štátny ústav banícky, kde študovali
budúci banskí inžinieri (1735). Príslušníkov technickej inteligencie, ktorí boli absolventmi tejto školy,
nájdeme neskôr na rôznych veľkých stavbách po celom Uhorsku, pri odvodňovaní močarísk a stavbách
ciest. Rozvinutá technológia používaná v baníctve sa
však nemohla rozšíriť v iných oblastiach hospodárstva, ktoré boli zaostalé.
OBCHOD A DOPRAVA V tomto období sa uskutočňoval miestny obchod na jarmokoch, priamo medzi
sedliakmi a remeselníkmi. Diaľkový obchod realizovali v prvej polovici 18. storočia Arméni, Gréci a Srbi.
Ich úlohu postupne prevzali v druhej polovici storo-
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čia Židia. Vývoz z Uhorska sa spočiatku obmedzoval
na poľnohospodárske výrobky (živý dobytok, víno,
obilie, tabak, vlna). V priebehu storočia význam živého dobytku klesol, kým význam vývozu vlny a obilia vzrástol. Na konci storočia sa zvýšil podiel surovín a polotovarov na vývoze (napr. kovy, najmä meď).
Dovoz pozostával predovšetkým z priemyselných výrobkov. Zahraničný obchod sa realizoval v prevažnej miere s rakúskymi dedičnými krajinami. Bilancia
uhorského zahraničného obchodu bola vtedy v zásade pozitívna (hodnota vyvozeného tovaru bola vyššia
než hodnota dovozu).
V tomto období zabezpečovala suchozemská doprava len obmedzené možnosti (voz, koč). Cesty ešte
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neboli vybudované. Údržba zemných ciest patrila do
kompetencie stolíc, ale okrem stavby mostov a násypov nezostali peniaze na nič iné. Nový vládny orgán,
Miestodržiteľská rada sa tiež pokúšala rozvíjať dopravu. V záujme rozvoja obchodu plánovali znížiť počet
colníc. Ale z týchto príjmov udržiavali mosty a prievozy, takže výrazný pokrok nenastal.
18. storočie je v Európe obdobím výstavby veľkých kanálov, pretože pred objavením sa železnice
bolo možné prepravovať veľ ké množstvo tovaru len
po vode. Aj v Uhorsku odvodnili niekoľko močarísk
a vystavali kanály (v Báčke, Banáte). V obchode (napr.
vývoz pšenice) zohrával Dunaj stále väčšiu úlohu: nákladné lode ťahali proti prúdu zvieratá.

Archív
ZAČIATOK OBNOVY

Hustota obyvateľstva
1720 1787 osôb/km2
51–55

Hustota obyvateľstva
1720 1787 osôb/km2
11–20

41–50
31–40
21–30

6–10

Komárno

Uhorsko v 18. storočí
Ako odzrkadľuje stav v 18.
storočí pomery z tureckých
čias? Aký proces možno sledovať na mape? Aké zmeny nastanú vďaka tomuto procesu? Ktorý dôležitý činiteľ nemožno vyčítať z mapy? Aká bola hustota
obyvateľstva v regióne Veľký Varadín–Debrecín r. 1720 a potom
r. 1787! [ Ú ]

0–5
niet
údajov

Prešporok

Debrecín

Budín

Stoličný Belehrad

Pešť

Solnok

Kečkemít

Veľký Varadín

Kluž

Segedín
Päťkostolie
Záhreb
Rijeka

Mesto spustošené za tureckej okupácie
Zachované mesto

Hranice Tureckej ríše r. 1568
Hranice Uhorska r. 1787

1

Pešt-Budín roku 1730 a 1787
Porovnajte obe ilustrácie
s obrazom mesta z roku
1686 (89. strana) a opíšte zmeny! Porovnajte mesto z 18. storočia s Prešporkom a Viedňou tých
čias! [ S ]
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ÍŠA
Á R

4

Časti krajiny

5

Kráľovské
Uhorsko
Niekdajšia pohraničná oblasť
Niekdajšie okupované územie

maštaľný chov
dobytka

ST

VO

nové druhy

chov koní a oviec

dvojpoľný
systém

obrábanie pôdy

okopaniny

Čo bolo charakteristické
v jednotlivých oblastiach
pre rozvoj poľnohospodárstva?
Aké zmeny sa ukazovali celkovo
v oblasti poľnohospodárstva? [ Ú ]

O akých hospodárskych pomeroch svedčí experiment
a spôsob jeho prijímania? [ Ú ]

OV

a

vo

3

pod vply

Poľnohospodárstvo Uhorska v 18. storočí. Farby na mape ukazujú rozdelenie krajiny v období tureckej okupácie

trávopoľný
systém

O-

SK
or

m

RÍM

dv

POĽSKÉ K
RÁĽ
nové druhy:
okopaniny,
plemená oviec

tovarová výroba

M

K
EC

N

E

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Rozloha Uhorského
kráľovstva r. 1568
Rozloha Sedmohradského
kniežatstva r. 1568
Hranice krajiny
v polovici 18. storočia

Rozloha Tureckej ríše r. 1568

„Práve v suchom roku vykonali slávny experiment s kúskom zeme: potom, čo
ju predchádzajúcu jeseň pohnojili a hnoj zaorali, na jar ju opäť poorali a zasiali
do nej pšenicu za prešporskú mericu. Podnikateľovi sa vysmievali, lebo pomocou
hnoja a viacnásobnou orbou chcel donútiť Boha, prírodu a pôdu, aby dali vyššiu
úrodu, avšak experiment vyšiel aj v suchom roku, keď iné sejby sa vôbec nevydarili, tento kúsok zeme priniesol 22 prešporských meríc úrody. Tým sa otriasol
škodlivý predsudok, podľa ktorého zem nepotrebuje žiaden hnoj, žiadnu usilovnú prácu a žiadne obrábanie.“ (Z vlastného životopisu Sámuela Tessedika, 1779)

ÚŽITKOVÁ PLOCHA A JEJ VYUŽÍVANIE V ROKOCH 1720 A 1780
Z úžitkovej plochy (v %)
Celková
Úžitková plocha
plocha
(v % celkovej
oráčina
lúka
vinič
(tisíc km2)
plochy)
1720
1780
1720
1780
1720
1780

Úrodná etapa
pôdy
1720
1780

83,9

80,2

2,6

11,3

0,7

2, 6

0,3

0,4

3,6

14,2

45,4

82,8

1,7

9,6

0,5

3

0,1

0,5

2,4

13,1

61,4

81,7

2

12,7

0,4

3,8

0,1

0,5

2,5

17

Aká bola štruktúra uhorského poľnohospodárstva? Aké zásadné zmeny ukazujú čísla? Dokážte svoje tvrdenia údajmi!
[Ú]

6
7

Aká tendencia je charakteristická pre úrodu obilia
v Uhorsku? V akom sú vzťahu zmeny v troch častiach
krajiny? Aké sú príčiny rozdielov? [ Ú ]

PESTOVANIE OBILIA
V HEKTOLITROCH A PERCENTUÁLNY NÁRAST
(1720, 1780)
1720

1780

Nárast
(%)

1 279 826

3 351 106

161,84

Niekdajšia pohraničná oblasť

566 287

1 235 977

118,27

Okupované
územie

808 302

3 039 379

276,02

2 654 085

7 626 462

187,32

Pomenovanie
Kráľovské Uhorsko

Spolu
Uhorská krajina

Aké sú typické rysy krajiny? Opíšte na základe obrazu
úroveň poľnohospodárskej výroby (spôsob obrábania
pôdy a pod.) [ Ú ]
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priemyselný tovar

priemyselný tovar

vysoké clo (asi 30%)
nízke clo (asi 3%)
vonkajšia colná hranica
vnútorná colná hranica
zdanená šľachta

raji
ny

suroviny
suroviny

ded

ičn
ék

„Bez porušenia slobody zakotvenej v zákone č. 14 z roku 1723 (šľachta neplatí clo za
tovar, ktorý slúži jej vlastným potrebám), inak za každú vec a tovar,
nech je akéhokoľvek charakteru, ktoré možno previezť cez Uhorsko a cez pripojené krajiny, doviezť alebo vyviezť zo spomínaného
kráľovstva a krajín, musí zaplatiť tridsiatok každý bez výnimky, kto
je vlastníkom týchto vecí či tovarov, nech je to šľachtic či nie, cirkevník či svetská osoba, vojak či civilista, cudzinec či domáci. (...)
§ 3 Týmto však v žiadnom prípade nemyslíme na to, že by sme
tú ktorú krajinu či provinciu pod našou vládou vylúčili z týchto výhod či výsad. (...) Naopak, čo najvrelejšie si želáme, aby sa v záujme rozvoja a rozkvetu všetkých našich dedičných krajín a provincií
obchod v nich neustále šíril a rástol. Predsa si želáme, zároveň vyslovene nariaďujeme, aby sa pod zoznam (určenie colných sadzieb)
zaradili tieto krajiny a provincie, ktoré so sebou susedia a preto sú
vo viacnásobných obchodných vzťahoch. V snahe zabrániť tomu,
aby si nepoplietli tovar z našich dedičných kráľovstiev a provincií
s tovarom z cudziny, (...) nariaďujeme a vyjadrujeme vôľu, aby všetky tieto veci a tovary boli vybavené vierohodnou pečaťou úradov
tých miest, kde ich spracúvajú či vyrábajú. (...)“ (Z colného nariadenia Márie Terézie, 1754)
SITUÁCIA V PRIEMYSLE

97

priemyselný tovar

Uhorské kráľovstvo
suroviny

Dvojitá colná hranica
Určte jediným výrazom, akú hospodársku politiku odzrkadľujú colné hranice!
Opíšte colnú hranicu na vonkajšej hranici ríše
z hľadiska surovín a priemyselného tovaru!
Opíšte z tohto hľadiska colnú hranicu oddeľujúcu Uhorsko od dedičných krajín! Aké vládne
ciele možno odhaliť z tohto obrázku? [ Ú ]

Pripomeňte si, čo ste sa učili doteraz o clách v Uhorsku! Kto má z nich príjem, kto a koľko platí, akým cieľom sa vyberajú? V akej miere platí nariadenie pre šľachtu? Čo sa v tejto oblasti zmenilo? Prečo bolo v tomto období nutné určiť povinnosť platiť clá aj pre šľachtu? Prečo považuje nariadenie za dôležité, aby sa na výrobku uvádzalo aj miesto jeho
výroby? [ Ú ]

Nie textilná manufaktúra
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Textilné manufaktúry v 18. storočí
podľa roku založenia
vlastník 1711–1720

1721–1754

1755–1790

štát
cirkev
družstvo
veľkostatkár
mešťan
neznámy

10

Priemysel Uhorska v 18. storočí
Analyzujte teritoriálne rozloženie manufaktúr a časový rozptyl ich založenia! Porovnajte to so štruktúrou vlastníkov!
Vysvetlite, prečo vyzdvihuje mapa najmä textilné manufaktúry! Akú úlohu zohráva v Uhorsku baníctvo? [ Ú ]
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činitele ovplyvňujúce zakladanie
manufaktúr v Uhorsku

všeobecné podmienky vzniku
manufaktúr
nízka hustota
obyvateľstva
lacné
suroviny

odbytisko
lacná
pracovná
sila

voľný
kapitál
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Celkový obrat

DOVOZ A VÝVOZ V POLOVICI 18. STOROČIA
Vývoz

forintov

percent

forintov

percent

1733–
1734

2 986 830

100,00

4 078 236

100,00

1743

4 162 286

139,35

5 061 080

124,09

1752

4 199 124

140,58

5 693 220

139,60

1767

7 392 196

247,49

8 521 779

208,95

DÔLEŽITEJŠÍ TOVAR ZAHRANIČNÉHO OBCHODU
V POLOVICI 18. STOROČIA
Dovoz v percentách
Vývoz v percentách
celkového obratu
celkového obratu
textílie
39
voly
38
miešaný tovar
18
víno
16
voly
17
obilie
13
železo a železný tovar
9
vlna
3
koreniny
5
bravy
3
koža
4
ovce
2
hodváb
3
mäso
2
drevo a drevený tovar
2
koža
2
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Určte pomocou mapy a diagramu dve oblasti, s ktorými
bol zahraničný obchod Uhorska
najintenzívnejší a rovnako dve
oblasti, s ktorými bol najslabší!
Medzi ktorými dvoma oblasťami
boli najväčšie rozdiely ohľadne
vývozu a dovozu? Prečo? Aké
plodiny sa vyvážali a aké dovážali? Ako sa vyvíjala zahraničnoobchodná bilancia Uhorska?
Vymenujte pozitívne a negatívne
rysy tohto vývoja! [ Ú ]

Rok

14

konkurencia
rakúskeho
priemyslu

lacné
suroviny

Vymenujte činitele, ktoré hrajú úlohu pri zakladaní manufaktúr! Aké boli podmienky vzniku manufaktúr v Uhorsku?
Porovnajte možnosti a údaje o uhorských manufaktúrach! [ S ]

Zahraničný obchod Uhorska v polovici
18. storočia

13

nedostatok
kapitálu

odbytisko

Činitele zakladania manufaktúr

OBCHOD
A DOPRAVA

12

clá

BILANCIA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU
UHORSKA V POLOVICI
18. STOROČIA
(BEZ SEDMOHRADSKA A CHORVÁTSKA)
Rok

Dovoz

Vývoz

Bilancia

1733

42

58

+16

1735

40

60

+20

1743

45

55

+10

1752

42

58

+16

1767

46

54

+8

Zistite, ktoré druhy tovarov tvorili prevažne vývoz
a ktoré dovoz! Vyvoďte z toho závery ohľadne charakteru uhorského poľnohospodárstva! Určte pomocou
tabuľky zahraničnoobchodný obrat Uhorska! Aké súvislosti možno odhaliť medzi údajmi v troch tabuľkách?
[Ú]
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„Takto vznikol podľa želania rakúskej buržoázie smutne známy colný zákon
z roku 1754, (...) ktorý hlásal, že kráľovná prijala finančné obete pre blaho krajiny, zmiernila clá, aby obrat s Rakúskom a zahraničím rástol, výnimku urobila iba
s neužitočným a škodlivým tovarom. V skutočnosti sa však znížili clá iba v prípade hovädzieho dobytka, ktoré bolo potrebné na zásobovanie Viedne, a clo surovín
potrebných pre rakúsky priemysel (surová koža, vlna) neprekročilo 2 % hodnoty;
čo však pre rakúsku výrobu znamenalo konkurenciu (ryby, dubienka, med, vosk
a pod.), toho clá zvýšili na 3-5 % (k čomu za hranicami sa pridávali ďalšie rôzne
provinčné clá a poplatky). Najvážnejšie, neraz až 600 percentné zvyšovanie ciel
však pripadalo na dovážaný tovar pod zámienkou, že sú neužitočné či škodlivé.
Kým clo tovaru vyrobeného v Rakúsku (výrobky z dreva a železa, drobný tovar)
a v Rakúsku kúpeného zahraničného tovaru sa nezvyšovalo nad 5 % skromne odhadnutej ceny, na tovar dovezený priamo z cudziny (súkno, tkaniny, bavlna, koreniny), na ktoré už predtým vyrubili v Rakúsku aj vysoké tranzitné clá, vyrubili ešte
5-20 percentné clo po vysokom odhade hodnoty. (...)
Uhorská kolónia bola teda ohľadne umiestnenia svojho nadbytku a dovozu
spotrebného tovaru vydaná napospas Rakúsku; cesta uhorských produktov na západ bola odrezaná, zisk z dovozového obchodu zasa zostal u rakúskych obchodníkoch.“ (Úryvok z II. dielu knihy Magyarország Története – Dejiny Maďarska, redigoval Erik Molnár, 1967)
„(...) Ďalej: Uhorsko bolo už pred rokom 1754 podriadeným, zaostalým agrárnym trhom. Celé stáročia ním bolo, v dôsledku dlhého procesu, ktorý sa prejavoval počas užšieho kontaktu medzi rozlične rozvinutými oblasťami, v dôsledku
zmeny štruktúry výmeny tovaru, nevýhodnej deľby práce medzi Východom a Západom a s tým spojeným neskoro feudálnym zaostávaním nielen v Uhorsku, ale aj
v Poľsku a vôbec v celej východnej zóne. Uhorsko vyvážalo na západ už aj pred
zavedením novej viedenskej hospodárskej politiky – tradične – agrárne výrobky,
víno, dobytok, a aj vtedy dovážalo zo západu priemyselné výrobky, najmä textílie,
zväčša cez Sliezsko. (...) Viedeň využila už jestvujúcu situáciu, trocha ju modifikovala, keď roku 1754, po strate Sliezska – v rivalite s Pruskom – zaviedla (sťaby odškodné) protekcionistický systém v záujme toho, aby rýchlejšie rozvíjala to, čo jej
zostalo zo skoršieho priemyslu. Uhorsko udržalo Rakúsko v postavení, aké malo
predtým ako agrárny trh. Ale západných partnerov vymenilo. Namiesto Sliezska,
ktoré sa dostalo do pruských rúk, nastúpili Rakúsko a Čechy. Vzhľadom na to, že
tieto krajiny boli priemyselne rozvinutejšie, boli vláde viac podriadené a tak poskytovali pre nový rozvoj relatívne výhodnejšie podmienky ako Uhorsko. Zato
rozhodnutie habsburského dvora sa nezdá byť prekvapujúce.“ (Domokos Kosáry:
Újjáépítés és polgárosodás, Obnova a meštiansky rozvoj, 1990)
„Od zavedenia nových taríf 1. októbra 1754 sa ocitol uhorský tovar – ak taký
existoval – nie proti holandskému súknu, sliezskemu plátnu, francúzskemu hodvábu, ale proti úbohejšiemu tovaru dedičných krajín. Navyše, a to málokto vie, rakúsky tovar bol drahší než tovar z cudziny. (...) V tomto čase sa objavovali výrobky
z uhorských manufaktúr stále častejšie vo Viedni, Brne, Prahe: prevažnú časť výrobkov z mesta Šaštín umiestnili v dedičných krajinách, ale exportovali aj Čeklís
i Teplice, a Valero cítilo v sebe dostatok sily ešte aj na konci storočia, aby obchodovalo s Rakúskom.
K tomu treba prirátať nepopierateľný fakt, že Mária Terézia v tom čase ešte seriózne podporovala vznik manufaktúr v Uhorsku. (...)“ (Walter Endrei: Magyarországi textil-manufaktúrák a XVIII. században – Textilné manufaktúry v Uhorsku
v 18. storočí, Budapešť, 1969)
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Hľadiská

V 18. storočí prešlo uhorské hospodárstvo výrazným rozvojom. Vznikli základy (rozvoj populácie, štruktúra
osád, rozvoj priemyslu), na ktoré bolo možné v 19. storočí stavať. Uhorský vývoj v priebehu 18. storočia však
hodnotia odlišne. V porovnaní so začiatkom storočia je rozvoj obrovský. Keď to však porovnáme s rozvinutejšími
rakúskymi dedičnými krajinami, kde už rozkvitali manufaktúry, vidíme zaostávanie. A keď porovnávame Uhorsko so západnou Európou, ktorá stála na čele svetového vývoja, či s Anglickom, stojacím na prahu priemyselnej
revolúcie, môžeme hovoriť jednoznačne o zaostávaní.
S hodnotením tohto storočia súvisí aj otázka, ako vplývala dvojitá colná hranica a v širšom zmysle hospodárska politika Habsburskej ríše na uhorské hospodárstvo. Pomáhalo to, či skôr spomaľovalo rozvoj krajiny?
Odpoveď súvisí aj s posudzovaním ríšskych rámcov.

Prediskutujte, v akej miere určujú hodnotenie danej doby porovnávacie základy!
Ako si môžeme vytvoriť obraz
prijatím jedného a odmietnutím
druhého? [ Ú ]

Vymenujte, čo myslí autor
pod koloniálnym postavením! Ktoré stránky colného nariadenie vyzdvihuje autor? [ Ú ]

Pripravte logický obrázok
o argumentoch dvoch historikov a porovnajte ich! Aký je základný rozdiel medzi nimi? Nakoľko sa snažia autori predstaviť
problém z viacerých strán? [ P ]

Hodnoťte na základe prameňa hospodársku politiku
Márie Terézie! V akej miere sa líši
prístup jednotlivých autorov? [ Ú ]
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15. Pokus o osvietenský absolutizmus v Uhorsku
SPOLUPRÁCA MEDZI MÁRIOU TERÉZIOU A STAVMI Karol III. sa darmo pokúšal zabezpečiť trón pre
svoju dcéru Máriu Teréziu medzinárodnými zmluvami. Po jeho smrti využili susedné dynastie príležitosť
a zaútočili na ríšu (boj o rakúske dedičstvo, 17401748). Vojská pruského kráľa Fridricha II. Veľkého
obsadili Sliezsko, Bavori zasa napredovali v Hornom
Rakúsku a Čechách. Časť dedičných krajín sa strácala.
V tejto hrozivej situácii upevnila postavenie
habsburskej dynastie podpora uhorských stavov,
ktoré pred niekoľkými desaťročiami povstali proti
Habsburgovcom. Uhorské stavy odhlasovali nováčikov a dane potrebné na vojnu. Uhorskú šľachtu viedli
pri tomto rozhodovaní triezve výpočty. Videla, že bavorským prienikom sa neotvára možnosť nezávislosti
pre krajinu. V ešte väčšej ríši upevnenej Bavorskom by
mala uhorská šľachta ešte menšie šance na uplatnenie
svojich práv. Vo vnútri Habsburskej ríše však potvrdili
už vybojované výsady, čo znamenalo aj zachovanie
relatívnej nezávislosti krajiny. Vo vojne o rakúske dedičstvo padlo Sliezsko, ktoré sa v sedemročnej vojne
(1756-1763) uhorským vojakom nepodarilo dobyť
späť.
Na rozdiel od svojich predchodcov sa Mária Terézia snažila pripútať uhorskú aristokraciu a šľachtu
k dynastii aj citovo. Zdôrazňovala, že je uhorskou
kráľovnou, niekoľkokrát bola v Uhorsku, založila
nové vyznamenania (napr. Rad Svätého Štefana), dala
priviezť z Dalmácie (Raguza – Dubrovník) svätoštefanskú relikviu: Svätú pravicu. Na výchovu uhorských
mladých šľachticov založila vo Viedni Theresianum
(1749) i uhorskú šľachtickú telesnú stráž (1760), čo
pomáhalo pri úradnom i vojenskom postupe uhorskej
šľachty.
PATENTY MÁRIE TERÉZIE Rozvoj stálej armády zabezpečujúcej veľmocenské postavenie si vyžadovalo
obrovské sumy. Bolo nevyhnutné výrazne zvýšiť príjmy štátu. Reformný program rozvíjajúceho sa Pruska
ukazoval cestu. Kráľovná počúvla svojich osvietenských poradcov a sama sa vydala po ceste reforiem.
Reorganizáciou chceli znížiť náklady na fungovanie
štátu, čo prinieslo iba skromné výsledky. V duchu
doby a využijúc absolutistickú moc v dedičných krajinách presadili v Čechách a Rakúsku, že stavy uznali
zdanenie privilegovaných vrstiev.
V Uhorsku zviazali kráľovnej ruku stavovské pomery. Stavy na krajinskom sneme roku 1751 odmietli
zdanenie šľachty. Panovníčka tak nepriamym spôsobom, colným zákonom z roku 1754 zdanila príjmy
uhorskej šľachty. Jej nariadenie vyvolalo protichodné
reakcie v uhorskom hospodárstve, ale rozvoj v žiadnom prípade nezastavilo. Dobré možnosti zabezpečilo najmä pre poľnohospodárstvo.
Zvyšovanie agrárneho vývozu bolo možné najmä
vďaka majerom veľkostatkov. Preto sa snažili statkári
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zvyšovať rozlohu majerov na úkor spoločných a poddanských pozemkov. Keďže majery obrábali poddaní
v rámci roboty, znamenalo to zvyšovanie tohto druhu
bremena. Pokles urbárnych pozemkov (poddanskej
pôdy) a zvýšené zaťaženie poddaných vážne porušovalo záujmy štátu. Vďaka tomu, že šľachta nemusela
odvádzať dane, pôda na majeroch bola tiež oslobodená od daní, štátnu daň vyberali iba po poddanských
pozemkoch (urbárny pozemok). Potom, čo krajinský
snem odmietol vyriešiť túto otázku (1764), kráľovná
v nariadení z roku 1767 (Urbár) stanovila hornú hranicu poddanských bremien: po celom pozemku povolila v týždni jeden deň roboty s ťažným zvieraťom
či dva dni roboty ručnou prácou. Stanovila aj pomer
majerov a urbárnych pozemkov. Zastavila tak nárast
bremien poddaných, zároveň aj pokles daňového základu (v tom čase urbárne pozemky).
Spoločensko-hospodárskemu rozvoju, modernizácii slúžil aj kráľovnin školský patent (Ratio Educationis, 1777). Predstavovali si jednotný školský systém
od ľudovej školy až po univerzitu. Zaviedli štátne
učebné plány, v ktorých zakotvili, že hlavným cieľom
školstva je výchova užitočných občanov verných štátu. Do popredia sa dostali predmety, ktoré boli v tom
období moderné, napríklad dejepis a zemepis, alebo
aj praktické poznatky. Školstvo síce zostalo zväčša
v rukách cirkvi, ale cez učebné plány sa uplatnila aj
štátna kontrola. Patent pre neexistenciu potrebných
podmienok nemohol stanoviť všeobecnú povinnú
školskú dochádzku, ale umožnil, aby chodilo do školy čo možno najviac detí vo veku 6-12 rokov.
JOZEF II. – OSVIETENSKÝ TYRAN Syn Márie Terézie, Jozef bol nadchnutý myšlienkami osvietenstva a
navrhoval reformy už za života matky. Kráľovná odmietala rýchle zmeny, ktoré nezohľadňovali postavenie ríše. Následníka trónu posielali na dlhé cesty. Po
tom, čo Jozef spoznal situáciu vo svojich krajinách,
prišiel s ďalšími reformami. Takto, keď plný elánu ako
štyridsaťročný prevzal moc (Jozef II., 1780-1790),
nenechal sa korunovať za uhorského kráľa, aby nebol nútený skladať sľub na dodržiavanie stavovských
práv.
Svoju absolútnu moc chcel využiť na realizáciu
svojich predstáv. Pred očami mal jednotnú ríšu, ktorá zabezpečí pre poddaných blahobyt. V záujme dosiahnutia svojich cieľov zasypal svoje národy tisíckami patentov (za desať rokov šesťtisíc). Ich realizácia
znamenala neriešiteľnú úlohu pre málopočetný štátny
aparát. Jozefa II. charakterizovala netrpezlivosť spasiteľov sveta: mnohé jeho patenty zbytočne urážali tradície ľudu zbytočne (napr. namiesto drahej rakvy museli mŕtveho pochovať zatočeného v plátne; obmedzoval cirkevné procesie).
JOZEFOVE PATENTY Jozef II. nebol protináboženský,
ale aj cirkev chcel postaviť do služieb svojich refo-
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riem. Okrem rádov, ktoré sa venovali učeniu a opatere nemocných rozpustil všetky rehole (1782). Z ich
majetku založil cirkevný fond, z ktorého podporoval
fary činné v kruhu ľudu a zvyšoval príjmy farárov.
V tolerančnom patente (1781) zabezpečil pre
evanjelikov, kalvínov a pravoslávnych veriacich slobodnejšie vykonávanie viery. Jeho nariadenie viedla
osvietenská náboženská tolerancia a snaha o vytvorenie jednotnej ríše: chcel zlikvidovať prekážky, ktoré
rozdeľovali poddaných a stáli proti ríši. Je dôležité, že
v zmysle tohto patentu mohli zastávať všetky štátne
funkcie aj príslušníci týchto vierovyznaní.
Jozef II. vychádzal z ponaučení získaných z krvavého rumunského sedliackeho povstania v Sedmohradsku (1784), keď vydal svoj patent o poddaných (1785). Nariadenie skoncovalo so zákonom
o zákaze slobodného pohybu (tzv. pripútanosť k hrude), ktorý ešte zaťažoval časť poddanstva. Slobodne sa pohybujúci roľníci sa mohli učiť remeslo, čím
chcel panovník zabezpečiť pracovnú silu pre rozvoj
priemyslu.
Idea jednotnej ríše a racionalita viedli Jozefa II.
pri vydaní jazykového patentu (1784). Namiesto latinčiny, ktorá bola v Uhorsku oficiálnou, ale už ne-
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zodpovedala požiadavkám doby, stanovil v kruhu
vedúcej vrstvy ríše za štátny jazyk nemčinu. Teda nie
v každodennom živote, ale vo verejnej správe chcel
zaviesť nemecký jazyk. Jazykový patent vyvolal nečakaný odpor zo strany šľachty. Oproti pôvodnému
zámeru Jozefa II. tak patent neslúžil zjednocovaniu,
ale uhorskú stavovskú opozičnosť posunul bližšie
k dôležitej zložke modernej národnej identity: k materinskému jazyku. Používanie materinského jazyka
sa stalo v rámci stavovského odporu módou a hnutím, čo výrazne prispelo k rozvoju práve sa tvoriaceho
maďarského jazykového vzdelávania. Vedomie „maďarstva“ sa prejavovalo aj v šírení maďarského odevu
a maďarského tanca.
Odpor proti panovníkovi porušujúcemu stavovské práva sa vystupňoval potom, keď Jozef II. zaútočil
na baštu stavovstva, na samosprávu šľachtických stolíc. Krajinu rozdelil na desať správnych území, do čela
ktorých vymenoval kráľovských komisárov (1785).
V záujme prípravy zdanenia šľachty nariadil sčítanie
obyvateľstva a spísanie pozemkov (1784, 1786), proti čomu už stavy vehementne protestovali. Absolutizmus ešte mal sily na spísanie pozemkov, ale napätie
medzi stavmi a panovníkom sa mimoriadne vyostrilo.

Archív
„V tom čase som nemala skúsenosti a vedomosSPOLUPRÁCA MEDZI MÁRIOU
ti potrebné k riadeniu takýchto rozsiahlych krajín,
TERÉZIOU A STAVMI
tým skôr, lebo otcovi sa nikdy nepáčilo, že by ma
mal zapojiť do vybavovania vnútorných a zahraničnopolitických záležitostí, alebo aby ma o nich informoval. Nemala som skúsenosti s vytváraním rád, k čomu sa
pridala moja prirodzená bojazlivosť a ostýchavosť, čo mimoriadne sťažovalo zvažovanie potrebných rád a informácií.“ (Z Pamätí Márie Terézie)

Zozbierajte ťažkosti, na ktoré narážala mladá Mária Terézia na začiatku svojho panovania! Prečo? Prečo zanedbával Karol III. politické vzdelávanie svojej dcéry? [ Ú ]

1

Svoj život a krv! Slávne zvolanie odznelo na podporu Márie Terézie, keď
na krajinskom sneme roku 1740
v Prešporku požiadala uhorské stavy
o pomoc. Pri obrázku je Rad Svätého
Štefana, ktorý založila panovníčka
Ako predstavuje scénu táto
maľba? Akú snahu odhaľuje
založenie Radu Sv. Štefana? Vymenujte podobné opatrenia kráľovnej! [ Ú ]
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Vojna o rakúske dedičstvo 1740-1748
Sedemročná vojna 1756-1763

Zahraničnopolitické postavenie Habsburskej ríše počas panovania Márie Terézie
Vymenujte spojencov Rakúska vo vojne o rakúske dedičstvo! Aké zmeny nastali v sedemročnej vojne? Opíšte na základe mapy zahraničnopolitické plány Márie Terézie! Zistite pomocou mapy územné straty a zisky Rakúska! [ Ú ]

„Článok z. 7 § 1 Ak to dovolia starosti a spravovanie iných provincií, bude bývať v každom prípade v krajine, nezabudne na nič, čo by bolo potrebné urobiť pre
rozkvet a blaho uhorského kráľovstva.
Článok z. 8 Na základe vyhlásenia jej kráľovskej svätej výsosti je posvätené, že
platia základné práva, slobody, imunity a výsady stavov Uhorska a pričlenených
častí, osobitne tie, ktoré sú zahrnuté v 9. kapitole I. časti Tripartita a v 6. čl. zákona z roku 1723, ktoré ich oslobodzujú od platenia každého druhu daní, aby s pozemkom nebolo spájané verejné bremeno (...)
Článok z. 9 § 1 Keď sa palatínska pozícia a s ňou zákonne úzko spojený post
miestodržiteľa v budúcnosti uvoľní, viac ako rok ich neponechajú neobsadené.
Článok z. 14 § 1 Rovnako sa rozhodla, že záležitosti krajiny, vo vnútri i vonku, bude vykonávať prostredníctvom uhorských predstaviteľov.“ (Zo zákonov Márie Terézie z roku 1741)

4

Zozbierajte práva, ktoré sú
zahrnuté v zákonoch! Čomu
slúžia zákony? Ktoré zákony zabezpečovali tieto práva už aj
skôr? [ Ú ]

5

Anglické karikatúry o Márii Terézii. Na prvej kráľovnú oberajú o šaty nepriateľské národy. Na druhej sú výsledky sedemročnej vojny: na prevalenom koči Habsburskej ríše sú kráľovná a jej spojenci, kým jej protivník, Fridrich Veľký sa vydáva na cestu do Viedne

6

Ako sa stavalo Anglicko k Habsburgovcom vo vojnách, ktoré zobrazujú tieto karikatúry? Aký bol cieľ karikatúr? Aké
prostriedky používajú karikaturisti? Pripravte návrhy karikatúr o živote Márie Terézie! Ktoré udalosti by ste si vybrali? [ S ]
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„Do exemplárov o úprave urbárnych podmienok treba
vyslovene a rozhodne zapísať stav pozemkov, ďalej či robotu s dobytkom treba vykonať s dvoma či štyrmi zvieratami, to, že či sa deviatok má odviesť v naturáliách alebo akej obdobnej protihodnote, a nakoniec to treba vydať obciam s pečaťou stolice. (...)
Poddaných nemožno nútiť odviesť služby väčšie než sú stanovené v úpravách,
už len preto, lebo takto vzniknutá nerovnosť služieb a povinností by ľahko mohla
zapríčiniť nové hnutia a nepokoje, najmä v súčasných podmienkach, keď sa pokoj
ešte úplne nenastolil. (...)
Zaradenie obcí do tried treba vykonať svedomito a podľa pravidiel, rovnako
zaznamenať patrične stavy pozemkov a ich príslušenstva, ich polohu, výhodné
i škodlivé stránky, podľa našich skorších (...) nariadení. (...)
Aj (...) samotní stoliční úradníci musia dbať osobitne na to, aby poddaným
nevzali potrebné pastviny. (...)
Každý poddaný s celým pozemkom bude v zmysle urbárnych pravidiel vykonávať zemepánovi jeden deň služby v týždni so štyrmi zvieratami, ale tam, kde
túto robotu vykonávali doteraz dvoma zvieratami, nech plnia túto povinnosť naďalej s dvoma zvieratami (...)
Nakoniec v súvislosti s deviatkom bude potrebné presne a patrične preskúmať – a keď to bude nutné, vypočuť aj poddaných a susedov – aj to, či deviatok
sa platil doteraz v naturáliách, alebo peniazmi. (...)“ (Z urbárneho patentu Márie
Terézie, 1767)
PATENTY
MÁRIE TERÉZIE

„Správnu výchovu mládeže a záležitosti školstva považovali národy s dobrými
mravmi vždy za natoľko dôležité, že v tom videli základ svojej krajiny a všeobecného blaha. (...)
Preto naši predkovia zaradili starostlivosť o výchovu a riadenie šľachetných
vied (...) medzi výsostné práva kráľa; vykonávanie tejto veľkej úvahy zase zverili
politickým úradom krajiny. (...)
Keď mužom slúžiacim v školstve sa poskytne plat či odmena v takej výške,
aby to postačovalo k pohodlnému životu, a na druhej strane by bolo zodpovedajúce úradným povinnostiam; ak učiteľskému povolaniu zabezpečíme uznanie,
ktoré mu patrí; keď sa postaráme o to, aby sa učitelia tešili pri vykonávaní svojej
práce, boli podnecovaní k súťaži a aby si zvykli na mimoriadne starostlivé plnenie
svojich povinností (...)
Bolo by síce želateľné, aby sa dedinská mládež povinne zúčastnila na vyučovaní v školách v lete i zime, kým nedosiahne vek vhodný na vykonávanie poľných
prác, no možno to vyžadovať iba od máloktorých ľudí. Väčšina rodičov totiž svoje
deti, sotva dosiahnu piaty či šiesty rok života, zapojí do poľnohospodárskej činnosti, využíva na domáce práce či iné činnosti. (...) Preto treba úpravy nasmerovať
tak, aby mládež bola povinná navštevovať školu až neskôr, keď už sú poľné práce
vykonané, keď ich už rodičia až tak nepotrebujú (...) cieľom je, (...) aby sa mladí
po skončení školy (...) opäť vrátili k tomu, čo sa učili, pokračovali ďalej a snažili
sa zdokonaľovať z vlastných síl. Musíme ich v tom podporovať, napríklad čítaním
takých knižiek, ktoré obsahujú učivo obšírnejšie, ako ich do toho zasvätili v škole
predtým. Tieto knihy sa však nachádzajú v latinčine či v materinskom jazyku len
veľmi zriedkavo, a nemožno ani dúfať, že sa z cudzích jazykov preložia, len za
cenu veľkých nákladov a úsilia. Avšak po nemecky napísané vynikajúce knihy sú
k dispozícii vo väčšine vedných odborov, ľahko sa dajú zaobstarať, preto sa k výučbe latinského jazyka pridá aj výučba nemčiny. (...)
Nikto nepopiera, že štúdium dejín je z hľadiska verejného záujmu veľmi užitočné, (...) v žiadnom prípade ho nemožno vynechať (...) Takmer osemstoročné
obdobie, cez ktoré koruna prešla rôznymi peripetiami, séria 49 kráľov, ktorí nasledovali po sebe a ktorí držali vo svojich rukách do dneška kormidlo ríše, akiste otvorí pred nami obrovské pole udalostí, ktorých pamiatka vštepí do mladej
duše lásku ku kráľovi, rodine a vlasti a podnieti k potrebnej vernosti a opatere
verejného záujmu, pričom vytvorí pevné základy pre všetky občianske cnosti.“
(Ratio educationis, 1777)
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cirkev

štát

desiatok

daň

zakotvenie pomeru

robota

majerské oráčiny

urbárne pozemky
deviatok,
dar, fúra
pastva
vinice

drevo
statkár

pastviny, lesy

dežma

Panstvo a urbár
Aká bola štruktúra panstva?
Aká bola úloha urbárneho
pozemku v tomto systéme? Aké
služby musel odviesť poddaný?
Čo upravoval urbárny patent? Čo
bolo cieľom tohto opatrenia? Ako
vplýval patent na postavenie poddaných a na dejiny krajiny? [ S ]

7

8

Koho úlohou je podľa panovníčky riadenie školstva?
Ako vidí úlohu učiteľského zboru? O čo sa snažila vláda v oblasti ľudového školstva? Prečo zaviedla výuku nemčiny? Čo je cieľom výučby dejepisu podľa patentu? [ Ú ]

9
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JOZEF II.
– OSVIETENSKÝ TYRAN
vyslanca vo Viedni, 1786)

„V tejto krajine je hlavným zákonom jedna vôľa, nejestvujú snemy rád či stavov, ani úrady, ktoré by dávali vláde užitočné rady.“ (Zo správy francúzskeho

„Mne je vyhradená moc zmeniť zákony a prijímať nové, v tom mi nezabránia
ani v podstate falošné Werbőczyho vety.“ (Odpoveď Jozefa II. uhorským úradom,
1786)
„Každý poddaný očakáva ochranu a bezpečnosť od svojho pána. Preto je povinnosťou panovníka zakotviť práva svojich poddaných, riadiť ich záležitosti tak,
aby to slúžilo rovnako blahu verejnosti i jedinca. (...) Najvyššia moc, ktorá patrí
panovníkovi, dáva povinný charakter každému jeho rozhodnutiu, ktoré vydajú
formou patentu.“ (Zo Všeobecného občianskeho zákonníka)
Zozbierajte charakteristické rysy princípov a praxe panovania Jozefa II.! Porovnajte ich s ideami tej doby! Ako prijímali Jozefovu politiku uhorské stavy? [ Ú ]

náboženská tolerancia

hospodárska modernizácia

zatlačenie uhorských stavov

porušenie tradícií

osvietenstvo

Aký vplyv mali roky strávené v tieni moci na osobnosť
a panovnícke metódy Jozefa II.?
Porovnajte portréty Jozefa II.
a Márie Terézie! [ Ú ]

jednota ríše

ideológia Jozefa II.

prerušenie stavovských práv

absolútna moc

patent o poddaných

11

Portrét Jozefa II. (1780-1790). Už od
roka 1765 bol rímsko-nemeckým cisárom, ale v najdôležitejších rozhodnutiach, ktoré sa dotýkali osudu ríše,
sa uplatnila matkina vôľa

jazykový patent

10

Osvietenský absolutizmus Jozefa II.

12

Vyhodnoťte pomocou obrázku najdôležitejšie zložky politiky Jozefa II. (príčiny - dôsledky)! Ktoré zložky vyplývajú
z osobitého postavenia ríše? [ Ú ]

stavy
uhorské meštianstvo
poddaní

13

Alegorický obraz o tolerančnom patente. Z nebies sleduje Mária Terézia
činnosť Jozefa II.

„Keďže jeho najsvätejšia výsosť je presvedčená, že každé donucovanie, ktoré vplýva na svedomie ľudí násilne,
je nadovšetko škodlivé, oproti tomu správna tolerancia, ktorú odporúča kresťanská láska, má blahodarný vplyv tak na náboženstvo, ako aj na štát, sa rozhodla,
že túto toleranciu potvrdí v každej cisárskej a kráľovskej provincii istými zákonmi.
Na každom mieste, kde sa verejne nepraktizuje viera a kde žije sto nekatolíckych rodín, ktoré majú dostatok zákonne získaných prostriedkov na výstavbu modlitební, fár a bytov pre učiteľov, a kde sú schopní zabezpečiť pre duchovných a učiteľov adekvátne zamestnanie bez toho, aby služobnícky ľud zaťažovali bremenami prehnane, alebo ho oslabili prostredníctvom vyrubených verejných daní, nech je dovolené spolkom nekatolíckeho, teda augsburského a helvétskeho vyznania a gréckeho obradu vystavať súkromné modlitebne tým spôsobom, aby nemali ani vežu, ani zvon, ani vchod od verejnej cesty, taký, aký majú
verejné kostoly;
Prívrženci augsburskej a helvétskej viery nie sú povinní skladať prísahu ináč,
než podľa tej formy prísahy, ktorá zodpovedá predpisom ich viery.“ (Z tolerančného patentu Jozefa II., 1781)

14

S akým cieľom bol vyhotovený tento obraz? Aké symboly použil kresliar? [ Ú ]

Na ktoré náboženské smery sa vzťahuje nariadenie? Aké výhody zabezpečoval
patent oproti minulosti? Vyjadrite rozdiel medzi náboženskou toleranciou a náboženskou slobodou! Aké ideové a mocenské snahy viedli k vydaniu patentu? [ Ú ]

JOZEFOVE PATENTY
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postavenie nováčikov

štátne bremená

zemepanské bremená

Urbár (1767)

hospodársky rozvoj

Pero Segedinac
(1735)

počet obyvateľstva

prisťahovalectvo

hojnosť pôdy

„(...) Používanie mŕtveho jazyka, akým je aj latinčina, v istej miere dokazuje, že daný národ ešte nie je dokonale vzdelaný, pretože vlastne dáva najavo, že nemá vlastný obyčajný jazyk (materinský jazyk), alebo spoločenstvo tomuto jazyku nerozumie, a že svoje myšlienky môžu vyjadriť v písomnej forme
iba tí, čo sa učili v latinskej škole, ba čo viac, samotný národ je
spravovaný a zákony sú vydávané takým jazykom, ktorému nerozumie. Neklamným dôkazom toho je to, že žiaden vzdelaný
národ Európy už nepoužíva latinský jazyk, ale tento zvyk žije
už iba v Uhorsku, Sedmohradsku a Poľsku.
Keby bol maďarský jazyk v Uhorsku a Sedmohradsku bežný, mohol by sa používať namiesto latinčiny v bežných záležitostiach krajiny, ale je známe, že nemecký a ilýrsky, aj rumunský jazyk sú aspoň tak rozšírené, čiže maďarský jazyk sa nemôže považovať za všeobecný. Nejestvuje teda iný než nemecký
jazyk, ktorý by sa dal vybrať namiesto latinčiny na vybavovanie
záležitostí krajiny, na území celej monarchie, v civilných i vojenských záležitostiach.“ (Z jazykového patentu Jozefa II., 1784)

105

Horea-Cloșca
(1784)

15

patent Jozefa II.
(1784)

Aké argumenty uvádza patent v prospech zavedenia nemeckého štátneho jazyka?
Aké vnútorné rozpory možno nájsť v tejto argumentácii? Aká snaha sa skrýva za
zavedením nemeckého štátneho jazyka? [ Ú ]

„Po prvé: Postavenie poddaných, podľa ktorého boli doteraz pod večnou nútenou povinnosťou zviazaní s pôdou, v budúcnosti v plnej miere zrušíme, a vyjadrujeme vôľu, aby v tomto zmysle sa už nepoužívalo pomenovanie poddaný: z toho
teda vyplýva, že každého sedliaka zmeníme na človeka, nech je akéhokoľvek
pôvodu a vierovyznania, ktorý môže slobodne meniť svoje bydlisko, a nariaďujeme ich všade považovať za takýchto ľudí, ako to prikazuje zákon prírody i verejné
blaho, (...)
Po druhé: Chceme, aby sa každý sedliak mohol slobodne, bez povolenia svojho zemepána, podľa vlastnej vôle sobášiť, dať sa na štúdium vied a remesiel, ktoré
môže kdekoľvek vykonávať.
Po tretie: Žiadneho sedliaka, ani jeho syna a dcéru, nikoho z obyvateľov jeho
domu nemožno donútiť, aby slúžil u zemepána proti svojej vôli (...)
Po štvrté: Každý sedliak môže svoj hnuteľný majetok i užívateľské právo na
pôdu, lúky, mlyny či vinice slobodne predať, darovať, vymeniť, založiť, zanechať
v závete deťom (...)
Po piate: V záujme toho, aby sedliaci nestrácali odvahu, milostivo nariaďujeme, že ani oni, ani ich potomkovia nemôžu byť vyhnaní z domov či pozemkov
bez dostatočného dôvodu a bez toho, aby to posudzovali predtým na stoličnej
úrovni, (...)“ (Z patentu Jozefa II. o poddaných, 1785)

Postavenie poddaných v 18. storočí
Zoraďte činitele určujúce postavenie poddaných
podľa toho, či sú pre poddaných
výhodné alebo nevýhodné! Hodnoťte udalosti na obrázku z hľadiska poddaných! [ S ]

V akých oblastiach sa zmenil život poddaných v dôsledku patentu? Akú poddanskú
závislosť zrušil patent? V akej
miere bola táto závislosť typická
v Uhorsku? Aké ciele sledoval
patent? [ Ú ]

16

17

Poprava vodcu sedmohradského rumunského povstania Horeu roku 1794
Čo ste sa učili o etnickom
zložení a spoločenských
pomeroch v Sedmohradsku? Aký
bol vzťah medzi týmito dvoma
činiteľmi a sedliackym povstaním? Akým spôsobom popravili sedliackeho vodcu? Aký účinok mohla vyvolať takáto pomsta
moci za krvavú vzburu? [ S ]
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19

Jozefa II. odsúdila už väčšina súčasníkov buď za jeho reformy či tyranské metódy, alebo za porušenie uhorskej samostatnosti. Zároveň v tých obdobiach uhorskej /maďarskej/ histórie, keď prevládali snahy o násilné zmeny spoločnosti či vybudovanie bezpodmienečnej štátnej moci, bol jeho obraz pozitívny. Jozefa II. vnímali ako
absolutistického reformátora a tyranského panovníka do konca 19. storočia. Jeho portrét sa stal pestrejším až
rozvojom kritiky prameňov. V prvej polovici 20. storočia objavili Jozefa II. ľudoví spisovatelia, ktorí zobrazili panovníka reformátora ako obyčajného človeka. (Napr. László Németh napísal o Jozefovi II. silnú drámu.) Jeho osoba a politika sú stále predmetom diskusií. Jeho posudzovanie sa mení podľa toho, na čo z jeho životného diela
sa kladie dôraz: môžeme ho vidieť ako iniciátora osvietenských reforiem, ako tyrana ohrozujúceho samostatnosť
Uhorska, aj ako nepochopeného človeka s tragickým osudom.

Zhrňte podstatu problému
vyjadreného v Hajnóczyho liste! Ktoré ideové smery tej
doby sa dostali do konfliktu? Aké
historické príčiny viedli k vzniku
problému? Aký bol vzťah autora
k Jozefovi II. a jeho politike? [ Ú ]

„Aj vtedy, keď viem, že naša vládna forma vyvoláva v kruhu šľachty i nešľachty prirodzené nepriateľstvo, a že stavovský snem sa nikdy nezriekne dobrovoľne
žiadneho práva, ktoré získal a udržiava násilím, som povinný urobiť všetko pre
to, aby som pomáhal každému človeku pri uplatňovaní jeho práv. Je to mojou
povinnosťou, aj keď svoje skutky prispôsobujem v záujme cieľa k dovtedy platným
pravidlám, kým tie nestratia svoju platnosť. A verím, že keď budem takto žiť, budem ľudomilom bez toho, aby som prestal byť vlastencom. Ale keď oboje nie je
možné zosúladiť, chcem byť radšej ľudomil ako vlastenec.“ (Z listu občana Józsefa
Hajnóczyho, ktorého Jozef II. povýšil na podžupana, 1785)

20

„Nikdy by nebol slávnejší panovník ako Jozef II., keby sa neprikláňal v takej
miere k novátorstvu a keby nechcel byť v každej oblasti reformátorom. Ale keďže reformy sú nežiadúce v očiach ľudí trvajúcich na starých zásadách, aj on stratil
zhovievavosť každého stavu (...) Aká veľká bola spočiatku nádej a láska k nemu,
také veľké bolo naposledy odcudzenie sa mu. Ani najlepšia vec sa nepáčila len
preto, lebo to nariaďoval Jozef. To je príčina toho, že nad jeho smrťou smútilo len
málo ľudí a zvyčajnú pohrebnú ceremóniu nedodržali. Ani múzy sa buď nechceli
skloniť nad jeho rakvou, alebo v strachu pred inými nemali na to odvahu pozlátiť
dobré knieža cyprusovou vetvou, ale do rúk vzal pero hnev, namočil ho v jedovatej žlči a neštítil sa ním načarbať básne.
Ale ja si myslím, že príde ešte čas, keď Jozef II. bude Slnko (...)“
(Z denníka Józsefa Keresztesiho, 1790)

21

„– Cisár zomrel!
Musím prečítať článok, ako sa to vyžaduje.
– Zahynul veľký človek. Po mojich slovách nasledovala hlučná, dlhá hlučná
reakcia.
– Je zaslúženou chválou Jozefa to, čo stojí na kameni jeho jazdeckej sochy:
žil pre blaho štátu, nie dlho, ale úplne. Obetoval sa za veľkú ideu; nikto nemohol chcieť vo väčšej miere dobro; od prírody dostal ducha, od otca, matky, od
mladšieho brata Leopolda, ktorý panoval od roku 1765 v Toskánsku, a od pruského Fridricha získal príklad; videl Paríž i Čierne more, Neapol i Petrohrad; štyridsať rokov sa pripravoval na panovanie. Veľký človek, ale nešťastný panovník.“
(Ferenc Kazinczy, 1790)

Porovnajte názory z dvoch
prameňov! Aký je vzťah autorov k Jozefovi? Čo z jeho osobnosti a politiky prijímajú a čo odmietajú? [ Ú ]

22

23
Jozef II. rozpustil mníšske rády, ktoré označil za zbytočné. Na obrázku:
mnísi a mníšky opúšťajú svoj kláštor.
Ako vplývalo na hodnotenie Jozefa II. toto opatrenie?
V akom svetle prezentuje udalosť tento obraz? Zistite,
ktorých mníšskych rádov sa nariadenie netýkalo! [ S ]
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Jozef II. preberá žiadosti a sťažnosti. Panovník umožnil, aby jednoduchí ľudia obišli úradnícky aparát a odovzdali svoje sťažnosti a žiadosti
priamo jemu
Aké ciele sledoval panovník, keď zaviedol tento systém? Aké problémy môže tento spôsob vyriešiť a aké
spôsobiť? [ S ]
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16. Neúspech Jozefa II. a návrat ku kompromisom
NEÚSPECH JOZEFA II. V druhej polovici 18. storočia
sa objavila aj v Uhorsku nová dobová idea, osvietenstvo. V Uhorsku zohrával štát a dynastia pre špecifické
postavenie krajiny sprostredkovateľskú úlohu. Prvými
uhorskými prívržencami osvietenstva tak boli aristokrati v službách vlády. K novým ideám viedla cesta aj
pre šľachtu cez Viedeň. Začiatok uhorského osvietenstva kladie literárna veda do času vydania diela člena
šľachtickej stráže Györgya Bessenyeiho Agisova tragédia (1772). Tvorcovia, ktorí sa snažili rozvíjať kultúru,
čoskoro považovali za svoju hlavnú úlohu rozvoj materinského jazyka.
Jozef II. mal v Uhorsku iba málo prívržencov v kruhu osvietenskej inteligencie (jozefinisti – napr. Ferenc
Széchenyi [František Sečéni], Ferenc Kazinczy). Tento tábor upevňovalo niekoľko príslušníkov inteligencie nešľachtického pôvodu (honoracior), ako napr. József Hajnóczy. V ich kruhu bol Jozef II. populárny pre
osvietenské patenty (napr. zrušenie cenzúry, zrušenie
trestu smrti). Vrstvy, ktoré určovali charakter politiky,
však s ním nesympatizovali.
Tolerančný patent popudil proti Jozefovi II. katolícku cirkev, porušenie stavovských práv šľachtu, kým
jazykový patent aj veľkú časť jozefinistov. Keď panovník začal v spojenectve s Ruskom vojnu proti Tureckej
ríši, bremená neúspešnej vojny (nábor regrútov, rekvirácia potravín) vyvolali nespokojnosť takmer u celého obyvateľstva. Napriek tomu panovník pokračoval
vo svojej reformnej politike zanietene a nepružne.
Nespokojné stavy sa začali organizovať a nadviazali
kontakt už aj s rivalom Habsburgovcov, pruským dvorom.
Kríza vrcholila po správach o francúzskej revolúcii. (Belgicko povstalo proti habsburskej nadvláde.)
Jozefovi bolo jasné, že sa uzavrelo obdobie osvietenského absolutizmu. Panovníci sa nemohli postaviť
proti vlastnej vedúcej vrstve, keď nové skupiny spochybňujú samotnú panovnícku moc. Cisár, ktorý v tureckej vojne ochorel, na svojej smrteľnej posteli v snahe zachrániť ríšu zrušil všetky svoje patenty, s výnimkou troch (tolerančný, o poddaných a o nízkom duchovenstve). Bolo však už neskoro, politické sily, ktoré sa dali do pohybu, chceli viac. Uhorské stavy sa
neuspokojili so skoršími garanciami ústavy, jozefinisti
zasa snívali o ďalšom rozvinutí reforiem.

PREBUDENIE NÁRODNEJ IDEI Vďaka osvietenstvu,
francúzskej revolúcii a odporu proti politike Jozefa II.
sa šľachtická národná identita stelesnila v maďarskej
národnej idei. Pod národom sa myslelo čoraz viac
spoločenstvo po maďarsky hovoriacich ľudí. Ochranu stavovských práv postupne vystriedala ochrana
národných záujmov. Po uzavretom kompromise s Leopoldom sa z politiky presunul dôraz na kultúru. Rozhodujúce bolo pestovanie a modernizácia materinského jazyka (obnova jazyka).
Národná idea sa dotkla aj málopočetnej, predovšetkým cirkevnej národnostnej inteligencie v Uhorsku. Leopoldove taktické kroky ich v tom podnecovali
(napr. sedmohradskí Rumuni žiadali uznanie ako štvrtý stavovský národ), ale po uzavretí kompromisu sa
dvor týchto zámerov vzdal. Pre toto obdobie bolo preto charakteristické v prvom rade vytvorenie a pestovanie jednotného národného jazyka.
Národná idea prikladala mimoriadnu dôležitosť
slávnej minulosti. Vedúci predstavitelia národností
preto – zväčša bez kritiky prameňov – vytvárali z historických materiálov čo najvznešenejších predkov, takých, ktorí pri pozdvihnutí ich národa vyvolávali oduševnenie. Chorváti našli svoj prapôvod u starovekých
Ilýrov, Rumuni u Dákov, Slováci zasa v legendárnej
Veľkomoravskej ríši. Maďarská šľachta zasa získavala
silu z hunsko-skítskeho pôvodu.

NASTOLENIE STAVOVSKÉHO DUALIZMU Nastupujúci Leopold II. (1790-1792) nesplnil požiadavky
žiadneho smeru. Zle sa vyvíjala aj zahraničnopolitická situácia: turecká vojna sa naťahovala, Prusi sa
ozývali pre blížiace sa znovurozdelenie Poľska, francúzska revolúcia sa radikalizovala.
Pre Leopolda II. bolo najdôležitejšie to, aby spacifikoval stavy, ktorých práva boli ohrozované. Panovník s dobrým taktickým citom ustúpil vo veci Poľska, čím neutralizoval Prusko, a rýchle uzatvoril mier
s Portou, čím získal vo vnútornej politike voľnú ruku.

JAKOBÍNSKE SPRISAHANIE Uhorská šľachta vítala
francúzsku revolúciu s radosťou, veď sa začínala ako
stavovské hnutie obmedzujúce panovníka, teda bola
príbuzná so snahami uhorskej šľachty. Radikalizácia
udalostí a neskôr aj objavenie sa teroru však obrátili
šľachtu proti revolúcii, a stavy sa postavili v dlhej vojne proti Francúzom za Habsburskú dynastiu.
Časť jozefínskej inteligencie plánovala spoločenské reformy. Agenti tajnej polície (napr. Ignác Martinovics) sledovali nedôveryhodné živly. Tieto pohyby
sa stali po nástupe Františka I. (1792-1835) bezper-
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Uhorským stavom poskytol úľavy a aj sa im vyhrážal,
čím ich donútil na kompromisy. Na jednej strane ponúkol šľachte nastolenie stavovského dualizmu z čias
Márie Terézie. Túto jeho snahu naznačilo aj to, že od
roku 1765 zvolal krajinský snem po prvý raz (17901791). Na druhej strane založil tajnú políciu, ktorá
huckala poddaných proti zemepánom a podnecovala národnostné hnutia. Uhorské stavy mohli očakávať
ochranu jedine od Viedne. Takto sa zrodil kompromis:
dynastia sa zriekne deklaratívneho vládnutia, stavy
zasa snáh o dosiahnutie nezávislosti. Kompromis sa
prejavil aj v tom, že prvý raz v dejinách zvolili za palatína člena panovníckej rodiny, syna Leopolda II. Po
jeho nečakanej smrti mohol byť pol storočia (až do
r. 1847) na čele uhorskej správy druhý Leopoldov syn,
palatín Jozef, ktorý bol zakladateľom uhorskej vetvy
Habsburgovcov.
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spektívnymi. František sa dostal na trón už v radikálnej etape revolúcie, a v obave, že sa revolúcia rozšíri,
jeho politika stroho odmietala zmeny.
Malé skupiny prívržencov reforiem spojil do celoštátneho hnutia Ignác Martinovics. Spolu s viacerými agentmi aj Martinovicsa prepustili z tajnej
služby, preto sa pustil do organizovania tých, ktorých predtým sledoval, písal o nich správy a prispel
k ich zadržaniu. Založil dva tajné spolky (1794). Ich
členovia o sebe nevedeli. Pre šľachtu odchovanú na
myšlienke národného odporu založil umiernenejší
Spolok reformátorov. Jeho program obsahoval nezávislosť, republiku a zmenu poddanských pomerov
na nájomnícke vzťahy. Radikálnejší príslušníci inteligencie v Spolku slobody a rovnosti chceli dosiahnuť úplné zrušenie stavovských výsad. Národnostné napätie chceli riešiť federatívnym usporiadaním
krajiny na etnickom základe. V tomto období sa po-

važovali za mimoriadne radikálne aj umiernenejšie predstavy, preto sa dotkli iba malej časti vedúcej vrstvy.
Tajné sprisahanie sa šírilo rýchle, hoci počet členov oboch spolkov neprekročil niekoľko sto osôb.
Martinovics sa odvolával na seriózne francúzske kontakty a tak povzbudzoval účastníkov, no takéto väzby
nemal. Keď tajná polícia Martinovicsa vo Viedni zadržala (júl 1794), snažil sa svoju osobu posunúť do popredia a preto zväčšoval význam svojich organizácií
a udal osoby, ktoré do hnutia sám zapojil. Sprisahanie
zlikvidovali rýchle. V strachu pred revolúciou chcela
moc vytvoriť precedens. Vodcov hnutia popravili (máj
1795), ďalších (napr. Ferenca Kazinczyho) odsúdili na
dlhé roky hradného väzenia. Pod vplyvom hnutia panovník František I., pre ktorého boli zmeny odporné,
neskôr ešte viac odmietal všetky iniciatívy, ktoré prišli z Uhorska.

Archív

„(...) nevypočutie množstva sťažností kráľom, šírenie rán bez liečby a ďalšie záležitosti podnietili
aj maďarský národ, aby zhodil zo
svojho krku ťažké jarmo.“ (Z denníka Józsefa Keresztesiho)

„Zo srdca si želám, aby Uhorsko
získalo týmto nariadením toľko
šťastia a dobrého poriadku, koľko
som chcel dať pomocou všetkých
svojich nariadení.“ (Slová Jozefa II.
pri rušení patentov)

„Prosíme Vašu Výsosť, aby v záujme verejného blaha
a šťastia, ktoré patria krajine, aj jej kniežaťu i ľudu v rovnakej miere, ráčila znovu nastoliť naše práva a slobody, ktoré máme od začiatku existencie našej krajiny a vzniku nášho národa (...)“ (Z úvodu podania Nitrianskej stolice, 1790)
NEÚSPECH JOZEFA II.

V akej forme a na čo sa odvolávajúc predkladajú svoje žiadosti Nitrania? [ Ú ]

„Ja teda s predlohou kancelárie v plnej miere súhlasím, len si želám, aby
okamžitá realizácia našich návrhov bola postačujúca pri dosahovaní cieľov, ktoré
kancelária vytýčila. Nálady sú také napäté, dôvera sa natoľko stratila, že je možný
aj úplný opak. Preto sa obávam, že sa s tým neuspokoja (...) Ráčte, vaša výsosť
si spomenúť, že Nizozemsko ste už stratili, azda neodvratne. (...) Obávam sa, že
monarchiu postihne toto isté nešťastie, a to zo strany maďarského národa, ktorý
bude mať aj dostatok zahraničnej podpory (...)“ (Kaunitzova poznámka k návrhu
Uhorskej kancelárie predloženému cisárovi, 1790)
Ako hodnotí autor situáciu? Čo navrhuje Kaunitz cisárovi? O čom svedčí, že Kaunitz pripojil k návrhu Uhorskej kancelárie poznámky? [ Ú ]

1
2
3
4
5
6

Jozef II. na smrteľnej posteli
Aká je príčina toho, že na
rozdiel od ostatných panovníkov, o posledných chvíľach Jozefa II. vzniklo množstvo výtvarných diel? [ S ]
O čom rozhodol panovník?
Aké pohnútky ho viedli?
Ktoré patenty nestiahol? Čo je
v týchto nariadeniach spoločné?
[Ú]
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„Za takýchto podmienok nie je nič platný polovičatý skutok. Ja teda, aby som
raz a navždy predišiel všetkým možným ponosom uhorských a sedmohradských
stavov, ktoré sú neakceptovateľné, všetky všeobecné nariadenia a opatrenia vydané počas môjho panovania ruším, a vraciam ich do stavu, v akom boli v čase
smrti jej výsosti cisárovnej. Z toho vynímam len tolerančný patent, nariadenia
o duchovných a poddaných.
Korunu a ostatné korunovačné klenoty, akonáhle bude pre ne hodné miesto
v budínskom hrade, treba ich tam previezť. Urážky sa tým napravia a stavy teda
nebudú žiadať tak vehementne zvolanie krajinského snemu, čo by bolo za súčasných pomerov a pri mojom zdravotnom stave nemožné.
Dúfam, že stavy uznajú, že ma nevedie sebeckosť a snažím sa o ich dobro,
a tak od nich oprávnene očakávam, aby zásobili štát nováčikmi a armádu potrebnými potravinami. Spísanie pôdy treba prerušiť tak, aby už spísané údaje, pretože
stáli veľa, mohli byť použité neskôr.
V tomto zmysle chápem rušenie mojich patentov, čo mi ešte musia predložiť
na schválenie.“ (Nariadenie Jozefa II. o rušení patentov, 1790)
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„Je síce prirodzené, že slobodu, ktorá je milá ešte aj
zvieratám, žiada každá vrstva ľudu; ale keďže prozreteľnosť, ktorá stojí na stráži nad ľudskou rasou, chce,
aby sa niektorí narodili ako králi, iní ako šľachtici, ďalší ako sluhovia: bez porušenia kresťanskej lásky budeme využívať všetky naše práva dovtedy, kým v tom neprevedie zmeny krajinský snem.“ (Podanie Hontianskej stolice, 1790)

Ako chápe vzťahy medzi
poddanými a zemepánmi
stolica? Pre aké zmýšľanie je typická táto argumentácia? V čom
sa prejavuje v texte osvietenstvo?
[S]

7

„Do toho, celé sedliactvo, pomôž si, zdvihni palice, vidly, sekery proti krutým
a naničhodným, kráľa okrádajúcim pánom a jednotne zvolaj:
Budeme podporovať všetky nariadenia nášho cisára a kráľa Jozefa II., (...)
Pod ohrozením svojho života nemá ísť žiadny sedliak pracovať na panské. Keď
ho chcú nahnať, nech ho zabije, (...) lebo z pozemku už viac zemepána neobslúžime, ale ako v iných krajinách, dane a služby odvedieme len kráľovi.
Preto: za kráľa zvolíme toho, proti komu rebelovali (vzbúrili sa), za pravdy Jozefove, koho otca, matku a všetku rodinu atakovali (...) čiže Jozefovho mladšieho
brata Leopolda II. (...)“ (Leták z roku 1791)

Proti komu bol napísaný
tento text? V koho mene
ho napísali? Vyberte z textu časti, ktoré sa vzťahujú na dynastiu!
Ktoré znaky svedčia o tom, že leták napísali na objednávku dvora? Ktoré okolnosti z letáku chýbajú? [ Ú ]

8

NASTOLENIE
STAVOVSKÉHO DUALIZMU

„Čl. III (...) Jej cisárska kráľovská apoštolská milostivá výsosť súhlasila s tým,
aby sa korunovácia pri zmene kráľa uskutočnila do šiestich mesiacov po úmrtí kráľa podľa zákonných obradov (...)
Čl. VI (...) Svätá koruna krajiny spolu s korunovačnými klenotmi musí byť prevezená do slobodného kráľovského hlavného mesta Budína, (...)
Čl. X Po úctivej predlohe stavov (...) jeho Svätá výsosť ráčila uznať, že podľa
článkov I a II z roku 1723 znamená dedičstvo ženskej vetvy v uhorskom kráľovstve a v pričlenených častiach to isté knieža, ktorého určil následnícky poriadok
v Nemecku a mimo neho v ďalších neodňateľných a neoddeliteľných krajinách
a provinciách: napriek tomu Uhorsko, spolu s pričlenenými územiami, je slobodné a ohľadne celého spôsobu zákonnej vlády (...) nezávislé, čiže nie je podriadené žiadnej inej krajine či časti, a z toho vyplývajúc podľa nariadení článku III
z roku 1715, a článku VIII a IX z roku 1741 má zákonne korunovaného dedičného kráľa a tak aj svätú výsosť i jej dedičov, uhorských kráľov, podľa vlastných zákonov a zvykov, a nie je krajinou, ktorá sa spravuje a riadi podľa iných provincií.“
(Zo zákonov z roku 1790)

Zozbierajte výsledky, ktoré
si vybojovali stavy! Obnovili tým vyrovnaný stav zo skoršieho obdobia – ktorého? [ Ú ]

9

10
Žiadosť Rumunov zo Sedmohradska,
v ktorom žiadajú, aby boli uznaní ako
štvrtý stavovský národ (1791)

Korunovácia Leopolda II.
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Pripomeňte si stavovské členenie Sedmohradska! Vysvetlite obsah žiadosti! V akej
miere je žiadosť Rumunov stavovského a v akej miere národného charakteru? Prečo práve
roku 1791 napísali túto žiadosť?
[Ú]
Aký kompromis znamenala
táto korunovácia? Aké symboly možno objaviť na obraze?
[Ú]

11
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„V celej vlasti boli všetky stolice vo vlažnom pohybe. Korešpondencie sa vedú len v tichosti a šuškajúc; nakoniec
asi vďaka cirkulujúcim listom všetci dosiahli takú zhodu, že napnuté struny hrali v rovnakej tónine. Najprv ožíval patriotizmus v podobe národného maďarského odevu, ktorý bol o to krajší a zázračnejší, že už sotva kto nosil takéto oblečenie, všade boli v móde, ako záplavy, nemecké šaty. (...)
K tomu ešte aj toto: všetci hovoria po maďarsky, kto ho neovláda, ten sa učí
tento jazyk, pričom pred niekoľkými mesiacmi, najmä v spoločnosti nebolo možné počuť maďarského slova (...) Je teda šťastím osudu, že maďarský odev a maďarský jazyk získali také čestné miesto u maďarského národa. Inak šaty a jazyk robili
národ osobitým.“ (Z denníka Józsefa Keresztesiho)
PREBUDENIE
NÁRODNEJ IDEY

O akom jave sa píše v texte? Aké činitele vyvolávali tento proces podľa autora?
Aká je skutočná úloha javu, o ktorom píše autor? [ Ú ]

12

Šľachtičná pani oblečená podľa novej módy, v pozadí prešporský hrad
Vymenujte typické rysy oblečenia! Čo symbolizuje spoločne postava a pozadie?
[Ú]

13

„Uhorský národ musí vyňať hlavnú moc z kráľových rúk
a vyhlásiť svoju vlasť za slobodnú a nezávislú republiku.
Keďže pod uhorským národom rozumieme všetky národnosti, ktoré žijú v krajinách patriacich k Uhorsku, preto každá národnosť by mala
vytvoriť osobitnú krajinu, s osobitnou politickou ústavou, avšak ich musí spájať
úzke spojenectvo. Čiže: Nech sa Uhorsko zmení na federatívnu republiku, v ktorej každá národnosť môže slobodne používať svoj jazyk, žiť podľa vlastných mravov a zvykov, v úplnej náboženskej slobode. (...)
V záujme vonkajšej bezpečnosti teda musia tvoriť provincie Uhorska jednotnú
a nerozdeliteľnú republiku, (...)
Mali by vzniknúť dva spoločenské stavy: prvý by v sebe zhŕňal vysokú a strednú šľachtu, a v budúcnosti by nemali byť rozdiely medzi magnátmi a šľachticmi;
do druhého by mali patriť všetci, ktorí nie sú šľachtici, mestskí občania a sedliaci. Generálne zhromaždenie spojeneckých provincií by mali usporiadať poslanci
z oboch stavov v Budíne či v Pešti, a toto zhromaždenie má byť dvojkomorové.
Vlastnícke práva budú mať iba šľachtici. (...) Obyvatelia dedín a poľných miest,
ktorí nie sú šľachtici, stanú sa nájomníkmi zemepánov, s vlastníkom pôdy uzavrú
zmluvu, v zmysle ktorej zaplatia peniazmi, naturáliami či robotou.“ (Z „katechizmu“ Tajného spolku reformátorov, 1794)
JAKOBÍNSKE
SPRISAHANIE

14
15

Alegória Istvána Kotsa o uhorskej ústave
Vymenujte symboly na obraze a vysvetlite ich význam!
Porovnajte názory Istvána Kotsa
a „katechizmov“! [ S ]

16
Dobová medirytina o štruktúre
jakobínskeho sprisahania

17

Aká bola organizačná štruktúra sprisahania? Ako sa staval autor k sprisahaniu? Na základe ktorých činiteľov môžeme
odpovedať na otázku? [ Ú ]
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„Otázka: Ako sa nazývajú členovia občianskeho spolku? – Odpoveď: Občan;
všetky iné názvy či výsady, ako kráľ, gróf, pán zástavník, šľachtic, kňaz atď. sú nezákonné a chybné, ktoré vážne porušujú spoločenskú zmluvu.
Otázka: Čo je šľachta? – Odpoveď:
Skupina ľudí, ktorí sú oslobodení od
viacerých svätých povinností v spoločnosti, ktorí si myslia, že sú niečo viac
ako ostatní ľudia, sú lepší a šľachetnejší ako ostatní občania.“ (...) (Z „katechizmu“ Spolku slobody a rovnosti,
1794)
Ktorým otázkam sa venujú tieto „katechizmy“? Porovnajte ich spoločenský program! Aký systém chcel dosiahnuť Spolok reformátorov a aký Spolok slobody a rovnosti? Aké vzťahy predpokladá
program medzi členmi dvoch organizácií? Aká mohla byť spoločenská podpora
oboch spolkov? [ P ]
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Poprava piatich vodcov Martinovicsovho (Martinovičovho) sprisahania pod
budínskym hradom na Krvavých poliach
Za akých okolností a akým
spôsobom došlo k poprave? Vysvetlite odkaz tohto obrazu! Na základe akých detailov si
to myslíte? [ Ú ]

„(...) Keď na trón nastúpil cisár František (...), Matinovics a prívrženci meštianskeho vývoja (...) chceli otvoriť priestor pred progresívnymi zmenami opierajúc sa
o národné hnutie šľachty. (...)
(...) uhorská stavovská šľachta však v tom čase ešte skôr chránila svoje výsady,
než by mala rada slobodu, a na ochranu zastaraných privilégií sa sp3
ojí bez zábran s cudzou reakciou, ktorá aj ju potláča. Hnutie za nastolenie samostatného národno-meštianskeho Uhorska sa skončilo tragicky, pretože v krajine ešte nejestvovali širšie meštianske vrstvy, iba masy šľachty a sedliacke vrstvy
neschopné samostatného vystupovania. Martinovicsova politická genialita nemohla nahradiť chýbajúce prvky buržoáznej revolúcie, a hnutie nebolo viac ako
tragický pokus. (...)“ (Aladár Mór: Négyszáz év küzdelem az önálló Magyarországért – Štyristo rokov zápasu za samostatné Uhorsko, 1951)
„Martinovicsa získal pre spoluprácu roku 1791 vo Viedni Franz Gotthardi, šéf
tajnej polície Leopolda II., a teda sa stal agentom dvora. Martinovics dúfal, že touto
cestou sa uplatní aj v politickom živote, vo svojich správach sa snažil denunciovať
(udať) politické organizácie v Uhorsku a primäť dvor k tomu, aby zlikvidoval uhorskú šľachtu a jej národné tradície. V tom čase písal leták proti uhorskej šľachte. Na
jar 1792 však Leopold II. zomrel, a jeho nástupca, František I. nemienil Martinovicsa
zamestnávať na tomto poste, za odmenu. Martinovics však istý čas predsa ešte posielal svoje správy. Keď sa na jar 1793 zoznámil v Pešť-Budíne s klubom inteligencie, okrem iného aj s Hajnóczym, hneď ich aj udal. Avšak, typickým spôsobom pre
dobrodruhov meniacich sa období, po istom čase, sklamaný dvorom prešiel na
stranu radikálnej opozície a prebral hlavne Hajnóczyho myšlienky. (...)
Potom, čo Martinovicsa zadržali, urobil také podrobné priznanie, v ktorom
– zo snahy, aby zvyšoval svoju dôležitosť, alebo zachránil samého seba, či preto, aby pomýlil vládu – odkryl nielen skutočnosť, pričom prezradil mená organizátorov, ale hovoril o nejestvujúcej obrovskej organizácii, ktorá mala byť v kontakte s francúzskymi vodcami a v ktorej mala byť činná veľká časť dôležitejších
osobností a úradníkov v Uhorsku.“ (Domokos Kosáry: Obnova a meštiansky vývoj, 1990)
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Hľadiská

Ignác Martinovics sa narodil v meštianskej rodine v Budíne. Vstúpil do františkánskeho rádu, aby mohol študovať. V Pešti študoval filozofiu a teológiu, učil vo viacerých kláštoroch, ale dráha kňaza ho nepriťahovala. Stal
sa poľným kňazom, potom v sprievode poľského šľachtica absolvoval cestu okolo Európy. Neskôr učil na lemberskej (ľvovskej) univerzite, vydával vedecké práce, stal sa členom slobodomurárskeho spolku. Jeho spisy si všimol dvorný audítor Jozefa II. a podporil jeho kariéru. V dôsledku nadanosti, vôle presadiť sa a z toho vyplývajúcich konfliktov mal problémy vo svojom prostredí i s dobrodincami. Bol v službách Leopolda, ale nedokázal získať dôveru svojho pána natrvalo, František ho potom zo zamestnania na dvore prepustil.
V Martinovicsovej minulosti boli tmavé škvrny, ktoré však jeho súčasníci nepoznali, lebo história ich odkryla iba v druhej polovici 19. storočia. Hnutia, ktoré považovali Martinovicsovo sprisahanie za príklad, snažili sa
tieto negatívne okolnosti zamlčať a poprieť. Spor okolo Martinovicsovej osoby splýval s diskusiou o význame
hnutia (určujúca alebo bezvýznamná udalosť). Tieto dve hľadiská sa však snažíme od seba oddeliť. Nebolo by
šťastné, keby Martinovicsovo hodnotenie vrhalo tieň na ostatných, úprimných a obetavých účastníkov hnutia.

18

Porovnajte názory dvoch
historikov! Aké pozitívne a negatívne črty spomínajú
o Martinovicsovi? Ako hodnotia
Martinovicsovo hnutie? V čom
vidia dôvod pádu? Čo môže byť
dôvodom rozdielov? Napíšte
podľa prameňov zoznam o čiernych miestach v Martinovicsovej
minulosti! [ Ú ]

19

20
Ignác Martinovics (1755–1795)

21

2011.06.09. 13:15

112 / II. Obdobie obnovy v Uhorsku (1711–1820)

17. Napoleonské vojny – rozmach a kríza
NAPOLEONSKÉ VOJNY A UHORSKO Uhorská
šľachta sa po znovunastolení stavovského dualizmu
postavila za dynastiu Habsburgovcov a odhlasovala nováčikov i dane potrebné na vojnu proti revolučnému Francúzsku, neskôr proti Napoleonovi. Vo
svetovej vojne tej doby bojovalo asi 300 000 vojakov z Uhorska, polovica z nich buď padla alebo sa
zranila.
Vojská francúzskeho cisára vnikli do krajiny iba
raz (1809). Vtedy vydal Napoleon manifest, ktorým
chcel oddeliť Uhorsko od Habsburskej ríše. Jeho pokus však bol neúspešný, lebo uhorská šľachta videla
v cisárovi človeka, ktorý stelesňuje revolúciu a tyrana,
ktorý utláča národy. Vyhlásili proti Francúzom šľachtické povstanie. Nevycvičené a zastaraným spôsobom
vybavené oddiely utrpeli pri meste Ráb (Győr) porážku od najlepšej armády tých čias. Vystúpenie šľachty
malo skôr politický než vojenský význam.
VOJNOVÝ ROZMACH A KRÍZA Permanentné vojny
(1792-1815) zvyšovali dopyt po agrárnych výrobkoch, a teda aj ich ceny. Možnosti Uhorska, ktoré
bolo na medzinárodných trhoch prítomné ako vývozca, sa výrazne rozšírili, zisky z vývozu obilia
a vlny vzrástli.
Rastúce ceny a dopyt po poľnohospodárskom tovare nižšej kvality znamenali popri majoroch veľkostatkov možnosť predaja aj pre statkársku šľachtu. Šľachta masovo vytvárala svoje majery a zapájala sa do tovarovej výroby. Potom, čo Napoleon nariadil kontinentálnu blokádu, tranzitný obchod s levantským tovarom zvyšoval príjmy obchodníkom. Vojnová konjunktúra zmenila Pešť na stredisko obchodu s obilím
a rástol aj export surovín (napr. železa). Nová kapitalistická vrstva v Uhorsku ktorá bola zväčša židovského pôvodu, v tomto čase zosilnela.
Vojnové dodávky znamenali pre štátnu pokladnicu obrovské výdavky, ktoré sa dali kryť iba z úverov. Štátny dlh nesmierne vzrástol, čo sa snažila vláda vyrovnať vydávaním stále väčšieho množstva bankoviek. Hodnota bankoviek preto rýchle klesala (inflácia). Vláda bola nútená dva razy znehodnotiť (devalvovať) papierové peniaze oproti strieborným (1811
a 1816). Ten, kto si nahromadil papierové peniaze,
utrpel vážne straty. Pre devalváciu škodovali najmä
predajcovia poľnohospodárskych výrobkov.
Po napoleonských vojnách sa zrazu ukončil hospodársky rozmach. Ceny klesali, možnosti predaja sa
zúžili. Rozvoj obchodu a rýchla industrializácia dedičných krajín však vytvorili možnosti pre ďalší rozvoj.
Šľachta, ktorá sa zapojila do tovarovej výroby, dostala sa do ťažkej situácie. Keď chcela udržať svoju
životnú úroveň z čias konjunktúry, musela svoje hospodárenie modernizovať. Tým sa vrstva, ktorá predtým nechcela žiadne reformy, postupne otvorila pred
novinkami.
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SPOLOČENSKÉ DÔSLEDKY VOJEN V rámci uhorskej spoločnosti bol na európske pomery, hneď po
Poľsku, pomer šľachty najvyšší: v asi desaťmiliónovej krajine dosahoval počet jej príslušníkov takmer
pol milióna. Tenká vrstva vysokej šľachty disponovala obrovskými pozemkami (nad 10 000 jutár), na
ktorých fungovali zväčša majery na vysokej úrovni.
Časť sa zmenila na vzorové hospodárstvo, kde zavádzali mnohé novinky (napr. maštaľný chov dobytka,
nové druhy zvierat a rastlín, trávopoľný systém). Väčšina uhorskej vysokej šľachty sa sobášila z kruhov
ríšskej aristokracie a prevažne nežila ani v Uhorsku, alebo nebola v kontakte s obyvateľmi krajiny,
sotva hovorila po maďarsky. Jej politika podporovala dvor a z radov tejto šľachty vyšli aj hlavní funkcionári krajiny. Výnimkou boli niektorí príslušníci
osvietenskej vrstvy vysokej šľachty: napríklad György Festetics (Juraj Feštetič) založil v Keszthelyi poľnohospodársku vysokú školu (Georgikon, 1797), Ferenc Széchenyi zasa vytvoril Maďarské národné múzeum (1802).
Majetná statkárska šľachta (1000-10 000 jutár) sa
ako novinka zapojila do hospodárskeho života. V časoch konjunktúry si dali postaviť kúrie, menšie kaštiele, ktoré zariadili kvalitným nábytkom. Ich deti študovali. V zmysle tradícií z 18. storočia táto vrstva riadila stolice a hrala rozhodujúcu úlohu na krajinských
snemoch. Preto bola významná ich otvorenosť smerom k hospodárskym a potom aj k politickým reformám.
Životný štýl a politické názory majetnej šľachty
sledovala masa šľachty, ktorej majetky siahali od niekoľko sto jutár po poddanské pozemky, ktoré obrábali sami (sedmoslivkári či tzv. kobylkári), alebo nemali žiadne pozemky (tzv. armálna šľachta). Početní
sedmoslivkári sa zúčastňovali na stoličnom verejnom
živote, ich hlasy často boli rozhodujúce. Časť tejto
šľachty, ktorá cestu rozvoja videla v štúdiách (dráha
advokáta, kňaza, učiteľa, vojaka či remesla), tvorila
významný diel uhorskej inteligencie a stala sa prívržencom reforiem. Schudobnené a pozdvihnúť sa neschopné masy šľachty – ktoré sa líšili od poddaných
len vďaka výsadám – sa stali často prostriedkom podlej politiky vlády voči prívržencom reforiem (opíjanie, podplácanie).
Vďaka stavbám v priebehu 18. storočia a rastu hospodárstva i populácie sa zvýšil význam miest. Pomer
obyvateľov miest dosiahol na konci 18. storočia 8%
obyvateľstva (spolu s poľnohospodárskymi mestami
22%). Počet obyvateľov niektorých miest sa zvýšil
niekoľkonásobne. Osobitný význam malo to, že Budín, Pešť a Starý Budín sa svojím stotisícovým obyvateľstvom stali opäť hospodárskym centrom krajiny.
Vďaka výkupnému obchodu zosilnela obchodnícka
meštianska vrstva. Priemysel fungoval zväčša v cechových rámcoch, avšak rástol aj počet manufaktúr. Rast miest neznamenal zároveň zvyšovanie ich
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politickej váhy. Na krajinský snem síce mohlo poslať
každé slobodné kráľovské mesto delegáta, ale tí mali
zanedbateľný vplyv. Rozšírenie štátneho aparátu,
rozvoj školstva a hospodárstva prispeli k významnému nárastu príslušníkov inteligencie. Rástol aj pomer
príslušníkov inteligencie, ktorí neboli šľachtického
pôvodu (honoracior).
V živote poddaných, ktorí tvorili dve tretiny obyvateľstva krajiny znamenalo základné zmeny hospodárenie na majeroch a rast populácie. Rastom populácie sa začalo kúskovanie, rozdrobenie pozemkov.
Priemerná veľkosť pozemku sa neustále znižovala,

113

čo viedlo k tomu, že sa od seba oddelili aj jednotlivé skupiny poddanstva. Málopočetní bohatí poddaní s celým pozemkom už mali nádenníkov a príležitostných robotníkov. Stredné roľníctvo tvorili poddaní s polovičným pozemkom. Zvýšil sa počet poddaných s pozemkami menšími ako 1/8, to boli želiari. Tí želiari, ktorí mali dom a k nemu aj menší pozemok, sa s nájomnou prácou ešte dokázali uživiť. Permanentne rástol počet želiarov bez domu, ktorí sa
živili iba ako nádenníci. Rastom populácie sa tento
proces urýchľoval, čím sa na dedine zvyšovalo spoločenské napätie.

Archív

„Maďari! Nadišla chvíľa, keď môžete získať späť svoju
nezávislosť. Prijmite mier, ktorý vám ponúkam. Nech
zostane vaša krajina a vaša sloboda zachovaná v celistvosti, nech zostane konštitúcia (ústava) vašej vlasti v tej podobe, v akej vždy aj
bola, alebo so zmenami, ktoré by ste mohli považovať za potrebné a užitočné vy
sami pre svojich spoluobčanov. Nič od vás nežiadam, iba chcem vidieť, že sa stávate slobodným a nezávislým národom. Zjednotenie s Rakúskom bolo vaším najväčším nešťastím; za Rakúsko tiekla vaša krv v ďalekých krajinách a vaše vzácne
majetky boli obetované za rakúske dedičné krajiny. Vaša krajina bola najkrajšou
časťou rakúskej ríše, predsa považovali vašu krajinu za podmanenú provinciu. (...)
Získajte teraz späť svoje národné bytie; buďte znova tým, čím ste boli kedysi! Zvoľte si kráľa sami, takého kráľa, ktorý bude panovať vo vašom záujme, bude bývať
v lone vašej vlasti, medzi vami, ktorého obklopia vaši občania a vojaci.
Maďari! To je to, čo od vás očakáva Európa, ktorá sa teraz pozerá na vás. Aj ja
od vás žiadam toto: trvalý, bezpečný mier, slobodný obchodný pohyb (...) dokonalú nezávislosť a odvahu (bezpečnosť). Takáto odmena vás čaká, keď budete hodní
svojich slávnych predkov a seba samých.
Neodmietnete moje ponuky, ktoré vychádzajú z týchto snáh a slúžia vášmu
dobru: nebudete vylievať svoju krv za také slabé kniežatá, ktorých riadia neustále
skorumpovaní ministri, takí ministri, ktorých podpláca verejný nepriateľ Európy
Anglicko, ktoré vybudovalo svoje bohatstvo na našich sporoch a v záujme svojej
samovlády.
Zhromaždite sa teda na rákošskom poli, podľa zvykov vašich predkov; usporiadajte tam národné zhromaždenie a dajte mi vedieť, ako ste sa rozhodli.“
(Napoleonov manifest, 1809 – maďarský preklad vyhotovil János Batsányi)
NAPOLEONSKÉ VOJNY
A UHORSKO

Kto je adresátom manifestu? Na čo nahovára čitateľov? Čo všetko svedčí o tom, že
sa Napoleon vyznal v uhorských
pomeroch? Prečo narazil manifest na odmietnutie? Vyzdvihnite tie časti textu, ktoré narážajú
na protifrancúzske koalície či na
kontinentálnu blokádu! [ Ú ]

1

Rábska bitka a útok uhorských husárov proti francúzskemu delostrelectvu
pri Aspene
Opíšte strategický a politický význam bitky pri Rábe!
Akú úlohu hralo Uhorsko v napoleonských vojnách? Nájdite
literárne pamiatky o účasti uhorských vojakov vo veľkých bitkách
tohto obdobia! [ Z ]
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2

3

2011.06.09. 13:15

114 / II. Obdobie obnovy v Uhorsku (1711–1820)
VOJNOVÝ ROZMACH A KRÍZA

Slavkov (1805)

4
5
Rakúska bankovka
Prečo sa vydávali bankovky? Aké možnosti znamenali
pre vládu? Ako ovplyvnilo vydávanie bankoviek vzťahy
medzi Rakúskom a Uhorskom? [ Ú ]

6

7

PERCENTUÁLNY PODIEL DEDIČNÝCH KRAJÍN
NA OBCHODE UHORSKA
(1819 –1828)
Provincie
Vývoz
Dovoz
Dolné Rakúsko
61
51
Horné Rakúsko
0
0
Štajersko
8
5
Prímorie ( Morské pobrežie)
3,5
2
Tirolsko
0
0
Voralberg
0
0
Čechy
0,5
0
Morava
23
32
Halič
4
10

Ráb (1809)

amienský mier (1802)

cena 1 holby pšenice v Pešti

kontinentálna blokáda (1806)

miera
devalvácie

[strieborných
forintov]

hodnota 100 strieborných forintov v bankovkách

Devalvácie

Vývoj hodnoty pšenice a bankovky
Pozrite si na obrázku, ako sa vyvíjala v tomto období
hodnota pšenice a papierovej bankovky! Prečo práve
takto? Ako sa nazýva hospodársky proces zobrazený na
kresbe? Ako riešil problém viedenský dvor? Ako vplýval proces na uhorské hospodárstvo? [ Ú ]
Nájdite na mape krajiny uvedené v tabuľke! Ktoré krajiny boli hlavnými partnermi Uhorska v prvej polovici 19. storočia? Aké boli geografické, hospodárske a politické príčiny? [ Ú ]
Ako sa menila výroba a cena vlny v tomto období?
Aká je súvislosť medzi dvoma ukazovateľmi? Hodnoťte
údaje o cenách výrobkov z vlny rôzneho druhu! Aké politické a hospodárske činitele vplývali na vývoj oboch ukazovateľov? [ S ]

VÝROBA, VÝVOZ A CENA VLNY V UHORSKU V PRVEJ POLOVICI
19. STOROČIA
rok
1809 1816 –21 1822 –27 1828 –30 1831– 40 1840 – 47
Výroba – tisíc viedenských metrákov ( 1 metrák = 56 kg)
240
114
165
400 – 550 340 – 400
Priemer vývozu – tisíc viedenských metrákov
235
235
Cena španielskej vlny (vo forintoch za viedenský metrák)
66
85
72
Cena uhorskej vlny (vo forintoch za viedenský metrák)
24
52
51
Cena nemeckej vlny vo forintoch za metrák
39
60
53

„Otec (...) považoval za riadne zamestnanie iba to, čo
robili statkári, kto nemá žiadny úrad, nie je závislý od
nikoho, ten je naozajstný pán. Nerobil tu rozdiely medzi menším a väčším statkom, akurát ohľadne toho, ako je rodina stará. Inak to
oceňovali iba pri rodinných kontaktoch, v spoločnosti ani nie, lebo pocit rovnosti
predchol celú statkársku šľachtu, takzvaných tabulárnych sudcov, ktorí obchádzali spoločnosť magnátov preto, lebo v dôsledku zlatého kľúča (znak členov kráľovskej komory) či rodinných väzieb závisia od dvora, aj tak sa považujú za lepších
ako sú ostatní šľachtici, a vytvárajú kastu už aj tým, že si navzájom tykajú a držia spolu, hoci zákon hovorí: Ani veľkí páni nemajú viac, ani malí šľachtici nemajú menej slobody.
Vládny úradník sa rátal prirodzene tiež medzi pánov, ale úradník komory, hoci
pri ešte vyššom plate, mal menšiu úctu, pretože medzi nimi bolo veľa cudzincov
a nešľachticov. Inak toho, kto prijal vládny úrad, nepovažovali viac za dobrého
vlastenca, len župná volená funkcia súhlasila s vlastenectvom.
Advokát a lekár takisto patrili do panskej spoločnosti, aj keď neboli šľachtici,
ale v každom prípade boli honoracior (príslušník inteligencie nešľachtického pôSPOLOČENSKÉ
DÔSLEDKY VOJEN

8

Ruiny kaštieľa palatína Jozefa v obci
Alcsút
V akom štýle boli postavené
kaštiele tej doby? [ S ]
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statkárska šľachta

aristokracia

šľachta s drobným statkom či bez neho

šľachta

Sikuli, Kumáni, Jazygovia, Sasi

privilegované
skupiny

115

stredná buržoázia
malomeštiactvo, robotníctvo

meštianstvo

Členenie uhorskej spoločnosti
gazdovia s pozemkom
poddaní

majetok

pôda

výsada

želiari s domom
želiari bez domu – čeľadníci

Uveďte príklady na základe
obrázku na proces spoločenskej diferenciácie! Aké boli
príčiny zmien? Opíšte spoločenskú situáciu rôznych vrstiev?
Pripomeňte si postavenie poddaných pomocou obrázku na 105.
strane! [ Ú ]

vodu), každý ich potreboval, oni poznali najprísnejšie tajomstvá domácich, ale
predsa ich nepovažovali za rovných, lebo žili v závislosti, ak aj nie od jedincov,
tak od kolektívu. Najväčšiu vážnosť mali tí, ktorí chodili na stoličné zhromaždenia
a často ich vymenúvali za tabulárnych sudcov.
Obchodník, aj keď mal listinu o šľachtickom pôvode, bol považovaný len za
občana/mešťana; učitelia, kňazi a majitelia mestských domov tvorili vyššiu meštiansku spoločnosť, oddelenú od cechových remeselníkov, ktorí sa oslovovali pán
majster, a žili v oddelenej spoločnosti.“ (Ferenc Pulszky – František Pulsky: Életem
és korom Môj život a moja doba)

Zozbierajte a zoraďte v tabuľke údaje o životnom
náhľade statkárskej šľachty! Aké
zmeny nastali v tomto postoji? [ Ú ]

„Ako nádenníci pracovala iba jedna skupina obyvateľov Sečian [Szécsény], ich
nazývali (pravdepodobne podľa nemeckého výrazu Ansiedler, osadník) želiarmi;
boli nútení, lebo okrem domu a drobnej vinice nemali nič iné, a na živobytie celej
rodiny to nestačilo.
Náš pozemok mal rozlohu takmer 24 tisíc jutár, z čoho 12 tisíc obrábali sedliaci, druhých 12 tisíc sme obrábali my: to teda znamená, že túto časť si neprenajímali gazdovia, ale ju obrábali naši ľudia. (...)
Vlastnili sme šesťtisíc oviec, hoci nie také tučné, aké sa pasú v Hyde Parku
či Kensington Gardens, tieto boli potomkovia španielskeho merínskeho plemena
(ktorý dala priniesť do krajiny Mária Terézia), a veru boli oceňované pre kvalitnú
vlnu. Táto starostlivosť sa vypláca, pretože metrák takejto vlny alebo sto váhových
jednotiek predávajú na anglických trhoch za 20-24 libier šterlingov (pod názvom
„jemná nemecká vlna“).
Chov oviec sa pre ich kvalitnú vlnu v posledných dvadsiatich rokoch v Uhorsku rozvíjal rýchlo (...)
Aparát na destilovanie pálenky stál v jednej veľkej budove, kde od októbra do
apríla použili na pálenie liehu tridsať quarterov (anglická miera na množstvo obilia = 290,78 litrov) zemiakov (významnú časť z tohto množstva zemiakov sme si
dopestovali sami na vlastných pozemkoch, ostatné sme skupovali od susedných
sedliakov). Zo zemiakových šúp sme vyrobili krmivo pre hovädzí dobytok a kŕmili sme ním zvieratá na predaj.“ (Terézia Pulszky, rodená Walter: Egy magyar hölgy
emlékirataiból – Z pamätí uhorskej dámy, 1850)

Vysvetlite na základe prameňa pojem želiar! Predstavte na základe prameňa štruktúru a fungovanie veľkostatku!
[P]

9

10

11

Kaštieľ Esterházyovcov v Csákvári
Opíšte kaštieľ na obrázku (rozmery, prevedenie
a pod.)! Pozrite si jednu zo šľachtických kúrií postavených v tomto období! Porovnajte miesta
zemianskeho a aristokratického
života! [ Z ]

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 115

12

2011.06.09. 13:15

116 / II. Obdobie obnovy v Uhorsku (1711–1820)
VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV PEŠTI, BUDÍNA A STARÉHO
BUDÍNA
Čas
1720

13

Hľadiská

14

Panoráma Pešť-Budína na začiatku 19. storočia

[Ú]

Vymenujte pomocou rôznych zobrazení
mesta (95. strana) typické znaky rozvoja!

Budín a Starý
Budín
9 600

Pešť

Spolu

2 600

12 200

1780

21 700

3 600

35 300

1800

24 300

29 900

54 200

1820

33 300

45 300

78 600

1830

38 600

64 100

102 700

1840

39 000

68 300

107 300

1850

50 100

128 000

178 100

Určte tempo rastu populácie Pešti a Budína! V ktorých dvoch desaťročiach bol tento rast najintenzívnejší? Ako sa vyvíjal pomer počtu
obyvateľov týchto dvoch miest? Aké politické, hospodárske a geografické
činitele hrali úlohu v týchto zmenách? [ S ]

Vojenské úlohy šľachty boli v 19. storočí už zastarané. Dokazoval to aj neúspech poslednej šľachtickej
vzbury, škaredá porážka uhorskej šľachtickej armády proti Napoleonovi pri Rábe. Nevycvičené, zle vyzbrojené oddiely sotva mali šancu proti dobre riadenej a vybavenej, skúsenej francúzskej armáde. Rábska bitka však
neznamenala neúspech pre každého. Pozrime si dva rozdielne názory: ako bitku hodnotili Alexander Petőfi
a Mór Jókai?

Zistite, v čom sa Petőfi a Jókai zhodujú? V čom sa ich názory líšia pri posudzovaní rábskej bitky? Na základe akých
hľadísk hodnotí udalosť Petőfi a čo vyzdvihuje Jókai? Aké môžu byť príčiny týchto odlišností? Prediskutujte, ktoré hodnotenie je citlivejšie? Prečo? [ S ]

15

16

17

„A vy, čo s toľkou pýchou hlásate:
Naša je vlasť a práva naše sú,
Čo by ste ozaj s vlasťou spravili,
Ak nepriateľ prihrmí odrazu?
No že sa pýtam! Zabudol som vari,
Jak slávne pri Rábe ste bojovali.
Snáď staviate už pomník prekrásny
Množstvu nôh za ten útek víťazný?“
(Sándor Petőfi: V mene ľudu,
1847 – preklad: Ján Smrek)

Boj šľachtických povstalcov s Francúzmi
Porovnajte odkaz v textovom a obrazovom prameni! [ Ú ]
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„Uhorská insurekcia (šľachtické povstanie) je najviac urážaná udalosť v uhorskej histórii. Porazení krvavým železom nepriateľa, zlatou
paličkou kráľovského hnevu, bičom posmeškov vlastného ľudu. Strhaní, špinaví, vysmiati; nechaní na bojovom kopci, nie ako poriadni
padlí, ktorých, keď jeho vlastní nepochovajú, zahrabú divé zvieratá,
divé vtáky; ale ako skelet strašiaka, zabudnutí na strnisku, ponechaní
napospas vetru, víchrici, dažďu, aby ich roztrhli, rozpustili, kým sa
sami od seba nerozpadnú.
Tento výraz použili dvaja potomkovia proti sebe ako posmešné
slovo v detskom veku, a bol ich rozhodujúcim argumentom, keď už
boli dospelí. Bol terčom pre vojakov, rohožkou pre politikov, smútočným ručníkom na každom erbe.
Keď sa 35 dní po rábskej bitke objavil pod Rábom palatín Jozef na
čele 44 eskadrón insurgentného jazdectva, aby plápolajúcimi zástavami zotrel z erbu krajiny tú škvrnu, zvoliac si za miesto svojho boja
to isté bojisko, ktoré bolo svedkom tej straty, už vytasený meč mu
v ruke zastavilo prímerie vyhlásené práve v deň jeho príchodu. Ale
uhorský hlavný veliteľ prišiel včas na to, aby pochoval tých, čo padli
v predchádzajúcej bitke. – Tam ležali 35 dní na kopcoch, okolo ruín
majera a kaplnky, pod Božím nebom. Aj ako mŕtvi, revúci svedkovia
toho, že nepriateľ nebol pánom na bojisku ani deň, lebo svojich mŕtvych by len bol pochoval. 985 uhorských mužov čakalo tam na svoju chladnú posteľ, a keď ich pochovali, francúzsky cintorín bol väčší
ako uhorský. Teraz už chodí nad oboma pluh, ktorému nestojí v ceste náhrobok, ktorý by mal obchádzať.
Tento 35 dní nepochovaný oddiel martýrov vernosti si asi zaslúži po 67 rokoch (1876) kúsok papiera, na ktorom by malo byť napísané, že padli zo cťou. A zaslúžia si, aby sme strhli ručník zakrývajúci ich potupené mená ... „ (Mór Jókai: Névtelen vár, Hrad bez
mena, 1877)
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III. Obdobie reforiem a revolúcií
(1820–1849)
18. Iniciátori reforiem: István Széchenyi (Štefan Sečéni)
a Miklós Wesselényi (Mikuláš Vešeléni)

ISTVÁN SZÉCHENYI A MIKLÓS WESSELÉNYI
Széchenyiovci (Sečéniovci) patrili k dvornej aristokracii. István Széchenyi (1791-1860) sa narodil vo Viedni a vychovávali ho zväčša v cudzom prostredí. Medzi
jeho predkami sú mnohí aristokrati, ktorí boli vzdelaní a urobili veľa pre krajinu (otec Ferenc Széchenyi) založil národné múzeum, strýko Festetics György zasa
Georgikon). Ako mladík vstúpil do armády a zúčastnil
sa na posledných napoleonských bitkách. Mier však
zabrzdil jeho postup, vojenský život ho prestal baviť,
preto vojenskú službu zanechal.
Ešte ako vojak sa zoznámil v Debrecíne s mladým sedmohradským aristokratom barónom Miklósom Wesselényim (1796-1850). Wesselényiovské tradície boli spojené so stavovským zápasom o nezávislosť. Mladí aristokrati uzavreli priateľstvo. Podľa zaužívaného zvyku tej doby precestovali spolu západnú
Európu, aby získali skúsenosti. V legendárnom priateľstve sa obe osobnosti navzájom ovplyvňovali. Széchenyimu boli blízke národné idey a tradície, Wesselényimu zasa západné ideové smery, najmä liberalizmus.
ZAPOJENIE SA DO POLITICKÉHO ŽIVOTA, KRAJINSKÝ SNEM R. 1825 Bohatý Széchenyi neskôr precestoval takmer celú Európu. Spoznal Anglicko, ktoré stálo na čele hospodárskeho a politického rozvoja, ale
aj Osmanskú ríšu, ktorá v rozvoji stále viac zaostávala. Zistil, že v záujme pozdvihnutia potrebuje Uhorsko reformy a svoj životný cieľ našiel v práci pre rozvoj krajiny.
František I., ktorý bojoval proti revolúciám a Napoleonovi, sa pokúsil vybudovať absolutizmus. Vládnutie prostredníctvom nariadení však vyvolalo odpor
zo strany stavov. Cisár sa obával revolučných hnutí,
ktoré sa v dvadsiatych rokoch opäť ozývali, preto
chcel zlepšiť svoje vzťahy s uhorskými stavmi (dane
a nováčikovia). Roku 1825 zvolal uhorský krajinský
snem (po prvý raz od roku 1812).
Na krajinskom sneme v rokoch 1825-1827 sa obnovila spolupráca medzi stavmi a panovníkom. Uzákonili zásadu, že krajinský snem musí byť zvolaný
každé tri roky. Panovník rešpektoval stavovskú ústavu, kým stavy poskytli žiadané dane a nováčikov. Vláda získala späť svoju zahraničnopolitickú akcieschopnosť, a upevnenie stavovských práv vytvorilo podmienky pre reformné hnutie, ktoré sa rozvinulo v tridsiatych rokoch.
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Na krajinskom sneme roku 1825 ešte neprijali reformy. Zástancovia noviniek síce nadhodili niektoré problémy (clá, urbárne pomery, používanie maďarského jazyka), ale šľachta sa uspokojila s obranou
svojich starých práv. Preto považujú historici za začiatok obdobia zápasov o meštianske premeny a pozdvihnutie národa, čiže za začiatok obdobia reforiem,
rok 1830.
Pokročili jedine v otázke používania maďarského
jazyka. Na obvodnom zasadaní dolnej tabule krajinského snemu István Széchenyi ponúkol svoj ročný príjem na podporu vedeckého spolku, ktorý by rozvíjal
maďarský jazyk. Jeho príklad nasledovali mnohí ďalší aristokrati a svojimi podobnými záväzkami vytvorili podmienky na založenie Maďarskej akadémie vied.
PROGRAMOVÉ DIELA: ÚVER A NESPRÁVNE NÁZORY Od konca 18. storočia vychádzali mnohé diela, ktoré analyzovali možnosti riešenia spoločenských
a hospodárskych problémov. Autorov šľachtického či
meštianskeho pôvodu si však verejná mienka príliš
nevšímala, ale aj nutnosť zmien bola vtedy ešte menšia. Po skončení agrárnej konjunktúry v závere dvadsiatych rokov 19. storočia sa však šľachta dostala do
krízy a preto bola voči reformám otvorenejšia. Preto bolo Széchenyiho programové dielo úspešné: Hitel (Úver) vyšiel roku 1830 a dožil sa potom ešte šiestich vydaní.
Széchenyi chcel presvedčiť čitateľov o nutnosti reforiem zo zorného uhla hospodárstva. Pokúšal sa dokázať šľachte, ktorá uplatňovala svoje feudálne výsady, že tieto privilégiá už neslúžia ich záujmom. Zákon
o dedovizni bráni napríklad v tom, aby si šľachta vzala úver, lebo jeho majetok pre obmedzenia predaja
nemohol poslúžiť ako zábezpeka. Služby poddaných
(robota) zasa nevynucujú efektívne hospodárenie.
Medzi základné rysy Széchenyiho programu patrilo vylúčenie spoločenských konfliktov a zabezpečenie pomalého, ale postupného a organického rozvoja. Preto obchádzal konflikty aj s viedenským dvorom.
Rakúsko – a Rusko, ktoré stálo za ním v Svätej aliancii – považoval za príliš silné oproti Uhorsku. Dokonca dúfal, že Rakúsko poskytne krajine ochranu proti
Rusku. Széchenyi neznášal masy, ktoré považoval za
ovplyvniteľné. Aristokracii naďalej prisudzoval vedúcu úlohu, hoci jeho program podporilo a uskutočnilo
uhorské zemianstvo.

2011.06.09. 13:15

118 / III. Obdobie reforiem a revolúcií (1820–1849)
Po diele Úver v záujme presadzovania svojich ideý
Széchenyi napísal ďalšie dve diela (Világ, Svet – 1831
a Stádium, Štádium – 1833), v ktorých zhrnul svoj politický program. V diele Štádium (titul naráža na etapy
zmien) zhŕňa najdôležitejšie zmeny v logickom slede v 12 bodoch.
Miklós Wesselényi formuloval svoj reformný
program takmer súčasne s vydaním Úveru (1831).
Barónove dielo (Balítéletek, Nesprávne názory) však
mohlo vyjsť kvôli cenzúre až roku 1833, preto malo
oveľa menší vplyv. Wesselényiho program riešil problémy v zásade zo strany politiky. Poznal a vážil si
stavovský odpor, túto silu chcel postaviť v prospech
reforiem. Podmienku a východiskový bod rozmachu
preto videl v rozvinutí štátneho života. Na rozdiel od
Széchenyiho sa nebál ani konfliktov s vládou. Z politického hľadiska chcel vyriešiť aj poddanskú otázku. Šľachta musí postaviť poddaných na svoju stranu rôznymi úľavami (napr. vykúpenie povinných služieb) preto, aby mohla bojovať proti vláde za obranu
národných záujmov.
Obaja aristokrati, ktorých cesta sa začínala spoločne, celý čas súhlasili s konečným cieľom, ktorým
bolo vybudovanie silného buržoázneho, meštianskeho Uhorska. Avšak ohľadne cesty, ktorá k tomu mala

viesť, sa ich názory už líšili. Prívrženci reforiem sa od
konca tridsiatych rokov postavili čoraz viac za Wesselényiho a tých politikov, ktorí jeho program rozvinuli
(Kölcsey, Deák, Kossuth).
SZÉCHENYIHO PRAKTICKÁ ČINNOSŤ Ťažko oddeliť od seba teoretickú a praktickú činnosť Széchenyiho. Tvorivý človek chcel slúžiť rozvoju svojho národa v mnohých oblastiach života, od pestovania jazyka, cez dopravu, až po zábavu. Széchenyi považoval
za svoj vzor aj v praktickej činnosti Anglicko, ktoré sa
rozvíjalo organicky.
Považoval za dôležité získať pre reformy aristokraciu. Chcel vytvoriť priestor pre spoločenský život,
preto založil v Pešti podľa anglického vzoru kasíno
(1827) a udomácnil aj dostihy.
Széchenyi zohral zásadnú úlohu pri rozvoji dopravy. Podporoval a súril paroplavbu (na Balatone), reguláciu riek (Tisa, Železné vráta na Dunaji), budovanie
železníc a stavbu mostov (Reťazový most). Na srdci
mu ležal aj rozvoj priemyslu (Valcové mlyny, Starobudínske lodenice, železné huty Abraháma Ganza).
V záujme budovania bol ochotný zastávať aj vládny
úrad. V 40. rokoch 19. storočia bol populárny skôr pre
praktickú činnosť, než pre politické stanoviská.

Archív
ISTVÁN SZÉCHENYI
A MIKLÓS WESSELÉNYI

dynastia
Rakúsko
príbuzenské
vzťahy

1

Rodina Széchenyiovcov a Wesselényiovcov

spolupráca

2

Zozbierajte
podobnosti
i rozdiely v živote dvoch rodín! V akej miere určili rodinné
väzby ich politické postoje? [ Ú ]

priame príbuzenstvo
– katolícke vysoké duchovenstvo
– vysokí úradníci
– osvietenskí reformátori

západouhorský veľkostatkár

hospodárske
vzťahy

konflikty

priame príbuzenstvo:
– vzbúrenci, sprisahanci
– sedmohradskí vysokí úradníci

sedmohradský stredný statkár

aristokrat

katolík

gróf István Széchenyi

Miklós Wesselényi
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kalvínske príbuzenstvo

barón Miklós Wesselényi

„Pochodili sme spolu veľkú časť Nemecka, Francúzska a Anglicka; moje poznatky a názory sa rozšírili a môžem povedať, že sa rozšírila aj moja duša vďaka kontaktom, v ktorých som bol denne v dobrej nálade, čo s nemennou vďakou vždy v budúcnosti uznám a moje svedomie ma upokojuje, že ani Wesselényi sa nestal v dôsledku mojej spoločnosti (...) v akomkoľvek ohľade zlým člove-
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Malta (VBr.)

Cesty Istvána Széchenyiho
Na ktoré územia cestoval Széchenyi najčastejšie? Aké dôvody ho viedli pri výbere cieľov ciest? Prečo absolvoval Wesselényi iba jednu významnú cestu? Aké skúsenosti získavali počas ciest? [ Ú ]

kom. Oh, aké krásne chvíle sme strávili spolu! (...) Som celý precitlivený, keď si
spomínam na tieto horko-sladké chvíle môjho života, keď sme závideli veľkosť cudziny, najmä Británie, sme sa čoraz viac zoznamovali s duševnými slasťami, ktoré v anjelskej harmónii našepkávali, že (...) nie naháňanie materiálnych
radostí (...), ale úprimná verejnoprospešná činnosť môže v skutočnosti uhasiť
smäd, ktorý nosí vo svojej hrudi každý, kto sleduje vyššie ciele (...) Zaumienili
sme si (...), že my dvaja, ak nikto iný, prísne budeme postupovať pri našich vlasteneckých povinnostiach, nech budeme úspešní alebo nie.“ (Z denníka Istvána
Széchenyiho).
V akom zmysle znamenal pre Széchenyiho obrovský zážitok cesta po západnej
Európe? Zhrňte krátko, aké ciele si vytýčili dvaja mladí aristokrati! [ Ú ]

„Nezvyčajné prekvapenie nás opanovalo,
ZAPOJENIE SA DO POLITICKÉHO ŽIVOTA,
keď sme počuli, že uhorský šľachtic, strážKRAJINSKÝ SNEM R. 1825
ca svätej koruny (barón Ignác Eötvös) vystupoval v susednej župe nedávno ako komisár; a v mene vašej najvyššej kráľovskej
výsosti obkľúčil župný dom, kam ráčite vstupovať aj vy iba bez vojenského sprievodu, obkľúčil svojimi vojakmi; po prečítaní milostivých kráľovských nariadení
zhromaždenie okamžite rozpustil, čím zabránil stavom, aby vyjadrili svoj názor,
čo by malo byť predsa podstatou našich schôdzok; úradníkov napriek základným
šľachtickým právam (...) vzal pod vojenský dozor; vtrhol na ich dvory pri porušení
ich práv; ľudí pod prísahou donútil prísahu porušiť; zhabaním zápisnice zo zhromaždenia a podania, zahatal zákonnú cestu, slovom: neštítil sa zavrhnúť všetky
práva a spravodlivosť a zneužitím svojej moci porušiť aj zákonnú dôstojnosť Vašej
milosti; -- a keď sme počuli, že ako búrka chce navštíviť aj iné stolice a pošliapavať sväté inštitúcie (ústavu) krajiny všade, a mieni prerušiť väzby detskej lásky ku
kniežaťu. (...)“ (Z podania Tekovskej stolice, 1823)
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4
Mladý cestovateľ Széchenyi
Aký postoj k životu naznačuje obraz? Vyvoďte závery
z oblečenia Széchenyiho! [ S ]

5

Aký bol cieľ podania? Zozbierajte vymenované krivdy! Na akých principiálnych základoch stojí táto stolica? Zistite
na základe toho, čo ste sa učili
o stoliciach, aká mohla byť váha
takéhoto podania v tej dobe? [ Ú ]

6
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7

Zasadacia sála hornej tabule
Pripomeňte si, kto sa mohol zúčastniť na
zasadaniach hornej tabule? Aké zmeny
nastali v priebehu 18. storočia v politických
postojoch najdôležitejšej spoločenskej skupiny zastúpenej v hornej tabuli? [ Ú ]

8
9

„V Uhorsku sa mal zvolať krajinský snem podľa zákona každé
tri roky, ale od roku 1811 až do roku 1825 nezvolali žiadny krajinský snem. František, pravda, mal na to príčinu, lebo vláda medzitým
spáchala toľko protiprávnych činov, že zvolávanie stavov neveštilo
nič dobré. Vtedy sa stal aj hanebný štátny krach a devalvácia papierových peňazí, vďaka ktorej vyšli mnohé rodiny v krajine na psí tridsiatok.
(...) Keďže stolice neboli ochotné schváliť ani dane, ani nováčikov
na prvú výzvu dvornej kancelárie, celú záležitosť bolo treba presadiť
proti ich vôli. Z radov vysokej uhorskej aristokracie za týmto účelom
pozvali do Viedne niektorých pánov, ktorí ako sluhovia boli ochotní
urobiť všetko. Vymenovali ich za kráľovských komisárov s plnou mocou a vyslali do odporujúcich stolíc, aby vymámili dane a nováčikov.
Vojsko na území krajiny zasa dostalo rozkaz, aby konalo podľa pokynov kráľovských komisárov.
Gróf Anton Mojžiš Cziráky, gr. František Zichy, barón Ignác Eötvös
st., gr. Ján Keglevich a Gábor Lónyay boli kreatúrami ochotnými urobiť čokoľvek: ústretovo slúžili dvoru.(...)
Napriek tomu, že pánom kráľovským komisárom sa podarilo presadiť vôľu viedenského dvora, tieto bábky tyranie nemali ľahký osud.
Gábora Lónyayho inzultovali stavy Zemplínskej župy v takej miere,
že v dôsledku toho ochorel a čoskoro zomrel. Meno baróna Ignáca
Eötvösa bolo napísané na každom krčmovom okne takmer po celej
krajine. Ešte sa pamätám na takýto nápis. Znel takto: Hanebný Eötvös,
kráľovský komisár Hontianskej stolice, vlastizradca. Ale ani ostatní
nepochodili oveľa lepšie. (...)
Vláda preto musela proti svojej vôli predsa zvolať krajinský snem.
(...)“ (Dániel Kászon: Magyarhon négy korszaka – Štyri obdobia Uhorska, 1868)
Zistite na základe prameňa, v čom spočívala sila župy? Vysvetlite,
aké činitele umožnili župe, aby bola najdôležitejším miestom politizovania proti dvoru! [ Ú ]

„Ja tu nemám slovo. Nie som členom snemovne poslancov. Ale
som statkár, a keď bude postavený taký inštitút, ktorý bude rozvíjať maďarský jazyk, a bude pomáhať tým maďarskej výchove našich
spoluobčanov, obetujem na neho ročný príjem svojich majetkov.“
(Z vystúpenia Istvána Széchenyiho pred dolnou tabuľou, 1825)

10

Széchenyiho záväzok v dolnej tabuli roku 1825

Čo a prečo ponúkol Széchenyi ? Aký bol priamy a nepriamy cieľ
jeho činu? Akú úlohu zohrala jeho ponuka v histórii tejto doby
a v Széchenyiho živote? [ Ú ]

PROGRAMOVÉ DIELA:
ÚVER A NESPRÁVNE NÁZORY

11
12

István Széchenyi a titulná strana jeho diela z roku
1830 Úver. Dielo odporúčal autor uhorským „dcéram
vlasti“
V akej miere prispel k úspechu diela termín jeho vydania a osoba autora? Zozbierajte všetky údaje z titulnej strany! [ Ú ]

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 120

2011.06.09. 13:15

III. Obdobie reforiem a revolúcií (1820–1849) /
„Je smiešne či skôr smutné, keď niekto pri početných stádach a plných sýpkach hladuje, alebo takmer umiera od hladu? Je smiešne či smutné, keď veľkostatkár, ktorý má rozsiahle oráčiny, lúky, lesy, vinice a pod., neplatí dane a neznáša
takmer žiadne bremená krajiny, a pre ktorého mnohí pracujú zdarma – ak takýto
statkár schudobnie, že pre dlžoby mu zostane menej ako nič?
Prečo je to tak – a musí to tak byť, alebo nemusí?
Keď jeden potrebuje peniaze, môže ich dostať na zákonný úver vzhľadom na
svoj statok rýchle a ľahko? (...) Pre nedostatok úveru mohol dostať na nesmiernu
úžernícku pôžičku. Koľkých statkárov poznám ja sám, ktorí majú stále málo peňazí, ich vlastný poklad je pred nimi samými stále zavretý? (...)
A to je podstata postavenia a stavu našich zemepánov a statkov, z čoho vidno,
že našu hodnovernosť (schopnosť splácať úver) určujú skôr fámy než statky, dom,
dobytok, obilie, víno atď.
Mnohí pripisujú naše zaostávanie vláde. V ich predstavách spôsobuje našu biedu Appaldo (nájom kráľovských regálií) a Tridsiatok. Len keby tých nebolo, všetko
by bolo nádherné. Mnohí chcú dosiahnuť šťastie na úkor susedov, s ktorými máme
spoločného Pána; a bez prestania rozmýšľajú len o clách (...)
Robota alebo námezdná práca si vyžadujú ešte väčšiu pozornosť, a rovnako
ťažko popierať škodu, ktorá z nich plynie, ako to, že 2x2=4. Počas 60 tisíc jednotiek roboty si vyžaduje toľko práce, čo by sa poľahky dalo vykonať prostredníctvom 20 tisíc jednotiek námezdnej práce. A kto neskúsil, kto dával pracovať formou roboty i námezdných robotníkov, ale hlavne formou kontraktov (zmlúv), že
prácu, ktorú vykonáva poddaný s celým pozemkom so zlým pluhom, malým vozom, slabým dobytkom 52 dní, alebo vďaka nešikovným čeľadníkom a dengľavým deťom 104 dní, túto istú prácu s vlastnými bírešmi, dobrým náradím a silným
dobytkom, alebo na základe kontraktu vykoná za tretinu spomínaného času!“ (István Széchenyi: Úver, 1830)

„1. Úver. Úver, ak z neho nechceme potrestať žiadnu triedu tým, že ju z toho
vylúčime, dovtedy nemožno s úspechom umožniť, kým nie je
2. zrušený Aviticitas (zákon o dedovizni). Jeho zrušenie zákonite si vyžaduje
3. zrušenie Fiscalitas (kráľovské dedičské právo po vymretí rodu). Nestačí, keď
veriteľ môže nehnuteľnosť iba exequovať (získať exekúciou), ale musí ho vlastniť
v plnej miere, lebo inak na nízke úroky neposkytne úver; častejšie by mohol byť
veriteľ nešľachtic ako uhorský šľachtic; zákonite bude platiť pre každého
4. Jus Proprietatis (právo vlastniť statok). A keď nehnuteľnosť môže vlastniť aj
nešľachtic, potrebuje plnú osobnú a majetkovú zábezpeku, čiže
5. rovnosť pred zákonom. A – lebo zákon, keď ho vysvetľuje iba jedna konfesia, je neúspešný –
6. voleného obhajcu. Tieto dva posledné zákony vyžadujú, aby
7. k nákladom na domácu pokladnicu (výdavky stolice) a k nákladom krajinského snemu prispieval aj šľachtic podľa veľkosti svojho majetku. V dôsledku
týchto zákonov sa krajina preberie k novému životu a vďaka väčšiemu priestoru
bude možné, aby
8. usporiadanie vôd, stavba a údržba ciest i vnútorné clá – platia ich všetci
rovnako – sa stali predmetom krajinského snemu; lebo v týchto záležitostiach je
potrebná harmónia a plná zhoda.
Ale napriek usilovnosti nemôžeme dosiahnuť pokrok, keď nezrušíme
9. monopoly, cechy, limitácie (úradné ceny) a iné podobné názory naveky.
Ale aby krajina úplne nenapodobňovala cudzinu, aby cudzia inteligencia neutláčala ešte rýchlejšie a ľahšie všetko, čo je národné,
10. od 1. dňa roku 1835 bude mať záväznú platnosť iba zákon, rozsudok, rozkaz, podanie, kontrakt, dohoda, zúčtovanie a pod. V maďarskom jazyku!
To všetko však nebude stačiť na riadny vývoj našich záležitostí; vo vyšších
nariadeniach je potrebná plná zhoda, preto
11. musíme byť riadení len prostredníctvom pripomienok a vplyvu Miestodržiteľskej rady.
Zárukou toho všetkého musí byť
12. verejnosť.“ (István Széchenyi: Štádium, 1833)
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Pre koho bola napísaná táto
práca? V čom vidí Széchenyi význam úveru? Ktoré zložky
systému spochybňuje Széchenyi
v tomto diele? Aký je Széchenyiho vzťah k vláde a dedičným krajinám? [ Ú ]

13

István Széchenyi pred Reťazovým
mostom, ktorý si sám vysníval

14

Zozbierajte problémy, ktorých
riešenie
považuje Széchenyi za potrebné! Ktoré oblasti sú vypracované viac,
ktoré menej? Ktorých dôležitých
otázok sa autor nedotýka? Prečo? Pripravte obrázok o vývoji
Széchenyiho myšlienok! [ Ú ]

15
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16

Wesselényiho dielo napísané roku
1831, ale vydané až roku 1833

„Mnohí magnáti majú predsudky voči šľachtickému stavu a pozerajú sa naň
opovržlivo, čo je bolestivé! – nemožno to poprieť. Ale pozrime sa bližšie, ktorá je
tá vysoká polica, z ktorej sa podaktorí magnáti pozerajú na šľachtický stav a podceňujú ho; získal svoje dedičné statky ako gróf či barón, tento titul mu zabezpečuje jeho príjmy, slobody a privilégiá? Práve že nie: len ako šľachtic je pánom
svojich statkov, nie vďaka daniam či iným bremenám, a keďže je šľachtic, je neporušiteľná jeho osoba, majetok i dobytok. (...)
Keď dôkladné vzdelanie a skutočné vedomosti sú v kruhu našich magnátov
zriedkavé, to ani nemôže byť inak pre ich výchovu. V ich výchove, bez rozdielu
konfesie, sú mnohé polovičaté veci: u ostatných (šľachticov) sa prejavujú len tie
chyby, ktoré sú vo verejnom školstve, avšak vo výchove magnátov nájdeme aj iné,
nimi a ich rodičmi spôsobené chyby, nech sa deje výchova doma či na verejnom
mieste.
Protišľachtické predsudky a – aká bolesť! – nenávisť roľníkov je mimoriadne
smutná vec; tým naveky rastie medzera medzi dvoma stavmi, rany sa prehlbujú,
a oddelene zostávajú slabí tí, ktorí by si v záujme spoločnej práce mali podať ruky
a spojení by boli silnejší. (...)
Na základe vyššie uvedeného som presvedčený, že vzhľadom na postavenie
sedliactva sa musí zmeniť všetko, čo je staré a vyplýva z poddanského stavu. Neutrpí tým naša zákonná ústava, naopak, posilní sa, ba je možné, že to ju zachráni pred konečným nebezpečenstvom. Čím viac slobodných ľudí s príjmami má jeden národ, tým je väčší. Keď dobročinné účinky meštianskej ústavy pocíti aj sedliactvo, veru sa bude snažiť o jej zachovanie oveľa viac ako teraz, keď cíti iba jej
ťarchy, ale sotva úžitok, alebo sa správa voči nemu nepriateľsky a cudzo.“ (Miklós
Wesselényi: Nesprávne názory, 1831)

17

V akej miere ovplyvnilo
oneskorené vydanie knihy
jej účinok? [ Ú ]

Porovnajte Széchenyiho a Wesselényiho spoločenské väzby! Ako sa pozerá Wesselényi na roľnícku otázku? Čo je spoločné a čo odlišné v názore oboch činiteľov
na roľnícku otázku? [ S ]

SzéchenyiHO
PRAKTICKÁ ČINNOSŤ

18
Účastina Balatonskej paroplavebnej
spoločnosti

19

Čo je účastina/akcia? Prečo vydávali pri zakladaní hospodárskej spoločnosti akcie? Prečo považoval Széchenyi
za dôležité založiť paroplavbu
aj v Uhorsku? Prediskutujte, čo
môže urobiť jeden človek, hoci
taký bohatý ako Széchenyi , pre
rozvoj dopravy! [ Ú ]
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Dobová karikatúra o Széchenyiho praktickej činnosti
Na ktoré Széchenyiho praktické činnosti naráža kresba? Čo bolo
cieľom autora karikatúry? [ Ú ]
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20
21
Prvé konské preteky v Pešti roku 1827 a budova Kasína v Pešti projektovaná Józsefom Hildom. V oboch prípadoch bol iniciátorom Széchenyi
Aké ciele viedli Széchenyiho pri snahe udomácniť konské preteky a kasíno? [ Ú ]

„Ty sa chceš hádať a prísť do konfliktu s vládou! Aj ja, ale nie teraz – uprostred
našej slabosti –, neskôr, keď budeme silnejší. Ty sa chceš stať hrdinom smutnej hry,
ja si zasa želám úspech. (...) Vzhľadom na naše vznešené priateľstvo – ktoré nepozná ani tajomstvo, ani prehnaný jemnocit – ťa žiadam, neklam samého seba (...)
kým sa ty predvádzaš v Satmári, vädne srdce vlasti. (...) Takisto ako ty, aj ja som
pripravený v záujme verejného blaha hoci roztrhnúť aj sväté väzby nášho priateľstva, ktoré nás spájajú. (...) Ja ťa budem vždy uctievať a mať rád.“ (Széchenyiho list
Wesselényimu , 1831)
„Je zamilovaný do politiky, ktorá ide hlavou proti múru. Vždy pláva proti prúdu. Vždy len podkuruje parný kotol, bez toho, aby chcel na mašine použiť ventil.“
(Zo Széchenyiho listu)
„Moje priateľstvo so Széchenyim je úprimné a moja dôvera v jeho charakter je
veľmi hlboká, než by som mal uveriť sprostým fámam. Že je Széchenyi bohatý, to
takisto nie je jeho zásluha, ako ani moja vina, že ja som chudobný. Jeho skúsenosti
a duch – a nie statky – určujú jeho prevahu nado mnou. Krajinou morálneho dobra
bola vždy a aj bude republika, preto ho považujem za môjho druha, aj keby jeho
príjmy, hodnosť, statky boli desaťkrát vyššie ako moje, veď cíti a rozmýšľa tak ako ja!“
„Jeho srdce verné vlasti sa zlomilo v smútku za vlasť (...) Chudák lev, kam si sa
až dostal!“ (Wesselényi o Széchenyim 1821 a 1848)

Széchenyi
hospodársky
prístup

Priateľstvo a rozchod
dvoch mladých aristokratov sa odohrali pred očami
súčasníkov a stali sa ústrednou témou spoločenského života. Spolu našli svoje životné povolanie a spoločný cieľ: rozvoj a rozkvet
vlasti. Ich temperament,
názory na metódy a tempo
rozvoja však boli odlišné.

Hľadiská

„Tým, že som bližšie spoznal Miklósa Wesselényiho, získal som veľa. Budem
s ním žiť naveky v úzkom a nerozbornom priateľstve, cítim to.“ (Zo Széchenyiho
denníka, 1821)

22
23
Ktoré sú spoločné a ktoré
odlišné povahové vlastnosti
oboch politikov veľkého formátu,
v čom sa líši ich politika? Prediskutujte vplyv rodinného pozadia,
charakteru osobnosti, rodiska na
vývoj ich politickej dráhy! [ Ú ]

24
25
26

Wesselényi
CIEĽ

politický prístup
(zladenie záujmov)

VLASŤ
pozdvihnutie
národa
obáva sa silného
Rakúska a Ruska
zavrhnutie
masových hnutí
zavrhnutie
stavovskej politiky
urazenosti
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POKROK
buržoázna
premena

ide do konfliktu
s dynastiou
chce sa opierať
o široké vrstvy

tradície stavovskej
politiky urazenosti

Základy reformnej politiky Széchenyiho a Wesselényiho
V čom sa podobajú a v čom
sa líšia postoje týchto dvoch
politikov? Vymenujte tieto príčiny! Prediskutujte možnosti spolupráce dvoch politikov! [ Ú ]

27
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19. Rozmach obdobia reforiem
KRAJINSKÝ SNEM V ROKOCH 1832–1836 Roku
1830 zasiahla cholerová epidémia aj Uhorsko. Jej dôsledky otriasli politickým životom. V epidémii zomreli státisíce ľudí. Na východnej časti Horného Uhorska v strachu pred morom a v dôsledku nedôvery voči
zemepánom a župným úradníkom vypuklo povstanie
(1831). Poddaných, ktorí napadli príslušníkov šľachty,
dokázala zastaviť iba armáda. Toto povstanie upozornilo šľachtu na to, že otázka poddaných tak z hospodárskeho, ako aj z politického hľadiska je neriešená.
Župy preto poslali na krajinský snem v rokoch 18321836 mnohých mladých delegátov, ktorí boli prívržencami reforiem (napr. Ferenca Kölcseyho zo Satmáru, Ferenca Deáka zo župy Zala).
Národne a liberálne zameraní prívrženci reforiem
zdôrazňovali v prospech riešenia otázky poddaných
dva dôležité argumenty. Keď šľachta postaví na svoju
stranu poddaných (zjednotenie záujmov), môže vystupovať úspešnejšie aj proti vláde. Na druhej strane si
od toho sľubovali, že už viac nevypuknú krvavé spoločenské konflikty akým bola aj vzbura poddaných.
Vystúpenie mladých reformátorov bolo zo začiatku
úspešné a dolná tabuľa prijala ich návrh na dobrovoľné vykúpenie. To znamenalo, že poddaní sa mohli
so zemepánom dobrovoľne dohodnúť a vykúpiť sa
z urbárnych služieb. Urbárna pôda (poddanský pozemok), ktorú doteraz mali iba v užívaní, sa mohla dostať do ich vlastníctva (občianske vlastníctvo). Šľachta
zasa mohla z peňazí, ktoré by dostala ako výkupné,
zamestnať námezdných robotníkov, na druhej strane
mohli financovať investície potrebné v dôsledku výpadku roboty (ťažné zvieratá, náradie, hospodárske
budovy).
Panovník však toto podanie odmietol. Dvor začal
vzápätí v stoliciach protiútok v záujme zmeny príkazov delegátom krajinského snemu. Podplácaním
a opíjaním sa v niekoľkých župách podarilo získať
časť sedmoslivkárov. Mnohé príkazy tak zmenili (aj
Kölcsey bol nútený odstúpiť). Vec dobrovoľného výkupného teda vtedy ešte padla a zrodili sa iba menšie
ústupky. Víťazstvo vlády sa však ukázalo byť iba dočasné. Tábor reforiem vznikol a stále silnel.
ÚTOK A NEÚSPECH VLÁDY Úspechy reformného tábora registrovala aj vláda. Po smrti Františka I. nastúpil
na trón maloletý Ferdinand V. (1835-1848), a pri ňom
mal takmer neobmedzenú moc kancelár Metternich,
ktorý sa chystal na tvrdý útok.
Najprv udrel na mládež z krajinského snemu, ktorá sa zúčastňovala na zasadaniach dolnej tabule. Boli
to hlavne praktikanti práva (juráti) a vyvolávali v prospech reformátorov priaznivú náladu (volali im na
slávu, vládnym prívržencom sa vysmievali). Metternich dal zavrieť vodcov mládeže (napr. Lászlóa Lovassyho, 1836). Wesselényiho, ktorý napriek vládnemu
zákazu zabezpečoval krajinskému snemu publicitu,
postavili pred súd pre jeho prejav na satmárskom sto-
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ličnom zhromaždení. Takisto zadržali aj mladého Lajosa Kossutha (Ľudovíta Kossutha, 1837), ktorý sa zúčastňoval na sneme v zastúpení neprítomného magnáta, a reformná opozícia si ho hneď aj všimla. Kossuth bol redaktorom Spravodajcu z krajinského snemu (Országgyűlési tudósítások), ktorý sa vydával na
Wesselényiho podnet, rozmnožoval sa ručne a distribuoval sa formou súkromnej pošty. Po ukončení krajinského snemu vo svojej činnosti pokračoval. Bez
povolenia vydával noviny o živote v stoliciach s názvom Zákonodarné (župné) spravodajstvo (Törvényhatósági (megyei) tudósítások).
Lovassyho a Kossutha uväznili. Wesselényiho takisto odsúdili, hoci jeho trest odložili pre chorobu
očí. Vláde sa tak podarilo postaviť väčšinu uhorskej
šľachty na stranu reformátorov, pretože boli porušované stavovské práva (zadržali šľachticov bez súdneho rozhodnutia). Opozícia pod vedením Ferenca Deáka na krajinskom sneme v rokoch 1839–1840 donútila vládu urobiť ústupky. Väzni boli omilostení a prijali mnohé zákony v prospech hospodárskeho rozvoja (zákon o zmenkách, sloboda obchodu, zakladania
tovární a akciových spoločností). Odhlasovali aj dobrovoľné výkupné, ktoré však neprinieslo podstatnú
zmenu. Poddaní nemali peniaze a šľachta si bez rizika bankrotu nemohla odpustiť zaplatenie výkupného,
preto do roku 1848 sa vykúpilo iba 1% poddaných.
PRÍVRŽENCI OPATRNÝCH REFORIEM Vystúpenie
reformného tábora vplývalo aj na konzervatívnu stavovskú opozíciu. Aristokrat József Dessewffy, ktorý
onoho času napísal pamflet proti Úveru (1831), už
neodmietal reformy (výkupné z poddanstva, sloboda
slova a tlače, aj šľachta by mala platiť isté dane), avšak
pozdvihnutie Uhorska si nepredstavoval formou meštianskeho vývoja, ale posilnením stavovských práv
a nastolením „starej ústavy“, ktorá zabezpečovala
samostatnosť.
Skupina mladých aristokratov (neokonzervatívci,
prívrženci opatrných reforiem) považovala program
reformného tábora za radikálny, preto na konci tridsiatych rokov predložila návrhy na opatrné reformy
v prospech hospodárskych a politických záujmov aristokracie. Podporili dobrovoľné výkupné z poddanstva
na krajinskom sneme v r. 1839-1840, a podporili aj
vec maďarského jazyka. Skromnými reformami chceli
odradiť šľachtickú verejnosť od stále silnejúceho tábora reformátorov. Ich vodca Aurel Dessewfy chcel presvedčiť aj Metternicha o tom, že všetko odmietajúca
politika je chybná. Poukázal na to, že šírenie liberálnych a národných ideí nemožno zastaviť. Preto musí
navrhovať reformy (maďarský jazyk, otázka poddaných) a rozširovať svoju politickú základňu aj vláda.
LIBERÁLNY TÁBOR V štyridsiatych rokoch Kölcsey
a Wesselényi už z politického života vypadli a vodcom
opozície sa stal Lajos Kossuth, ktorý sa práve vyslobodil
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z väzenia. Mohol za to ďakovať sčasti vláde, ktorá ho
chcela kontrolovať tým spôsobom, že mu poskytla možnosť publikovať (pomocou cenzúry ho mohli sledovať).
Vláda dosiahla, aby Kossuth dostal poverenie od vydavateľa Ľudovíta Landerera redigovať noviny Pesti Hírlap (Peštianske správy), ktoré práve začali vychádzať (január 1841). Kossuth zmenil Pesti Hírlap na populárne
noviny (počet predplatiteľov sa zvýšil zo 60 na 5200),
a vďaka žánru úvodníka, ktorý zaviedol on, urobil z novín hlásnu trúbu boja za premeny a národný pokrok.
Kossuth kráčal po ceste, ktorú vyznačili Kölcsey
a Wesselényi. Jeho základnou myšlienkou bolo zjednotenie záujmov. Dobrovoľné vykúpenie z poddanstva nebolo úspešné, preto liberáli nastolili možnosť
povinného výkupného. Predstavovali si to tak, že výkupné zaplatí statkárom namiesto poddaných štát
z daňových príjmov, ktoré sa mali zvýšiť v dôsledku
spoločného znášania bremien.
Pre rozvoj hospodárstva považovali za dôležité
vyriešiť otázku ciel. Liberálni reformátori chceli na

základe slobodnej súťaže najprv zrušiť colné hranice
medzi Uhorskom a Rakúskom. V štyridsiatych rokoch
sa však objavili rakúski a českí konkurenti vzmáhajúceho sa uhorského priemyslu, preto sa do popredia
dostala požiadavka zaviesť ochranné clá.
CENTRALISTI Osobitú a úzku skupinu reformátorov
tvorili centralisti. Ich vodcami boli známi príslušníci
inteligencie (József Eötvös, László Szalay, Ágoston Trefort). Skupina dostala názov podľa toho, že sa snažila
dosiahnuť silný (centralizovaný) meštiansky štát založený na ľudovom zastupiteľstve. Za vzor považovali
francúzsky štát a zavrhli stoličné samosprávy stavovského charakteru. Nebrali do úvahy, že silné stolice
sú základňou odporu proti vláde. Väčšina reformného
tábora však sledovala anglický vzor, a za svoj cieľ považovala stolicu pretvorenú na meštianskom základe.
Centralisti tak nezískali širšiu podporu, hoci ich ideový vplyv (napr. princíp zodpovednej vlády) bol významný.

Archív
„Na našich pozemkoch nebol dostatok robotníckych rúk, preto sme nemohli ukončiť
žatvu pšenice v želanom tempe. Práve preto sme využili prednosti, ktoré ponúka život na vidieku, veď sotva na
24 anglických míľ od nás na sever bude žatva až o celý mesiac neskôr: obrátili sme sa na tamojších Slovákov, aby nám pomohli, a prišli aj s manželkami, aby sa zapojili do zberu zimných krmovín. Neplatili sme ich peniazmi, ale tovarom, ktorý vyrobili; dvadsiatinu či
štrnástinu úrody si mohli účtovať za žatvu a prevoz pšenice, a ďalšiu dvanástinu-štrnástinu mohli získať aj za vymlátenie pšenice.“
(Terézia Pulszky: Z pamätí uhorskej dámy, 1850)
KRAJINSKÝ SNEM
V ROKOCH 1832–1836

Zasadanie dolnej tabule roku 1836
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I

Orava

S p

Aký je autorov názor na otázku poddaných? Porovnajte ho s poňatím Széchenyiho a Wesselényiho! [ Ú ]

L

A

H

„Veď si zmyslite: u nás žije prevažná časť členov aristokracie (tu
šľachty) roztrúsene medzi daňovníkmi (poddanými). Veľavážené stavy, keď niekoľko stotisíc žije medzi miliónmi, to závisí určite od dobrej vôle miliónov. A že túto dobrú vôľu môže nastoliť iba vzájomná dôvera (...) Príklady z dejín našej vlasti sú strašnejšie než kdekoľvek inde. Spomeniem krvavé činy Dózsu [Dóžu]; poznajú veľavážené
stavy veci, ktoré sa stali v Sedmohradsku za panovania cisára Jozefa
II.; a kto sa nepozerá na roky cholery s hrôzou (1831), keď z niektorých stolíc prichádzajú správy, ktoré otriasajú celou krajinou. Vyzývam vládu: čo je v takýchto prípadoch správnym spôsobom, ktorý nás
ochráni? Azda katova sekera a povraz? Ktoré sa obracajú proti vinníkom. Žalostné prostriedky! Lebo síce môžu zničiť jednotlivé životy, ale tu nejde o jednotlivcov, tu ide o nesmrteľného, nepodmaniteľného ducha, ktorý po stáročiach plápolá plameňom, ktorý sa zožiera pod popolom. Nezastaví ho strach, neporazí moc; možno ho iba
skrotiť. A nie iným než takým spoločným záujmom, ktorý rovnako
pripúta každého člena spoločnosti k vlasti; a tieto záujmy sú iba dve
slová: sloboda a vlastníctvo!“ (Z prejavu Ferenca Kölcseyho na krajinskom sneme, 1832)

2

Kto sa mohol zúčastniť na zasadaniach
dolnej tabule ako delegát a kto ako divák?
Aká bola úloha galérie? [ S ]

Ch
ole
ra

O ktorom probléme statku píše prameň? Ako riešili tento problém?
Aké výhody a aké nevýhody malo toto riešenie? Prečo sa to nemohlo
rozšíriť po celej krajine? [ Ú ]

1

sezónni robotníci

obilie

karanténa

Maďari

Rusíni

územie povstania

Slováci

neobývané

Nemci

Cholerové povstanie
Vysvetlite vzťah medzi prírodnými podmienkami a povstaním! Ktoré národnosti
sa zúčastnili na povstaní? Akými metódami sa
pokúšala vláda zastaviť epidémiu? Aký účinok
mali tieto opatrenia? [ Ú ]

3
4
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„(...) László Lovassy napísal list v mene mládeže z krajinského snemu sedmohradskej mládeži, my sme sa hrnuli ho podpísať, ani sme si to neuvedomili, túžili sme
hrať politickú úlohu a otvoriť našej činorodosti priestor. Všetci sme súhlasili s tým,
že súčasné pomery nemôžu trvať večne, že vládnuci systém padne, že premena celej krajiny je nutná; nemali sme pochybnosti o tom, že uhorský snem to nie
je schopný uskutočniť, ale ako treba postupovať, to nikomu nebolo jasné; každý chcel pomôcť po svojom, ale revolučnú myšlienku sme všetci zavrhli, dokonca sme sa radi vystatovali svojou lojalitou, ale sme oplakávali pritom Rákócziho,
nadávali sme Nemcom, (...)nahnevane sme volali na slávu poslancom, ktorí prehovorili smelo, počúvali sme Széchenyiho, ktorý neustále kázal o umiernenosti
a slušnosti, za čo sme ho skôr ctili ako mali radi, najmä však sme študovali dejiny
francúzskej revolúcie.“ (Ferenc Pulszky: Môj život a moja doba)
ÚTOK A NEÚSPECH
VLÁDY

5

6

Zozbierajte údaje o úlohe
a myslení mládeže na krajinskom sneme! Kto bol členom
tejto skupiny? Prečo ich považovala vláda za nebezpečných? [ S ]

Dvoje Kossuthových spravodajských novín: Spravodajca z krajinského snemu a Zákonodarné spravodajstvo
V akej forme vyšli spravodajské materiály? Prečo zvolili túto formu? S akým cieľom začali vydávať tieto noviny? [ Ú ]

7

„Jestvuje vôbec väčšie nešťastie pre občana, ako situácia, keď po slobodných voľbách či okolnostiach je nútený dosiahnuť úspech svojich ideí cestou agitácie zdola? – V záujme toho, aby uskutočnil hoci len časť týchto predstáv a vrchnosť donútil na ústupky, je nútený siahnuť po vzbure, povstať proti jestvujúcemu poriadku, prebudiť sny, vášne, oduševnenie, dobrú a zlú vôľu vo svoj prospech. (...) horúčka, ktorú vzbudzuje agitátor, môže nabrať iný smer, môže siahať ďalej, ako to
chcel jej iniciátor. (...)
Na druhej strane je jasné, že ľud nie je schopný vykúpiť sa za vlastné peniaze.
Potrebné je siahnuť po iných plánoch na výkupné.
A či by nebol pekný pohľad (...) pozerať sa na uhorských zemepánov, ako za
desaťtisícové bankovky kupujú pár bírešských volov a čoskoro by azda zasiali do
pôdy bankovky?“ (Z článku Aurela Dessewffyho v časopise Világ – Svet, 1841)
PRÍVRŽENCI
OPATRNÝCH REFORIEM

8

Aký je autorov názor na suverenitu ľudu? O ktorom probléme z obdobia reforiem
píše autor? Na ktorú prekážku riešenia problému naráža autor? [ S ]

9

Aurel Dessewffy, vedúca postava skupiny prívržencov opatrných reforiem,
zomrel mladý
Porovnajte portréty osobností obdobia reforiem!
V akej miere odzrkadľujú obrazy
politické postoje modelov? [ Z ]
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„Aká je politická forma, v ktorej žijeme? – Ako ja viem, sme rovnako ďaleko od
neobmedzeného absolutizmu a federatívnej republiky. Naša forma je protikladom
oboch: ústavná monarchia. Jednou zo základných ideí je: spoločná zákonodarná
moc kniežaťa a národa. (...) pýtam sa vás, (...) odkiaľ beriete právo (...) vylúčiť
zo zákonodarstva knieža a tieto záležitosti vybavovať s vylúčením korunovaného
kniežaťa na úrovni župy (...)? Čo poviete na to, keď knieža sledujúc váš nezákonný príklad v iných otázkach urobí to isté a v zákonodarných otázkach rozhodne
jednostranne? (...)

2011.06.09. 13:15

III. Obdobie reforiem a revolúcií (1820–1849) /
Municipálne (samosprávne) práva žúp sú základom našej ústavy a spokojnosti
národa, sú zárukou, že kým táto naša župná štruktúra zostane zachovaná, nech
nás stihne akýkoľvek úder, svoju ústavu môžeme získať späť vždy. (...) Ale ohľadne spôsobu, akým spravujeme našu župnú autonómiu, je zásadný rozdiel medzi
minulosťou a prítomnosťou. Naše stanovisko bolo vyčkávacie, kým sme nemohli
uvažovať o ničom inom než o záchrane základov našej ústavy a záchrane nášho
národa pred každým útokom; národná politika si vyžadovala poskytnúť župám
čo najširšiu autonómiu. Ale úplne ináč sa majú veci odvtedy, čo sme začali zmeny, a krajinský snem i župy opustili defenzívny (brániaci sa) systém, a vystupujú
aktívne. Teraz, keď cez nás prechádza tisíc nových ideí, keď návrh strieda návrh,
keď každú hodinu vzniknú najrôznejšie plány, je vôbec vhodné dať župám širšiu
autonómiu a vybaviť ich stále novými právami?“ (Aurel Dessewffy: Vzťahy medzi
zákonodarstvom a župnými úradmi, 1841)

127

Aký je názor autora na vzťahy medzi panovníkom a národom? Ako by sme mohli nazvať
zriadenie, ktoré Dessewffy spomína ako ústavná monarchia?
Ako a na akom principiálnom
základe hodnotí autor úlohu
žúp? [ Ú ]

10

Világ, noviny neokonzervatívcov
Na aké zmeny poukazuje
fakt, že na šírenie svojich
myšlienok založili noviny aj konzervatívci? [ Ú ]

11

Dobová karikatúra o opatrných reformistoch. Text: „Je to lepšie než železnica, lebo neplatíme, / aj keď necválame, aspoň opatrne napredujeme.“
Aký je odkaz karikatúry?
Aké prostriedky použil autor
na vyjadrenie svojho názoru? [ Ú ]

„Články v denníku Pesti Hírlap sa venovali najrôznejším
témam, písali o žalostnej doprave, potrebe zlepšiť pomery vo väzniciach, o chudobincoch, starostlivosti o nevidomých a o iných humánnych snahách dobového liberalizmu; o živote poddaných, otázkach spoločného znášania bremien a zákone o dedovizni; alebo o veci únie so Sedmohradskom. Kossuth prekvapil svojich čitateľov tu ekonomickými úvahami, tam chcel
vyvolávať šľachetné city. Raz sa snažil analyzovať zahraničnopolitické súvislosti,
inokedy vyčítal župným veľkomožným ich neúprosnosť a chránil ľudskú dôstojnosť. O upalicovaní a žandároch, ktorých keď jednoduchý dedinský ľud zbadal,
hneď utekal do lesa, nikto nenapísal výstižnejšie riadky.“ (Domokos Kosáry: Obnova a meštiansky rozvoj, 1990)
LIBERÁLNY TÁBOR

Vyzdvihnite na základe
analýzy historika hlavné
rysy Kossuthových úvodníkov!
Vyberte si z vymenovaných tém
jednu a zistite, prečo znamenala v období reforiem problém?
Nájdite konkrétny Kossuthov článok a prečítajte z neho niektoré typické riadky! Prediskutujte,
o akých témach by sa mohli napísať úvodníky dnes! [ Ú ]

12

13

Prvé číslo novín Pesti Hírlap
Aké vládne zámery umožnili
Kossuthovi redigovať politické noviny? Ktoré hrozby dokázal
Kossuth obísť, keď zmenil noviny na hlásnu trúbu opozície? [ Ú ]
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„Periodická tlač je v prípade slobodného národa povolaná byť kompasom v živote národa; musí byť večierkou dňa svetla; potiacim sa robotníkom súčasnosti,
ktorý pripravuje budúcnosť; nech je povzbudivý vánok pre iskru ducha (...); nech
je strážca dodržiavania práv, lúč nádeje pre trpiacich, bič pre zločincov, nech dáva
veniec skromným zásluhám; nech je vlajka, okolo ktorej vytvárajú duchovný tábor tí, ktorí vyznávajú rovnaké zásady, ktorým horia v srdciach rovnaké emócie.“
(Lajos Kossuth, Pesti Hírlap, 1844)

15

V čom vidí Kossuth úlohu tlače? V akej miere povoľovala vláda slobodu tlače? [ Ú ]

16
Lajos Kossuth (1802–1894). Narodil sa v rodine nemajetného zemplínskeho zemana. Vďaka usilovnosti, sile
vôle a nadaniu sa stal stoličným úradníkom, potom novinárom a politikom.
Od roku 1840 bol jedným z vodcov reformného tábora
Aké spoločenské pohyby odzrkadľuje Kossuthova
dráha? [ Ú ]

17

„Máme teda zákon, ktorý, ak sa dohodnú obe strany (zemepán a poddaný) povoľuje večný výkup. Je to súkromnoprávny zákon. Pýtam sa, jestvuje človek v tejto
krajine, kto verí, že pri tomto zákone vybŕdne naša vlasť z urbárnych pomerov aj
za stáročia?
Ale idem ďalej.
Treba prijať zákon, ktorý by nútil zemepána, že keď sa chce jeho poddaný
naveky vykúpiť, aby nemal v moci tomu zabrániť, ale pýtam sa, jestvuje človek
v tejto krajine, ktorý by veril, že naša vlasť dokonale vybŕdne pri takomto zákone
z urbárnych pomerov za sto rokov? Kto by tomu veril, o tom sa odvážim povedať,
že svoju požehnanú dedinu možno pozná, ale krajinu a ľud tejto krajiny nie (...)
Myslíme si, že zachránime vlasť s našimi nedostatočnými reformami. Myslíme
si, že dokážeme zabezpečiť budúcnosť pre našu vlasť, keď sme zanedbali postaviť
základy tejto budúcej budovy? A čo iné môže byť tento základ, než splynutie s ľudom v jedno telo a vytvorenie uceleného, zdravého tela národa, ale ako môžeme
o tom hoci len i snívať, kým stojí (...) múr urbárnych pomerov (...)“ (Lajos Kossuth,
Hetilap – Týždenník, 1846)
V čom vidí Kossuth problém dobrovoľného vykúpenia sa z poddanstva? Porovnajte to s Dessewffyho názorom! Čím odôvodňuje Kossuth potrebu oslobodenia
poddaných? [ Ú ]

18

Pamätná medaila Uhorského priemyselného spolku

19

Aké ciele symbolizuje medaila? Aké typické rysy priemyselnej revolúcie zobrazuje? [ Ú ]

„(...) dnes už, keď – aspoň v Európe – nejestvuje národ, ktorý by nevyužíval
všetky vymoženosti vynaliezavého priemyslu a bystrej usilovnosti; dnes už politická nezávislosť bez industriálnej (priemyselnej) nezávislosti nie je ničím iným než
snom a dlho neudržateľným sebaklamom; lebo (...) z náruče civilizácie nemožno
utiecť, kto nezískal jej výhody, bude cítiť jej kliatbu; kto neprijme jej dary, musí
poznať jej potreby a pre ich uspokojenie platiť dane iným národom; a toto platenie daní prináša chudobu, a schudobnenie (...) je to pomalá smrť.“ (Kossuthov článok v Pesti Hírlape, 1842)
Čím podmieňuje Kossuth industrializáciu? Vysvetlite súvislosť medzi jednotlivými činiteľmi! [ Ú ]

Valcový mlyn Jozef v polovici 19.
storočia. Podnik založili na základe
Széchenyiho iniciatívy roku 1841. Obilie sa sypalo namiesto mlynských kameňov medzi oceľové valce poháňané
parným strojom. V mlyne spracovali za
deň 15-20 ton obilia

20

Prečo mali statkári záujem na rozvoji mlynárskeho priemyslu? Aké ďalšie činitele
pomáhali jeho rozvoju? [ Ú ]
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„(...) v našej verejnej správe chýbajú všetky jednotky, namiesto toho, ako to vidíme v iných krajinách, kde nájdu
jediný centrálny úrad, ktorý drží nitky verejnej správy vo svojich rukách a celej
štátnej mašinérii dáva istý smer, u nás verejnú správu riadi sčasti vláda, sčasti zákonodarné orgány, v mnohých ohľadoch úplne nezávisle a bez akejkoľvek vedúcej zásady, v takej miere, že vo veciach verejnej správy nachádzame čo možno
najväčšie názorové rozdiely nielen medzi zákonodarnými orgánmi, ale aj jednotlivými orgánmi vlády, a napríklad dvorná kancelária a miestodržiteľská rada sú
v skutočnom konflikte. (...)
Keď naša župná štruktúra (...) je využiteľná ako prostriedok pokroku, je úplne
zbytočné starať sa o zásadnú nápravu celej štruktúry. Ale keď (...) naše skúsenosti
ukazujú opačnú situáciu: nezostáva nič iné, než buď sa zriecť pokroku a vytýčiť
zástavu najtvrdohlavejšieho konzervativizmu, alebo uznať bezcieľnosť súčasnej
župnej štruktúry a postarať sa o také ústavné formy, ktoré nie sú v protiklade s pokrokom. (...)
V pokrivenom chápaní idey slobody je u nás župa nie podriadená krajinskému snemu, ale s ním rovnocenná moc; zákonodarný zbor nemá žiadny vplyv
na župy, ale župy prostredníctvom svojich požiadaviek menia zákonodarstvo na
vlastný orgán. V takýchto podmienkach je prirodzené, že právomoci zákonodarstva sa zužujú.“ (József Eötvös: Reform – Reforma, 1846)

129

CENTRALISTI

„Stoličná inštitúcia (ktorej chyby by som teraz nechcel v plnej miere rozvádzať)
má neoceniteľnú vlastnosť, že disponuje nezlomnou pružnosťou voči absolutistickým chúťkam vlády. Tam, kde je centralizovaná vláda, čiže nejestvuje stoličný
systém, tam sú prostriedky výkonnej moci v rukách vlády, ktorá môže jediným
príkazom zrušiť aj ústavu, ale keď národ nestrpí takúto zmenu štatútu, pomôcť si
môže iba revolúciou. A to je vždy sporný a nebezpečný pokus. (...)
Vážme si, spoluobčania, strážneho anjela existencie našej vlasti. V našich
podmienkach je nemožné hoci len pomyslieť na nejaké účelnejšie riešenie. Len
ju (stolicu) treba zosadiť z podstavca výsad a položiť ju treba za základy slobody ľudu, a nejestvuje taká európska doktrína, za ktorú by sme ju vymenili. (...“
(Lajos Kossuth: Uhorské politické strany, 1847)

Zozbierajte jednotlivé zložky Eötvösovho názoru na
župu! Porovnajte jeho argumenty
s dobovými požiadavkami teórie
štátu! Porovnajte jeho stanovisko s politickou skutočnosťou tej
doby! [ Ú ]

V čom vidí Kossuth silu
a úlohu stolice? Aká by
mala byť budúcnosť župy podľa Kossutha? Aký je vzťah modernej štátnej idey (v 19. storočí) ku
Kossuthovmu chápaniu? [ Ú ]

21

22

ríšska vláda

liberálna šľachta

sídlo opozície,
prekážka centrálnych opatrení

základňa proti vláde,
organizátorka opozičných síl,
priestor pre reformnú politiku

stavať na základoch
ľudového zastupiteľstva

treba zlikvidovať

šľachtická stolica

zachovať nezmenené

opatrní
garancia stavovských práv,
protiváha vládnej politiky
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treba zlikvidovať

centralisti
zastarané: – zložky moci
nie sú oddelené
– bez ľudového
zastupiteľstva
– nedostatok
odbornosti
bráni vybudovaniu centralizovaného
občianskeho štátu

Posudzovanie stolice
Uveďte názory rôznych
politických zoskupení na
stolicu! Analyzujte tieto postoje
z principiálnych hľadísk a z hľadiska politickej praxe! Pripravte
prehľadný obrázok o iných otázkach obdobia reforiem! Uveďte
aj protichodné názory! [ S ]

23
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24

Cholera sa rozšírila na začiatku 19.
storočia z Bengálska. Tento proces sa
urýchlil potom, čo sa roku 1830 z Ázie
premiestnili ruské vojská na potlačenie
poľskej revolúcie. Odtiaľto sa rozšírila
do Haliča a ďalej do Uhorska. Vláda
tomu chcela zabrániť tým, že na hraniciach postavila vojenské zátarasy. Choroba sa však prehnala cez celú krajinu,
ako to bolo aj v ostatných častiach Európy. Ochorelo takmer pol milióna ľudí
a zomrel každý druhý.
Cholerový mor vyostril situáciu v celej krajine. V piatich hornouhorských
župách (Zemplín, Šariš, Spiš, Gemer
a Abov) vypuklo sedliacke povstanie.
Nevzniklo organizované hnutie, ale nespokojnosť prehrmela cez všetky župy.
Naraz sa vzbúrili iba obyvatelia niekoľkých dedín. Zavraždili dva tucty ľudí
(šľachticov, kňazov, správcov statku).
Pomsta bola krvavá, popravili sto ľudí
a zajali či potrestali niekoľko tisíc.
Vzbura sa odohrala zväčša na národnostných územiach, a v pohybe
slovanských (slovenských a rusínskych)
sedliakov sa objavil aj motív očakávania
pomoci od „dobrého cára“, čím vyvolali nemalý strach v kruhu uhorskej šľachty, ktorá sa obávala cárskej ríše.

Ako hodnotili príčiny povstania súčasníci?
Mala vzbura národnostné pozadie? [ S ]

25

„Konča dediny vidla,
Predsa cholera prišla.
Ale nie na bohatých,
Lež na chudých poddaných.“
(Dobová básnička)

„Na druhý deň večer sme sa po návrate z lovu na prepelice spolu
s Józsefom Szirmaym stretli so správcom statku Hermanom: on nám
oznámil strašnú správu, že rusínski sedliaci v susednej dedine, v Merniku krutým spôsobom zabili Máriu spolu s otcom, pánom Szulyovszkým a slúžnym Revickým, a že ani nás nečaká lepší osud, ak sa
vzbúria aj sedliaci v Pazdiči. (...)
Dozvedeli sme sa, že jeden z vodcov vzbúrencov sa skrýva v týchto končinách v lese. Našou úlohou bolo to, aby sme ho zajali. (...) Bedára sme našli pri hradskej, ležal na skale so zlomenou nohou, hladný a smädný. Na voze sme ho odniesli do Širokej. Tam nám potom
rozprávali miestni sedliaci, ktorí ho poznali a svedčili proti nemu, že
krátko predtým bol medzi nimi, burcoval ich a povedal, že ho posiela
ruský cár na oslobodenie rusínskych sedliakov, a už je na ceste silná
ruská armáda, na čele s cárom, aby obsadila krajinu a z Rusínov urobila pánov nad Maďarmi.
Gróf Csáky vtedy navrhol, aby sme zločinca, ktorý mal na svedomí mnohé vraždy, postavili pred štatariálny súd, hoci župa nevyhlásila štatárium. Bol to síce svojvoľný a nezákonný postup, ale sme tento
návrh museli prijať. (...) Pýtali sme sa, od koho bral nápad, že šľachta otravuje studne, aby vykynožila sedliakov. Odpovedal, že to videl
on sám, ako pán lekárnik Brosko hádže do prameňa v Klucknau dva
papieriky naplnené s belastým práškom. Videli to aj iní, kusy papiera
vytiahli. Bolo na nich napísané: Acidum tartaricum, vínny kameň (...).
Pravdepodobne to bolo potrebné na výrobu osviežujúceho nápoja.“
(Dániel Kászony: Štyri obdobia Uhorska, 1868)
„Pán Tamás Bodza prečítal toho v živote veľa. Čítal aj príbeh Themistokla, ktorý s hŕstkou Grékov pozabíjal celú armádu Peržanov; (...)
a čítal potom veľaváženú knihu vášho vedca, ktorý (...) preukazuje,
že Gréci (...), Španieli, Skýti a všetky slávne národy sveta pochádzajú
z toho istého obrovského druhu, a medzi hlavné kmene ráta aj také
národy, ako sú Rusi, Poliaci, Česi, Chorváti atď., čo dokazuje aj to,
že jazyk týchto všetkých národov je zaplavený toľkými slovami slovanského pôvodu, že keby ich žiadali späť, zrazu by sa nedokázali
dohovoriť. (...)
V jeho knižnici boli uložené všetky knihy, ktoré venovali pozornosť našej vlasti, a písali, že všetky mestá majú názov slovanského
pôvodu, (...) a maďarská nie je ani žiadna rieka, lebo všetko je cudzieho pôvodu, čo je smutné (...) najmä vzhľadom na chovateľov dobytka
a lodníkov, ktorí ťažko môžu existovať bez vody.
Tamás Bodza po svojich vedeckých bádaniach a z nadšenia vyrobil si vlastnú mapu, na ktorej boli krajiny zakreslené inak, ako sú
teraz, akurát ženská postava Európy a nezmeniteľné rieky dávali tušiť,
že ide o obraz starého sveta. Okrem toho, že bol pomenil i hranice podaktorých krajín, v mape sa vyskytovali početné názvy miest
s koncovkou „-grad“ (...) a mestá ázijského pôvodu ako Debrecín,
Kečkemít či Veľký Kereš boli degradované drobnými bodíkmi len na
maličké dedinky, kým podaktoré dediny pod Karpatmi mali znaky
vežatých metropol a hradov. (...)
Tento sám osebe nevinný obdiv (...) je viac-menej typický pre každý národ, máva však mimoriadnu silu tam, kde osirelý, ochudobnený
národ cíti za niekoľkými reťazami hôr svojho mocne panujúceho príbuzného (...)“ (Z knihy Móra Jókaiho: Szomorú napok – Smutné dni,
ktorá spracúva hornouhorské sedliacke povstanie, 1856)

26
27

Plán cholerového tábora
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20. Politické zápasy v 40. rokoch
KRAJINSKÝ SNEM V ROKOCH 1843–1844 Na zasadaní nového krajinského snemu sa zrodil významný
výsledok vo veci maďarského jazyka. Po mnohých
čiastkových výsledkoch sa v Uhorsku stal maďarský jazyk štátnym jazykom (II. zákon z roku 1844).
V tomto období pod pojmom štátny jazyk chápali jazyk oficiálneho verejného života (krajinský snem, zákony, záležitosti stolice, súdy) a stredného a vysokého
školstva. V období reforiem sa v plnej miere podarilo
dosiahnuť požiadavky reformátorov jedine v jazykovej otázke. Je to tak vďaka tomu, že v tejto otázke
zastával jednotný názor každý smer uhorského politického života.
Nebol však úspešný zápas o ochranné clá. Liberáli, ktorí spoznali dôležitosť rozvoja priemyslu, už
dosiahli zrušenie niektorých obmedzení (124. strana). Na krajinskom sneme v rokoch 1843-1844 bolo
na rade zavedenie ochranných ciel. Vláda odmietla
požiadavku, ktorá nebola výhodná pre jednotný ríšsky trh, ani pre Rakúsko. Opozícia preto založila na
ochranu uhorského tovaru Ochranný spolok (október
1844). Jeho členovia sa zaviazali, že po dobu šiestich
rokov budú nakupovať len uhorský tovar z tých druhov, z ktorých jestvuje aj domáca výroba. Ochranný
spolok nedosiahol serióznejší hospodársky výsledok,
ale zvýšil organizovanosť prívržencov reforiem. Keď
vláda z čela novín Pesti Hírlap odstránila Lajosa Kossutha, ten mohol vyvíjať politickú činnosť ako riaditeľ
Ochranného spolku.
HOSPODÁRSKY ROZVOJ V OBDOBÍ REFORIEM
Najvýznamnejším hospodárskym odvetvím Uhorska
zostalo naďalej poľnohospodárstvo. Modernizáciu tu
znamenalo zavedenie niektorých noviniek v 18. storočí (okopaniny, nové druhy zvierat, maštaľný chov,
trávopoľný systém). Prevažnú časť vývozu krajiny tvorili poľnohospodárske výrobky (vlna, pšenica, hovädzí
dobytok, koža, víno).
V dôsledku rastu populácie, zvýšenia počtu mestského obyvateľstva a rozšírenej výrobe rástlo aj odbytisko agrárneho tovaru. Pre rozvoj priemyslu znamenal podnet dopyt poľnohospodárstva po náradí, ďalej
začiatok paroplavby a hospodársky rozvoj Rakúska
(polotovary). Od štyridsiatych rokov sa začal rozvoj
uhorského továrenského priemyslu v oblasti potravinárstva (Peštianske valcové mlyny, cukrovary), výroby
železa a strojov (v Gemeri a hlavnom meste) a stavebného priemyslu (hlavné mesto). Pri zahraničnom
kapitále (Starobudínske lodenice) hrali čoraz väčšiu
úlohu domáce strojárne, ktoré vyrástli z menších dielní (podniky Abraháma Ganza, Jánosa Vidatsa a Ignáca
Schlicka).
O hospodárskom rozvoji svedčil aj rýchly rozmach
bankového života a dopravy. Za účelom ukladania
nadbytočných peňazí (najmä z obchodu s obilím)
a požičiavania peňazí potrebných na ďalšie investície aj v Uhorsku vznikli banky; ako prvá Peštianska
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prvá domáca sporiteľňa (1840) a Peštianska uhorská
obchodná banka (1842).
Po začatí paroplavby (1831) vznikli prvé železničné trate: medzi Pešťou a Vacovom (1846) a medzi
Pešťou a Solnokom (1847). Krajinský snem podporoval práce rôznymi daňovými úľavami. Vo financovaní
stavby železníc hrali dôležitú úlohu aj banky.
V období reforiem sa stal Pešť-Budín centrom hospodárskeho a kultúrneho života v dôsledku obchodu
s obilím a vďaka jarmokom, ktoré boli európskeho
významu. Rozvíjajúci sa trh, veľké stavby a rozvoj dopravy priťahovali do hlavného mesta aj priemyselné
investície. Počet obyvateľstva Pešti presiahol na konci
obdobia reforiem stotisíc.
METTERNICHOV ÚTOK Keď Metternich videl, ako
rastie vplyv prívržencov reforiem, siahol po politike
tvrdej ruky. Prepustenie Kossutha z čela Pesti Hírlapu znamenal iba začiatok. Novým rysom jeho politiky bola spolupráca s neokonzervatívcami. Do kľúčových pozícií sa dostali títo politici (György Apponyi,
uhorský, Samu Jósika, sedmohradský kancelár). Oni
vedeli, kde možno udrieť na opozíciu najviac: v stoliciach.
Do čela stolíc postavili – po zvláštnej interpretácii
zákonov – vládnych komisárov, tzv. administrátorov
(1845). Tí pomocou peňazí i použitím vojenskej sily
dosiahli, že župné zhromaždenia vyslali na krajinský
snem delegátov, ktorí podporovali politiku dvora.
(Vďaka svojej násilnosti sa smutne preslávil biharský
administrátor Lajos Tisza a jeho fejérsky kolega Ödön
Zichy).
Tvrdé vystupovanie a polovičaté riešenia vydávané za reformy zvyšovali podporu neokonzervatívnej
vlády. Prehĺbili sa tým aj rozpory vo vnútri reformného tábora. Vodcovia opozície, Ferenc Deák a Lajos
Kossuth, a na čele aristokratickej opozície gróf Lajos
Batthyány (Ľudovít Baťán) však za cenu vzájomných
ústupkov zachovali jednotu a primäli dokonca aj centralistov, aby sa k nim pridali.
STRANY A ICH PROGRAMY Politická situácia sa vyostrila po správach o haličskom šľachtickom povstaní (1846). Šľachta tohto poľského územia patriaceho
Rakúsku sa vzbúrila proti Viedni. Viedenská vláda
povstanie krvavo potlačila pomocou poľských a ukrajinských sedliakov, ktorých úspešne nahuckala proti
poľskej šľachte, lebo tá sa ešte neodhodlala na zrušenie nevoľníctva.
V Uhorsku v haličských udalostiach každá politická skupina, vznikajúca v boji za reformy, videla
dôkaz správnosti svojho programu. Neokonzervatívci upozorňovali na dôsledky rýchlych zmien a konfliktov s dvorom. Videli však aj potrebu opatrných
reforiem, aby sa predišlo výbuchu. V záujme dosiahnutia svojich cieľov založili Konzervatívnu stranu
(1846).
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Liberáli a stále dôležitejšiu úlohu zohrávajúci Kossuth upozorňovali taktiež na dôležitosť predchádzania spoločenského výbuchu, ale dospeli k práve opačnému výsledku: katastrofe, čiže sedliackemu povstaniu treba predísť významnejšími reformami. („Poďme,
inak nás pošlú preč!“) Aj opozícia založila svoju stranu
(Opozičný krúžok, 1847). Schválili jednotný a pre každý smer prijateľný program. Opozičná deklarácia obsahovala nasledujúce požiadavky: povinné vykúpenie
z poddanstva so štátnym odškodnením, krajinský snem
z ľudových zástupcov a jemu zodpovedná vláda, občianske slobody, rovnosť pred zákonom, spoločné znášanie bremien, rušenie výsad, zavrhnutie administrátorského systému, ústava aj pre rakúsku polovicu ríše.
VYSTÚPENIE „MLADÉHO UHORSKA“ Na konci štyridsiatych rokov nastúpila na scénu nová, už v období

reforiem vyrastajúca generácia. Členmi skupiny boli
nemajetní šľachtici a príslušníci meštianskej inteligencie (Sándor Petőfi, Mór Jókai, Pál Vasvári, Alajos
Degré, József Irinyi, Dániel Irányi). Ich názory neboli jednotné, ale namiesto pomalých reforiem žiadali
radikálne zmeny. V otázke poddaných dospeli k riešeniu bez odškodného, žiadali národnú nezávislosť,
vyriešenie národnostnej otázky si predstavovali pod
vedením maďarského národa. V politickom živote sa
pritom mládež nedostala do konfliktu s reformátormi
a prejavila ochotu na spoluprácu.
Radikálne názory vyznával vtedy už starší Mihály Táncsics (pôvodným menom Štančič). Spisovateľ
a politik sedliackeho pôvodu zastupoval záujmy poddaných osamotene. Poddaným chcel poskytnúť pôdu
bez odškodnenia šľachty. Jeho predstavy boli blízke
skôr k názorom členov mladého Uhorska.

Archív
KRAJINSKÝ SNEM
V ROKOCH 1834–1844

1

2

Aký proces dokazuje rad
údajov v tabuľke! Aký bol
charakter a význam jednotlivých
etáp tohto procesu? [ S ]

Určte na základe prameňa pojem štátneho jazyka!
U koho mohol zákon vyvolať odpor? [ Ú ]

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 132

ZÁKONY O MAĎARSKOM JAZYKU
Článok z. 16 /1791

Organizovanie katedry maďarčiny na gymnáziách a univerzitách.

Článok z. 7/1792

Maďarský jazyk ako predmet v uhorských školách.

Článok z. 4/1805

Redigovanie podaní krajinského snemu a kancelárie v maďarskom a latinskom jazyku, Miestodržiteľská
rada môže odpovedať na maďarské podania
v maďarskom jazyku, župné súdy môžu prijímať rozsudky v maďarčine.

Článok z. 11/1825

Založenie Maďarskej akadémie vied.

Článok z. 8/1830

Jazykom Miestodržiteľskej rady a súdov je maďarčina,
dráha úradníka a advokáta podmieňovaná znalosťou
maďarského jazyka (s trojročnou úľavou).

Článok z. 1/1836

Zákony píšu po maďarsky; tam, kde jazykom kázní je
maďarčina, aj matriky vedú v maďarčine.

Článok z. 6/1840

Podania krajinského snemu v maďarčine, jazyk župného
úradného styku je maďarčina, do troch rokov všetky
matriky v maďarčine.

Článok z. 2/1844

Schválenie maďarského štátneho jazyka.

„§ 1 Všetky milostivé kráľovské podania, odpovede, prednášky a inštitúcie
predkladané na krajinský snem musia byť vydané jedine v maďarskom jazyku.
§ 2 Zákony sa schvaľujú a potvrdzujú už aj na tomto zasadaní jedine v maďarskom jazyku. Odteraz takisto v maďarskom jazyku budú napísané i kráľovským
schvaľovaním potvrdené.
§ 3 Jazykom krajinského snemu bude odteraz výlučne maďarčina, jedine poslancom pripojených častí je dovolené, ak by neovládali maďarský jazyk, že v nasledujúcich 6 rokoch môžu oznámiť svoje hlasy v latinčine.
§ 5 Miestodržiteľská rada používa maďarský jazyk na každom svojom rokovaní, v zápisniciach vedených o každom oficiálnom rokovaní, ďalej v podaniach
Jeho Výsosti a v každom spise vydanom pre potreby vo vnútri hraníc krajiny; s výnimkou korešpondencie, ktorú vedie kráľovská Miestodržiteľská rada s vojenskými a občianskymi súdmi v dedičných krajinách Jeho Výsosti a zákonodarnými
úradmi cudzích krajín.
§ 9 Jeho Výsosť ráčila nariadiť aj to, že v školách vo vnútri hraníc krajiny je jazykom verejného školstva maďarčina.“ (čl. II z roku 1844)

2011.06.09. 13:15

III. Obdobie reforiem a revolúcií (1820–1849) /

133

„Občania narodení v krajine a pripojených častiach, nech sú akejkoľvek, zákonne uznávanej viery, a nech získali a v budúcnosti získajú šľachtické majetky
pod akoukoľvek zámienkou, nemôžu byť obťažovaní odteraz len preto, že nie sú
príslušníkmi šľachty.“ (zákon č. IV z r. 1844)

3

„V prípade občanov narodených v krajine a pripojených častiach, udomácnených či zákonne prijatých, nech sú akejkoľvek viery, pri zamestnaní vo verejnom
úrade po vymenovaní či po voľbe nemôže byť prekážkou, že nepatria do šľachtickej triedy.“ (zákon č. V z r. 1844)

Ktorý princíp naštrbia tieto
články zákona? Aký je ich
hospodársky význam? [ Ú ]

4

„§ 1 Cieľom celoštátneho ochranného spolku je zabezpečiť pre domáci priemysel spotrebu domácich výrobkov a tým povzbudiť a udržiavať podnikateľský
duch domáceho priemyslu; na druhej strane zakladaním tovární a priemyselných
podnikov sa snažiť o to, aby mohol byť domáci dopyt po priemyselnom tovare
pokrytý domácimi výrobkami a všeobecne, aby zahraničné výrobky boli postupne
z trhu krajiny vytlačené, aby sa zabránilo úniku peňazí za cudzí tovar (...)
§ 2 Členom spolku môže byť každý občan z Uhorska a Sedmohradska bez rozdielu hodnosti a pohlavia, keď sa do niektorého zoznamu členov zapíše (...) a tým
sa svojím čestným slovom zaväzuje, že do prvého dňa októbra roku 1850 objedná
práce len od domácich majstrov, a keď ten istý tovar nájde aj doma vyrobený, kúpi
ten, a nie tovar z cudziny, v cudzine si nedá ani vyrobiť takýto tovar a nebude ho
nosiť; rovnako od neho závislé deti a čeľadníci, ktorých on odieva, nemôžu nosiť
takéto šaty.“ (Zo stanov Celoštátneho ochranného spolku, 1844)

Zoraďte základné ciele Ochranného spolku! Aké prostriedky chcú využiť? Nájdite historické paralely! Aké politické dimenzie má spolok? [ Ú ]

5

„(...) Opýtala som sa jedného z aktívnych účastníkov pestrej konverzácie: čo
je to Ochranný spolok? „Smiešna demonštrácia proti Rakúsku“ – znela odpoveď.
»Maďari chcú nosiť len doma vyrobené šaty, a keďže okrem modrých bavlnených
vecí nevyrábajú nič iné, ženy sa objavujú na stretnutiach natlačené len do takýchto šiat, hoci predtým nosili viedenský brokát a hodváb«.
Zdalo sa mi, že je to zvláštny rozmar, ale ani to som nedokázala pochopiť,
prečo o tom hovoria vo Viedni s takou emotívnou nenávisťou, prečo to považujú
takmer za hriech. (...)
Najviac som sa čudovala tomu, že v Uhorsku jestvujú manufaktúry. Rozprávali
mi, že v krajine sú v prevahe neobrobené, ploché a neobývané pozemky (...) ktoré dokázali civilizovaní Nemci zachrániť pre ľudstvo len tak, že odohnali ľud za
rieku Tisa, po európskej civilizácie Mississippi.“ (Terézia Pulszky: Z pamätí uhorskej dámy, 1850)

Vymenujte na základe prameňa ciele Ochranného
spolku. Vyzdvihnite z prameňa
tú časť, ktorá svedčí o nevýhodách pripojenia sa k Ochrannému spolku! Čo si mysleli o Ochrannom spolku a o Uhorsku v Rakúsku ? [ Ú ]

6

Bál Ochranného spolku
Akú úlohu hrala táto akcia
Ochranného spolku v politickom živote doby? Všimnite
si a analyzujte vonkajšie znaky
podujatia! [ Ú ]
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8
9
10

11

12

Aký hospodársky jav predstavuje tabuľka? Aké bolo
postavenie Uhorska v tomto
ohľade? Zobrazte údaje na kruhovom diagrame! Aké údaje by
ste potrebovali pre ucelenejšie
hodnotenie? [ P ]

Akcia sporiteľne

Železnica

Močiar
Začínajúca regulácia riek

UKAZOVATELE PRIEMYSELNEJ
VÝROBY V HABSBURSKEJ RÍŠI
(1841)
hodnota
priemyselná výroba na
výroby
jedného obyvateľa (v miliónoch
forintov)
krajiny,
Forint/
provincie
osôb
Dolné Rakúsko
77
Horné Rakúsko
25
Štajersko
16
Korutánsko,
21
Kranjsko
735
Tirolsko
22
Morské pobrežie
21
Čechy
27
Morava
29
a Sliezsko
Halič
8
Dalmácia
3
Sedmohradsko
7
Uhorsko
5
60

Splavný riečny úsek

Územie zasiahnuté povodňami
dň
Vá
h

HOSPODÁRSKY ROZVOJ
V OBDOBÍ REFORIEM

Dunaj

Halič

Viedeň –Prešporok
Železiarsky priemysel

Ózd

Tis

a

Tiszabecs

Strojárstvo
Textilný priemyselŠopron

Košutom navrhovaná
železnica

Košice

Budín

Pešť
Solnok

Parný mlyn
Cukrovar
Morský prístav
Sáv a

Dráva

Päťkostolie
Fra
ntiš
kov

Vukovar

Temešvár

a

uš

ar

M

Sibiň

Olt

kanál

Vonkajšia colná
hranica
Vnútorná colná
hranica

Dunaj

Železné vráta
Obrat Dunajskej paroplavebnej spoločnosti
z prepravy tovaru medzi Viedňou a Pešťou
Obrat Dunajskej
tisíc
paroplavebnej spoločnosti viedenských
z prepravy osôb medzi
metrákov
Pešťou a Viedňou

Vývoz

Dovoz

tisíc
osôb

Poľnohospodárske výrobky
Suroviny, priemyselný pomocný materiál
Hotové výrobky a polotovar

Uhorské hospodárstvo v období reforiem
O akom rozvoji infraštruktúry svedčí mapa? Opíšte územné rozloženie jednotlivých priemyselných odvetví a uveďte príčiny! Ako sa menil vzťah medzi regiónmi
v období reforiem? Aké tendencie sa prejavili v obrate zahraničého ovchodu? Aké boli
prednosti železničnej trate, ktorú navrhol Kossuth? Hodnoťte diagram paroplavby! Porovnajte rozvoj prepravy osôb a tovaru! [ Ú ]

Starobudínske lodenice. V 1840. rokoch tu už bola stavba lodí na európskej úrovni. Tu spustili na vodu
prvú loď v Európe so železnou konštrukciou

Určte pojem účastiny/akcie
a sporiteľne! O akom procese svedčí fakt, že sa tieto pojmy
stali súčasťou života aj na vidieku? [ S ]

Čo všetko svedčí na obraze o tom, že tu ide o výrobu lodí? Ktoré činitele hrali rozhodujúcu úlohu v rýchlom rozvoji lodiarskeho priemyslu? V akej miere vplývalo
toto odvetvie na ostatné odvetvia priemyslu? [ Ú ]

Čo rástlo rýchlejšie: vývoz
surového železa alebo polotovarov? Aký typický jav vykresľuje tabuľka z obdobia reforiem? [ Ú ]

VÝVOZ SUROVÉHO ŽELEZA A ŽELEZNÉHO POLOTOVARU Z UHORSKÉHO
KRÁĽOVSTVA DO DEDIČNÝCH KRAJÍN
1841
1848
druh tovaru
viedenský
viedenský
forint
forint
metrák
metrák
surové a lámané železo
61 000
244 000
169 000
678 000
ťahané železo (polotovar)
30 000
300 000
49 000
485 000
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13
Konečná stanica Západnej železničnej spoločnosti v Pešti, predchodkyňa dnešnej Západnej stanice
Ako vplývala stavba železníc na rozvoj Pešť-Budína? [ Ú ]

„Zhromaždené stavy sa rozhodli poddanskou oddanosťou požiadať jeho milosť, aby napravila krivdy vyjadrené v poníženom podaní Hontianskej župy, a v zmysle zákonov (...) odvolala námestníka hlavného župana (administrátora) a tým nastolila čím skôr zákonný
poriadok v župe, ktorá by mohla tak plniť svoje povinnosti nerušene; zhromaždené stavy vopred vyhlasujú, že keď sa tento stav zákonným spôsobom nenapraví,
nezabudnú to žiadať na nasledujúcom krajinskom sneme (...)
Zhromaždené stavy sa nepozerajú na udalosti vo viacerých župách ako na
urážky jednotlivých žúp, ale ich považujú za súčasť premysleného systému, ktorého cieľom je – potom, čo sa zruší jediná záruka domácej ústavy, samosprávnosť
– zrušiť samotnú ústavu a občianske slobody, ktoré ústava zabezpečuje; považujú
za svoju povinnosť upozorniť na toto nebezpečenstvo všetky župy, (...) s vedomím
toho, že k podkopávaniu ústavných slobôd nieže neposkytli pomocnú ruku, ale
skôr neustále prijímali protiopatrenia a neopomenuli nič, čo by vyplývajúc zo
svojho zákonného a úradného ústavného postavenia nielen môžu, ale musia urobiť.“ (Obežník Peštianskej stolice, 1845)

Zhrňte na základe prameňa
podstatu administrátorského
systému! Prečo zaútočila vláda
práve na župy? Zhrňte názory na
stolice z obdobia reforiem (129.
strana) a vládnu politiku v štyridsiatych rokoch! [ Ú ]

„Začiatkom jari sa rozšírili poplašné správy so záSTRANY A ICH PROGRAMY vratnou rýchlosťou: poľská revolúcia vypukla zas. (...)
V Krakove síce vznikla revolučná diktatúra a domobrana, ale nemohla mať nádej na úspech, lebo rusínski sedliaci na východe Haliča nieže nepočúvali príkazy zemepánov, ktorí im sľúbili predtým pôdu a slobodu,
ak pôjdu s nimi proti Nemcom, ale sa otočili proti poľským zemepánom a zabíjali ich, lebo (...) na príkaz guvernéra provincie zaplatili (...) desať forintov za každého zabitého revolucionára, čo vyplatili aj za ženy a deti. (...) Mier bol nastolený
a polooficiálni korešpondenti teraz popreli, že by sa krviprelievanie udialo s vedomím viedenskej vlády, ale predsa nemohli popierať, že vo veci krvavých scén,
ktoré pripísali na vrub prehnanej lojality rusínskeho sedliactva, sa nezačalo žiadne vyšetrovanie(...)“ (Ferenc Pulszky: Môj život a moja doba)

Aké etnické pozadie malo
haličské povstanie? Akú
politiku sledovali Habsburgovci? Čo mohli vyvodiť z povstania
členovia uhorskej vedúcej vrstvy?
Kedy boli už podobné pokusy zo
strany dynastie? [ Ú ]

METTERNICHOV ÚTOK

14

15

„2. Prítomní konzervatívci sa priznávajú, že chcú vytvoriť konzistentné, organizované teleso v záujme uskutočnenia zmien iniciovaných vládou v posledných
podaniach krajinskému snemu v prospech vlasti, ako aj iniciatív zo strany vlády či
krajinského snemu v minulosti či budúcnosti, pri zohľadnení ústavných zásad a so
zreteľom na jednotu národov a ríše. (...)“

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 135

2011.06.09. 13:15

136 / III. Obdobie reforiem a revolúcií (1820–1849)

16

Aký bol vzťah medzi vládou a konzervatívcami? Aké
bolo pozadie takejto politiky?
Koho a za akým účelom chceli
získať? [ Ú ]

„(...) v našej vlasti je opozícia taká strana, ktorej podstatou
je kontrola činnosti vlády, snaha o dodržiavanie ústavy, ale okolo tejto podstaty sa nie všetci zhodujú v každej otázke: ale v jednej poskytujú subsidiárnu (záložnú) silu jedni, v druhej iní členovia
(...)“ (Lajos Kossuth: Politické strany v Uhorsku, 1847)

17

18

19

20

Aká je Kossuthova predstava
o opozičnej strane? [ S ]

6. Keďže konzervatívna strana vo svojich požiadavkách a princípoch sa už stotožnila s ústavnou a zákonnou vládou, prítomní to priamo deklarujú a zdôrazňujú
zásadu, že kým vláda zostáva na chodníku, na ktorom je teraz, (...) sú pripravení
každým ústavným a zákonným spôsobom podporiť ju i jej zákonné orgány a zákonnú vážnosť. Avšak dúfajú, že sa aj zo strany vlády prejaví ochota v každom
prípade (...) kráčať ruka v ruke v politických záležitostiach vlasti; že túto stranu
nieže neodvrhne, ale naopak, potrebné opravy uskutoční pomocou konzervatívnej strany.“ (Z programu konzervatívnej strany, 1846)
„(...) Ale v už dávno hrozivej situácii našej vlasti sa musíme snažiť aj o to, aby
sme vytvárali a upevňovali zákonné záruky našej ústavnosti. Za takúto záruku považujeme zodpovednosť vlády, čo je zakotvené v povahe ústavného života, a čo
môže byť základom aj v Uhorsku pre vznik tak potrebnej parlamentnej vlády (...)
K ústavným zárukám priraďujeme a podporujeme aj verejnosť a otvorenosť v každom odvetví života, ďalej slobodu zhromažďovania sa a spolčovania sa tak, ako to
pôvodne ústava umožňuje. Za ústavnú záruku považujeme a z hľadiska ďalšieho
vývoja označujeme za dôležité rozšíriť aj slobodu tlače (...)
Považujeme za potrebné, aby záujmy každej triedy občanov, so zreteľom na
záujmy inojazyčných národov, sa na základe národnosti a ústavnosti zjednotili.
Považujeme za potrebné ukončiť riešenie otázky slobody vierovyznania na základe rozhodnutí posledného krajinského snemu. (...)
Považujeme za svoju povinnosť verejne a jasne vyjadriť hlavné ciele, ktorých
uskutočnenie je potrebné v záujme pokroku vlasti.
Sú to nasledujúce:
a) Spoločné znášanie verejných bremien. Uľahčenie bremien doteraz jedine
zaťaženého ľudu uznávame za svoju hlavnú povinnosť; ústavné záruky aj v tejto
oblasti mienime zabezpečiť pre nás všetkých; - ale pri verejných výdavkoch krajiny vyžadujeme bezpodmienečne uznesenie a zodpovednosť krajinského snemu
(...)
b) Nešľachtická časť občanov, predovšetkým však slobodné kráľovské mestá
a slobodné obvody musia dostať cestou zastupiteľstva podiel tak na zákonodarných, ako aj na komunálnych právach.
c) Rovnosť pred zákonom.
d) Povinné zrušenie urbárnych pomerov pri odškodnení zákonným spôsobom;
za najviac potrebné považujeme v tejto veci pokrok v otázke výkupného prostredníctvom štátu.
e) Zrušením zákona o dedovizni zabezpečiť získanie úveru a majetku.

Zoraďte jednotlivé požiadavky opozície v období
reforiem! Aké slobody spomína
deklarácia? Ako si predstavovala
opozícia vzťahy s Rakúskom? [P ]

(...) Nechceme postaviť záujmy našej vlasti proti záujmom jednoty a bezpečného zachovania celej monarchie; ale na druhej strane považujeme za protiprávne,
nespravodlivé (...), keď záujmy Uhorska sú podriadené hociktorej inej krajine ríše,
-- ako je to vo veci priemyslu a obchodu už dávno a permanentne tak. (...) sme
presvedčení, že keby stará ústavná sloboda rakúskych dedičných krajín jestvovala
aj stále, alebo keby v zmysle požiadaviek doby a spravodlivosti postúpili aj ony do
radov ústavných národov, (...) naše záujmy a ich záujmy – ktoré sa teraz niekedy
rozchádzajú – by mohli byť lepšie zladené, a všetky časti ríše by spájal väčší spoločný záujem, dokonca by ich spájala vzájomná dôvera, čím by duch a materiálne
sily monarchie získali, a mohla by čeliť bezpečnejšie búrkam nepriateľských okolností v budúcnosti.“ (Opozičná deklarácia, 1847)

Čo chápal Petőfi pod „odvahou“ či „obliekaním do
nových šiat“? Zozbierajte na
základe svojich vedomostí hlavné myšlienky Petőfiho a Aranya
o zvyšovaní úlohy ľudu! [ Ú ]

„Ja som chcel zjednotiť predstaviteľov ľudovej poézie. Prečo v Életképek (Obrázkoch zo života)? Lebo
majú najviac čitateľov, lebo sa v nich sústreďujú najlepšie hlavy, lebo ich redaktor je jedným z hlavných členov Mladého Uhorska,
kam zaraďujem každého, kto je skutočne slobodomyseľný, nie je úzkoprsý, je
odvážny (...) toho Mladého Uhorska, ktoré nechce naveky zašívať staré bačkory
krajiny, aby boli fľak na fľaku, ale aby sa obliekla od hlavy po päty do nových šiat.
(...)“ (List Sándora Petőfiho Jánosovi Aranyovi, 1847)

Ferenc Deák (1803–1876), portrét
z mladosti
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„ Jediným a hlavným dôkazom vlastníctva pôdy je obrábanie, kto pôdu obrába, len ten ju môže skutočne považovať za svoju. Pôda teda patrí nám, ktorí ju obrábame, čiže nie sme za ňu dlžní žiadne výkupné. A keď vy nechcete túto pravdu vyriecť formou zákona, vyhlásime to my vedení nutnosťou. (...)“
(Mihály Táncsics)

opatrní

centralisti

jazyková otázka
otázka poddaných
vzťah k Rakúsku
ústavnosť

liberálna šľachta

stavovský snem,
stavovské úrady

národnostná otázka

Pragmatica
sanctio – smerom
k personálnej únii

ľudové zastupiteľstvo s cenzom,
zodpovedná vláda
jeden
politický národ

tolerantné stanovisko

oslobodenie – hoci
bez odškodnenia
nezávislé Uhorsko
ľudové
zastupiteľstvo,
zodpovedná vláda
maďarizácia
radikálne
radikálne

umiernené

Vymenujte politické zoskupenia tohto obdobia! Na
základe akých princípov sa organizovali? V ktorých otázkach bol
najväčší súhlas medzi rôznymi
skupinami? V posudzovaní ktorých otázok boli medzi nimi najostrejšie rozpory? Ktoré skupiny
znamenali základňu strán, ktoré
vznikli v 40. rokoch 19. storočia?
[Ú]

vlasť

pokrok

Lajos Kossuth
stavovské prostredie,
nemajetný zeman

vysoká šľachta, vylúčenie más

spoločenská základňa

šľachta, meštianstvo,
roľníctvo – zjednotenie záujmov

pomalý, organický vývoj

tempo

čo najrýchlejší rozvoj

22

Hľadiská

Kossuthove odvážnejšie slová v Pesti Hírlape vyvolali útok zo strany Széchenyiho, ktorý sa už skôr rozišiel
aj s Wesselényim. Kossuth takmer v každej otázke kritizoval na stránkach novín Széchenyiho, ktorý sa stal oproti radikalizujúcim sa požiadavkám stále umiernenejším. Széchenyi potom už otvorene vystúpil proti Kossuthovi
(napr. v lete 1841 napísal pamflet s názvom Ľud východu). Liberálnejšia verejná mienka bola za rýchlejšie zmeny, prijímala Kossuthove myšlienky.
Diskutujúce strany zastupovali v mnohých bodoch odlišné stanovisko. Széchenyi si predstavoval, že reformy bude riadiť aristokracia, podľa Kossutha to malo byť zemianstvo. O vzťahoch s Rakúskom sa Széchenyi vyjadroval opatrne, lebo sa obával sily a medzinárodnej podpory vlády. Kossuth bol ochotný v záujme reforiem
sa aj rozísť s Viedňou.
Spor dvoch významných osobností uhorskej histórie donútil aj súčasníkov i neskoršiu dobu, aby zaujali stanovisko. Hodnotenie ovplyvnili aj neskoršie politické boje. Széchenyiho meno si napísali na svoju zástavu medzi dvoma svetovými vojnami pravicové sily, kým Kossuthove po druhej svetovej vojne ľavicové smery. Je typické, že tieto hodnotenia namiesto skúmania danej doby hľadali potvrdenie svojej opodstatnenosti v činnosti
dvoch populárnych historických postáv.

István Széchenyi
dvoru verné prostredie,
veľkostatkársky aristokrat

21

Strany a stranícke programy v Uhorsku
v období reforiem

povinné vykúpenie
– s odškodným od štátu

Pragmatica
sanctio – jestvujúce otázka je druhoradá
pomery

Ako si Táncsics predstavuje oslobodenie poddaných?
Prečo môžeme považovať jeho
názor za radikálny? Ako je možné, že Táncsics nemal veľký tábor
prívržencov? [ Ú ]

mladé Uhorsko

štátny jazyk maďarčina
čiastočné reformy

137

Pripomeňme si spor pomocou článkov oboch osobností! [ S ]

Spor Széchenyiho a Kossutha
najprv hospodársky rozvoj,
potom politické zmeny

obchádzanie konfliktov
v záujme reforiem
ohľaduplnosť,
tolerancia-získať národnosti
pre jednotu uhorskej štátnosti
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poradie reforiem

politické zmeny,
ktoré vytvoria základy
pre hospodársky rozvoj

vzťahy s Rakúskom

uznáva existenciu ríše,
ale pre reformy ide aj do konfliktov

národnostná otázka

rozšírením práv získať národnosti,
silný maďarský národný štát

Ktoré boli zhodné a ktoré
odlišné body v postojoch
dvoch politikov? Vyberte z obrázku jeden z piatich okruhov a pripravte obrázok o stanoviskách
oboch politikov (napr. stavba železníc, ochranný spolok)! Porovnajte konflikt medzi Széchenyim
a Kossuthom so vzťahom medzi
Széchenyim a Wesselényim! [ S ]

23
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24

25

26

27

28

Čo hovorí Széchenyi o reformách? Ako píše o vlastnej úlohe? Čo vyčíta Kossuthovi?
Prečo? [ Ú ]

„Ja ani v najmenšom nepochybujem o čestných úmysloch redaktora Pesti Hírlapu, čo znova a znova vyhlasujem; v podstate aj s jeho zásadami súhlasím; ba
nehanbím sa ani trochu vyhlásiť, že ich považujem sčasti za svoje, ba, nech mi
je dovolené povedať, privlastňujem si ich väčšinu s otcovskými citmi; ale tým pádom môžem mať a aj mám výhrady len proti spôsobu, akým, ako on verí, pozdvihne vlasť, ale ako ja verím, uvrhne nás do hrobu (...) a teraz (...) priamo poviem, v čom robí chybu redaktor Pesti Hírlapu: jedine v tom, že pracuje so zbraňami predstavivosti a pohnutia a nie s chladnými číslami, čiže ako to zvyknú hovoriť vo verejnom živote: hovorí k srdcu, namiesto toho, aby hovoril k rozumu.“
(Széchenyi: Ľud východu, 1841)

Čo chce Kossuth od Széchenyiho? Akú úlohu hrajú úctivé slová v citáte? [ Ú ]

„Považoval by som sa za biedneho naničhodníka, keby som mal radosť zo sypania prachu, odpadkov na potknutého obra; ja roztváram svoju náruč úctivo
a prosím: nech pobudne pri stavbe veľkosti národa v kruhu nádenníkov nosiacich
piesok, nech dáva rady tomu, koho cestu sa snaží teraz zahatať, lebo je lepšie ísť
vedľa seba, ako proti sebe.“ (Kossuth Széchenyimu)

Čo tvrdí Kossuth o Széchenyiho postavení? Aké metódy používa proti Széchenyimu?
Porovnajte tento text so slovami
z predchádzajúceho textu“. [ Ú ]

„Šľachetný gróf, ktorý takzvanú taktiku vo vedení krajiny kladie pred všetko
ostatné, na viac ako jednom mieste otvorene priznáva, že pri svojej taktike padol medzi dvoma lavicami na zem, a udieraný západnými, potom východnými vetrami, lieta ako lopta vo vzduchu. Toto priznanie, podané suchým matematickým spôsobom grófa, v mojom emotívnom podaní znamená toľko: šľachetný gróf vo svojej politickej situácii ani hore, ani dole nemá toľko dôvery voči
sebe, aby mohol zostať majstrom uskutočnenia tohto ďalekosiahleho plánu (...)“
(Kossuth: Odpoveď, 1841)

Opíšte na základe prameňa
ústavné pomery v Uhorsku!
Aký bol Széchenyiho a Kossuthov
názor na opozíciu? Do akej politickej skupiny zaraďuje Kossuth Széchenyiho? Ktorú stránku osobnosti svojho protivníka vyzdvihuje Kossuth? Prečo to
robí? Aký je tón článku? Dokážte svoje tvrdenie príkladmi! [ Ú ]

„Po tomto dôkaze je už do očí bijúce ako si pletie pojmy tak gróf Széchenyi,
ako aj jeho konzervatívni ideoví druhovia, keď vypisujú, že opozícia by nesmela
byť v prevahe, a že jej prirodzeným poslaním je byť v menšine. Veru, je to krásna
logika! Tam, kde je parlamentná vláda, môže byť opozícia samozrejme len v menšine. Prečo, lebo akonáhle by bola vo väčšine, prestane byť opozíciou a stane sa
vládou – ale u nás, v našich pomeroch, pri nie parlamentnej, ani nie národnej vláde? – Chudáci logici! Mali by sa učiť trocha verejných práv, trocha štátneho práva,
trocha vedomostí o krajine; to sú veci, ktoré nemôže odkukať diletant počas európskeho cestovania. Učte sa, a keď ste sa učili, uvidíte, že v Uhorsku, kým jestvuje tento vládny systém, môže vlasť udržať pri živote iba to, keď opozícia je vo väčšine, a čo najmenší jej pokles znamená naštrbenie ústavného života a národnej samostatnosti.“ (Kossuth: Odpoveď, 1841)

Pripomeňte si na základe štúdií, na základe akých
úvah vystúpil Széchenyi proti opozícii? Porovnajte to s príčinou, ktorú vyzdvihuje Kossuth!
Čím mieni dokázať, že Széchenyi už nie je prívržencom reforiem? [ Ú ]

„A och, museli sme sa dožiť aj toho, že na túto bludnú politiku prisahal aj gróf
Széchenyi! Píše knihy, more slov, ale vo vlnách mora slov sa kolíše jedna myšlienka (...) Podstatou tejto myšlienky je toto: „Kým vláda nesledovala ani ústavný, ani národný smer, dovtedy bol odpor namieste: - ale pomery sa zmenili: vláda sa zriekla svojich protiústavných a protinárodnostných cieľov: dokonca prijala za hlavnú ideu, že Uhorsko je možné viesť len podľa ústavy a národným smerom, teda odteraz je každý odpor bezpredmetný, a opozícia, ak sa len nescvrkne
na zvädnutú menšinu, nieže je zbytočná, ale je aj škodlivá.“ (...)“ (Lajos Kossuth:
Politické strany v Uhorsku, 1847)

Karikatúra o spore medzi Széchenyim
a Kossuthom. Somár symbolizuje Maďarov, cesta vedie do Viedne a Kossuth
drží v ruke noviny Pesti Hírlap

29

Ktorú zložku sporu vyzdvihuje kresba? Aké prostriedky používa karikaturista? Ako súvisia použité prostriedky s inými
podrobnosťami sporu? Pripravte
plány karikatúr o iných témach
sporu medzi dvoma politikmi!
[Ú]
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21. Národné obrodenie a národnostná otázka
MAĎARSKÁ OBČIANSKA NÁRODNÁ IDEA V období reforiem sa pod západným vplyvom (liberalizmus, nacionalizmus) rozšírila v kruhu šľachty a stala
sa určujúcou nová národná idea, občianske národné
vedomie, vedomie národného spoločenstva bez právnych a majetkových obmedzení. V priebehu zápasov
tridsiatych a štyridsiatych rokov sa táto nová národná
idea ujala v čoraz širších vrstvách.
Táto občianska národná idea prevzala mnohé prvky predchádzajúceho šľachtického poňatia národa
(opozičnosť stavovského charakteru, „kurucké“ poňatie dejín, tradičný odev a pod.). Prehlbovalo sa vedomie osamotenosti „v mori cudzích národov“. Hľadajúc príbuzné národy sa obracali na staromaďarskú
históriu spred príchodu do Karpatskej kotliny. Vznikol
a získal medzinárodné uznanie orientálny výskum.
Rad otvoril sikulský mladík Sándor Kőrösi Csoma
(1784-1842), ktorý pri hľadaní predkov Maďarov sa
dostal bez peňazí a podpory až do Tibetu.
Predstavitelia rodiacej sa maďarskej občianskej národnej idey narazili na etnické pomery, ktoré
vznikli v dôsledku zmien v 18. storočí. Podobne ako
ostatné národy tej doby sa snažili dosiahnuť jednotný
národný štát, alebo stav tomu čo najbližší. Keďže politické vedenie krajiny bolo v rukách Maďarov, – národnosti tvorili zväčša poddaní-, – prívrženci reforiem
chceli vyriešiť problém koncepciou jedného politického národa.
Podľa ich poňatia politický národ – v zhode s európskymi úvahami tej doby – nie je jazykový, ale historický a právny útvar, čiže uznanie národa spájali s existenciou štátu. V Uhorsku uznali za politický
národ maďarský a chorvátsky, v rámci nich existoval
ľud rôznej národnostnej príslušnosti: Maďari, Chorváti, Srbi, Slováci, Rusíni, Nemci, Rumuni atď.
POMAĎARČOVANIE V prvej polovici 19. storočia
sa ďalej zvyšoval počet obyvateľstva krajiny (z asi 9,5
milióna na 13,2 miliónov). Rast pramenil už nie z prisťahovalectva, ale z rastu populácie vďaka rozvoju
v oblasti hygieny a hospodárstva.
Liberálni reformátori sa snažili – rovnako ako
inde v Európe – o vytvorenie národného štátu. Očakávali, že sa národnosti pomaďarčia, ale zavrhli násilné metódy. Podľa príkladu francúzskej revolúcie
dúfali, že keď individuálne slobody a zrušenie nevoľníctva rozšíria aj na národnosti žijúce v Uhorsku,
tie sa pripoja k národnému štátu, ktorý im poskytuje
práva a vlastníctvo. Tento proces chceli však urýchliť v mnohých župách pomaďarčením škôl, materských škôl a cirkevných obradov. Ich snahy však
neboli úspešné. Štátna moc v tom čase – a šľachta
ju vlastnila iba sčasti – ešte nedisponovala efektívnymi prostriedkami na násilnú asimiláciu. Netolerantné pokusy tak spôsobovali skôr národnostný odpor
než pomaďarčenie. Prirodzená asimilácia sa uplatnila v kruhu Nemcov a Židov, ktorí sa v mestách za-
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pojili do finančného, priemyselného a obchodného
života.
NÁRODNÉ OBRODENIE NÁRODNOSTÍ U národností sa začala národná idea prebúdzať trocha neskôr.
Podobne ako u Maďarov, národná idea vznikla u vedúcej vrstvy a potom sa rozšírila v nižších vrstvách
spoločnosti. V období reforiem sa však národná idea
ešte nedotkla širokých vrstiev poddaných. S výnimkou
Chorvátov, ktorí mali svoju šľachtu, stáli na čele národnostných hnutí najmä príslušníci cirkevnej inteligencie. Ich ciele boli totožné s cieľmi Maďarov, chceli
čo najširšie národnostné práva (siahalo to podľa ich
postavenia od založenia vlastných národných inštitúcií až po požiadavku samostatnej provincie).
Podobne ako Maďari, aj národnosti prikladali osobitný význam pestovaniu svojho jazyka. Schválenie
maďarského štátneho jazyka prijímala národnostná vedúca vrstva ako útok. Stále silnejší maďarský
a silnejúci národnostný nacionalizmus spôsobili, že
v druhej polovici štyridsiatych rokov sa tieto dve vedúce vrstvy postavili proti sebe. Pre dvor tak vznikla
možnosť, aby na základe princípu „rozdeľuj a panuj“ využil tieto konflikty v záujme zachovania svojej moci.
Základnou časťou národného vedomia tejto doby
bolo historické právo (ktorý národ bol skôr na danom
území) a príklad slávnej minulosti. Národnosti, ktoré v minulosti zväčša nedisponovali samostatným štátom, sa snažili o „doplnenie“ svojej histórie. Chorváti
považovali za predkov južnoslovanských národov starovekých Ilýrov a všetky južnoslovanské národy chceli zjednotiť pod chorvátskym vedením (ilýrizmus).
Slováci našli slávnu minulosť vo Veľ komoravskej ríši
a silu čerpali zo slovanskej vzájomnosti. Pomocou dákorumunskej teórie nachádzali Rumuni svoje korene
v rímskej ríši a svoje nároky v Sedmohradsku chceli
podložiť tým, že podľa tejto teórie žili na tomto území skôr ako Maďari.
Maďarskí politici nebrali ohľad na požiadavky národností. Úzku vedúcu vrstvu národností nepovažovali za nebezpečnú. Za snahami slovanských národov
však videli požiadavku slovanskej jednoty pod ruským
vedením (panslavizmus), čoho sa v strachu pred Ruskom vážne obávali.
KULTÚRA V OBDOBÍ REFORIEM Obdobie reforiem
je obdobím rozkvetu maďarskej kultúry. Jeho zdrojom
bol hospodársky rozvoj a spoločenské premeny, na
druhej strane aj rodiace sa národné vedomie, ktoré
prikladalo mimoriadnu dôležitosť umeniu a vzdelávaniu. Umelci a učitelia považovali svoju činnosť za
službu národu. Vo svojich dielach vyzývali k národnému povedomiu a k láske k vlasti, ktorá sa prejavuje
v činoch.
Kultúra v období reforiem priniesla v architektúre
klasicizmus, v literatúre, výtvarnom umení a v hud-
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be romantizmus, ale to všetko sa napĺňalo osobitným národným obsahom. Dobrým príkladom je Kölcseyho Hymna, Vörösmartyho Proklamácia (Szózat),
alebo práve sa rodiaca opera Ferenca Erkela László
Hunyadi.
V období reforiem boli položené základy aj v školstve. Hospodárstvo a rozširujúci sa štátny aparát si vyžadovali stále viac školených ľudí. Školstvo síce naďalej zostalo v cirkevných rámcoch, ale postupne sa
prispôsobovalo potrebám.

Zvyšoval sa počet stredoškolákov a vysokoškolákov. Na konci tohto obdobia sa stala maďarčina
vyučovacím jazykom na stredných školách i na peštianskej univerzite (1846). Maďarská kultúra a školstvo zároveň nedostali podporu od štátu, naopak,
pre silnejúci národný obsah sa snažila Viedeň ich
vývoj obmedziť. Podporu kultúry sa pokúsila prebrať – v službách národnej idey – občianska spoločnosť (Maďarská akadémia vied, Národné divadlo
atď).

Archív
1

mnohonárodnostný
charakter krajiny

vzťah k ríši

požiadavka buržoáznych premien

meštianske
národné
povedomie

národné
povedomie

MAĎARSKÁ OBČIANSKA
NÁRODNÁ IDEA

2

3

4

5

zjednotenie záujmov

idea jedného politického
národa

jazykovo-kultúrne hnutie

historické vedomie

maďarská národná idea

Vznik maďarskej občianskej národnej
idey a jej charakteristické znaky
Z akých zdrojov pochádzala
rodiaca sa maďarská národná idea? Vyberte z nich osobité
(nie všeobecné) rysy! Určte pomocou obrázku pojem jedného
politického národa! Porovnajte
to s pojmom národa z čias francúzskej revolúcie! [ Ú ]

„Láska k ľudstvu: to je neodpustiteľná súčasť každého šľachetného srdca. Celé
ľudstvo nie je nič iné než veľký národ podelený na nespočetné národnosti, ktorého každý člen je naším príbuzným a ráta rovnako s našou láskou ako aj službou.
Dobre si však zapamätaj! Človek je tvor obmedzený, jeho vplyv sa uplatňuje len
v danom určenom kruhu. Preto never, že Boh nás stvoril na to, aby sme boli rovnakými súrodencami všetkých detí zeme a rovnakí občania každej provincie zeme.
(...) Nikdy som nevedel pochopiť tých, ktorí sa považujú za svetoobčanov. Ľudské nadanie je drobnou lampou, ktorá osvetľuje naraz úzky kruh; a keď sa prenesie z jedného miesta na druhé, zanecháva po sebe tmu. Musíme byť teda spojení
s určitým miestom, aby sme ho mohli obšťastňovať svojím neustálym dobrotivým
svetlom. Všetko, čo sa delí na mnohé časti, zahynie vo vlastnej malosti. Tak aj láska. Kde je človek, ktorý sa chce obetovať každej krajine sveta a nosí vo svojej hrudi vrúcnu lásku voči nim? Leonidas mohol zomrieť len za jednu Spartu, Regulus
iba za jeden Rím, Zrínyi (Zrínsky) len za jedno Uhorsko. Netreba to dlho dokazovať; nazri do svojho srdca, tam nájdeš vedu vzatú od prírody, ktorá prikuje tvoju
lásku k jednému národu a okrem toho k jednej vlasti.“ (Ferenc Kölcsey: Parainesis
ku Kálmánovi Kölcseymu, 1837)
Vymenujte rysy Kölcseyho lásky k vlasti! V akom vzťahu je u neho služba ľudstvu
a vlasti? [ Ú ]

„Šťastná je krajina, kde jeden jazyk - jedna viera –, rovnaký národný pôvod
a tie isté zvyky robia z každého príbuzného! – nič jej sily nerozdeľuje, chlad voči
sebe neochromuje činnosť v prospech národa, každého sila sa sústreďuje na jediný cieľ, na rozmach celku. (...)
U nás mnohé jazyky – mnohoraká viera – nespočetné rôzne zvyky – a koľko
rodov! – Samo osebe je to hrozba. – Problematické, ba nemožné je vyplniť tieto
medzery – môže to urobiť iba rovnaká činorodosť za vlasť, občiansku ústavu a zákony. A to je možné jedine tak, že každé nariadenie sa šíri rovnako pre každého, bez rozdielu jazyka, viery a pôvodu, aby žiaden z nich nebol povýšený nad
ostatných a aby sa s nikým nezaobchádzalo macošsky.“ (Miklós Wesselényi: Nesprávne názory)
Ako opisuje Wesselényi etnické pomery v Uhorsku? Ako hodnotí túto situáciu?
Aké riešenie navrhuje? [ Ú ]

Kde stanovuje hranice štátneho jazyka Kossuth? Porovnajte Kossuthove stanovisko
s európskou praxou a požiadavkami národností! [ Ú ]

„(...) cudzojazyčných občanov krajiny obrať o ich jazyk nikdy sme sa nesnažili, naopak, uznávame, že do pomerov súkromného života zasahovať zákonom
by bolo neprávosťou (...) Každé odvetvie verejnej správy v Uhorsku bez výnimky, oficiálnym jazykom styku s uhorskou vládou a uhorskými zákonnými orgánmi v ktorejkoľvek časti uhorskej kráľovskej koruny musí byť maďarský. Urobiť
menej, je zbabelosť, prikázať viac, je tyrania; pre nás by to bola samovražda.“
(Lajos Kossuth o používaní jazyka)

Ako mieni vyriešiť problém
Kossuth? Porovnajte jeho
stanovisko s tým, čo ste sa učili
o francúzskej revolúcii a s Wesselényiho názorom! [ Ú ]

„My však hovoríme: my vám ponúkneme slobodou rozumu, justície, zákonodarstva a vlastníctva pôdy, ponúkneme vám ústavné občianstvo, politickú národnosť a všetko, čo vlasť poskytuje svojim občanom, a za to všetko nežiadame
iné, aby ste vlasť, ktorá vás týmto slávnostne prijíma ako vlastné deti, a národnosť,
ktorá vás obdaruje politickou dospelosťou, milovali a spolu s nami ochraňovali.“
(Kossuth o politickom národe)
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„Oh, ako nás je málo – sťažujeme sa –, nie je možné, aby sme sa nerozpustili
v obrovskom nemeckom a slovanskom mori; treba teda šíriť jazyk a národnosť predovšetkým. A to je nesmierne správne, lenže úspech závisí od spôsobu, a súčasné
spôsoby, ktoré sú v móde, nás odďaľujú od tohto cieľa.
(...) myslíme si síce: možno len tak namazať národnosť na kohokoľvek, kto sa
nám dostane do rúk, ako vápno na stenu alebo glazúru na hrniec? A veríme: rozkaz je dostačujúci na to, aby sa niekto zbavil svojich národných rysov?
Keď niekto vie po maďarsky a hovorí po maďarsky, vyplýva z toho, že sa musí
preto pretvoriť na Maďara? Lebo keď je to tak, venujme naše posledné haliere bez
váhania na jazykových majstrov, dokonca buďme nimi aj my, nech dokáže štebotať po maďarsky celý svet, a vlasť bude zachránená, naša fajta zasa bude slávna.
Jazyk, národnú osobitosť však takýmto ľahkým spôsobom, ja si to myslím, nemožno zabezpečiť, tým menej postaviť na pevných a širokých základoch; keďže jazyk
zďaleka nie je emócia, krútenie jazykom tobôž nie je búšením srdca, a teda ten,
kto ovláda maďarčinu, ba ňou hovorí najkrajšie, zďaleka ešte nie je Maďar.“ (István Széchenyi : O Maďarskej akadémii, 1842)
Aký je Széchenyiho cieľ v súvislosti s národnosťami? S čím nesúhlasí? Vložme
jeho úvahy do systému sporu Széchenyi -Kossuth! [ Ú ]

„(...) vidíme v Chorvátsku vzburu proti maďarskému národu podporovanú vládou, pričom ilýrskych hrdinov zaplavujú vládnymi výhodami, priateľov Maďarov
zase prenasledujú; (...)
Na chorvátskom krajinskom sneme roku 1827 stavy pričlenených častí v článku 5 otvorene a jasne vyhlásili, že „považujú za potrebné a užitočné, aby sa mládež v pričlenených častiach naučila maďarský jazyk“, okrem iných preto, lebo
v krajinskom sneme (...) sa môžu spoločné záležitosti (...) vyriešiť len prostredníctvom ľudí, ktorí efektívne ovládajú maďarský jazyk (...) je teda jasné (...) že boli
ochotní prijať, aby znalosť maďarského jazyka bola aj v Chorvátsku všeobecná.
(...)
Takto sa teda mala v Chorvátsku záležitosť maďarského jazyka, ktoré sa po
naťahovačkách (štátnym jazykom sa stal až roku 1844) stalo revolučným hniezdom systematickej protimaďarskej nenávisti, a pestuje nádej vytvorenia južnoslovanskej krajiny. (...) Maďarský národ posunuli už-už do takej pozície, aby sa
buď vzdal vo svojej vlasti zbabelo a samovražedným spôsobom svojej prirodzenej nadvlády, alebo bude považovaný za tyrana.“ (Lajos Kossuth: Politické strany
v Uhorsku, 1847)

Móda vedúcej vrstvy v 1830. rokoch
v Uhorsku

6

Prediskutujte, aký politický
obsah sa dá vyjadriť pomocou módy? Nájdite podobné javy
z iných historických období! [ Ú ]

7

8

Akú úlohu a aké možnosti pripisuje Kossuth viedenskej vláde v národnostných
sporoch? Čo považuje za prirodzené právo národa v oblasti používania jazyka? [ Ú ]

nacionalizmus

maďarská šľachtická
a meštianska vedúca vrstva
cieľ: vytvorenie maďarského
národného štátu

národnostná, cirkevná
a meštianska vedúca vrstva
poddaní
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Titulná strana Wesselényiho Výzvy vo
veci maďarskej a slovanskej národnosti
Akú dôležitosť prikladá maďarská vedúca vrstva národnostnej otázke? [ S ]

Maďarská národnostná politika a národnosti
národnosti

cieľ: rozšírenie národnej existencie

liberalizmus

príklad
francúzskej
revolúcie

oslobodenie poddaných
a rozšírenie práv

jeden politický národ

národná jednota

historický
uhorský štát

9

Maďari

poddaní

zjednotenie záujmov

liberalizmus

nacionalizmus

Vymenujte ciele maďarských a národnostných vodcov! Ako chceli uskutočniť tieto
ciele? Aké vplyvy sa uplatňovali
v národnostných otázkach? Aké
rozdiely sa prejavovali medzi
jednotlivými smermi? [ S ]

10
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„Zo svojho vnútra nenávidím hrdý nacionalizmus, ktorý roztrhá Uhorsko na márne kúsky. (...) V Uhorsku mnohí hovoríme po nemecky a po slovensky, predsa nie sme občanmi Nemecka či Čiech, ale
Uhorska. Nech je uhorskému občanovi dovolené hovoriť a písať ako sa mu páči
po latinsky, slovensky či nemecky. Ale keď rodený Maďar sa nehanbí naučiť sa po
slovensky, nech sa ani Nemec nehanbí naučiť sa maďarský jazyk (...)“ (Pál Magda:
Magyarországnak leírása – Opis Uhorska, 1819)
POMAĎARČOVANIE
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Opíšte na základe tabuľky
etnické zloženie krajín uhorskej koruny! Aké sú rozdiely medzi jednotlivými oblasťami? [ S ]
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Aký je vzťah autora k maďarskému a národnostnému
nacionalizmu? Na akom ideovom základe? [ Ú ]
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Zozbierajte územné rozdiely v etnickom zložení obyvateľstva! Porovnajte svoje dojmy
z obidvoch máp! V akej miere sa
z nich dajú vyvodiť rozdielne závery? Z čoho vyplývajú tieto rozdiely? [ S ]
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Dvojaké zobrazenie etnických pomerov v Uhorsku
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„Pre obnovenie a oživenie slávnej pamiatky našich hrdinov v národe slovenskom rozprávať vám idem, drahí rodáci moji, o najslávnejšom, no bohužiaľ i poslednom bohatierovi uhorského Slovenstva — o Matúšovi Trenčianskom. Nakoľko budú stačiť moje vedomosti o vtedajšom veku a spisovateľská schopnosť, sprítomním vám v zábavnom síce, ale na číročistej historickej pravde a na logike udalostí osnovanom líčení drievnych dejín Matúšovu dumu, vrchol jeho slávy a úžasný jeho pád, aby ste tak uvideli a spoznali tú priepasť bied, do ktorej bol s Matúšovým pádom slovenský národ vsotený. — Lebo keď ho pripravili o samosprávu
a samostatnosť, olúpili o plody viacstoročnej činnosti, poviazali na nohách i rukách, odňali mu i len možnosť vzmužiť sa, vzchopiť sa a zotaviť sa, takže napokon,
keď udusili v ňom už všetku národnú hrdosť, keď ho pripravili o všetky národné
práva, musel sa stať povrheľom tohto sveta, ba politickým popolvárom i vo vlastnej domovine. Sú Slováci, ktorí už ani neveria, že by ten terajší národ „valachov,
pltníkov, drotárov a drevorubačov“ bol mal snáď i nejaký vznešenejší zástoj v dejepise našej milej uhorskej vlasti. A sú Slováci, ktorí už ani neveria, že by určenie
slovenského národa od nepamäti sveta bolo bývalo iné ako večná služba a otroctvo! — Vidíte, drahí rodáci moji, my už tak sme navykli na to naše odveké jarmo
ducha, že si ho už ani nevšímame, ba mnohí z nás myslia, že to tak musí byť. Koža
našej národnej hrdosti už tak otupela, zhrubla a zmozolovateľa, že šidlom treba
do nej pichnúť, aby to do živého zasiahlo. Oj, kedysi to celkom inak bolo!“ (Viliam Pauliny-Tóth [1826–1877]: Matúš Trenčiansky)

143

Čím odôvodňuje autor napísanie diela? Aký cieľ ho vedie? Aká bola úloha prepísania
historickej minulosti? Porovnajte
to s obrazom Matéa Csáka u Imre
Madácha! Aké sú rozdiely? [ Ú ]

14

KULTÚRA OBDOBIA REFORIEM

Prvé kamenné divadlo v Pešti odovzdané roku 1837 a dobový divadelný plagát
Aké úlohy hralo v tomto období maďarské divadelníctvo? Kedy a kde postavili prvé maďarské kamenné divadlo a kedy
postavili v Pešti prvé nemecké kamenné divadlo? V akej miere odzrkadľuje plagát idey doby? [ S ]

15
16

Národné múzeum, ktorého projekty
pripravil vynikajúci architekt doby,
Mihály Pollack
V akom štýle je postavené
múzeum? Zozbierajte obrázky o budovách typických pre
toto obdobie a opíšte všeobecné znaky architektúry v tých časoch! Aká bola funkcia verejných budov postavených v tomto období? [ S ]
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18

Počet židovského obyvateľstva sa v dôsledku
prisťahovalectva v prvej
polovici 19. storočia zvyšoval. V hospodárskom živote hrali Židia významnú
úlohu. Väčšina tých, ktorí
prišli z Haliča, žila v mimoriadne skromných podmienkach. Uhorská šľachta
prijímala Židov rada jednak pre svoj liberalizmus,
jednak pre ich asimilačnú
ochotu.

Aké boli hospodárske kontakty medzi Židmi a ostatnými skupinami spoločnosti? Sledujte pomocou prameňov zmenu
postavenia Židov! [ S ]

19

20

21
22

Ktoré historické svojráznosti
Židov spomína tento prameň? Ako vykresľuje postavenie
Židov v Uhorsku? Vydedukujte
z prameňa, z čoho všetkého obviňovali súčasníci Židov! Zozbierajte Eötvösove argumenty v prospech emancipácie Židov! [ Ú ]

Akému procesu pomáhajú
(a zároveň aj dokazujú) tieto zákony? Konkrétne v ktorých
oblastiach života pomáhajú tieto
zákony? Vysvetlite zákazy v zákone! [ Ú ]

Starobudínska synagóga v r. 1837
V akom štýle postavili synagógu? O čom svedčí tento
štýl a rozmery synagógy? [ Ú ]
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Alegória tolerančného patentu Jozefa
II. Na obrázku vidno aj postavu symbolizujúcu izraelitskú vieru, pretože
panovník roku 1781 zrušil nariadenia obmedzujúce obchodnú činnosť
Židov, ktorí mohli vstupovať aj do
cechov. Boli povinní uzatvárať zmluvy
v latinčine, maďarčine či nemčine.
V roku 1878 im predpísal prijať nemecké mená

„Ale je niečo, čo je ešte smutnejšie: vidíme národ porazený, ale živý po poslednej bitke, národ bez vlasti, ktorý nemá svoje centrum, okolo ktorého by sa
mohol sústrediť, národ, ktorý sa tak líši od ostatných obyvateľov zeme, ktorý stratil
svoje zbrane, predsa ho prenasledujú ako nepriateľa; (...) naráža len na nenávisť,
na nepriateľstvo, ako keby bola na ňom veľká kliatba. Je to smutné, tisíckrát smutnejšie od všetkého, čo môžeme vidieť na tomto svete. A taký národ je židovský
národ! (...)
Večný Žid nie je výmyslom; on žije a trpí. Choď na trh, a kde je najviac ľudí,
kde je hluk najväčší, tam stojí on, pred sebou na stole či na zemi jeho žobrácke
veci, ktoré ponúka hlučne a prosíkajúc; choď na pustu, blízko čárdy, odkiaľ k tebe
prúdia veselé tóny, zhrbený pod ťarchou šliape cez piesok; choď hocikde, od
jednej hranice tejto krajiny po druhú, a nájdeš ho. (...) Vysmieva sa mu húf detí,
a okoloidúci vrhne opovržlivý pohľad na toho, komu by nechcel byť podobný ani
posledný človek. (...)
V Amerike, kde majú Židia všetky občianske práva, a často ako predstavitelia
provincií môžu byť zvolení za parlamentného poslanca v Holandsku a Belgicku,
kde využívajú všetky občianske práva, azda nepreukazujú aj oni lásku k vlasti ako
ostatní občania krajiny? Čo priniesla emancipácia vo Francúzsku? Vo verejných
funkciách, ktoré zastávali, pod zástavami armády, v odboroch vedy, umenia a remesiel za uplynulé štvrťstoročie vyvrátili nepodložené tvrdenia svojich žalobcov;
(...)
Emancipácia Židov bude u nás nastolená aj bez nás. (...) Čas však varuje a mi
nesmieme zaostať. V našom storočí nie sú potrebné výsady, ale sloboda (...)“
(József Eötvös: A zsidók emancipációja – Emancipácia Židov, 1840-41)
„Dovtedy, kým neprijmeme obšírnejšie zákony o postavení Židov, uznášame sa:
§ 1 Všetci Židia, ktorí sa narodili v krajine či v pričlenených častiach, rovnako tí, ktorí získali zákonnou cestou povolenie na tunajší pobyt, ak proti nim sa nevyskytla žiadna výčitka pre nemorálne správanie sa, slobodne môžu bývať v celej krajine a pričlenených častiach, -- s výnimkou banských miest spomínaných
v článku z. XXXVIII z roku 1791 a tých miest, z ktorých sú s ohľadom na bane
a banské inštitúcie vylúčení na základe zákonných zvyklostí.
§ 2 Za jestvujúcich podmienok môžu postaviť továrne aj Židia, môžu obchodovať a vykonávať remeslá či už pre vlastnú potrebu, alebo pomocou učňov
z vlastného náboženstva, a môžu učiť mladých – tie vedy a pekné remeslá, ktoré praktizovali aj doteraz, môžu vykonávať aj v budúcnosti. (...)“ (Článok z. XXIX.
z roku 1840)
„Židia, až na výnimku niektorých rodín, používajú medzi sebou nemecký jazyk; ale preto sme ich nemohli rátať medzi Nemcov. Ale netvoria ani osobitný
národ; lebo teraz sa oddelili len kvôli prenasledovanej viere. Najnovšie sa snažia
predvídavejší izraeliti usilovne učiť a naučiť sa domáci maďarský jazyk. Čo sa týka
emancipácie Židov, naráža to na menej sympatií u širokých más, neoprávnene,
pretože úžerníctvo (...) prisudzované Židom robili aspoň v takej miere, ak nie
viac, aj kresťania, ktorí mali peniaze a obilie (...) Ó, pane, kedy príde kráľovstvo
tvoje? Kedy to bude, že človeka za jeho náboženské presvedčenie nebudú prenasledovať? Kedy kresťania a aj občania našej maďarskej vlasti uznajú, že chyby
pripisované Židom, ak sú vôbec pravdivé, by sme mohli napraviť jedine cestou
emancipácie.“ (Elek Fényes: Magyarország leírása, Opis Uhorska, 1847)
Aké osobitosti postavenia Židov vyzdvihuje prameň? Čo považuje autor za hlavnú príčinu antisemitizmu? [ S ]
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22. Zákonná revolúcia a pokus o konsolidáciu
ZAČIATOK PREMIEN Pre získanie mandátov krajinského snemu v rokoch 1847-1848 nasadili všetky
prostriedky aj dvor, aj opozícia (podplácanie, opíjanie atď.) Pre reformné sily znamenalo úspech, keď Ľudovíta Kossutha zvolili za delegáta Peštianskej stolice. Toto poverenie Kossuthovi umožnilo, aby sa v Prešporku stal vodcom opozície.
V dolnej tabuli bol pomer síl vyrovnaný, preto
Kossuth z taktických príčin zaútočil na administrátorský systém urážajúci aj stavovské práva. Týmto chcel
získať podporu aj zo strany konzervatívcov. Na zasadnutí krajinského snemu sa však napriek tomu nezrodili obsiahle reformy.
Pod vplyvom európskej revolučnej vlny, ktorá vypukla po hladomore, aj konzervatívna väčšina
sa prikláňala k uspokojeniu poddaných ústupkami.
Kossuth túto príležitosť využil. Niekoľko dní potom,
čo prišla správa o parížskej revolúcii do Prešporku,
v snahe predísť vzbure poddaných, pripravil návrh
na podanie s požiadavkami okamžitých reforiem (3.
marec). Na druhý deň dolná tabuľa schválila dokument obsahujúci body z Opozičnej deklarácie (povinné vykúpenie z poddanstva, spoločné znášanie
verejných bremien, ľudové zastúpenie v krajinskom
sneme, zodpovedná vláda, ústava dedičným krajinám). Horná tabuľa a vláda chceli preklenúť kritické
obdobie tým, že naťahovali čas. Avšak po viedenskej
revolúcii (13. marec) a pohyboch v Pešti odsúhlasila podanie aj horná tabuľa (14. marec), a na druhý
deň ho niesla do Viedne loďou delegácia krajinského snemu.
PEŠTIANSKA REVOLÚCIA Po správach o revolúcii vo
Viedni zorganizovalo Mladé Uhorsko – odteraz marcová mládež – 15. marca v Pešti demonštráciu, ktorá
sa rozrástla do revolúcie a zmietla vládu.
Mládež postavila na svoju stranu vysokoškolákov,
potom aj mestské obyvateľstvo a vidiecke masy, ktoré prišli na jarmoky na Jozefa. U Landerera, nedbajúc
na cenzúru, vyhlásili slobodu tlače a vytlačili 12 bodov, ktoré obsahovali ich požiadavky a mobilizujúcu
báseň Sándora Petőfiho Pieseň národa. V popoludňajších hodinách sa k nim pridalo aj vedenie mesta, neskôr aj Miestodržiteľská rada, ktorá sa zľakla, a proti
davu, ktorý smeroval na Budín, nemala odvahu nasadiť vojenskú posádku pozostávajúcu zväčša z talianskych vojakov.
V Pešti založili v záujme udržania poriadku
a ochrany majetku Komisiu pre verejnú bezpečnosť,
v ktorej marcová mládež prepustila vedenie mestským
funkcionárom a liberálnej šľachte. Marcová mládež
spolupracovala s liberálnou šľachtou už aj pred revolúciou i počas nej. Boli si vedomí svojej sily a tak sa
nesnažili získať moc. Zistili, že ich úloha tkvie v tom,
aby liberálnu šľachtu donútili uskutočniť reformy. Vedeli, že s prehnaným radikalizmom by posunuli šľachtu na stranu konzervatívcov.

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 145

VZNIK ZODPOVEDNEJ VLÁDY Štátna konferencia
(rada), ktorá rozhodovala namiesto Ferdinanda V., nechcela prijať návrhy krajinského snemu ani pod nátlakom. Palatín Štefan sa snažil byť sprostredkovateľom, ale neustúpila ani jedna strana. Chcel dosiahnuť
nezvratnú situáciu, obišiel štátnu konferenciu a žiadal od panovníka poverenie riešiť záležitosti Uhorska.
Vzápätí Lajosa Batthyánya vymenoval za uhorského
ministerského predsedu (17. marec).
V zodpovednej uhorskej vláde, ktorá vznikla začiatkom apríla, boli zastúpené všetky smery politického života, od konzervatívcov (Pál Esterházy) až po
liberálnych centralistov (József Eötvös). Väčšinu však
tvorila šľachta nastúpená za Lajosom Kossuthom (Lajos Batthyány, Ferenc Deák, Gábor Klauzál, Bertalan
Szemere). Ako minister financií mal Kossuth kľúčovú
úlohu, ale ako minister dopravy a verejných prác dostal pozíciu aj Széchenyi.
APRÍLOVÉ ZÁKONY Štátna konferencia sa pokúšala
v priebehu marca zrušiť uhorskú samostatnosť v oblasti financií a armády dva razy, pretože tieto oblasti
považovala za základ jednotnej ríše. Vtedy však ešte
nemala na to dostatok síl. Panovník posvätil reformy
vypracované stavovským snemom, ktoré v Uhorsku
položili základy občianskych premien (11. apríl).
Aprílové zákony zrušili výsady feudálneho a stavovského charakteru, oslobodili poddaných. Poddaní sa stali vlastníkmi urbárnych majetkov (poddanský pozemok), a štát prijal záväzok, že zemepánov
odškodní. Krajinský snem však odložil vyplácanie
odškodného na nasledujúci rok. Po rozdelení spoločných pastvín sa stali vlastníkom malých parciel aj
želiari. Zrušili desiatok i zemepanský súd.
Výsledkom aprílových zákonov sa stalo Uhorsko
ústavnou monarchiou. Jeho vládu vymenoval kráľ, ale
bola zodpovedná zákonodarnému zboru. Stavovský
snem vystriedal snem ľudových zástupcov na základe
cenzuálneho volebného práva (majetok, vzdelanie).
(Voľby usporiadali začiatkom leta.) Vyhlásili zjednotenie (úniu) Uhorska a Sedmohradska.
Vzťahy s Rakúskom neupravili jednoznačne – blížilo sa to v podstate k personálnej únii. Uhorsko bolo
späté s ríšou iba prostredníctvom spoločného panovníka. Nevyriešili otázku armády, zahraničné zastupiteľstvá tiež zostali v rukách ríše. Nebolo vyjasnené ani
finančné pozadie armády a diplomacie. Uvoľnenie
konfliktov v oblasti zahraničných vecí, obrany a financií očakávali obe strany od nasledujúcich rokov
a od zmeneného pomeru síl.
Uhorská vedúca vrstva sa nechcela odtrhnúť
od ríše, ale v ústavných pomeroch už nebolo možné uplatňovať ríšske záujmy starými metódami. Výkonná moc sa dostala do rúk zodpovednej uhorskej
vlády, preto spôsobovalo konflikty, že Viedeň považovala naďalej za svoju výsadu riadenie armády
a diplomacie.
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RIEŠENIE OTÁZKY PODDANÝCH Uhorská vláda
v snahe predísť poddanskej vzbure okamžite zaviedla zrušenie nevoľníctva (urbárnych služieb). Chcela tým predísť aj tomu, aby dvor mohol využiť proti
revolúcii masy maďarských i národnostných poddaných. Riešenie otázky však nebolo ľahké. Všetky
vrstvy poddaných očakávali splnenie svojich túžob.
Želiari chceli pôdu, poddaní s pozemkami chceli
získať späť svoje vinice, ktoré prešli do vlastníctva
zemepánov.
Všetky požiadavky vláda nemohla splniť, lebo by
bola riskovala stratu podpory šľachty. Vládni komisári vyslaní na vidiek preto museli použiť namiesto
presviedčania často aj násilie. Vláde sa však podarilo
úspešne predísť väčšiemu spoločenskému výbuchu.
Bolo to tak predovšetkým vďaka tomu, že oslobodenie poddaných sa uskutočnilo v naozaj priaznivých
podmienkach pre poddaných: nestratili časť svojich
pozemkov a nemuseli platiť ani výkupné. V úspechu
však hrali úlohu aj skúsenosti uhorskej šľachty získané vo verejnej správe, ďalej od polovice leta srbský,
potom chorvátsky útok, ktoré podnietili sedliakov zapojiť sa do domobrany.
VYOSTRENIE KONFLIKTOV V priebehu leta urobila
štátna konferencia a rakúske vlády (76. strana) niekoľko pokusov o likvidáciu samostatných právomocí

uhorského ministerstva financií a obrany. Uhorská
vláda sa snažila o rokovanie, ale v otázke dvoch ministerstiev neustúpila. Viedeň nedisponovala potrebnou silou, a teda ani nepoužila otvorené násilie, radšej
sa snažila využiť vo svoj prospech národnosti, ktoré sa
dostali do konfliktu s Maďarmi.
Konflikty sa vyostrili predovšetkým v otázkach armády. Uhorská vláda potrebovala na potlačenie domácej nespokojnosti poddaných a národností, neskôr
aj srbského povstania spoľahlivé vojská. Rakúska vláda však ani po opakovaných žiadostiach Batthyánya
neposlala domov uhorské pluky. Ministerský predseda preto nariadil postaviť desať domobraneckých
práporov, čiže regulárne uhorské vojská (máj 1848).
Týmto krokom ministerský predseda upevnil nezávislú uhorskú štátnosť.
Minister financií Kossuth v záujme zabezpečenia
materiálnych podmienok obrannej pohotovosti urobil takisto dôležité kroky. Uzavrel zmluvu s Peštianskou uhorskou obchodnou bankou o vydávaní samostatných uhorských bankoviek (jún 1848). Zhromaždenie ľudových zástupcov, ktoré sa zišlo v polovici leta (5. júl), na Kossuthov návrh a v obave pred
vonkajším útokom, jednohlasne odsúhlasilo 200 tisíc
nováčikov a peniaze potrebné na ich vybavenie (11.
júl). Konflikt medzi dvorom a uhorskou vládou bol
stále otvorenejší.

Archív
ZAČIATOK PREMIEN

„(...) Áno, veľavážené stavy, som presvedčený, že budúcnosť našej dynastie
je spojená so zjednotením rôznych národov ríše (...) a toto zjednotenie sa môže
uskutočniť len pri rešpektovaní našich národností a uctievaní ústavy. (...)
Rozhodli sme sa, že na základe spoločného znášania bremien si rozdelíme bremená ľudu, ktorý doteraz sám znášal náklady na župnú správu, a o zabezpečení
nových potrieb krajiny sa postaráme podobným spôsobom.

Kossuthova kortešačka roku 1847

1

Aký význam malo zvolenie Kossutha za poslanca v Peštianskej stolici pre krajinu a pre neho samotného? Opíšte na
základe obrazu typické rysy dobového politického boja! [ S ]
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Rozhodli sme sa, že urbárne pomery zrušíme s poskytnutím odškodného,
a tým, že vyrovnáme záujmy ľudu a šľachty, prispejeme ku zvýšeniu šťastia našej
krajiny a upevníme trón Vašej Výsosti.
Nemôžeme ďalej odkladať spočítanie príjmov a výdavkov spojených s uhorským verejným majetkom, ani jeho zodpovedné spravovanie (...)
Sme však presvedčení aj o tom, že zákony schválené v záujme rozvoja nášho
ústavného života a duchovného a materiálneho pokroku nášho národa môžu vstúpiť do života len vtedy, keď ich realizáciou poveríme národnú vládu bez všetkého
cudzieho zasahovania, vládu, ktorá bude zodpovedná ústavnej zásade väčšiny.
Preto pretvorenie nášho kolegiálneho vládneho systému na uhorské zodpovedné ministerstvo považujeme za základnú podmienku a dôležitú záruku každej
reformy.“ (Kossuthov návrh, 3. marec 1848)

2

Čo všetko navrhuje Kossuth? Porovnajte to s Opozičnou deklaráciou! Aký systém
sa rysuje z týchto požiadaviek? Ako vidí Kossuth vzťah medzi Rakúskom a Uhorskom? Čím odôvodňuje svoje názory v tejto otázke? [ Ú ]

„Pripadla nám teraz tá nesmierna úloha, aby sme hnutie viedli múdro, aby
sme opraty zachovali vo svojich rukách, lebo dovtedy môžeme kráčať ďalej
ústavnou cestou, ale ak sa z našich rúk raz vytrhnú, dôsledky pozná iba Boh.“
(Kossuth, 14. marec)
Akú politickú cestu navrhuje Kossuth? Koho chce presvedčiť? Čo im sľubuje? [ Ú ]

„Po zime a jari roku 1847 a po dvoch ťažkých rokoch
hladomor aspoň na niekoľko mesiacov zmenil od základov nepremyslené zvyky [autorka naráža na hojné stravovanie vďaka lacným
uhorským potravinám]. Ako by sme si mohli užívať kráľovského jedla, keď tisíce
a tisíce ľudí zvyknutých na hojnosť chápali menej potravy ako hladovanie? Prirodzene sme sa snažili pomáhať ľuďom podľa svojich možností a v najťažších časoch sme rozdali teplú polievku takmer päťsto ľuďom. Na našich statkoch sme požiadali nielen ženy s kotlami a ohniskami, ale aj kňazov a učiteľov, aby sa zúčastnili na pomoci obyčajnému ľudu; všetci sa zapojili do práce ochotne. V meste
nás oddane podporili mnísi, kňazi, lekári, vojaci, obchodníci, sedliaci i nádenníci, všetci, hoci vo vreckách nemali ani deravý groš. Na dvore nášho domu sa zišlo okolo kotlov na každé poludnie stopäťdesiat mužov rôzneho veku; všetci boli
pokojní, nebolo počuť hlasné slovo, pričom častými návštevníkmi boli aj Cigáni.“
(Terézia Pulszká: Z pamätí uhorskej dámy)

3
Dobová karikatúra o Metternichovom
úteku
Prečo a odkiaľ utekal kancelár Metternich? Akými
prostriedkami zosmiešňuje politika karikaturista? [ Ú ]

4

PEŠTIANSKA REVOLÚCIA

Aké bolo zásobovanie potravinami pred revolúciou?
Aký bol politický význam toho?
Nájdite príklady zo skorších štúdií na podobnú situáciu! Ako
chceli vyriešiť tento problém? [ Ú ]

5

6
Kaviareň Pilvax, odkiaľ sa vydali mladí revolucionári do mesta
Aké spoločenské prostredie predstavuje obraz? Akú úlohu zohrával v úspechu peštianskej revolúcie rozvoj mesta
v 18.–19. storočí? [ Ú ]
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7

Národné
divadlo

Pešť a Budín 15. marca 1848
Porovnajte mestskú štruktúru Pešti a Budína!
Zoraďte do skupín inštitúcie na obrázku! Aké
činitele určovali priestorové rozloženie revolúcie? Ako je možné, že na poludnie sa dav rozišiel
a popoludní sa mohol opäť zísť? [ Ú ]

8

Františkov

„Oduševnení a veriac osudu sme sa vrátili do
kaviarne, ktorá už bola plná mladých ľudí. Jókai
prečítal proklamáciu (12 bodov), ja som predniesol svoju Pieseň národa, obe boli prijaté s ováciami. (...)
V kaviarni sme sa rozhodli, že ponavštevujeme vysokoškolskú mládež a začneme pracovať
z plných síl. Najprv sme išli k medikom. Bola
prietrž mračien, keď sme vykročili na ulicu, a trvalo to do neskorého večera, ale nadšenie je ako
grécky oheň, voda ho neuhasí.
Na dvore lekárskej fakulty Jókai opätovne
prečítal proklamáciu a ja som predniesol Pieseň
národa. Odtiaľto išiel tento neustále sa rozrastajúci dav (...) k inžinierom, potom do seminárov
k právnikom. Právnici vybehli na ulicu, aby kráčali spolu s nami. (...) Najbližšie bola Landererova tlačiareň, išli sme tam. Jókaiho, Vasváriho,
Vidácsa a mňa vymenovali za delegátov, aby sme
obsadili lis. My sme to v mene ľudu urobili a dvanásť bodov a Pieseň národa začali ihneď tlačiť. (...)
Okolo poludnia boli výtlačky hotové, rozdeľovali
sme ich po tisíc medzi ľuďmi, ktorí nám to brali
z rúk s omámenou radosťou. Popoludní o tretej
sme zvolali zhromaždenie na námestie pred múzeom a dav sa rozišiel.
Napriek hustému dažďu sa zišlo pred múzeom
takmer desaťtisíc ľudí, odtiaľ sme išli k mestskej
radnici, aby si dvanásť bodov osvojili aj mešťania a spojili sa s nami. Rokovacia sála sa otvorila a naplnila sa ľuďmi. Po krátkej porade starosta
podpísal v mene mešťanov dvanásť bodov a davu,
ktorý stál dole, to ukázal. Vypuklo obrovské nadšenie. (...)
– Do Budína, do Budína! K miestodržiteľskej
rade! Otvorme Táncsicsovo väzenie! Do Budína!
Takto kričal dav najčastejšie. Konečne sme
zvolili predstavenstvo, ktoré malo v Budíne vyzvať miestodržiteľskú radu, aby okamžite zrušila
cenzúru a Táncsicsa okamžite prepustila na slobodu, a aby vojsku nariadila nezasahovať v žiadnom prípade do našich záležitostí. (...)
Predstavenstvo v sprievode aspoň dvadsaťtisíc ľudí prešlo do Budína k miestodržiteľskej rade
a predložilo svoje požiadavky. Veľavážená rada
bola bledá a ráčila sa triasť, ale po päťminútovej
porade súhlasila so všetkým. (...) Uväzneného spisovateľa previezla masa s veľkou slávou do Pešti.“
(Z Petőfiho denníka, 15. marec 1848)
Pripravte tablo pomocou mapky Pešti z roku
1848! Vyznačte na ňom najdôležitejšie miesta revolučných udalostí a ich hlavných aktérov! [ P ]

12 bodov na dobovej tlači

9
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Porovnajte požiadavky s Opozičnou deklaráciou! Kedy
vytlačili tento leták? Z čoho to usudzujete? [ S ]
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Prvé uhorské zodpovedné ministerstvo (vláda). Lajos Batthyány – predseda vlády, Bertalan Szemere – vnútro, Pál Esterházy – minister pri kráľovej osobe, Gábor Klauzál – poľnohospodárstvo a priemysel, Lajos Kossuth
– financie, Lázár Mészáros – obrana,
István Széchenyi – verejné práce, József Eötvös – náboženstvo a školstvo,
Ferenc Deák – spravodlivosť
Ktoré skupiny uhorského
politického života boli zastúpené vo vláde a v akom pomere? Aký zámer sa odzrkadľuje
v zložení vlády? [ Ú ]

„C. a K. výsosť! Stav Uhorska vyvoláva v tomto momente také obavy, že skutočne sa treba pripraviť každý deň
na poľutovaniahodné výbuchy. (...) V tomto nesmierne
nebezpečnom stave hľadá útek každý vo vytvorení zodpovedného ministerstva.
(...)
Ja by som len krátko predložil tri spôsoby, ktoré sa ešte dajú v Uhorsku realizovať ako jediné, keď chceme dospieť do cieľa. Prvý tkvie v tom, aby sa z krajiny
stiahla celá armáda, aby sa ponechala skaze a nečinne sa ľudia prizerali, ako sa
podpaľuje, pustoší, ako ide do boja šľachta so sedliakmi!
Druhý spôsob by bol gróf Batthyány, ktorý je zatiaľ jedinou možnou osobnosťou na vyjednávanie o návrhu zákona a na záchranu, čo sa zachrániť dá (...)
Tretí spôsob: po dočasnom prepustení palatína okamžite vymenovať kráľovského komisára s plnými právomocami, pána nad životom a smrťou, ktorý by mal
byť vyslaný v sprievode vojska do Prešporka, kde by krajinský snem skutočne rozpustil, potom by odišiel do Pešti a pokračoval by vo vláde železnej päste dovtedy,
kým by to bolo potrebné.
Prvý spôsob, poviem úprimne, sa nezhoduje s mojimi emóciami, po prvé preto, lebo, aby som to tak povedal, je to nemorálne a nehodné žiadnej vlády, (...)
dôsledky by mohli byť škodlivé aj v iných provinciách.
Druhý spôsob je dobrý a ešte môže pomôcť, hoci v prvej minúte sa zdá, že
ide o odtrhnutie, predsa je to jediná záruka v tomto momente na udržanie krajiny,
predpokladajúc, že ministri, ktorí majú byť vymenovaní, sú ešte pánmi hnutia
(...)
Tu však musím Vašu Výsosť ako verný služobník štátu upozorniť na veľmi dôležitú okolnosť: čo sa stane, keď dohoda bude neúspešná, a gróf Batthyány by bol
odhodlaný riskovať všetko, podať demisiu atď. (...) v takomto prípade musíme byť
pripravení na ozbrojené vystúpenie proti prešporskej mládeži a azda aj šľachte,
ktorá by mohla demonštrovať na Dunaji či na ceste do Viedne (...)
Takto by zostal už iba tretí spôsob, ak ho chcú a ak ho sú schopní uskutočniť!
Tento spôsob by však bolo dobré nasadiť hneď.“ (Návrh palatína Štefana panovníkovi, 24. marec 1848)

10

VZNIK ZODPOVEDNEJ
VLÁDY
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Pripravte osnovu o troch
spôsoboch
predložených
palatínom! Uveďte výhody aj
nevýhody! O čom chcel palatín
presvedčiť vládu? Prečo sa rozhodli za jeho návrh? [ P ]

11
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APRÍLOVÉ ZÁKONY

12

„Čl. III O vytvorení nezávislého zodpovedného ministerstva
§ 3 Jeho Výsosť a v jeho neprítomnosti kráľovský miestodržiteľ palatín vykonávajú moc v zmysle zákonov prostredníctvom nezávislého uhorského ministerstva,
a všetky nariadenia, rozkazy, uznesenia a vymenovania sú platné iba vtedy, keď
ich podpíše aj jeden z ministrov sídliacich v Pešť-Budíne.
§ 4 Každý člen ministerstva je zodpovedný za všetky oficiálne postupy.
§ 5 Všetky záležitosti, ktoré doteraz patrili alebo mali patriť pod uhorskú kráľovskú dvornú kanceláriu, kráľovskú miestodržiteľskú radu, kráľovskú pokladnicu,
rátajúc do toho aj baníctvo, a všeobecne v každej občianskej, cirkevnej, finančnej, vojenskej a vôbec obrannej záležitosti Jeho Výsosť bude praktizovať výkonnú
moc výlučne prostredníctvom uhorského ministerstva.
§ 8 Nasadenie uhorskej armády mimo územia krajiny, rovnako obsadzovanie postov na vojenských úradoch bude vykonávať Jeho Výsosť podľa § 13 s podpisom zodpovedného uhorského ministra vymenovaného ku kráľovskej osobe
(...)
§ 14 Ministerstvo bude mať okrem postu určenom v § 13 na kontakt s Jeho
Výsosťou, nasledujúce oddelenia: a) vnútorné veci, b) financie, c) verejné práce a dopravné prostriedky a plavba, d) poľnohospodárstvo, priemysel a obchod,
e) náboženstvo a verejné školstvo, f) spravodlivosť a milosť, g) národná obrana
(...)“

13

„Čl. IV O každoročnom zasadaní krajinského snemu
Krajinský snem bude zasadať každý rok v Pešti, na každoročné zasadanie zvoláva Jeho výsosť stavy krajiny každý rok, ak to podmienky dovoľujú, na zimné
mesiace.
§ 5 Jeho výsosť má právo zhromaždenie predĺžiť i ukončiť, dokonca krajinský
snem pred uplynutím troch rokov rozpustiť, a vtedy vypísať nové voľby poslancov.
Ale v tomto poslednom prípade sa rozhodne o zvolaní nového krajinského snemu
tak, aby sa zišlo do troch mesiacov od rozpustenia predchádzajúceho.
§ 6 Ročné zasadnutie nemožno ukončiť bez predloženia zúčtovania rozpočtu
predchádzajúceho roku a predloženia rozpočtu na budúci rok, a bez hlasovania
o nich, ani sa nemôže bez toho krajinský snem rozpustiť.“

14

„Čl. V O voľbe delegátov krajinského snemu na základe ľudového zastúpenia:
§ 1 Nemožno odňať politické práva tomu, kto takéto práva v doterajšej praxi
mal, (...) všetci, ktorí mali doteraz v župách a na slobodných územiach právo hlasovať, toto právo sa im ponecháva.
Okrem toho:
§ 2 Každý, kto sa narodil v krajine a na pričlenených územiach, alebo je domestikovaný a má aspoň 20 rokov, a nie je pod dozorom otcovským, tútorským
či gazdovským, ani trestaný za neveru, pašovanie, rabovanie, vraždu a podpaľačstvo, s výnimkou žien, bez rozdielu zákonného vierovyznania je voličom:
a) tí, ktorí v slobodných kráľovských mestách alebo v usporiadaných dedinách
s radnicou majú vo výlučnom vlastníctve či vo vlastníctve s manželkami a maloletými deťmi dom či pôdu v hodnote 300 strieborných forintov, v iných obciach zasa
¼ pozemok v doterajšej podobe urbárneho pozemku, alebo pozemok rovnakej
rozlohy,
b) tí, ktorí ako remeselníci, obchodníci, továrnici sú usadení, ak majú vlastnú
dielňu, obchodný sklad či továreň, a keď sú remeselníci, tak sústavne pracujú
s jedným pomocníkom,
c) tí, ktorí síce nepatria do hore uvedených skupín, ale sú schopní preukázať
ročný priemerný príjem zo svojich pozemkov či kapitálu vo výške 100 strieborných forintov,
d) nezávisle od príjmov vedci, chirurgovia, advokáti, inžinieri, akademickí
umelci, učitelia, členovia uhorskej vedeckej spoločnosti, lekárnici, duchovní, pomocní kňazi, obecní richtári, učitelia v tých volebných obvodoch, kde majú trvalé bydlisko,
e) tí, ktorí boli doteraz mestskí občania, i keď nemajú hore uvedené schopnosti.
§ 3 Každého, kto je volič, možno zvoliť, ak dosiahol 24. rok svojho života, a je
schopný vyhovieť zákonnému nariadeniu, podľa ktorého jazykom zákonodarstva
je maďarčina.“

Zozbierajte právomoci uhorského ministerstva! Čo chápe text pod zodpovedným ministerstvom? Ako nazývame takto
vzniknutý štátny systém? Preskúmajte vzťahy k panovníkovi a Rakúsku! [ S ]

Pripravte na základe textu
zákonov obrázok o štátnom zriadení Uhorska! Opíšte
a hodnoťte vzťah medzi vetvami
moci! Načrtnite volebný systém!
Porovnajte uhorský systém so
západnými systémami, ktoré ste
spoznali! [ P ]
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„Čl. z. VII O zjednotení Uhorska a Sedmohradska
Uznášame sa na plnom zjednotení Sedmohradska patriaceho k uhorskej korune s Uhorskom pod spoločnou vládou, s požiadavkou národnej jednoty a právnej
rovnosti, v záujme dvoch bratských krajín, pričom súčasné udalosti vyžadujú ich
spoločné zastúpenie v krajinskom sneme (...)“

15

„Čl. z. XVIII Tlačový zákon
Predchádzajúce vyšetrovanie sa ruší naveky a znovu sa zavádza sloboda tlače,
čoho zárukami sú tieto dočasné nariadenia:
§ 1 Svoje myšlienky môže zverejňovať a rozširovať v tlači každý slobodne.
§ 30 Keď noviny vychádzajú denne, skladá sa zábezpeka vo výške 10 000
forintov, keď zriedkavejšie, tak 5 000 forintov v hotovosti alebo formou zmenky
vypísanej na pozemok (...)“

16

„Čl. z. XXII O národnej stráži
Ochrana osobnej a majetkovej bezpečnosti, verejného pokoja si vyžaduje súčinnosť obyvateľov krajiny;
§ 1 Každý obyvateľ, ktorý má v mestách, v usporiadaných obciach dom, pozemok v hodnote 200 forintov, v iných obciach polovičný pozemok alebo pozemok s podobnou rozlohou, alebo keď takýto pozemok nemá, ale má ročný čistý
príjem vo výške 100 forintov, od dvadsať do päťdesiat rokov, ak nie sú pod tútorstvom, sú povinní sa zapísať do národnej stráže a plniť službu so zbraňou v ruke.“
(Z aprílových zákonov, 11. apríl, 1848)

„Čl. z. VIII O spoločnom znášaní bremien
Každý obyvateľ Uhorska a pričlenených území znáša verejné bremená bez
rozdielu rovnako a úmerne.
Čl. z. IX O zrušení služieb (robota), dežmy a finančných platieb, poskytovaných doteraz na základe urbáru a náhradných zmlúv.
Služby (robota), dežmy a finančné platby, poskytované doteraz na základe urbáru a náhradných zmlúv rátajúc od vyhlásenia tohto zákona sa rušia naveky.
§ 1 Zákonodarný zbor sa uznáša odškodniť súkromných zemepánov (...)
§ 2 Jeho výsosť predloží prostredníctvom uhorského ministerstva pred nasledujúci krajinský snem podrobný návrh zákona o takom spôsobe odškodnenia súkromných zemepánov, aby sa im vyplatila kapitálová čiastka v hodnote doterajšieho urbáru (...)
3.§. Proti statkárovi, k pozemku ktorého bol viazaný pred vyhlásením tohto
zákona urbár, s výnimkou zmeniek vyplývajúcich z obchodných pomerov, iné
dlžobné pohľadávky vypovedať nemožno a môžu byť exekútorsky vymáhané
len v prípade neplatenia zákonných úrokov.“ (Z aprílových zákonov, 11. apríl
1848)

dobrovoľné
výkupné

povinné výkupné

platí poddaný
podľa slobodnej
dohody

platí poddaný
určenou cenou

dolná tabuľa schvaľuje
1832-1836
zákon 1840
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výkupné
s odškodnením
od štátu

platí štát

Opozičná deklarácia
1847

Aké problémy nadhodila
únia so Sedmohradskom?
Ako ich chceli riešiť? Aké sú prekážky slobody tlače? S akým cieľom založili národnú stráž? Aké
je spoločenské zloženie národnej stráže? [ S ]

17

18

USPORIADANIE OTÁZKY
PODDANÝCH
O zrušení ktorých šľachtických výsad hovoria tieto zákony? Akým spôsobom sa uskutočnilo zrušenie nevoľníctva?
Vysvetlite, prečo je oslobodenie
okamžité a odškodnenie oneskorené! Aké výhody poskytuje § 3
a prečo ich šľachta potrebovala?
[S]

19

20

Pamätný obraz o oslobodení poddaných
Čo vyjadruje obraz? V akej
miere sa v ňom odzrkadľuje
politické myslenie v období reforiem? [ S ]

21

Myšlienka zrušenia nevoľníctva v období reforiem
Vyhodnoťte tri predstavy na
pozadí dobových pomerov
v Uhorsku). [ S ]

22
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poddaní s pozemkami

želiari

pomer želiarov a poddaných s pozemkami

priemerná veľkosť pozemkov
v pomere k celému pozemku

23

Aké problémy vznikli po
oslobodení poddaných? Aké
mali príčiny? Čo je podľa autora zdrojom problémov? Aký je
vzťah autora k oslobodeniu poddaných? [ Ú ]

„V našej župe, takisto v susednej župe sa rozdeľujú spoločné pasienky a lúky
oslobodeným poddaným, kerecsenskí poddaní obsadili celú lúku pána Vidosa, kde vyhnali svoj dobytok, nedovolia ich rozorať, na naše pozemky však nevyháňajú, v Puszta-Mogyoróde obsadili takmer celý les, ktorý pripadal pánom,
(...) v Keresztúre tamojšieho opáta vyhnali jeho poddaní, jeho majetok obsadili, avšak pán László T. Csányi (neskorší vládny komisár v Zadunajsku) ho doviedol späť a iniciátorov tvrdo potrestal. Priznávam, že oveľa viac sa teraz bojím,
ako zo začiatku, lebo každý človek nosí pištoľ a život človeka nie je dosť v bezpečí, ale príčinou týchto prípadov je skôr nedbalosť neporiadnych župných úradníkov, ktorí nedbajú na efektívne nariadenia župy a ministerstva, ani v najmenšom si nesplnili svoju povinnosť. Bože môj! Prečo berú na seba takíto nemožní
ľudia funkciu? (...)“ (Z listu kasnára Alajosa Somogya svojmu pánovi Felixovi Gerliczymu, 5. máj 1848)

robota

v pomere
k pozemkom
vinice

majerské oráčiny

dežma,
dar, fúra
viničná dežma

statkár

spoločné pastviny, lesy a vody

24
25

Zmeny stavu pozemkov v prvej polovici 19. storočia
Ktorý proces prezentuje táto kresba? Aké
hospodárske a spoločenské dôsledky
mohli mať zobrazené procesy? [ S ]

služby rušené vykúpením
pôda do občianskeho vlastníctva statkárov
pôda do občianskeho vlastníctva poddaných

Oslobodenie poddaných
roku 1848
Čo bolo podstatou oslobodenia
poddaných z hľadiska
vlastníckych pomerov
a služieb? Aké konflikty vznikli po oslobodení poddaných?
Porovnajte uhorské
riešenie s ostatnými
medzinárodnými postupmi, o ktorých ste
sa učili! [ Ú ]

VYOSTRENIE KONFLIKTOV

Maďarská karikatúra o vláde Batthyánya

26

27

Akú situáciu vyjadruje karikatúra? Ktorý smer uhorského politického života mal takýto názor? Naplánujte karikatúru
o vláde zo zorného uhla viedenského dvora a s cieľom popularizovať vládu! [ P ]

Na čo vyzýva poslancov
Kossuth? V akej miere je
odhlasovanie požiadavky míľnikom? Aké udalosti prispeli
k tomu, že krajinský snem odhlasoval návrh zákona? Čo myslel
Kossuth pod „uznania hodnými
požiadavkami“? Vymenujte rečnícke prostriedky, ktoré Kossuth
používa! [ S ]
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„Páni! Keď vystupujem na rečnícky stupienok, aby som vás vyzval na záchranu
vlasti, neskutočná nádhera tejto chvíle mi stláča hruď.
Cítim sa, akoby mi Boh dal do rúk hoboj, ktorý, keď zaznie, podnieti mŕtvych,
aby, ak sú naozaj vinní či slabí, prepadli sa do večnej smrti; ale ak ešte majú
v sebe životnú silu, sa prebudili do večného života! Páni! Takto je teraz národ vo
vašich rukách; Boh vám dal dnešným rozhodnutím do rúk osud národa, ale vám
dal do rúk aj smrť národa. Vy sa dnes rozhodnete. Ale práve preto, lebo táto chvíľa
je taká výnimočná, nesiaham po krasorečnení (...)
(...) Ja vás, páni, vyzývam týmto na prijatie uznesenia (všeobecné napätie, hlasné zvolávanie “počujme!“), vyzývam vás na toto uznesenie: vyrieknite, že národ
je odhodlaný (...) na obranu svojej koruny, slobody, samostatnosti a prijať aj tie

2011.06.14. 14:21

III. Obdobie reforiem a revolúcií (1820–1849) /
va

H a l i č

k r

Dolné
j

Viedeň

Rakúsko

, fins
r ancie

ana

o

v

s

a

Tis

t

v

o

Pešť

h

únia

U

ersko

K

k

ľ

o

Šta
j

obr

á

é

uk

na

Sedmohradsko

ra

Maruša

ko

át

njs

sk

o

V o
j

Chorv n s k
á
e

T

Olt

Dráva

U

S l a v ó n
i a
p o h r
a n
i č
n á

R

E

C

K

Á

Uhorsko v lete 1848
ť

Du

ovina

M ora

B

y

o b l

R

Í

Územie sedliackych
hnutí

s

Če

ch

153

a

Š

A

Územie srbského
povstania

najväčšie obete, a neprijme žiadnu dohodu, ktorá by v akejkoľvek, hoci aj malej
miere narúšala samostatnosť a slobodu národa (silné výkriky: »Tak je!«), ale všetky, uznania hodné požiadavky voči každému je pripravený splniť naveky, aby dosiahol mier, alebo aby odrazil útok, ak to bude potrebné! Splnomocňujete teda
vládu, aby v prípade potreby postavila 200 000 zbraní. (...)
Priamo preto (...) slávnostne žiadam, aby poslanecká snemovňa súhlasila
s 200 000 vojakmi a financiami potrebnými na ich vybavenie (vtedy Pál Nyáry vyskočil a pravicu zdvihol na prísahu. Tak vykríkol: »Poskytneme!«, a celá snemovňa sa postavila a rovnako kričala: „Poskytneme, poskytneme!“)
Páni, čo som chcel povedať, je to, aby ste nebrali túto požiadavku zo strany
ministerstva ako vyslovenie dôvery voči nemu! Nie! Chceli sme dať hlasovať o záchrane vlasti...
To som chcel žiadať, ale vy ste sa postavili; a ja – skláňam sa pred veľkosťou
národa! Poviem len: toľko energie pri uskutočnení, koľko vlastenectva pri schvaľovaní predlohy, a Uhorsko neporazia ani pekelné brány! (neprestávajúce nadšenie, volanie na slávu)“ (Kossuthov prejav na zasadnutí krajinského snemu 11. júla
1848)

Akým problémom musela čeliť Batthyányova vláda
v priebehu leta? Aké odpovede
nachádzalo uhorské vedenie? [ Ú ]

Nové uhorské peniaze: forint
Na základe obrázku povedzte, o vyriešení ktorej
otázky sa rozhodlo uhorské vedenie takto! Prečo vydávali zo
začiatku bankovky s nízkou nominálnou hodnotou? [ Ú ]

28

29
30

Srbský patriarcha Rajačič verbuje vojakov, a útok srbských povstalcov proti
Bielemu kostolu
Aké fakty možno zistiť na
dvoch obrázkoch? Čo charakterizovalo srbské povstanie?
Porovnajte oba obrazy podľa cieľov a prostriedkov! [ Ú ]

32

Hľadiská

V priebehu dvoch desaťročí v období reforiem sa začali obrovské zmeny. Občianske premeny šľachty v oblasti hospodárstva a životného štýlu pokročili, dosiahli mnohé výsledky na zasadnutiach krajinského snemu od
otázky jazyka až po zakladanie tovární. A čo je azda ešte dôležitejšie: otázky, ktoré stáli pred krajinou, prediskutovali a získali väčšinu spoločnosti v prospech reforiem. Je však pravdou aj to, že reformy nepriniesli v krajinskom sneme prielom, udalosti sa urýchlili až pod vplyvom revolúcie.

31

Prediskutujte vzťah medzi reformami a revolúciou! V akej miere na seba nadväzujú, v akej miere sa podmieňujú a nakoľko sú úspešné krátkodobo a dlhodobo? [ S ]
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23. Organizácia obrany
NÁRODNOSTNÁ OTÁZKA Národnostné obyvateľstvo krajiny prijalo výsledky revolúcie 1848 s nadšením, pretože sa vzťahovali aj na nich, najmä zrušenie
nevoľníctva. Ich vodcovia zvolávali zhromaždenia
(Slováci do Liptovského Svätého Mikuláša, Srbi do
mesta Sremski Karlovci, Rumuni do Blaju), na ktorých
sformulovali svoje predstavy o ďalšom národnom
vývoji. Na zhromaždeniach prijali manifesty, v ktorých zakotvili požiadavku získať osobitné práva ako
národnosti (najvyšší stupeň: národnostná autonómna
oblasť).
Uhorská vláda zabezpečovala pre národnosti všetky individuálne slobody, ktoré poskytla aj Maďarom,
ale – vychádzajúc z myšlienky jedného politického
národa – odmietala poskytnúť kolektívne práva, napr.
autonómiu. V období národného prebudenia napätie
skôr rástlo, kompromisy boli nemožné. Vodcovia národností, ktorí sa dostali do konfliktu s maďarskými
snahami, hľadali oporu u viedenského dvora, ktorý
ani nešetril sľubmi.
Tam, kde uhorská vláda bola schopná uskutočniť
oslobodenie poddaných (Slováci, Rusíni, Rumuni),
národnostní vodcovia si nedokázali získať masy národnostných roľníkov. Sily skupín inteligencie stačili
iba na menšie akcie. Tam však, kde uhorská vláda
nemala na to dosah (Chorvátsko, Sedmohradsko),
vodcovia národností mohli spojiť boj za požiadavky
poddaných so zápasom o národnú samostatnosť.
Dobrým príkladom sú Rumuni. Kým sa Rumuni žijúci na území s uhorskou verejnou správou neobrátili
proti revolučnej vláde, v Sedmohradsku vypuklo rumunské ľudové povstanie. Rumunská vedúca vrstva,
ktorá bola proti únii, podobne ako to robila uhorská
šľachta v období reforiem, spojila rumunské národné
požiadavky s oslobodením poddaných. Tak sa jej podarilo postaviť za seba rumunských roľníkov. Národné zhromaždenia v Blaji predkladali zo začiatku tiež
hlavne požiadavky súvisiace s poddanstvom.
Uhorská vláda musela čeliť ozbrojeným národnostným vzburám už v lete 1848. Na územiach
so zmiešaným obyvateľstvom viedli často ku krvavým
zrážkam. Občianska vojna s národnosťami neskôr
splynula s domobraneckou vojnou.
SRBSKÉ POVSTANIE A CHORVÁTSKY ÚTOK Ozbrojené boje sa začali srbským povstaním. Cirkevnú autonómiu Srbov ústavná uhorská vláda nechcela zrušiť, ale prihraničná oblasť sa mala dostať pod uhorskú kontrolu. Srbi žiadali autonómiu, čo Kossuth odmietol. Vzápätí na kongrese v meste Sremski Karlovci (máj 1848) predložili požiadavku samostatnej srbskej provincie – Vojvodiny, ktorá by zahŕňala v sebe aj
územia s maďarským, nemeckým a rumunským obyvateľstvom. Srbi dostali podporu od cisárskej vlády
a zo Srbska sa k nim pripojili tisícky dobrovoľníkov.
Viedeň sľúbila Srbom vytvorenie autonómnej Vojvodiny. Srbi preto povstali proti uhorskej vláde a napad-
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li niektoré dediny v južnom Uhorsku so zmiešaným
obyvateľstvom (jún 1848).
Autonómiu Chorvátska, ktoré malo stavovskú krajinskú samostatnosť, vláda bola ochotná uznať. Dvor
však postavil do čela Chorvátska bána Jelačiča, ktorý sľúbil viac: v rámci ríše s Uhorskom rovnocennú
chorvátsku provinciu. Tým postavil na svoju stranu
väčšinu Chorvátov. Jelačič videl budúcnosť Chorvátov
v rámci ríše, a žiadal, aby sa Uhorsko zrieklo samostatnej obrany a financií, pretože to ohrozovalo tento
celok.
Po porazení revolúcií v Taliansku a Čechách Viedeň sa rozhodla nasadiť proti Uhorsku chorvátske sily,
pretože vlastné ešte stále nemala. Na návrh rakúskej
vlády cisár nariadil – bez súhlasného podpisu uhorského ministra – zrušenie samostatného uhorského
ministerstva obrany a financií (31. august 1848).
Uhorská vláda to neprijala, vzápätí Jelačičove vojská
prekročili rieku Drávu, ktorá tvorila hranicu medzi
oboma krajinami (11. september 1848).
Väčšina v krajinskom sneme potom, čo rakúska
vláda opätovne odmietla rokovania, bola za začatie
boja. Na protest odstúpil Lajos Batthyány, no zostal
v úrade, avšak na Kossuthov návrh k nemu postavili orgán, ktorý riadil ozbrojený boj: Celoštátny výbor
obrany (CVO). Uhorské vedenie teda v záujme ochrany revolučných vymožeností bolo ochotné začať boj
za slobodu. V záujme úspechu tohto boja a získania
poddaných priniesla šľachta ďalšiu obeť. Pred blížiacimi sa oberačkami zrušili dežmu z hrozna, pravda so
štátnym odškodným (15. september).
Jelačičova armáda postupovala pozdĺž južného
brehu Balatonu. Nedisciplinované jednotky rabovali,
čo viedlo k ľudovému povstaniu. Tieto povstalecké
sily odrezali spojenie Jelačiča s Chorvátskom. Uhorské pluky ustupovali, mnohí vysokí dôstojníci opustili
armádu, lebo boli verní svojej dôstojníckej prísahe
a nechceli bojovať proti Ferdinandovi V.
Palatín Štefan chcel osobne presvedčiť bána, aby
sa zastavil, no tento pokus sa nepodaril. Palatín nechcel ísť do otvoreného konfliktu ani so svojou rodinou (Habsburgovci), ani s Uhorskom, preto z funkcie odstúpil. Podmaršal Móga na čele uhorských vojsk, na nátlak Batthyánya, ktorý dorazil s novými prápormi domobrancov, postavil sa zoči-voči Jelačičovi,
a 29. septembra pri obci Pákozd zvíťazil. Bán požiadal o trojdňové prímerie, ktoré využil na to, aby ustúpil smerom k Viedni. Význam bitky pri Pákozde tkvie
v tom, že poskytla čas na vybudovanie uhorskej vojenskej sily.
ÚTOK CISÁRSKEJ ARMÁDY Móga prenasledoval Jelačiča, ale na rakúskych hraniciach sa zastavil. Kossuth, ktorý stál od októbra na čele CVO s výkonnými
právomocami, dal Mógovi príkaz, aby podporil ďalšiu viedenskú revolúciu, ale už bolo neskoro (6. október). Vojská Windischgrätza [vindišgrec], ktoré na-
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stolili poriadok v Čechách, dorazili, a uhorskú armádu, ktorá vstúpila na rakúske územie, porazili (Schwechat, 30. október). Šanca spolupracovať s revolučnou
Viedňou zostala nevyužitá.
Potlačenie viedenskej revolúcie a výmena panovníka (2. decembra 1848 donútili Ferdinanda V. odstúpiť a za cisára vyhlásili Františka Jozefa) poskytli Uhorsku čas na ďalšie zbieranie síl. V decembri sa však začal proti Uhorsku všeobecný útok. Hlavné cisárske
sily (asi 50 000 vojakov) pod velením Windischgrätza
postupovali pri Dunaji smerom na Pešť. Proti nim stála tzv. hornodunajská armáda, ktorá sa práve tvorila.
Kossuth postavil do čela hlavných uhorských síl mladého Artúra Görgeyho, ktorý slúžil kedysi ako dôstojník cisárskej armády. Kossuthovu dôveru získal Görgey predovšetkým rozhodnosťou v bitke pri Schwechate.
Görgey pred presilou ustúpil, CVO medzitým vyvinul obrovské úsilie na postavenie nových vojsk
(verbovanie, organizovanie výroby zbraní atď.). Kossuth sledoval Görgeyho činnosť s rastúcou nedôverou, pretože hlavný veliteľ obchádzal bitku s cisárovou armádou, aby jeho vznikajúce vojsko neutrpelo
rozhodujúcu porážku. Politik Kossuth však očakával
víťazstvá, ktoré mali posilniť odhodlanie krajinského
snemu v zápase proti dynastii. Görgey vzdal hlavné mesto bez boja (4. január), čím však zachránil
svoju armádu a nezničil sa ani Pešť-Budín. Potom,
čo Windischgrätz odmietol prijať delegáciu krajinského snemu, Kossuth dosiahol, aby parlament
a vládu (CVB) presťahovali do Debrecínu a vojenský priemysel do Veľkého Varadína. Boj tak mohol
pokra-čovať.
SEDMOHRADSKO – KĽÚČ K POKRAČOVANIU
VOJNY Cisárske vojská umiestnené v Sedmohradsku
sa otvorene postavili proti uhorskej vláde (október
1848). Slabú uhorskú armádu napadli smerom od
južného Sedmohradska (Sibiň). Vyzbrojili vzbúrených
rumunských sedliakov (rumunských vodcov získali
prísľubom samostatnej provincie). Rumunskí sedliaci
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a pohraničníci prepadli uhorské kaštiele a dediny. Cisárske oddiely dorazili koncom jesene (17. november)
do Kluže. Až sikulské povstanie im zabránilo v tom,
aby pokračovali smerom k novému stredisku revolúcie, do Debrecína.
Hrdinský odpor Sikulov sa zúžil na územie tzv.
Troch stolíc (rodisko slávneho Árona Gábora), pretože nemali podporu. Kossuth postavil do čela sedmohradských uhorských síl poľského generála Jozefa Bema (29. november), ktorý bol veteránom poľského povstania z roku 1831, a v októbri riadil obranu
revolučnej Viedne. Bem využil aj čerstvé sily z Uhorska a prešiel do protiútoku. Do marca 1849 vytlačil
zo Sedmohrdska Rakúšanov a ruské vojská, ktoré im
prišli na pomoc. Rumunské povstanie zatlačil na oblasť Apusenských vrchov, ale proti rumunským povstalcom nepoužil násilie. Sedmohradsko pod uhorskou kontrolou poskytovalo vláde v Debrecíne pevné zázemie.
HORNOUHORSKÁ VÝPRAVA Görgey sa po opustení
Pešti presunul cez Vacov do Horného Uhorska, aby
odviedol Windischgrätzovu pozornosť od napadnutia Debrecínu. Tento plán vyšiel, Windischgrätz začal
prenasledovať Görgeyho veľkými silami.
Hornodunajská armáda prežívala vnútornú krízu.
Pre beznádejnú situáciu a po abdikácii Ferdinanda V.
(2. december) niekdajší cisárski a kráľovskí dôstojníci zneisteli. Mnohí opustili armádu. V snahe udržať
svojich dôstojníkov, vydal Görgey 5. januára 1849
vo Vacove manifest, v ktorom zdôraznil, že boj je zákonný, a dištancoval svoju armádu od každého radikálneho kroku, ktoré by boli presahovali aprílové zákony. V neustálych bojoch sa ustupujúce Görgeyho
jednotky pretvorili na údernú regulárnu armádu. Po
ťažkých bojoch táto armáda prešla cez priesmyk Branisko, ktorý bránili cisárske vojská (5. február 1849),
a dostala sa do údolia rieky Hornád. Po tomto víťazstve sa mohol Görgey otočiť na juh a spojiť sa s uhorskými vojskami zhromaždenými pri Tise pred Debrecínom.

Archív
„A keby sme nepovstali jedine my, teraz, keď sa búri
každý národ, každý čestný človek by nás opľul, opovrhoval by nami Pánboh, ktorý nám zaslal deň slobody, potom by na nás opäť prišli páni palicami, bičmi a ostrohami, a ubíjali by nás, udierali naše telá a pichali
by do nás, kým by sme neomdleli. Ako teda máme povstať? Najprv musíme zdvihnúť naše spravodlivé a oprávnené slová za našu národnú slobodu, čiže za takú
slobodu, ktorá je slobodou pre každého Slováka (...) Pravda, odvtedy, čo sa panská moc zrútila, počúvate veľké sľuby, Slováci, o slobode a úľavách, a je isté, že
z mnohých hľadísk by sa zlepšilo vaše postavenie, ale je inou otázkou, či to nestratíte o 2 či 3 roky? Musíte sa teda postarať o to, aby táto sloboda, ktorú vám prináša doba, zostala slobodou neporušene aj pre vašich potomkov. Túto slobodu dokážeme pre seba zabezpečiť len vtedy, keď postavíme na jej stráž celý slovenský
národ. Lebo jeden človek nemôže urobiť nič, ale jeden národ môže urobiť veľmi
veľa. Spoznajte teda samých seba, Slováci, aby ste sa čím skôr spoznali ako jediný obrovský národ a ako takýto jednotný národ vystúpili pred celú krajinu a celý
svet.“ (Z výzvy slovenského evanjelického kňaza Jozefa Miloslava Hurbana k Slovákom, apríl, 1848)
NÁRODNOSTNÁ OTÁZKA
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Čo je podstatou Hurbanových požiadaviek? Aká
je súvislosť medzi národnými
a spoločenskými požiadavkami?
Aká je príčina? O čom svedčí
Hurbanovo povolanie? [ S ]
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Národnostná otázka 1848–1849
Ktoré národnosti sa vzbúrili masovo? Aké činitele určovali správanie sa jednotlivých národností? Aké ciele sledovali jednotlivé národnosti? [ Ú ]

2
3
4

Zatykač na troch vodcov (kňazov) slovenského národného hnutia Hurbana,
Hodžu a Štúra
O akom probléme svedčí
zatykač? Vysvetlite, prečo
chceli vyriešiť problém takýmto
spôsobom? [ S ]

„1. Rumunský národ žiada na základe princípov slobody, rovnosti a bratstva
národnú nezávislosť v politickom ohľade, aby vystupoval vo svojom mene, aby
rumunský národ mal vlastných zástupcov v krajinskom sneme v pomernom počte,
aby mal vlastných úradníkov na každej úrovni verejnej správy a zákonodarstva,
u vojska v takom istom pomere, aby mohol používať svoj jazyk vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú, zákonodarstva takisto, ako aj vo verejnej správe.
Žiadame všeobecné národné zhromaždenie raz do roka.
3. Rumunský národ, ktorý si uvedomuje individuálne ľudské práva, žiada neodkladné zrušenie urbárnych pomerov, bez odškodnenia zo strany urbárneho sedliaka, rovnako v župách, na vidieku, stoliciach a vojenských strážnych oblastiach.
Žiada zároveň zrušiť dežmu ako službu, ktorá brzdí hospodárstvo.
16. Rumunský národ žiada ďalšie národy v krajine, aby dovtedy nerokovali
o otázke únie s Uhorskom, kým rumunský národ sa nestane ústavným a organizovaným, v zákonodarnom zbore zastúpeným a hlasovacím právom vybaveným
národom. Keby napriek tomu o tom sedmohradský krajinský snem rokoval – o nás
bez nás – v tomto prípade rumunský národ slávnostne vznesie výhradu.“ (Z uznesení prvého rumunského národného zhromaždenia v Blaji, 16. mája 1848)
Zozbierajte požiadavky zhromaždenia! Ktoré sú národného a ktoré spoločenského charakteru? V akom vzťahu sú s aprílovými zákonmi? [ Ú ]

5

Rakúska karikatúra o vnútornej situácii ríše
Čo je základnou myšlienkou karikatúry? Na koho
strane je karikaturista? Pripravte
ku karikatúre texty s rôznym zameraním! [ P ]

6

Zozbierajte požiadavky
zhromaždenia! Ktoré sú
národného a ktoré spoločenského
charakteru? Porovnajte uznesenia
dvoch zhromaždení! Aký proces
sa tu odohráva? [ S ]
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„Nútený maďarským terorizmom, vydieraním, zadržiavaním, urážkami, násilnosťami, prenasledovaním a vraždením sa rumunský národ Sedmohradska poponáhľa 16. septembra 1848 do mesta Blaj, aby o svojom smutnom stave rokoval na
vyššom mieste.
3. V záujme bezpečnosti v rumunských obciach a obvodoch, v zmysle súhlasu
Jeho Výsosti postavíme rumunskú národnú stráž. Na vyzbrojenie tejto stráže dostane rumunský národ od hlavného veliteľstva rovnaké množstvo strelných zbraní,
šablí, bubnov a pod., koľko dostali za týmto účelom Maďari a Sasi.
1. Úniu Sedmohradska s Uhorskom, proti ktorej predbežne protestoval a do
prerokovania ktorého v krajinskom sneme ho nezapojili, rumunský národ vôbec
nechce.
3. Vyhlasuje, že chce byť bezprostredne pod Jeho Výsosťou, cisárom a cisárskym ministerstvom, a najvyššie rozkazy Jeho Výsosti chce prijímať cestou hlavného veliteľstva.
6. Prisvojuje si rakúsku cisársku ústavu a žiada jej rozšírenie na Sedmohradsko.“ (Z uznesení druhého blajského zhromaždenia, september 1848)
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„2. Riadenie financií, obrany a obchodu patrí zodpovednému ministerstvu
celého cisárstva. V záujme toho, aby boli naše krajinské záujmy dostatočne zastúpené, žiadame Vašu výsosť, aby vymenovala pre tieto krajiny štátnu radu zodpovednú krajinskému snemu týchto krajín, s potrebným personálom, a táto rada
by potvrdzovala všetky nariadenia týkajúce sa týchto kráľovstiev.“ (Podanie chorvátskeho saboru, 10. jún 1848)
„(...) Spojte sa s Chorvátmi a povedzte im, že keď vychádzajú z naozaj národného, a nie reakčného ducha, keď nechcú byť takí blázni, aby oni chceli byť rukou, ktorou reakcia vyškrabe pre seba horúce gaštany – nech povedia, čo chcú?
Chorvátsku všetko, ešte aj samotné odtrhnutie – nech idú a buďme dobrí priatelia – ale reakcii neustúpime (...) Preto teda nech prídu k rozumu – ak sa chcú odtrhnúť, nech sa páči, nech sú slobodní a šťastní – ale pre cudziu reakciu nech nezamiešajú dve krajiny do krvi a nešťastia.“ (Kossuthov list zadunajskému vládnemu komisárovi Lászlóovi Csányimu, september 1848)
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Zhrňte na základe prameňa
národné ciele Chorvátov!
Ako to chceli dosiahnuť? Ako to
vplývalo na chorvátsko-uhorské
vzťahy? [ S ]

O ktorom probléme uhorskej vlády píše prameň? Čo
dokazuje vážnosť tohto problému? [ Ú ]

7

8

9
10
Prvé zhromaždenie v Blaji (máj 1848)
Aké bolo zloženie davu, ktoré sa zúčastnilo na zhromaždení? V akej miere sa to odzrkadľuje v uzneseniach zhromaždenia? Zistite, prečo práve v meste Blaj (maď. Balázsfalva,
nem. Blasendorf) sa zišli Rumuni? [ Z ]

Zasadnutie chorvátskeho krajinského snemu, predseda bán Jelačič
Porovnajte obraz s obrazmi o práci uhorského
snemu! S akým cieľom namaľovali obraz? [ S ]

„I. Vzhľadom na financie. Dovtedy, kým panovník neposvätí zákon o úveroch na pokrytie potrieb krajiny,
nariadenie ministra financií vydané v čísle 90 Vestníka, podľa ktorého sa vydávajú poukážky v hodnote 5 forintov, sa odsúhlasuje;
II. Ohľadne obrany krajiny. Dovtedy, kým sa neposvätí zákon o vystavení vojakov, predstavitelia krajiny nemôžu nechať krajinu bez obranných prostriedkov,
preto sa uznášajú:
1. Ministerstvo sa poveruje, aby počet vojska, ktorý má byť vystavený podľa
návrhu zákona predloženého panovníkovi okamžite, zabezpečilo cestou verbovania (...)
4. Takto vzniknuté jednotky možno poslať priamo a výlučne na rozšírenie domobraneckých práporov, ktoré sa už začali vytvárať, u ktorých jazykom rozkazov,
vlajky, odev a znaky musia byť okamžite maďarské.
5. Prestúpenie dôstojníkov a vojakov regulárnej armády do týchto práporov je
povolené, a keď prestupujú takí vojaci a poddôstojníci, ktorí už svoj služobný čas
vyplnili, dostanú o 1/3 vyšší žold ako doteraz. (...)
9. Na tých, ktorí sa počas obrany vlasti vyznamenajú, ak sú nemajetní, treba
brať ohľad osobitne pri udeľovaní erárneho majetku.“ (Uznesenia krajinského snemu, 12. september 1848)
SRBSKÉ POVSTANIE
A CHORVÁTSKY ÚTOK

„(...) panská dežma z hrozna, clo a iné formy daní, pri patričnom odškodnení
určenom v zákone, nariaďuje sa zrušiť.“ (Uznesenie krajinského snemu, 15. september 1848)
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Aký bol cieľ uznesení krajinského snemu? Aký je
vzťah medzi týmito uzneseniami
a aprílovými zákonmi? Dajte titulok číslami označeným nariadeniam! Opíšte na základe prameňa charakter domobrany! Ako
zvyšovali počet vojakov domobrany? Akú odmenu mohol dostať
ten, kto sa v bojoch vyznamenal?
Aká je súvislosť medzi chystaným
chorvátskym útokom a dežmou
za hrozno? [ S ]
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Odrazenie chorvátskeho útoku

Ľudoví povstalci prepadávajú poľnú poštu nepriateľa

Aký bol politický cieľ chorvátskeho útoku? Ako sa to prejavuje na trase Jelačičovej armády? Sledujte trasu výpravy a uveďte
príčiny chorvátskej porážky! [ S ]

Aké úlohy plnili ľudoví povstalci? Aké boli výhody a nevýhody ľudového povstania? Akú úlohu zohrali ľudoví povstalci v Jelačičovej
porážke? [ Ú ]

Ku ktorej vetve moci patril Výbor obrany?
Aké boli jeho právomoci a časové obmedzenia jeho existencie? Aký bol význam tohto
vládneho orgánu? [ Ú ]

„Poslanecká snemovňa kladie vládu krajiny do rúk Výboru obrany vytvoreného z členov oboch snemovní, so všetkými právomocami, akými musí disponovať plne zodpovedná vláda krajiny, dovtedy,
kým sa nenastolí normálny stav a krajina nebude mať zákonne uznanú vládu. Za predsedu plne zodpovednej vlády krajiny, čiže Výboru
obrany sa menuje občan a poslanec Lajos Kossuth, koho poveruje aj
tým, aby určil úlohy jednotlivých členov Výboru obrany (...)“ (Uznesenie krajinského snemu, 8. október 1848)

„Pánu generálovi Görgeymu!
Chcete opustiť Ráb? Bez bitky? (...)
Všemocný bože! Čo z toho bude!
Ani len to nepoviete, čo vlastne chcete robiť? Vzdáme sa krajiny
bez švihnutia meča, alebo čo sa stane?
Preboha! Osud krajiny je vo vašich rukách. Dobre si zvážte to
a napíšte, čo chcete.
Čo sa deje s Perczelom? Keď sa vy stránite spojenia s ním, vydáte
ho napospas plnej sile nepriateľa! (...)
ÚTOK
CISÁRSKEJ ARMÁDY
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Útok hlavných cisárskych síl v decembri 1848
Sledujte bojové udalosti do 5. januára
1849! Vymenujte vojenské a politické dôsledky bojov! [ Ú ]
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Ústup ľudových povstalcov v bitke pri Schwechate
Prediskutujte otázku bojovej hodnoty možností nasadenia ľudových
povstalcov! [ Ú ]
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Veď takto sa vzdávame hlavného mesta! Máme tu zbrojovku, všetku muníciu,
- tlačiareň bankoviek, všetko, všetko! A nezostane nič iné, než zomrieť bez úspechu.“ (Kossuthov list Görgeymu, 27. december)
„To, čo som vykonal, vykonal som podľa svojho najlepšieho presvedčenia
a viem sa zodpovedať, nech na mňa nadáva celý hrdinský maďarský národ (...)
Mojím prvým činom bolo poslať domov neužitočné maďarské vínne jednotky. Ctený pán predseda hovorí o oslabovaní, pričom ja som bol presvedčený, že
týmto sa najviac upevnila moja armáda; bez čoho by sme si nevedeli čo počať ani
miliónmi Xerxesov.
Chcel som sa stiahnuť hlbšie dovnútra krajiny, práve preto, aby som sa mohol
sústrediť, ale ctený pán predseda chcel, (...) aby sa udržala hraničná línia, pretože
národ by bol rozčarovaný, keby sa nepriateľ vtlačil hlbšie.
Ctený pán predseda nariadil aj gerilový boj, ale mne to ešte v Uhorsku
nikto neukázal s takým vojakom, ktorý nevie ani strieľať: s takými dôstojníkmi,
veď adepti môjho priateľa Nádossyho ani to nevedia, ako sa nabíja zbraň (...)“
(Görgeyho list Kossuthovi, 29. decembra 1848)
„Vyberte si dobré pozície, bráňte každú piaď zeme plnými silami, (...)
Môj názor je taký: Budapešť nemožno vydať napospas obliehaniu a v dôsledku
toho plieneniu, – teda bitka sa musí odohrať mimo Budína a nie v Budíne, a keď
túto bitku definitívne prehráme, samotné mesto nepremeníme na bojisko.
Ale stratou Budapešti sa vlasti nevzdáme. Padne Budapešť, ako padol Ráb, ale
krajinu ešte máme, musíme ju mať. Hlavnou úlohou bude vtedy zachrániť hlavnú
armádu (...)“ (Kossuthov list Görgeymu, 31. december 1848)

17

Zozbierajte charakteristické rysy Kossuthovho a Görgeyho stanoviska! Aké ciele viedli sporné strany? Z čoho pramenili rozdiely? Ktoré činitele viedli k sporom? Prediskutujte Görgeyho názor na ľudových povstalcov! Akú úlohu má počas
revolúcie a nepriateľského útoku neregulárna vojenská sila?
[S]

18

19
20

„Neblahé dôsledky sprisahania (rumunského povstania) sa prejavujú všade, ale
nikde takým hrozným spôsobom, ako vo
vzdialených vrchoch Zlatny.
Tam žijúcich úradníkov verejnej správy zrazu obkľúčili po zuby
ozbrojení Valasi (Rumuni). Zhromaždilo sa viac ako 1200 verných
služobníkov panovníka. Od najvyššieho po najnižší sa zišli ľudia
rôzneho rangu, mladí i starí spolu so ženami a deťmi. Všetci prišli
so zámerom, aby sa vydali spoločne do mesta Aiud (maď. Enyed)
na niekoľkohodinovú chôdzu od Zlatny, a aby našli ochranu pred
divokými hordami; títo boli náchylní každého prepadnúť, kto nebol náhodou Valach, kto nosil iné oblečenie než sedliaci. Ešte ďalej
od Zlatny sa stalo, že dôstojníkov zajali ozbrojené valašské jednotky. Nechceli sa postaviť na odpor tým, ktorí vyvolávali dojem,
že konajú v mene panovníka, začali rokovať. Utekajúci zložili
svoj meč a pušku s podmienkou, že nezabránia im v slobodnom
odchode do Aiudu. Kým by boli odzbrojenie ukončili, zotmelo sa.
(...)
Na druhý deň (...) sa stala udalosť, ktorá vyrazila dych. Časť ľudí
bez zbraní dobili kyjakmi, iných zapichli naostrenými horolezeckými palicami. Tých, ktorých obesili na strom, dorezali vidlicami
na seno, ďalších sotili do priekopy a nahádzali na nich kusy dreva.
Ženy a dievčatá okyptili a zabili najstrašnejším spôsobom. Mám
zimomriavky, keď o tom musím hovoriť! (...) V nejednej časti
Sedmohradska páchali podobné krvavé zločiny. Mesto Aiud
vypálili, vyrabovali. (...)“ (Terézia Pulszká: Z pamätí uhorskej dámy,
1850)
SEDMOHRADSKO – KĽÚČ
K POKRAČOVANIU VOJNY

Aké znaky na obraze svedčia o víťazstve?
Opíšte na základe obrazu Bemove spôsoby velenia! [ S ]

od januára 1849

Kluž
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Vymenujte činitele, ktoré spôsobili koncom roka 1848 stratu takmer
celého Sedmohradska! Aký bol strategický význam Sedmohradska?
Analyzujte, čomu môže vďačit Bem za svoje víťazstvá? [ S ]

22

Bem

Kráľovský priesmyk

Ma r

Bojisko v Sedmohradsku (jeseň 1848 – jar 1849)

21

Debrecín

Urb
á

K čomu viedlo rumunské ľudové povstanie? Akú úlohu v tom zohrala cisárska vláda? Akú strategickú a politickú úlohu prisudzovala Viedeň rumunskému ľudovému povstaniu? [ Ú ]

Bitka pri Piski. Medzi útočiacimi domobrancami je
Jozef Bem

uša

Piski
9. 2.
uhorské vojská
cisárske vojská
ruské vojská

Galest
17.1.
Olt

Sibiň
11. 3.
Bem
sikulské ľudové povstanie
rumunské ľudové
povstanie
ruská okupácia
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Výprava v hornom Uhorsku
Ako zastavil Görgey svojou výpravou
v hornom Uhorsku Windischgrätza? Aký
strategický význam mala bitka pri Branisku?
Ako sa zmenila situácia do jari na hlavnom
bojisku? Prečo? [ Ú ]

„Vacov, 5. január roku 1849. (...)
1. Hornodunajská armáda zostáva verná svojej prísahe, podľa ktorej za udržanie ústavy Uhorska posvätenej kráľom Ferdinandom V. sa postaví na odpor každému vonkajšiemu nepriateľovi.
2. S podobnou rozhodnosťou vystúpi Hornodunajská armáda
proti všetkým, ktorí by hoci nechutným republikánskym huckaním sa
pokúšali rozvracať ústavné kráľovstvo.
3. Z pojmu ústavnej monarchie vyplýva (...), že má v úmysle a je
povinná plniť jedine také rozkazy, ktoré sa k nej dostanú zákonnou
cestou od zodpovedného kráľovského ministra obrany, alebo ním poverenej zastupujúcej osoby (momentálne je to generál Vetter).
4. Hornodunajská armáda má na zreteli svoju prísahu na ústavu
Uhorska a takisto vlastnú česť, je si v plnej miere vedomá toho, čo
môže a čo je povinná urobiť: preto deklaruje, že akýkoľvek výsledok
dohovorov s nepriateľom prijme len v tom prípade, ak bude zabezpečená taká ústavná forma Uhorska, na akú armáda prisahala, ako aj
česť tejto armády.“ (Úryvok z vacovského manifestu generála Görgeyho, 5. január 1849)
HORNOUHORSKÁ VÝPRAVA

Určte príčiny vydania manifestu! Ktoré zložky manifestu slúžia na
pokračovanie boja? Vysvetlite, prečo hodnotili manifest neskôr rozporuplne! [ S ]

Aktérov a ich činy osudových čias hodnotili súčasníci často rozporuplne. Je to pravda najmä v prípade takých
osobností, ktoré nie sú angažovanými prívržencami jednej skupiny, ale zohrávajú sprostredkovateľskú úlohu.
Palatínska vetva Habsburgovcov zastávala palatínsku funkciu od konca 18. storočia nepretržite. Palatín Jozef bol
mimoriadne obľúbený a v priebehu celého obdobia reforiem hral sprostredkovateľskú úlohu medzi panovníkom
a národom. (Zomrel roku 1847, prvý článok aprílových zákonov zvečňuje jeho pamiatku.) V tejto politike pokračoval aj jeho syn Štefan, ktorého činnosť bola roku 1848 čoraz ťažšia.

Určte body zvratu politiky palatína Štefana! Prediskutujte úlohu jeho osobnosti pomocou prameňov! [ S ]

25

26

Karikatúra o palatínovi Štefanovi
Zhrňte, akú úlohu zohral palatín roku
1848! Ktorú udalosť z palatínovho života
vyzdvihuje karikatúra? [ S ]

Zozbierajte konštatovania, ktoré hodnotia
palatínovu úlohu! Zoraďte ich do skupín
a určte, aký obraz vykresľuje Terézia Pulszká
o palatínovi! [ S ]
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„Napriek všetkému by som z mojej strany neodsudzovala tak vážne arciknieža Štefana, ako to robil v tom čase každý. Uhorsko miloval ako svoju rodnú vlasť, ale poznal aj dvor; bolo mu jasné, že keď
sa otvorene postaví za vec svojej vlasti, stratí všetok svoj vplyv vo
Viedni. Tie postupy, na ktoré narážate v liste, pôvodne evidentne nenavrhol on. Počul o nich vo viedenskej vláde a tieto metódy spomína
v tom zmysle, ako keby ich bolo treba nejakým spôsobom odmietnuť,
a namiesto nich treba navrhnúť rokovanie s Batthyányom. (...) Keby
bol všetko zmietol a bol by za nemorálnosť prvého a tretieho opatrenia, pravdepodobne by tým nebol získal nič. Keby bol nadviazal kontakt s komorou, určite by bol hovoril jazykom tých, ktorí tieto plány
vymysleli. Neskôr naozaj podporoval Batthyányovu vládu, o jej lojalite bol presvedčený. Pokúsil sa brániť zákony a ústavu, pričom dobre
vedel: svätosť kráľovskej prísahy nemožno porušiť bez toho, aby skôr
či neskôr nenasledoval trest. Keď prišiel na to, že o týchto otázkach
možno rozhodnúť len za cenu otvoreného konfliktu medzi krajinou
a jeho rodinou – utekajúc pred rodinným konfliktom – opustil svoje
rodisko. Keď sa v dôsledku intríg komory dostal do ošemetnej situácie, už nebol schopný prijať žiadne rozhodnutie. Odsúdiť ho nemožno za nič iné, že keď ho udalosti vyniesli do historických výšin, nemal odvahu prijať osud vynikajúceho človeka. (...) História raz posúdi udalosti roku 1848 objektívne, pravdepodobne bude k nemu spravodlivejšia, ako jeho súčasnosť bola, veď bol najvynikajúcejším kniežaťom svojej dynastie, ktorý bol v plnej sile svojho života odsúdený
na nečinnosť a nútený ísť do vyhnanstva.“ (Terézia Pulszká: Z pamätí uhorskej dámy)
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24. Slávne víťazstvá a tragická porážka
PRVÝ PROTIÚTOK A JEHO DÔSLEDKY Uhorská vláda zorganizovala novú armádu na čele s generálom
Jurajom Klapkom, pri čom sa opierala o svoje zázemie v Zátisí. K hlavným silám priradila väčšinu vojska bojujúceho v južnom Uhorsku pod velením Jánosa Damjanicha (asi 50 000 vojakov). Spojením Görgeyho, Klapku a Damjanicha sústredili proti Windischgrätzovi významnú silu pred Debrecínom, pri
rieke Tisa. Kossuth pre vacovský manifest nedôveroval Görgeymu. Za hlavného veliteľa vymenoval účastníka poľského povstania z roku 1831 Dembińského.
Poľský generál začal útok, ale domobrana – sčasti pre
jeho chyby – utrpela pri obci Kápolna porážku (2627. február 1849), no bez väčších strát a ustúpila organizovane. Porážka poskytla Görgeymu (ktorého podporoval aj Damjanich i Klapka) a jeho dôstojníckemu zboru príležitosť, aby odopreli poslušnosť Dembińskému, ktorého považovali za neschopného. Kossuth chcel najprv proti Görgeymu vystúpiť, ale keď sa
zoznámil so situáciou, ustúpil tlaku vysokých dôstojníkov a Dembińského odvolal.
Politické dôsledky porážky pri obci Kápolna boli
vážnejšie než vojenské. Windischgrätz hlásil Viedni, že rozprášil uhorské vojská. Takto pomýlená rakúska vláda vydala olomouckú ústavu, ktorá degradovala Uhorsko na provinčnú krajinu a poskytovala
panovníkovi plnú moc (4. marec). Cisárska ústava
znemožnila pre uhorské vedenie akýkoľvek kompromis. Naopak, povzbudzovala na pokračovanie boja
a oslabila postavenie síl, ktoré sa chceli s Viedňou
dohodnúť.
JARNÁ VÝPRAVA – DEKLARÁCIA NEZÁVISLOSTI
Po stabilizácii vojenského velenia a vymenovaní Görgeyho za dočasného veliteľa uhorské hlavné sily začiatkom apríla obkľúčili Windischgrätza. Nadšená domobrana dosiahla niekoľ ko vážnych víťazstiev, napr.
6. apríla pri obci Isaszeg. Windischgrätza dvor odvolal, ale sily nového hlavného veliteľa stačili iba na to,
aby vyviedol svoje vojská z obkľúčenia. Počas ďalšej
výpravy chceli obkľúčiť rakúske hlavné sily pri Pešti.
Zrodili sa ďalšie slávne víťazstvá, ale cisárska armáda
– zanechajúc v Budíne posádku – vycúvla z obchvatu
a stiahla sa k Prešporku. Počas jarnej výpravy sa oslobodila veľká časť krajiny. Rodiace sa nové Uhorsko
dokázalo, že je schopné donútiť na ústup jednu z európskych veľmocí.
Olomoucká ústava a jarné víťazstvá nastoľovali
otázku vzťahu Uhorska k panovníkovi a ríši dôraznejšie. Na návrh Lajosa Kossutha uhorský krajinský snem
na verejnom zasadaní (pretože mnohí poslanci sa
okúňali) vyhlásil detronizáciu dynastie Habsburgovcov a takisto vyhlásil nezávislosť Uhorska (14. apríl
1849). Kossuth tým znemožnil snahu tzv. prívržencov
mieru, ktorí hľadali s dvorom dohodu. Od vyhlásenia nezávislosti dúfal v medzinárodnú podporu. Veľmoci však považovali zachovanie Habsburskej ríše za
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jeden zo základných kameňov európskej rovnováhy,
a tak vyhlásenie nezávislosti nezlepšilo zahraničnopolitické postavenie Uhorska.
Deklarácia nezávislosti nerozhodla o štátnej forme krajiny. Ako prechodné riešenie Kossutha zvolili za prezidenta-guvernéra. Do čela výkonnej moci
(vlády) vymenoval Kossuth Bertalana Szemereho
(2. máj). Kossuthovu moc sa snažili obmedziť, napr.
jeho nariadenia platili až potom, čo ich podpísal aj
niektorý minister.
CHVÍĽA SLÁVY Po jarných úspechoch sa naskytla
možnosť prenasledovania rakúskych vojsk, ale zásobovacie trasy domobrany sa natiahli, kým cisárske
jednotky sa dostali ku svojim rezervám bližšie. Politici
i verejná mienka však očakávali od armády oslobodenie budínskeho hradu, ktorý symbolizoval nezávislosť
krajiny.
Pre vytrvalosť cisárskych obrancov a nedostatok
výzbroje na obliehanie sa budínska ofenzíva naťahovala. Potom, čo 21. mája priniesli z Komárna delá,
domobrana po veľkých obetiach obsadila hrad útokom. Po úspešnej jarnej ofenzíve a získania Budína
krajina oslavovala. Tým viac, lebo Bem oslobodil
Sedmohradsko a iné vojská južné Uhorsko. Deväť
desatín územia krajiny sa dostalo pod kontrolu vlády. Pod vplyvom týchto víťazstiev František Jozef
priznal slabosť svojej ríše a odvolávajúc sa na Svätú
alianciu požiadal o pomoc ruského cára Mikuláša I.
(1. máj). Cár sa obával, že povstanie sa rozšíri aj na
Poľsko, ale aj v snahe rozšíriť svoj vplyv oznámil, že
proti Uhorsku vyšle dvestotisícovú armádu. Uhorské
vojská sa zakrátko ocitli proti niekoľkonásobnej prevahe.
VÝVOJ NÁRODNOSTNEJ OTÁZKY Na jar 1849 sa
vynorili tak u maďarských, ako aj u národnostných
predstaviteľov myšlienky zbližovania sa. Z maďarskej
strany narazili na dôsledky krvavej občianskej vojny
a cez Lászlóa Telekiho, ktorý zastupoval revolúciu
v Paríži, pociťovali aj stanovisko národnostnej emigrácie. Národnostní vodcovia sa stali ústretovejšími
po vyhliadkach uhorského víťazstva a po olomouckej
ústave, ktorá obsahovala skromnejšie výsledky ako
očakávali.
Uhorská vláda urobila na rokovaniach niekoľko
ústupkov v oblasti používania jazyka či v používaní znakov (napr. zástavy), ale odmietla poskytnutie
územnej autonómie. Dohoda sa zrodila prostredníctvom vodcu valašskej emigrácie v Paríži Balcesca (balčesku) s Rumunmi (návrh na uzmierenie, 14. júl). Na
tejto dohode bolo založené aj národnostné uznesenie
krajinského snemu, ktorý sa medzitým odsťahoval do
Segedína (28. júl). Uznesenie, ktoré zvyknú spomínať
ako národnostný zákon, zabezpečoval široké možnosti používania jazyka národností vo verejnej správe, školstve, a aj cirkevné záležitosti si mohli riešiť
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národnosti samostatne. Ale za základ stanovil dokument maďarský štátny jazyk a ani v zásade neobsahoval územnú autonómiu.
Krajinský snem v rovnakom čase schválil aj zrovnoprávnenie (emancipáciu) Židov. Reformná šľachta
si to vytýčila už skôr na svoju zástavu, lebo principiálne odmietala diskrimináciu. Na druhej strane videla
v asimilácii prisťahovaných Židov šancu na posilnenie
maďarského národa. Na rozhodnutie Szemereho vlády malo vplyv aj to, že väčšina Židov sa postavila za
revolúciu.
PORÁŽKA REVOLÚCIE Proti tiesnivej presile mal
Görgey a jeho dôstojnícky zbor jediné riešenie. Ešte
pred príchodom Rusov zasiahnuť rakúske vojsko rozhodujúcim úderom a tým donútiť panovníka, aby
urobil ústupky. V záujme tohto plánu sa mali sústrediť uhorské vojská okolo systému pevností v Komárne. Kossuth najprv prijal Görgeyho plán, ale koncom júna vojenská rada – bez Görgeyho prítomnosti – stanovila za miesto sústredenia predsa Segedín.
Toto riešenie skrývalo v sebe možnosť spojenia rakúskych i ruských síl, pretože obe sa ponáhľali do
tohto priestoru.
Görgey zdanlivo prijal nový vojnový plán, ale pri
Komárne sa márne ešte pokúšal o dosiahnutie svojho
pôvodného plánu. Preto sa vydal do Segedína oneskorene a pri Vacove sa už musel prebíjať cez prenikajúce ruské oddiely. Urobil obchádzku na sever, niekoľkokrát sa zrazil s ruskými vojskami, až potom dorazil do oblasti Aradu. Vtedy však už Bemove jednotky v Sedmohradsku vykrvácali v bojoch s ruskou armádou a pri meste Sighisoara (po maď. Segesvár) boli
zničené (29. júl). Kossuth vtedy vymenoval za hlav-

ného veliteľa Dembińského, ktorý sa vzdal Segedína
bez boja, potom prehral bitku v blízkosti mesta proti rakúskym vojskám na čele s Haynauom. Vzápätí, napriek rozkazom, nešiel na Arad, aby sa zjednotil s Görgeym, ale na juh, smerom na Temešvár, ktorého hrad bol ešte v rukách cisárskej armády. Po Kossuthovom rozkaze prevzal pri Temešvári hlavné velenie Bem, ktorý išiel do bitky aj s Haynauho rakúskou
hlavnou armádou, ktorá prenasledovala uhorské vojská. Tie však mali slabšie delostrelectvo, utrpeli rozhodujúcu porážku (9. august) a rozpadli sa. Po správe o porážke Kossuth podal demisiu, moc preniesol
na Görgeyho a s viacerými generálmi (Perczel, Bem,
Dembiński) emigroval do Turecka.
Görgey so súhlasom svojich vysokých dôstojníkov,
spolu s tridsaťtisícovým, ale pre nedostatok streliva
boja neschopným vojskom pri obci Világoš (po rum.
Siria) bezpodmienečne zložil zbrane pred ruskou armádou (13. august). Preto sa zveril ruskej strane, ktorá
slovne prisľúbila zhovievavý prístup, lebo sa skôr už
dopočul, že rakúske cisárske vojsko popravilo mnohých zajatých dôstojníkov.
Revolúciu a boj za slobodu porazili, no bolo na
to potrebné spojenectvo dvoch veľmocí tej doby.
Krajina dokázala sebe i svojim nepriateľom, že má
vôľu žiť a je životaschopná. Keď bola nútená začať
boj na ochranu ústavnosti zrodenej mierovou cestou v apríli 1848, v priebehu krátkeho času dokázala postaviť údernú armádu a na jej zásobovanie vybudovala zbrojársky priemysel. Vznikol samostatný
uhorský finančný systém, ku koncu boja sa rysovala aj dohoda s národnosťami. Pre tieto výsledky patria roky 1848–1849 na najjasnejšie stránky histórie
Uhorska.

Archív
1
2

„Povstalecké čriedy, ktoré som našiel pri Kápolne
v hojnom počte, som rozbil
a zväčša zničil (...) jedine
vynikajúci duch a hrdinstvo vojsk, cieľavedomé velenie generálov a naše vynikajúce delostrelectvo spôsobilo to, že sme mohli zvíťaziť nad výraznou prevahou.
(...) Dúfam, že za niekoľko dní dobyjem aj hniezdo
povstalcov Debrecín (...)“ (Z Windischgrätzovej správy, február 1849)
DÔSLEDKY PRVÉHO
PROTIÚTOKU

Podčiarknite v texte slová, ktoré majú dokazovať veľkosť víťazstva! Aký je význam toho, že sa spomína
Debrecín? Hodnoťte vydanie olomouckej ústavy v zrkadle tejto správy! [ P ]

Česká karikatúra o rovnosti, ktorú zabezpečovala olomoucká
ústava
Ako hodnotili olomouckú ústavu národnosti? Čo
poskytla ústava Uhorsku? Ako to prijímala uhorská
vedúca vrstva? Pozrite si obrázok o olomouckej ústave na
str. 79! [ S ]
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JARNÁ VÝPRAVA – DEKLARÁCIA
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Územie pre sústredenie uhorských vojsk
Územie pre sústredenie rakúskych vojsk
Územie kontrolované vládou 21.5.

„Bánovo jazdectvo sa medzitým márne pokúšalo nadviazať spojenie s ostatnou
jazdou; vražedná delostreľba našej predsunutej jednotky ho úspešne zastavila pri
uskutočňovaní svojho plánu, až bol nútený opäť sa vrátiť na svoju predchádzajúcu
pozíciu. Pri postupe ľavého krídla nepriateľa sa však ešte raz tlačil dopredu, tentoraz do dediny, aby sa potom odtiaľ pokúsil o prelomenie línie a zaútočil na naše
slabé centrum. V tomto momente delostrelecká jednotka Freudenreicha, ktorá po
spojení s dvoma jednotkami I. armády vynikajúco a odvážne odrážali na piesočnatom kopci vpravo od Isaszegu streľbu celého bánovho delostrelectva a hrdinsky
mu odolávali, rýchle postúpila vpred a sotva 400 krokov od dediny vybudovala
svoje pozície, delovými strelami preriedila rady útočiaceho jazdectva a donútila
ho na ústup z dediny, kým ostatné delá a svojimi granátmi zahalili dedinu do
ohňa. A teraz som poslal vpred dva prápory, ktoré majú pozície pri východoch
z dediny a v divokej pouličnej bitke sa dostali až k potoku.
Po tomto neúspechu jazdeckého útoku sústredil bán všetky svoje sily na lesnatý chrbát vľavo od nás, ktorého význam z hľadiska ukončenia bitky si musel
nepriateľ všimnúť. Sulcz uprostred najväčšej bitky sa tam dostal a doteraz hrdinsky
odrážal všetky útoky, avšak sa začínal unaviť a pred presilou ustupovať. Sotva si
to 9. prápor všimol, keď jednotka pod velením Pála Kissa pritlačila svoje bajonety
Rakúšanom zboku, a po spojení so Sulczom znova ich zatláča do doliny. Nemenej silný boj vznikol aj na našom pravom krídle. Plukovník Wysocki pomocou
hustého radu vojakov, do ktorého splynuli pomaly všetky tri prápory, bránil rozsiahly les. Schlik tu chcel napredovať za každú cenu a opätovne začal bajonetový
útok, ale zakaždým bol odrazený s veľkými stratami. (...) Damjanich dal príkaz
Leiningenovej brigáde (...), aby podporil pravé krídlo a tak sa tlačil do lesa, kde
boli Wysockého pozície čoraz viac ohrozované. Na zabezpečenie centra sa z 2.
a 3. husárskeho pluku štrnásť stotín husárov premiestnilo k potoku, ktorý ostreľovalo naše delostrelectvo neúnavne. Už bolo večer 5 hodín.“ (Juraj Klapka o bitke
pri Isaszegu, 1851)

Vymenujte tri etapy jarnej
výpravy! Aký strategický cieľ
sledovali jednotlivé etapy? Čo
spôsobila jarná úspešná výprava? Prediskutujte, či bolo správne
pustiť sa po druhej etape do obliehania Budína! [ Ú ]

V ktorom druhu zbraní sa
prejavovala prevaha uhorských vojsk voči cisárskej armáde? Vyberte z textu vojenské odborné názvy a zistite ich význam!
Zoraďte mená v texte podľa toho,
na ktorej strane bojovali. Na základe opisu rozdeľte bitku na
etapy a pripravte aj kreslený obrázok! [ P ]

3

4

Husársky útok pri Tápióbicske. Uhorskí
husári porážajú chorvátskych husárov
(úryvok z maľby)
Zistite, na čo poukazuje výzbroj a uniformy dvoch bojujúcich strán! [ Ú ]
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Akými činiteľmi sa odôvodňovalo vyhlásenie nezávislosti? Načrtnite štruktúru nového
štátu po detronizácii! Ako vplývala zmena na vzťah medzi Kossuthom a krajinským snemom?
Aké vnútropolitické a zahraničnopolitické pohnútky stáli za vydaním deklarácie? [ Ú ]

„Po prvé. Uhorsko, spolu s ním zákonne zjednotené Sedmohradsko a pričlenené časti a provincie sa vyhlasujú za slobodný, samostatný a nezávislý európsky
štát a územná celistvosť tohto štátu je nedeliteľná, jeho jednota neporušiteľná.
Po druhé. Habsbursko-lotrinská dynastia pre svoju zradu na uhorskom národe, za porušenie dohôd a začatie ozbrojeného útoku, dokonca za zradcovskú snahu rozkúskovať územnú celistvosť krajiny odtrhnutím Sedmohradska, Chorvátska,
Slavónska, Fiume a okolia od Uhorska, a v záujme toho sa neštítila nasadiť cudziu
vojenskú silu na vyvraždenie národa, vlastnoručne trhajúc tak pragmaticu sanctio,
ako aj všetky dvojstranné dohody s Uhorskom, teda táto zradcovská a vierolomná habsburská a neskôr habsbursko-lotrinská dynastia sa týmto z panovania nad
Uhorskom, Sedmohradskom a pričlenenými časťami naveky vylučuje. (...)
Po tretie. Keď maďarský národ v dôsledku svojich neodňateľných prirodzených
práv vstupuje do rodiny európskych štátov ako samostatný a nezávislý štát, zároveň vyhlasuje: s národmi, ktoré boli predtým spolu s ním pod jedným kniežaťom,
chce udržiavať mier a dobré susedské vzťahy, a so všetkými ostatnými národmi
pestovať priateľské väzby.
Po štvrté. Budúci vládny systém krajiny určí v každom ohľade krajinský snem,
dovtedy, kým sa tak na základe hore uvedených princípov nestane, celú krajinu
riadi s jednotným, nahlas vysloveným, súhlasom každého člena krajinského snemu zvolený prezident-správca Lajos Kossuth spolu s ministrami, ktorých si k sebe
vezme; tak ako on, aj ministri pod jeho vedením majú povinnosť brať na seba
osobnú zodpovednosť pri vládnutí.“ (Deklarácia nezávislosti, 14. apríl 1849)

CHVÍĽA SLÁVY

Domobranci vnikajú do budínskeho
hradu cez otvor pri belehradskej kruhovej bašte (21. máj 1849)

7

Aké prostriedky nasadili do
bojov? Aké obete prinieslo
obliehanie? Aký politický a vojenský význam malo oslobodenie
Budína? [ Ú ]

VÝVOJ NÁRODNOSTNEJ
OTÁZKY

8
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„Keď sme pred pol rokom na prešporskom zasadaní krajinského snemu prispôsobili našu osemstoročnú ústavu duchu doby a požiadavkám národa, položili
na pevnejšie základy: toto dobrodenie sme chceli rozšíriť na každého syna vlasti,
bez rozdielu jazyka, národnosti a náboženstva. Keď táto obnovená ústava a naša
nová vláda bola panovníkom posvätená a potom vstúpila do platnosti, nikto by
nebol považoval za možné, že pri týchto výdobytkoch platných pre celú večnosť
sa podarí napadnúť túto slobodnú ústavu pretvárkou a podlým buntošením. Ale
hľa, vidíme, že inojazyčných obyvateľov rovnoprávnych s Maďarmi huckajú proti
Maďarom, napriek tomu, že vďaka slobode a získaným právam, ktoré môže využiť každý rovnako, ochutnáva ovocie výdobytkov každý. Väzby porozumenia sa
mali upevniť a deliaci múr medzi triedou a triedou, národom a národom sa mal
zrútiť.“ (Pastiersky list katolíckeho vysokého duchovenstva veriacim, 20. január
1849)
Ako hodnotí pastiersky list národnostnú politiku vlády? Ako hodnotí národnostné
hnutia? V čom vidí príčinu tohto vývoja? [ Ú ]
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Slovenská delegácia u nového panovníka Františka Jozefa
Aké politické a ideové činitele posunuli slovenskú vedúcu vrstvu počas revolúcie na
stranu dynastie? Prečo sa nepodarilo slovenskej vedúcej vrstve,
rovnako ako rumunskej, postaviť
za seba roľnícke masy? Za akým
účelom namaľovali tento obraz?
[Ú]

„Na druhej strane hraníc sa šíria strašné správy o nemilosrdných násilných činoch bývalého slovenského kňaza Hurbana (...) Svoju reč začal chválou otcovskej
lásky cisára k svojmu ľudu, a osobitne zdôrazňoval, že „panovník bol ochotný
vziať na seba všetky strasti vládnutia, aby ušetril svojich poddaných“. Ale keďže
jeho prejavy nevyvolávali taký účinok, aký očakával, veľmi sa rozhneval „na hlúpy
ľud“, ako ich nazýval. Nedosiahol väčší úspech ani s prejavmi o niekdajšom velikánovi slovanskej ríše, či o krutostiach, ktoré trpeli synovia tohto výnimočného
národa.“ (Terézia Pulszká: Z pamätí uhorskej dámy)

Aké prostriedky používal
Hurban? Aké výsledky dosiahol u Slovákov? Aké boli príčiny tohto javu? Pozrite sa na
zoznam o pátraní po Hurbanovi
na 156. strane! [ S ]

„Jestvuje niečo, čo mi leží osobitne na srdci, pretože budúcnosť Uhorska od
toho závisí. Mali by sme byť štedrejší pri rozdeľovaní práv rôznym národnostiam.
Nezomrelo iba Rakúsko, ale aj svätoštefanské Uhorsko (...)
(...) Domnievam sa, že sme položili základy najjasnejšej budúcnosti Uhorska;
každý národ, nielen v Uhorsku, ale aj v krajinách, ktoré boli doteraz mimo nášho
záujmu, sa budú na nás pozerať túžobne a s radosťou prijmú Uhorsko ako stredisko a kráľovnú budúcej podunajskej konfederácie, ktorej moc naveky prelomí strašidlo absolutizmu a ktorá bude siahať od Pobaltska po Čierne more.“ (List Lászlóa
Telekiho z Paríža Kossuthovi, 14. máj 1849)

V čom sa líši Telekiho názor od všeobecne prijatého
názoru v Uhorsku? Vysvetlite, čo
chápe pod tým, že zomrelo aj
svätoštefanské Uhorsko! Aké činitele zohrali úlohu pri vytváraní
Telekiho názorov? [ S ]

„4. Toto uzmierenie (s národnosťami), respektíve spojenectvo je založené na
troch princípoch, od ktorých sa neodkloníme v žiadnom prípade a pod žiadnou
podmienkou, pretože takáto odchýlka by bola pre nás samovražda. Tieto zásady
sú:
a) Univerzálnosť štátu;
b) Celistvosť územia štátu jestvujúca stáročia;
c) Supremácia (hlavná moc) maďarského elementu, ktorú si počas stáročí sám
vybojoval, na základe ktorej sa vyhlásil za samostatný štát a ktorú, popri tom,
že všetky rôznojazykové národy v Uhorsku dostali všetky občianske práva, zachránil skrze maďarského jazyka ako jazyka diplomatického.“ (Obežník Kazimíra
Batthyánya, ministra zahraničných vecí v Szemereho vláde o zásadách rokovaní
s predstaviteľmi národností, 10. jún 1849)

V akej miere sa zmenilo
stanovisko vlády oproti roku 1848? Porovnajte Telekiho
a vládne názory! [ Ú ]

9

10

11

12

Avram Iancu a jeden z jeho zástupcov
Aké rozdiely sú na troch obrázkoch (oblečenie, postoj
a pod.)? Ako by ste hodnotili rumunské hnutie, keby ste sa pozerali na obrazy osobitne? [ S ]
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Zozbierajte slobody poskytnuté národnostiam! V živote
ktorých cirkví priniesol zákon
významnú zmenu? Ktoré sú individuálne a ktoré kolektívne slobody? Porovnajte to so skoršími
stanoviskami! [ Ú ]

„1. Každej národnosti žijúcej na území uhorskej ríše sa zabezpečuje slobodný
národný rozvoj:
2. V záležitostiach vlády, verejnej správy, zákonodarstva, obrany sa používa
maďarský diplomatický jazyk, pre všetky ostatné jazyky používané v krajine sa
vyslovuje:
3. V obecných radách každý môže prehovoriť aj maďarsky, aj v materinskom
jazyku, zápisnica sa napíše v tom jazyku z jazykov používaných v obci, ktorý si
zvolia slobodne.
4. Na zasadaniach každého justičného úradu všetci, ktorí majú právo prehovoriť, môžu vyjadriť svoj názor či prehovoriť tak po maďarsky, ako aj v materinskom
jazyku.
Keď na danom území presiahne jeden národ polovicu počtu všetkých obyvateľov, tam sa spíše zápisnica – ak sa požaduje – aj v tom jazyku.
Avšak korešpondencia s krajinským snemom, vládou a všetkými zákonodarnými orgánmi sa vedie v maďarskom jazyku.
(...) 6. Aký jazyk je v obciach určený za obecný, príslušníkom národnej stráže
sa vydávajú rozkazy v tom jazyku.
7. V základných školách vždy poslúži za vyučovací jazyk obecný, respektíve
cirkevný jazyk.
8. Matriky cirkevných zborov a cirkevné záležitosti sa budú viesť v materinskom jazyku cirkevnej obce.
9. Svoju žiadosť môže podať každý všade vo svojom materinskom jazyku.
10. Gréckokatolíci sa sami rozhodujú o zvolávaní synody a vo veciach cirkevných a školských – ako príslušníci ostatných konfesií – svojich biskupov volia
slobodne, jednota veriacich rumunskej a srbskej vetvy je v kompetencii synody
tiež.
(...) 14. Zamestnanie v nejakom úrade či v nejakej funkcii sa bude diať nehľadiac na jazyk a náboženstvo, ale všeobecne na zásluhy a schopnosti.
(...) 16. Vláda sa splnomocňuje vyhovieť najmä požiadavkám Rumunov a Srbov, vyriešiť ich záležitosti formou nariadenia či zákona krajinského snemu.
17. Vláda sa splnomocňuje v mene národa odpustiť každému, kto za vymedzený čas zloží zbraň a prísahu na nezávislosť.“ (Národnostné uznesenie, 28. júl
1849)

16

Ako odôvodňuje Szemere
emancipáciu Židov? Porovnajte to so stanoviskom liberálov
z obdobia reforiem! Čo znamená, že niekto ešte nie je vyhlásený občan? [ Ú ]

„Páni, keď židovský národ je takmer na bojisku a prelieva svoju krv za takú
vlasť, ktorej ešte nemôže byť vyhláseným občanom, keď svoj majetok a život rád
obetuje za slobodu, v ktorú len dúfa, za také práva, ktoré ešte nemá, (...) myslím
si, že nadišiel čas, aby krajinský snem neodkladal svoje principiálne vyhlásenie,
podľa ktorého aj Židia sú občanmi našej vlasti rovní v právach a povinnostiach
s ostatnými.“ (Bertalan Szemere, máj 1849)
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Analyzujte politickú a vojenskú situáciu po oznámení
ruského zásahu! Rozhodnite sa,
ktoré miesto bolo najvhodnejšie
pre sústredenie vojenských síl!
Ako sa uskutočnili plány? Sledujte zmeny sídla vlády a krajinského snemu! Analyzujte správnosť
zloženia zbraní na základe vojenskej situácie! Rozoberte úlohu
Komárna! [ Ú ]
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175 000 200 000
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PORÁŽKA REVOLÚCIE A BOJA
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Aké činitele viedli ku krvavým udalostiam? Aké dlhodobé (historické) účinky mohla
mať táto tragédia? Prečítajte si
opis udalostí na 159. strane! [ Ú ]
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Zmasakrovanie neozbrojeného obyvateľstva vyhnaného zo Zlatny
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„K národu!
Po nešťastných bojoch, ktorými boh v uplynulých dňoch navštívil národ (Temešvár), nemám
viac nádeje, že proti zjednotenému rakúskemu
a ruskému obrovi môžeme pokračovať obranný
boj úspešne.
Za takýchto podmienok možno očakávať záchranu života národa, zabezpečenie jeho budúcnosti jedine od veliteľa stojaceho na čele armády (...)“ (Kossuthov Manifest o demisii, 11. august
1849)

18

Ako hodnotí šance bojov Kossuth? Aké úlohy čakajú odteraz na vojenského veliteľa? [ Ú ]
Prečo zložil zbrane Görgey pred Rusmi? Ako
prezentuje udalosť maľba z roku 1851? [ S ]

19
Zloženie zbraní 13. augusta 1849 pri Világoši

Hľadiská

Súčasníkov, neskôr historikov, literatúru i verejnú mienku osobitne zaujímala Görgeyho osobnosť. Podobne
ako iné významné osobnosti, aj jeho zobrazovali extrémne: raz idealizovali jeho vojvodcovské schopnosti, inokedy ho označovali za pôvodcu všetkého zla. Takmer každý jeho krok od popravy Ödöna Zichyho, cez odchod
z Budína a obliehanie Budína až po zloženie zbraní je predmetom diskusií. Postavili ho aj proti druhovi v armáde Mórovi Perczelovi, ale najznámejší je jeho spor s Kossuthom.

Pozrite sa na niekoľko historických či literárnych prác (napr. Géza Féja: Visegrádi esték – Vyšehradské večery) o konflikte medzi Kossuthom a Görgeym! Snažte sa odkryť ciele a prostriedky polemiky! Aké činitele viedli ku konfliktu
dvoch osobností veľkého formátu? V súvislosti s akými udalosťami sa prejavoval najviac ich konflikt? Prediskutujte, prečo
sa stali ich stanoviská osudovými? [ S ]

„Chudera nešťastná naša vlasť padla. Padla nie silou nepriateľa, ale vďaka zrade (...) Och, že som sa toho dožil, a predsa nesmiem umrieť.
Görgeyho som zdvihol z prachu, aby získal pre seba večnú slávu a pre svoju
vlasť slobodu. A on sa stal zbabelým katom svojej vlasti.
Görgeyho dávno obviňovali podaktorí z toho, že je ambiciózny a túži po diktatúre. Ja, kto nepoznám ctižiadosť, a neviem pochopiť, ako je možné mať rád niečo
iné než vlasť a slobodu, už pred niekoľkými mesiacmi a odvtedy niekoľkokrát som
ho oslovil, že ak baží po moci, nech je ku mne úprimný, nech mi povie, a ja sám
vytvorím pre neho stranu – a strana, ktorú založím ja, bude veľká – len nech mi
sľúbi, že zostane prívržencom vlasti a slobody, odovzdám mu veniec moci, ktorý
nič iné neznamená pre mňa (koho jedinou ambíciou je čo najskôr sa vrátiť do prítmia súkromného života, chudobný, jednoduchý, aký som vždy bol) ako bodliakový veniec, ktorého sláva zadúša a tlačí. (...)
Ale v jeho tábore vznikla kamarila, on vravel, že mimo neho, ale pôvodom
od neho, ako sa teraz dozvedám. Aristokratizmus a beznárodovosť púšťajú stále
hlbšie korene v armáde, ktorá sa k nemu správa pre jeho hrdinstvo neobmedzenou
pietou, ktorá na ňom lipla, natoľko, že zbaviť ho armády by bolo to isté, ako zobrať
vojakom vieru vo víťazstvo (...)
A začala sa šíriť myšlienka, že sa musíme vzdať Rusom. Idea pacifikácie s Rusmi prenikla z Görgeyho okolia. (...)
Táto porážka (Temešvár) mala podnietiť Görgeyho, aby sa poponáhľal, ale on
naopak, keď videl, že nejestvuje viac armáda, o ktorú sa opierajúc môžem vystúpiť proti nemu, sňal si masku, svoje vojská stiahol späť cez Marušu, a na čele tejto sfanatizovanej armády na seba vzal úlohu diktátorskú. Keby som bol mal toľko síl, aspoň zdanlivo, bol by som ho vlastnoručne zajal na čele jeho vojska, alebo by som bol zahynul – ale bol som sám.“ (Kossuthov list z Vidinu, 12. september 1849)
Aké obvinenia vznáša Kossuth proti Görgeymu? Porovnajte obvinenia s udalosťami! V ktorých bodoch možno Kossuthove tvrdenia vyvrátiť? Zozbierajte vlastnosti,
ktoré spomína Kossuth v súvislosti s Görgeym a so sebou! S akým cieľom bol list napísaný?
[Ú]
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Artúr Görgey (1818-1916). Podobne
ako mnohí ďalší velitelia slúžil zo začiatku ako dôstojník nižšieho rangu
v cisárskej armáde. Po vypuknutí revolúcie rýchle dosiahol hodnosť generála. Stal sa známy tým, že koncom
septembra 1848, ešte ako major, zadržal, postavil pred vojenský súd a dal
popraviť grófa Ödöna Zichyho, ktorý
plnil kuriérsku úlohu pre Jelačiča
Aké činitele pomáhali dôstojníkom domobrany pri
dôstojníckom postupe? Ako táto
okolnosť prispievala k úspechom?
[Ú]
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„Neustála žiarlivosť vlády, spoločná
žiarlivosť podaktorých jej členov viedla
veci tým smerom, ako som to už povedal v apríli. (...) Keď som po niekoľkých
čestných bitkách s Rusmi prešiel cez Tisu,
krajinský snem dal najavo, že za hlavného veliteľa chce mňa. Kossuth vymenoval
potajomky Bema. Krajina si myslela, že ja
som hlavný veliteľ, lebo Kossuth dal na návrh krajinského snemu jezuitskú odpoveď.
Všetko, čo sa stalo potom, zapríčinila táto
podlosť, Dembińsky pri Szőregu utrpel porážku. Bemove vojská sa pri Tirgu Mureš
rozpadli. Bem prišiel počas temešvárskej
bitky na miesto, na niekoľko hodín znovu
začal bojovať, ale vtedy už bol porazený
natoľko, že podľa Kossuthových výpočtov
zostalo pokope z 50 000 ľudí iba 6000.
(...) Vyzval som dočasnú vládu, aby uznala, že nič nepomáha vlasti, vtlačila ju hlboko do biedy, preto nech odstúpi. Vláda
to urobila, všetku vojenskú i civilnú moc
dala do mojich rúk. Pod tlakom okolností som dospel k rýchlemu ale premyslenému rozhodnutiu, aby som pred jeho výsosťou ruským cárom zložil zbrane bez podmienok.“ (Z Görgeyho listu Klapkovi, august 1849)

22

Dobová maľba o Görgeyho
more

23

Prečo mal podľa maliara
Görgey nočné mory? Ktoré detaily maľby na to poukazujú? [ Ú ]

24

25

nočnej

„Pri Világoši zložil zbrane pred generálom Rüdigerom. Na poslednú výzvu „Nech žije Görgey!“ už
praskli aj jeho železné nervy. Na moment sa oprel
o šiju svojho verného koňa.
Ako varšavské knieža hlásil svojmu pánovi: Uhorsko
ležalo pri nohách ruského
cára.“ (Gyula Szekfű: Magyar történet – Maďarské dejiny, VII. zväzok)

26
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Aké obvinenia formuluje Görgey voči vláde a osobne proti Kossuthovi? Porovnajte obvinenia s udalosťami! S akým cieľom napísal list? [ Ú ]

Uvedieme teraz názory dvoch historikov na okolnosti pádu revolúcie a Görgeyho
úlohu. Čo je v analýzach spoločné? Ktorý historik obviňuje Görgeyho zo zodpovednosti za porážku? Ako posudzujú historici okolnosť, že Görgey zložil zbrane pred
Rusmi? Ktorá analýza naznačuje aj charakter historických osobností? Predstavte pomocou textu Aladára Móda špecifické rysy marxistickej historiografie (viď 10. lekcia)! [ Ú ]

„(...) Kossuth sa 14. apríla opieral o ľavicu a debrecínsky ľud, keď dal schváliť
deklaráciu nezávislosti, zároveň vedením vlády, ktorá mala v záujme obrany nezávislosti mobilizovať ľud, nepoveril ľavicového predstaviteľa, ale Szemereho, ktorý predstavoval kompromisy. (...)
Boj za slobodu bol potlačený, lebo nebol schopný zúčtovať politicky s reakciou, revolúcia padla, lebo kompromis udusil činorodosť Kossutha a národa, padla, lebo proti cudzej reakcii môže zabezpečiť plné víťazstvo iba likvidácia domácej reakcie. (...) Kompromis s reakčnou väčšinou v krajinskom sneme, ktorá bola
pod vplyvom prívržencov uzmierenia s Viedňou, nerozširoval silu národného odporu, nie zatvoril, ale otvoril bránu zrady, neupevňoval jednotu politického a vojenského vedenia, ale Görgeyho obrátila pred rozhodujúcou bitkou a likvidáciou
nepriateľa proti Kossuthovi a vláde, čím rozprúdila krízu revolúcie.“ (Aladár Mód:
Štyristo rokov za nezávislé Uhorsko, 1951)
„Uhorská armáda sa mohla skontaktovať teoreticky aj s rakúskym hlavným veliteľstvom. Görgey a jeho dôstojníci však vedeli iba toľko, že Haynau sa ukázal
byť od začiatku svojho fungovania prívržencom nemilosrdného zúčtovania, a vo
svojom manifeste z 1. júla plánoval prakticky odsúdenie celého uhorského vojenského a politického horného vedenia. Dnes už vieme, že keby bol Görgey zložil
zbrane pred Haynauom, cisársky a kráľovský hlavný veliteľ by v zrýchlenom postupe odsúdil a popravil niekoľko sto bývalých cisárskych dôstojníkov, ktorý slúžili v uhorskej domobrane. Zložením zbraní pred Rusmi zabránil Görgey tomuto
vývoju. Kým totiž Rusi odovzdali svojich zajatcov rakúskemu hlavnému veliteľovi,
Haynau už dostal príkazy na vykonanie dôkladnejších rozsudkov od panovníka
a rakúskej ministerskej rady.“ (Róbert Hermann: Letná výprava [júl–august 1849].
Dejiny boja za slobodu. Red.: Gábor Bóna, 1998)
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IV. Obdobie národných štátov a ríš
(1849–1914)
25. Európa po revolúciách
OBDOBIE MOCENSKEJ POLITIKY Revolúcie z roku
1848 boli zväčša porazené, avšak Európa sa zmenila od základov. Ešte sa síce zachovali absolutistické
mocnosti, ale feudálne zásady, ktoré brzdili rozvoj
(poddanstvo) – s výnimkou Ruska a Osmanskej ríše
– zavrhli. Hospodársky rozvoj a spoločenské premeny sa aj vďaka priemyselnej revolúcii urýchlili. Životné podmienky európskeho obyvateľstva po celé pokolenia sa výrazne zlepšili, aj keď nie v rovnakej miere všade. K revolúciám charakteristickým pre prvú polovicu storočia tak v druhej polovici už nedochádzalo. Dejiny tvorili politicko-mocenské hry, diplomatické manévre a vnútorné reformy.
CISÁRSTVO NAPOLEONA III. Napoleon získal moc
– okrem mena – vďaka tomu, že sľúbil vnútorný pokoj
a poriadok. Podľa zákona už v nasledujúcich voľbách
nemohol kandidovať, zorganizoval štátny prevrat.
Pomocou armády rozohnal národné zhromaždenie
a pomocou referenda predĺžil svoje vládnutie ešte
o desať rokov (1851). Po ďalšom referende sa dal vyhlásiť za cisára (Napoleon III., 1852-1870). Zaviedol
personálnu diktatúru, moc mala v rukách úzka skupina verných ľudí okolo cisára. Často nechával schvaľovať svoje rozhodnutia v referende. Cisár zdôrazňoval
jednotu národa a chcel zastupovať záujmy všetkých
spoločenských vrstiev a slúžiť im, aby mohol panovať bez konfliktov. Chránil bezpečnosť vlastníctva,
pričom robotníkom povolil štrajk, podporoval odbory a dôchodkové pokladnice. Namiesto ochranných
ciel zaistil slobodný obchod. Zahraničná (anglická)
konkurencia priniesla rýchly rozvoj francúzskeho
priemyslu a zníženie cien. Vo Francúzsku vybudovali
železničnú sieť a mestá, najmä Paríž, získali významné objekty.
V udržaní moci Napoleona III. zohrala významnú úlohu zahraničná politika. Masy ho podporovali
iba vtedy, keď sa držal tradícií „veľkého“ Napoleona
(bonapartizmus), a činil sa v prospech veľkosti francúzskeho národa. Panovník preto využil takmer každú príležitosť, od Mexika, cez Alžírsko až po talianske hnutie jednoty, aby dosiahol vojenské úspechy
a získal slávu pre krajinu. Chcel dokázať, že národ
ho potrebuje a že je dôstojným potomkom „veľkého“
Napoleona. Kým boli jeho zámery úspešné, dokázal
zachovať svoju moc. Dosiahol významné úspechy
v kolonizácii (Indočína, Alžírsko), ale v Mexiku utr-
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pel fiasko. Jeho pád zapríčinila porážka od Nemecka
roku 1870.
ZATLAČENIE RUSKA V rokoch 1848-1849 Rusko
zosilnelo, kým jeho konkurentov zoslabli revolúcie.
Porazením uhorskej revolúcie si zaviazal Habsburskú
ríšu. Cárska moc sa domnievala, že nastala dobrá príležitosť vyriešiť východnú otázku v prospech Ruska.
Západné veľmoci, Veľká Británia a Francúzsko chceli
tomu zabrániť v záujme zachovania európskej rovnováhy. Keď sa do konfliktu dostala s Ruskom Porta, postavili sa na stranu Turkov.
Rusko žiadalo, aby sa mohlo stať ochrancom pravoslávnych kresťanov žijúcich na území Osmanskej
ríše. Konflikt vyústil do vojny (krymská vojna, 18531856), v ktorej nehrala hlavnú úlohu turecká, lež anglicko-francúzska armáda. Západní spojenci vyslali
expedičnú armádu na dobitie čiernomorskej základne ruskej flotily v Sevastopole. Habsburská ríša sa
postavila napriek tomu, že Rusko od neho očakávalo
vďačnosť, na stranu západných mocností a obsadila
Valašsko a Moldavsko. Františka Jozefa viedli mocenské záujmy: obával sa rozšírenia ruského vplyvu
na Balkáne a mal strach, že západné mocnosti budú
podporovať maďarskú emigráciu. Rakúskeho cisára
podnietil aj jeho taliansky protivník, pretože Sardínske kráľovstvo sa pridalo tiež k západniarom. V dôsledku zastaranej cestnej siete a zlej výbave vojakov
ruská armáda prehrala vojnu a bola nútená požiadať
o mier. Víťazi v parížskej mierovej dohode (1856) zatlačili cársku ríšu v tomto regióne. Rusko nemohlo
kontrolovať ústie Dunaja a nemohlo mať vojenské
lode na Čiernom mori.
DÔSLEDKY RUSKEJ PORÁŽKY Vojnová porážka
a otrasená veľmocenská pozícia odkryli spoločensko-hospodársku zaostalosť Ruska a presvedčili cára,
že reformy sú potrebné. Formou nariadenia zrušili nevoľníctvo (1861). Poddaní však museli sami
zaplatiť odškodné zemepánom. Štát im iba poskytol úver, ktorý splácali poddaní často ešte pol storočie.
Cárove nariadenia otvorili cestu pred kapitalistickým rozvojom (trhové pomery, slobodný pohyb kapitálu). Reformy neobmedzovali cársku moc, ale postačili na to, aby sa začal hospodársky rozvoj a aby sa
predišlo spoločenskému výbuchu.
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Poliaci sa pokúšali využiť ťažkosti cárskej moci. Vo
Varšave vypuklo povstanie (1863), ktoré však vďaka
presile ruskej armády a vlažnosti západných mocností
krvavo potlačili. Po tejto porážke sa útlak zvyšoval.
Poľský jazyk vykázali zo škôl, katolíckej cirkvi, ktorá
symbolizovala spolupatričnosť Poliakov, vzali pôdu
a zavreli kláštory.
MOCENSKÁ HRA ZA JEDNOTNÉ TALIANSKO Taliansku revolúciu a hnutie za jednotu v rokoch 184849 rakúske a francúzske sily ešte potlačili. Bolo jasné,
že jednotu dokáže uskutočniť iba Sardínske kráľovstvo (Piemont), ktoré zostalo ústavným aj po roku
1849. Nie je preto náhoda, že udalosti usmerňoval
nadaný ministerský predseda Piemontu Cavour [kavur]. Úspech však závisel od toho, či dokáže spojiť
silu ľudových hnutí a kráľovstva a či využije mocenské spory.
Cavour sa snažil získať mocenskú podporu proti
Rakúsku, ktoré bolo hlavnou prekážkou jednoty. Prišiel na to, že nie je schopný postaviť sa na odpor naraz aj Rakúšanom, aj Francúzom. So zámerom získať
priazeň Francúzska a Anglicka, vyslal do krymskej
vojny významnú sardínsku jednotku. Podporu Anglicka získal, keď sa mu podarilo presvedčiť Angličanov,
že stratou talianskych území Rakúsko nezoslabne, ale
naopak, zosilnie. Francúzsko si získal prepustením
Savojska a Nice (Nizza) cisárovi, ktorý potreboval
rozšírenie územia krajiny z vnútropolitických príčin.
Napoleon III. nechcel silné Taliansko, preto u Cavoura presadil, aby zjednotili iba časť talianskych území,
severné Taliansko.
Vo francúzsko-sardínsko-rakúskej vojne utrpela
rakúska armáda porážku (Solferino, 1859). Napoleon III. v snahe brzdiť talianske zjednotenie, na žiadosť Františka Jozefa ešte pred obsadením severného
Talianska uzavrel s Rakúšanmi prímerie (Villafranca).
Táto dohoda, ktorá sa stala neskôr mierovou, dala Piemontu iba Lombardsko, a Benátky ponechala pod rakúskou kontrolou.
Napoleon oklamal Cavoura, ale sa prerátal. Pro-

tihabsburské hnutia v strednom Taliansku Rakúšania
nedokázali potlačiť. Francúzi, ktorí boli predtým spojencami Piemontu, nemohli vystúpiť otvorene. Malé
štáty v strede Talianska tak vyhlásili zjednotenie s Piemontom (1860).
VÍŤAZSTVO JEDNOTY Masové hnutia sa rozšírili aj
na južné Taliansko. Vodca mnohých skorších revolučných hnutí Garibaldi, so svojimi oduševnenými prívržencami, medzi ktorými boli aj emigranti z Uhorska,
zaútočil na Neapolské kráľovstvo. Úspešne sa vylodili
na Sicílii (1860) a opierajúc sa o ľudové povstania,
zvrhli kráľovskú moc. Otvorila sa cesta pred pripojením južného Talianska. Vtedy sa prejavila Cavourova
politická genialita. Svoje vojská vyslal aj on proti Neapolu, aby zabránil Garibaldimu v ťažení proti Rímu,
čo mohlo vyvolať intervenciu zo strany Napoleona III.
Takto sa s výnimkou Ríma a Benátok dostalo celé Taliansko pod kontrolu talianskeho kráľovstva (1861),
ktorého panovníkom sa stal sardínsky kráľ (Viktor
Emanuel II.).
Definitívne víťazstvo zápasu o jednotu – už po Cavourovej smrti – nevybojovali Taliani. V bojoch za
nemeckú jednotu porazilo Prusko najprv Rakúsko
(1866), potom Francúzsko (1870). Napriek tomu, že
rakúske vojská porazili talianske na mori i súši, nemecké víťazstvá viedli najprv k oslobodeniu Benátok (1866), potom aj Ríma (1870). V konsolidujúcich
sa európskych mocenských pomeroch sa Taliansko
uspokojilo s tým, že nedokázalo získať ďalšie územia
s talianskym či sčasti talianskym obyvateľstvom (Dalmácia, Istria, Južné Tirolsko). Silné však bolo iredentistické hnutie, ktoré sa snažilo zjednotiť všetky územia obývané Talianmi. Neskôr to sťažilo taliansko-rakúske vzťahy.
V južnej Európe sa zrodil nový štát s vyše 30
miliónmi obyvateľov, v ktorom napriek obrovským problémom (napr. rozdiely medzi severnou
a južnou časťou) vznikol jednotný trh a jednotné politické vedenie, čo vytváralo možnosť pre rýchlejší
rozvoj.

Archív

1

Prečo sa Bonaparte obrátil na ľud? Charakterizujte
mocenský systém, ktorý sa snažil vytvoriť autor manifestu! Ako
sa snaží podviesť verejnosť autor
textu? Na aké emócie apeluje?
Vysvetlite rozdiel medzi lajstrovým a všeobecným volebným
právom! Ktoré je demokratickejšie a prečo? Prečo podporoval
Bonaparte všeobecné volebné
právo? [ Ú ]
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„Súčasná situácia nemôže trvať dlho. Som presvedčený, že trvalou príčinou mocenskej neistoty, zmätkov a sporov je rozhodujúca váha národného zhromaždenia. Preto Vám
predkladám nasledujúce princípy ústavy. Môžu ich rozvinúť národné zhromaždenia. Vaše odpovede mi oznámte formou hlasovania.
CISÁRSTVO NAPOLEONA III.

1. Treba vymenovať zodpovedného vodcu na desať rokov.
2. Ministri sú závislí iba od výkonnej moci.
3. Štátna rada pozostáva z najvyberanejších ľudí. Štátna rada by pripravovala
zákony a riadila by diskusiu v národnom zhromaždení.
4. Zákonodarný zbor, ktorý prediskutuje a schvaľuje zákony, bude zvolený
na základe všeobecného volebného práva, bez zoznamov. Lajstre totiž falšujú
voľby.
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5. Druhé národné zhromaždenie z vynikajúcich osobností krajiny bude fungovať ako vyvažujúca moc, ako ochranca ústavy a slobôd. Od roku 1804 sa tak dozviete po prvý raz, komu a prečo dávate svoj hlas. Keď nezískam väčšinu vašich
hlasov, zvolám nové národné zhromaždenie a vrátim mu mandát, ktorý som dostal od vás. – Ale keď si myslíte, že vec, ktorej symbolom je moje meno, čiže v revolúcii ´89 znovuzrodené a cisárom zorganizované Francúzsko vám ešte leží na
srdci, vyjadrite sa a posväťte moc, ktorú žiadam od vás. – Francúzsko a Európu tak
zachránime pred anarchiou, prekážky sa vyrovnajú, súťaženie sa skončí, lebo každý bude rešpektovať v ľudovom súde dekrét Prozreteľnosti.“ (Výzva Ľudovíta Bonaparteho k ľudu, 2. december 1851)
Prusko
1870

Napoleon III. so sochou Napoleona I.
Čína
1853–1856

Mexiko
1861–1867

Lombardsko
1859
Rím
1849–1870
Alžírsko
od r. 1848

Senegal
1854–1858

Krym
1853–1856

Čo chce naznačiť maľba
o cisárovi? Prečo je to dôležité pre Napoleona III.? Pripravte
námet na karikatúru o tejto maľbe! [ Ú ]

2

Indočína
1858–1863

Kolonizačné snahy
Za veľmocenský vplyv
Zmarený pokus

Zahraničná politika Napoleona III.
Systematizujte zahraničnopolitické zámery Napoleona III. z rôznych hľadísk
(napr. ciele, pohnútky, oblasť aktivity)! V akej miere bola táto zahraničná politika
úspešná? Prediskutujte tvrdenie, že zahraničná politika Napoleona III. bola dobrodružná! [ P ]

Anglická karikatúra o Napoleonovi III.
Porovnajte mapu s anglickou karikatúrou! V akých
otázkach malo Francúzsko pod
vedením Napoleona III. spor
s Anglickom? [ Ú ]

3
4
5

Napoleon III.

Do ktorej etapy rozvoja hospodárstva vstupovalo Francúzsko v tomto období?
Dokážte svoje tvrdenie aj údajmi! [ Ú ]
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robotníctvo

národná
sláva

ochrana
robotníkov

ochrana
obyčajných ľudí

ochrana
vlastníctva

obmedzenie
kapitálu
malomeštiactvo

HOSPODÁRSKE UKAZOVATELE FRANCÚZSKA V ROKOCH 1850–1870
Výkon par- Potreba obilia
Ťažba uhlia Dĺžka železníc
Čas
ných strojov (milión metrá(ton)
(km)
(konských síl)
kov)
1850–1851
76 000
84
4 904
3 685
1869–1870
336 000
109
13 350
17 924

roľníctvo

O začiatku ktorého procesu svedčí obraz? Nájdite na obraze detaily svedčiace
o technickej úrovni doby! Aké činitele pomáhali rozvoju francúzskeho ťažkého
priemyslu a aké mu bránili? [ Ú ]

stredné meštianstvo

Francúzsky podnik ťažkého priemyslu

finančná aristokracia

udržanie vnútorného
poriadku

a jeho klientela

Režim Napoleona III.

6

Analyzujte farebné rámčeky! Prečo bola moc Napoleona III. pevná? [ P ]

7
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„Článok 7: Jeho Výsosť cisár Francúzov,
Jeho výsosť cisár Rakúska, Jej Výsosť kráľovná Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska, Jeho Výsosť kráľ Pruska, Jeho výsosť cár Ruska a Jeho výsosť kráľ Sardínie vyhlasujú, že vysoká Porta je oprávnená získať podiel vo výhodách európskeho verejnoprávneho života a európskeho
„koncertu“. Ich výsosti sa za seba zaväzujú rešpektovať nezávislosť
a územnú celistvosť Otomanskej ríše, spoločne garantujú presné dodržiavanie tohto záväzku a vyhlasujú, že sa ich dotýka každý čin, ktorý je vhodný to narušiť. (...)
Článok 11: Čierne more je neutrálne: z jeho vôd a prístavov, ktoré
sú otvorené pred obchodným loďstvom každej krajiny, sú vyslovene
a naveky vykázané vojnové lode pobrežných i všetkých iných mocností, (...)“ (Z parížskej mierovej zmluvy, 1856)
ZATLAČENIE
RUSKA

Okupované územie

HABSBURSKÁ
RÍŠA

BS

Moskva

Autonómna oblasť

Kars

R

Í

Š

A

Krymská vojna
Prečo sa odohrala bitka na Krymskom polostrove? Aká bola úloha Rakúska vo vojne? Aké dôsledky mala ruská porážka? [ Ú ]

[Ú]

Ako chce riešiť tento mier zásadný problém východného mieru? Proti ktorej veľmoci je nasmerovaná regulácia čiernomorskej plavby?

„1. Nevoľnícke postavenie sedliakov zemepánov a čeľadníkov pánov sa ruší, (...)
2. Na základe tohto nariadenia a všeobecného zákona dostanú sedliaci a čeľadníci oslobodení z nevoľníctva tak ohľadne osobných, ako aj majetkových záležitostí práva
slobodného dedinského obyvateľstva. Svoje právo dostanú takým
spôsobom a vtedy, ako to určujú vykonávacie predpisy (...)
3. Zemepáni, pri zachovaní vlastníckych práv, a za služby určené
v zákone prepúšťajú sedliakom na večné užívanie sedliacke vnútorné
pozemky, okrem toho na základe miestnych nariadení časť oráčin
a iných majetkov za účelom, aby bolo zabezpečené pre sedliakov
živobytie a plnenie ich záväzkov voči štátu a zemepánom.
6. Zaopatrenie sedliakov pôdou a iným poľnohospodárskym majetkom, ako aj služby zemepánovi sa určujú predovšetkým formou
dobrovoľnej dohody medzi sedliakom a zemepánom. (...)
V tom prípade, keď medzi sedliakmi a zemepánmi nevznikne
dobrovoľná dohoda, rozlohu pôdy pre sedliakov a služby pre zemepánov určujú miestne nariadenia. (...)
59. Kým sú sedliaci v stave dočasného záväzku, obecný richtár je
povinný: poslať sedliakov dlžných za robotu na prácu.“ (Nariadenie
Alexandra II. o zrušení nevoľníctva, 1861)
DÔSLEDKY RUSKEJ
PORÁŽKY

10

Roľnícki delegáti jednej zo samospráv s úzkymi právomocami, ktoré vznikli po cárskych reformách na
cenzuálnom základe
Aké bolo postavenie ruského roľníctva
podľa obrazu? Pripravte obrázok o spôsoboch oslobodenia poddaných, ktoré ste spoznali doteraz! [ S ]

11

12

13

Určte, vlastníkmi čoho sa stávajú ruskí
sedliaci po oslobodení spod poddanstva?
Kto a akým spôsobom platí odškodné? Aké je
postavenie oslobodených sedliakov? Porovnajte spôsoby zrušenia poddanstva, o ktorých ste
sa učili (Uhorsko, Prusko a Rusko)! [ Ú ]

„Ako nočná mora zaťažuje Taliansko vedomie jeho vlastnej slabosti, čo je dôsledkom neustálych sporov a cirkevnej
výchovy (...)“ (Z Garibaldiho pamätí)
Zozbierajte pomocou prameňa sily, ktoré
išli do boja za taliansku nezávislosť! Ako
hodnotí Garibaldi pomer síl medzi Talianmi
a ich nepriateľmi? Ako vysvetľuje tento stav?
Aký je jeho názor na Cavoura? [ Ú ]
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„Sardínsky kabinet (...) viedol vtedy práve roMOCENSKÁ HRA ZA
kovania s Francúzskom (...) viacerí vynikajúJEDNOTNÉ TALIANSKO
ci Taliani hľadali spôsob, ako by sa dalo priblížiť naše demokratickejšie chápanie k savojskej dynastii, aby sme
mohli spoločne uskutočniť stáročný sen našich najväčších osobností,
zjednotenie Talianska.
V tom čase všemocný Cavour bol presvedčený, že si ma národ naďalej váži, preto ma aj zavolal do hlavného mesta, a ja som sa prirodzene prikláňal k myšlienke, aby sme začali vojnu proti stáročnému
nepriateľovi Talianska (Rakúsko). Je pravda, že jeho spojenectvo vo
mne nevyvolávalo veľkú dôveru, ale čo som mal robiť, musel som to
prijať.“ (Z Garibaldiho pamätí)
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„(...) Článok 1 Keby v dôsledku útočného vystúpenia Rakúska vypukla medzi
sardínskym kráľom a jeho výsosťou rakúskym cisárom vojna, jeho výsosť francúzsky cisár a jeho výsosť sardínsky kráľ uzatvoria obranné spojenectvo.
Článok 2 Cieľom spojenectva bude to, aby zbavilo Taliansko rakúskej okupácie, aby vyhovelo požiadavke ľudu a predišlo ďalším komplikáciám, ktoré by viedli k vojne a ktoré by sústavne ohrozovali pokoj Európy, vytvoriac, ak to výsledky
vojny dovolia, takmer 12 miliónové Hornotalianske kráľovstvo.
Článok 3 V zmysle týchto istých princípov pripoja Savojské kniežatstvo a provinciu Nice k Francúzsku.
Článok 4 Nezávisle od výsledkov vojny (...) sa strany dohodnú, že v záujme
katolíckeho náboženstva bude suverenita pápeža zachovaná.
Článok 5 Náklady na vojnu bude znášať Hornotalianske kráľovstvo.
Článok 6 Vysoké strany sa zaväzujú, že neprijmú žiadnu iniciatívu či návrh na
ukončenie nepriateľstva bez toho, aby o tom rokovali s druhou stranou.
Vojenská dohoda: Článok 1 Vojenskú silu spojencov zvýšia v Taliansku na
300 000, z toho 200 000 francúzskych a 100 000 sardínskych. Na Jadranskom
mori bude podporovať vojenské manévre na pevnine flotila. (...)“ (Sardínsko-francúzska dohoda, 1859)
„§ 4 Jeho výsosť rakúsky cisár v mene svojom a všetkých svojich potomkov
a dedičov sa zrieka svojich práv a nárokov na Lombardsko v prospech francúzskeho cisára (...)
§ 5 Jeho výsosť francúzsky cisár potvrdzuje svoju vôľu odovzdať hore uvedené
územia jeho výsosti sardínskemu kráľovi (...)
§ 18 Jeho výsosť rakúsky cisár a jeho výsosť francúzsky cisár sa zaväzujú podporovať všetky snahy o vznik spojenectva medzi talianskymi štátmi, a toto spojenectvo by malo byť pod čestným predsedníctvom Svätého Otca (...) Benátky
zostanú pod korunou jeho cisárskej a kráľovskej apoštolskej výsosti (...)
§ 20 Vedení želaním, aby pokoj cirkevného štátu a moc Svätého Otca boli
zachované (...), spojenými snahami sa postarajú o to, aby od Jeho Svätosti získali
súhlas, podľa ktorého v štátoch Jeho Svätosti treba seriózne zvážiť dovoz potrebných reforiem.“ (Z rakúsko-francúzskeho mieru, Zürich, 1859)
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Aký bol pomer síl medzi
dvoma krajinami? Aké mocenské a vnútropolitické pohnútky viedli Napoleona III. pri
uzatváraní dohody? Ako sa to
prejavuje v miere pomoci? Aké
piemontské obavy možno v texte
postrehnúť? [ Ú ]

14
Ako rieši mier osud Talianska? V čom sa prejavuje
zhoda záujmov medzi dvoma
veľmocami? Porovnajte text mieru so sardínsko-francúzskou dohodou! [ Ú ]

Ktoré sú najdôležitejšie zastávky na ceste k zjednoteniu Talianska? Opíšte vzťahy medzi dynastickými a revolučnými
silami! Analyzujte úlohu vonkajších a vnútorných podmienok
v zjednocovacom procese! [ S ]

Cesta k talianskej jednote
Habsburská ríša

Taliansko

revolučné hnutia

20. roky 19. stor.
30. roky 19. stor.

Rusko

Piemont

dynastická cesta

Francúzsko

15

1848–49

1858

uhorská
légia

Lombardsko

južné a stredné
Taliansko

1866

Prusko

Veľká Británia

Savojsko, Nice

uhorská otázka

krymská vojna
1853

Benátky
1870
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Vznik talianskej jednoty
Zoraďte udalosti na mape
podľa ich obsahu a opíšte
ich úlohu v dosiahnutí talianskej jednoty! Zoraďte jednotlivé oblasti Talianska podľa toho,
kedy sa pripojili k jednotnému
štátu! Analyzujte mocenské pozadie vzniku talianskej jednoty!
Ako vplývali na vývoj revolučné
hnutia? Ako vplývalo na riešenie
územné rozloženie talianskej populácie? [ Ú ]
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Garibaldiho Červené košele v sicílskej
bitke (1860)
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Ako predstavuje maliar Garibaldiho a jeho vojakov?
Akými prostriedkami dosahoval
svoje predstavy? [ S ]

Stretnutie Garibaldiho a sardínskeho
kráľa Viktora Emanuela. Garibaldi odovzdáva symbolicky svoju moc v oslobodenom Neapolskom kráľovstve

19

Aký politický význam malo
stretnutie? Koho a prečo stavia maliar do centra pozornosti?
Čo chýba na maľbe? [ S ]
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Hľadiská

Krymská vojna vytvorila možnosť pre dve rumunské kniežatstvá, Moldavsko a Valašsko, aby získali slobodu
a vytvorili Rumunsko. Kniežatstvá žili celé stáročia (15-18. storočie) pod ubíjajúcou tureckou nadvládou. Potom, čo sa Turci stiahli, Moldavsko stratilo niektoré časti svojho územia (Bukovinu pripojili k Poľsku, Besarábiu
k Rusku), neskôr sa obe kniežatstvá dostali pod ruský vplyv (1829). Po krymskej vojne sa nadhodila možnosť
oddeliť od seba turecké a ruské vojská nárazníkovým štátom. Obyvatelia oboch kniežatstiev, bez vonkajšieho
zasahovania, zvolili za svojho panovníka plukovníka Cuzu (1859), a tak z Moldavska a Valašska čoskoro vzniklo
Rumunsko (1861).
Sledujte okolnosti, ktoré umožnili vznik Rumunska! Určte pojem nárazníkového štátu! Prediskutujte význam vnútorných a vonkajších podmienok pri vzniku Rumunska! [ S ]

„I. Samospráva a záruky našich medzinárodných práv (...) a neutralita rumunského územia.
II. Zjednotenie Valašska a Moldavska do jednotného štátu s jednotnou vládou.
III. Zahraničné knieža s dedičným právom, ktorého zvolia z niektorej európskej dynastie, ktorej dedičské práva uznávajú veľmoci, kto sa narodí v krajine a bol
vychovávaný v pravoslávnej viere.
IV. Ústavná vláda, ktorú zostavia na základe zvyklostí krajiny. Jednotný zákonodarný orgán, ktorý vznikne na základe širokého volebného práva, zastupuje všeobecné záujmy rumunského národa. Zákonodarné zbory musia uskutočniť
nasledujúce reformy: uznanie vlastníckych práv, rovnosť každého občana, osobná sloboda a sloboda práce pre pracovníkov na poliach.“ (Z programu valašskej
Národnej strany, 1857)

Aký je základný cieľ programu? Čo očakáva strana od
premien okrem vzniku nového
štátu? Akú štátnu formu považuje
za potrebnú? Opíšte na základe
prameňa spoločenské pomery vo
Valašsku! [ Ú ]

„Zjednotenie sa uskutočnilo, vznikol rumunský národ.
Tento obrovský čin, po ktorom natoľko túžili minulé pokolenia a ktorý sme
aj my vrelo chceli, uznáva Jasná Porta a ochranné veľmoci, a zaznamenala ho aj
história našej vlasti. Boh našich predkov bol s nami, bol so štátom.
Pomocou rozumnosti národa Boh potvrdil naše snahy a viedol národ smerom
k slávnej budúcnosti.
5. a 24. januára ste vložili všetku svoju dôveru do predstaviteľa národa, zjednotili ste svoje nádeje, keď ste zvolili jedného panovníka a tento panovník teraz
založí jednotné Rumunsko. Nech žije Rumunsko!“ (Manifest plukovníka Cuzu,
1861)
Bulhari
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Sledujte proces vzniku Rumunska! Porovnajte
etnické pomery s politickými hranicami! Určte
pojem nárazníkového štátu pomocou rumunského
príkladu! Analyzujte rakúske geopolitické záujmy
v regióne! [ Ú ]
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Aké nariadenie obsahuje dekrét? Porovnajte ho
s podobnými opatreniami, o ktorých ste sa už
učili! [ Ú ]

Na čo naráža knieža, keď
spomína rozumnosť národa? Ktorý ideový smer sa prejavuje v texte? Dokážte svoje tvrdenie citátmi z textu! Vydedukujte z prameňa medzinárodné
postavenie rumunských kniežatstiev! [ Ú ]

M

„Článok 22 Týmto dekrétom sa ruší robota,
dežma a iné (zemepanské) bremená, za ich vykúpenie budú sedliaci platiť aspoň 15 rokov splátky
a úroky podľa nasledujúcej tabuľky (...)
Článok 34 Akonáhle dostanú statkári kapitál za
vykúpenú robotu a iné bremená, výkupná povinnosť sedliakov stanovená v 22. článku sa končí.“
(Nariadenie kniežaťa, 1864)
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26. Nemecká jednota a buržoázny štát
NEMECKÉ HOSPODÁRSTVO Revolúcie v roku 1848
nenastolili nemeckú jednotu, ale vďaka ich výdobytkom (ústavnosť, zrušenie poddanstva) vznikli priaznivejšie podmienky pre hospodársky rozvoj. V tomto období sa rozšírila priemyselná revolúcia aj v Nemecku. V rýchlom tempe stavali železnice. Rozsiahle uhoľné zdroje (Porúrie, Sliezsko) a nižšie pracovné mzdy priťahovali anglický kapitál, ktorý tu mohol dosiahnuť hlavne v ťažkom priemysle vyšší profit
ako doma. V týchto odvetviach bol hospodársky rast
v Nemecku rýchlejší ako v Anglicku a oveľa výraznejší než vo Francúzsku.
Hospodársky rozvoj priniesol pre Prusko, kde boli
najvýznamnejšie priemyselné oblasti (Porúrie, Sliezsko), rast hospodárskej váhy oproti ostatným nemeckým štátom. Bolo to tak aj vďaka tomu, že do nemeckej colnej únie (Zollverein) sa nezapojilo Rakúsko.
Rýchly hospodársky rozvoj a výrazný rast miest ešte
viac vyvolávali potrebu politického zjednotenia Nemecka.
SÚŤAŽENIE MEDZI PRUSKOM A RAKÚSKOM Potom, čo sa roku 1848 nepodarilo dosiahnuť jednotu
cestou revolúcie, do popredia sa dostali dynastické
riešenia. Rakúsko v rokoch 1848-1849 stratilo svoju
autoritu. Mnohonárodnostná ríša chcela uskutočniť
voľnejšiu jednotu nemeckých štátov (veľkonemecká jednota). V Nemecku pod habsburským vedením by bola zachovaná samostatnosť jednotlivých
štátov.
V období od 18. storočia Prusko vojensky i hospodársky prevýšilo Habsburskú ríšu. Do polovice 19.
storočia bolo rozhodujúce, že to bolo etnicky v podstate nemecké územie. Pruská dynastia Hohenzollernovcov mohla vystupovať úspešnejšie než nemeckí
vodcovia. Séria rakúskych porážok v zahraničnej
i vnútornej politike, ďalej liberálne reformy pruského
kráľa Viliama I. (1861) zvyšovali šance Pruska. Nemecko bez Rakúska a pod pruským vedením (malá
nemecká jednota) bolo prísľubom moderného a jednotného národného štátu.
BISMARCKOVA MOCENSKÁ HRA Predseda pruskej
vlády Bismarck (od roku 1862) považoval šikovnú
diplomaciu a silu pruskej armády za záruku budúcej
nemeckej jednoty. V záujme toho uskutočnil reformu
armády, pričom obišiel parlament, kde mali väčšinu
liberáli. Zaviedol všeobecnú povinnú vojenskú službu, ktorá platila pre každého muža, ktorý dosiahol dospelý vek. Dostali výcvik a v prípade vojny ich mohli
nasadiť vo veľkom počte (mobilizácia). Súbežne s tým
modernizovali aj výzbroj armády (napr. pušky so zadným nabíjaním).
Z hľadiska diplomacie bolo priaznivé, že po neúspechoch v roku 1849 Rakúsko už nebolo pre Anglicko dostatočnou protiváhou Ruska. Anglicko preto
podporovalo vznik Nemecka pod pruským vedením.
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Bismarckovi však bolo jasné, že tri susedné veľmoci
nemajú záujem na vzniku silného Nemecka. Okrem
toho proti ich zjednotenej sile bola slabšia aj pruská
armáda. Pre Bismarcka bolo priaznivé, že Rusko,
ktoré sa v krymskej vojne izolovalo, sa približovalo
k Prusku. Tieto sympatie posilňovala pruská „zhovievavosť“ počas poľského povstania roku 1863 (ruská
armáda sa mohla pohybovať aj cez pruské územie).
Vzápätí sa Bismarck musel snažiť o to, aby ostatné
dve veľmoci dokázal poraziť osobitne vo vojne, ktorá
sa zdala byť nutná.
Predtým, ako sa dostal do konfliktu s Rakúskom,
pomýlil Napoleona III. tým, že nemá v úmysle zjednotiť celé Nemecko a Francúzi môžu dostať územia
pri Rýne. Proti Viedne vytiahol aj „uhorskú kartu“:
pod vedením Juraja Klapku išla do boja proti Rakúsku
uhorská légia. Osamotené Rakúsko porazili lepšie
vybavené pruské vojská v jedinej veľ kej bitke (Hradec Králové, Königgrätz, 1866). V mierovej dohode
uzatvárajúcej prusko-rakúsku vojnu (1866) stanovil
Bismarck mierne podmienky, čo svedčilo o dobrých
diplomatických schopnostiach: Rakúsko nestratilo
žiadne územie, ale muselo prijať, že nesmie brániť
vzniku nemeckej jednoty pod pruským vedením. Prusi mohli právom očakávať, že Rakúšania, ktorí práve
chystali vyrovnanie s Uhorskom, neudrú späť, keď sa
Prusko dostane do konfliktu s Francúzskom. (Tak sa
aj stalo.)
Po vojne pripojili k Prusku bezprostredne alebo
sprostredkovane severonemecké štáty (Severonemecká únia). V snahe o úplnú nemeckú jednotu sa Prusko
čoskoro dostalo do konfliktu s Francúzskom. Francúzsku armádu porazila početnejšia a lepšie vybavená
nemecká (Sedan, 1870). Keďže Rakúsko nezasiahlo
do vojny, Prusi napredovali až po Paríž. Po tomto víťazstve sa pridali k únii pod pruským vedením aj juhonemecké štáty. Vznik Nemeckého cisárstva vyhlásil cisár Viliam I. – aj ako odpoveď na skoršie urážky
– v zrkadlovej sále versaillského paláca (18. január
1871).
Režim Napoleona III. sa po tejto porážke zrútil.
Francúzsko sa stalo republikou. Nová francúzska vláda chcela uzavrieť s Nemcami mier urýchlene, ale
v Paríži preto vypuklo robotnícke povstanie. Založili mestskú samosprávu (komúnu, marec 1871). Prusi
odovzdali vláde zajatú francúzsku armádu, tak sa podarilo po krvavých pouličných bojoch komúnu poraziť (máj 1871).
Podmienky mieru mohli diktovať Prusi. Francúzi
boli nútení uznať jednotné Nemecko, prijali na seba
obrovské vojnové reparácie, navyše pripojili k Nemecku aj Alsasko a Lotrinsko, ktoré získal ešte Ľudovít XIV.
Vznikom Nemecka sa zrodila uprostred Európy 40
miliónová, rýchle sa rozvíjajúca veľmoc. Bol to federatívny štát s pruskou prevahou, kde cisárovi zabezpečovala ústava široké právomoci.
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CHARAKTER BURŽOÁZNEHO ŠTÁTU V druhej tretine 19. storočia spevneli nové buržoázne štáty, ktoré
stáli na národných základoch. Národný štát vyžadoval od občanov vedomie identity, a národnostné snahy netolerovali ani na západe, ani na východe (Íri,
Poliaci atď.).
Štát zabezpečoval pre svojich občanov ústavné
slobody. Zrušením cenzuálneho obmedzenia sa zvýšil počet mužov, ktorí mali volebné právo. Za volebné právo žien sa začal ostrejší boj až v závere tohto
obdobia. Úloha štátu, veľkosť štátneho aparátu a jeho
moc pritom neustále rástli. V stavovských štátoch stačili stovky úradníkov, v absolutistických niekoľko tisíc
štátnych zamestnancov na vyberanie daní, organizáciu dvora a armády. Buržoázny štát však vzal pod
svoju kontrolu všetky oblasti života, v dôsledku toho
nevídanou mierou sa zvýšil počet úradníkov. Boli
teda potrebné zvýšené príjmy štátu. Súbežne s rastom
vplyvu štátu sa zvyšovalo aj daňové zaťaženie a štátne
znovurozdeľovanie príjmov.
Silnejúci meštiansky štát zabezpečoval práva
a bezpečnosť svojich občanov v národných rámcoch,
a rozvojom národného trhu (clá, podpory atď.) garantoval rámce hospodárskeho rozvoja.

177

ná školská dochádzka, výchova učiteľov) a rozšírilo sa
masové štátne školstvo, od materskej školy po univerzitu. Len takto bolo možné uspokojiť dopyt po odborne vzdelaných pracovníkoch v štátnej správe a hospodárstve. Štát sa pokúšal cez školstvo presadzovať
aj ideologické hľadiská (vernosť štátu, rešpektovanie
autority, podpora asimilácie). Vďaka rozvoju investícií
štátu rástla úroveň školstva, v západnej a severnej Európe v podstate zlikvidovali negramotnosť.
Rastúca účasť na školstve a zavedenie štátnej matriky (narodenie, sobáš, úmrtie) znamenala aj zníženie úloh cirkvi. Uskutočnila sa úplná odluka štátu
a cirkvi, čiže oddelenie štátnych a cirkevných kompetencií. Tento proces znamenal zníženie skoršej váhy
cirkví, preto v mnohých štátoch boli spojené s týmto
procesom ostré konflikty (tzv. kultúrny boj).
Aj zdravotníctvo sa dostalo pod kontrolu štátu. Len
štát bol schopný vytvoriť a presadiť moderné podmienky v zdravotníctve (hygiena, čistá pitná voda, odvoz
odpadu, epidemiologické pravidlá a pod.).
Štát sa snažil aj zmierňovať spoločenské napätie a podľa svojich možností zasahoval aj do vzťahu
zamestnávateľov a zamestnancov. Pokúšal sa zlepšiť
postavenie zamestnancov rôznymi úpravami: napr.
v Anglicku prijali iba továrenské zákony, v Nemecku
zaviedli aj povinné zdravotnícke a nehodové poistenie /1884), neskôr aj starobné a invalidné dôchodky
(1889).

NOVÉ ÚLOHY ŠTÁTU Proces trvajúci od obdobia
osvietenského absolutizmu pokračoval: silnela štátna
kontrola školstva (učebné plány, učebná látka, povin-
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únii neskôr, s rokom prístupu
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Pec britského vynálezcu Bessemera
(1855), ktorá zdokonalila výrobu ocele. Čoskoro vyrábali kvalitnú oceľ z odpadového železa v peciach Francúza
Martina a Nemca Siemensa (1864)

Nemecké hospodárstvo na začiatku 19. storočia
Zozbierajte na mape údaje o nemeckom hospodárstve! Zoraďte ich podľa toho, či
boli z hľadiska rozvoja priemyslu priaznivé či nepriaznivé! Vysvetlite hospodárske
príčiny snáh o jednotu! [ Ú ]

Prečo bola v tomto období dôležitá výroba železa? Prečo sa rozvíjal ťažký priemysel najrýchlejšie v Nemecku? Zistite,
ako fungovala Bessemerova pec (Bessemerova hruška)! [ Ú ]
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EKONOMICKÉ UKAZOVATELE PRUSKA
V ROKOCH 1840-1860
Počet
Počet
Počet
robotníkov
Rok
podnikov
robotníkov
na jeden
podnik
Výroba železa a ocele
1849
1 197
21 800
18
1855
1 111
34 900
31
1861
1 096
44 200
40
strojárstvo
1849
188
6 200
33
1855
235
12 500
53
1861
314
20 700
66
chemický priemysel
1849
257
3 500
13
1855
286
4 300
15
1861
196
3 800
19

VÝKON PARNÝCH STROJOV (MILIÓN KONSKÝCH SÍL)
Rok

Nemecko

Anglicko

Francúzsko

1840

0,04

0,62

0,09

1850

0,16

1,29

0,37

1860

0,85

2,45

1,12

1870

2,48

4,04

1,85

Porovnajte údaje troch krajín! Aký jav dokazujú údaje v tabuľke? [ Ú ]

Do ktorej etapy hospodárskeho rozvoja vstupovalo Prusko v období,
ktoré označuje tabuľka? Zistite na základe tabuľky čo bolo pre toto
obdobie charakteristické! Aké tendencie sa prejavovali v jednotlivých odvetviach ohľadne počtu podnikov a robotníkov? Čo z toho vyplýva? [ Ú ]

3
4

5

Aký cieľ vedie Bismarcka pri
analýze nemeckých politických pomerov? Aké metódy si
predstavuje v záujme uskutočnenia tohto cieľa? Na aké historické
skúsenosti sa odvoláva? Porovnajte jeho stanovisko s faktami
a súvislosťami, o ktorých ste sa
učili! [ Ú ]

„Máme veľmi horúcu krv, sme náchylní navešať na
SÚŤAŽENIE MEDZI PRUSKOM
seba veľa zbraní, predsa to musíme urobiť. Nemci
A RAKÚSKOM
neočakávajú od Pruska liberalizmus, ale silu. Bavorsko, Würtenbersko či Badensko môžu strpieť liberalizmus, ale nikto im neprisudzuje úlohu Pruska. Prusko si musí pozbierať a zachovať sily do chvíle, ktorú sme už neraz prepásli. Hranice Pruska po viedenskom mieri nie sú priaznivé
z hľadiska zdravej národnej existencie. O veľkých otázkach sa nerozhoduje slovami či väčšinovými rozhodnutiami (práve to bol najväčší omyl v rokoch 1848
a 1849), ale železom a krvou.“ (Z Bismarckovho prejavu, 1862)

dynastická cesta

Rakúsko

Rakúsko a Prusko

6

Aký územný celok označuje na obrázku modrý rámec? Analyzujte danosti oboch
veľmocí (hospodárske, politické,
vojenské a pod.)! V čom by sa
bola líšila malá a veľká nemecká
jednota? [ Ú ]

Uhorsko

veľkonemecká
jednota

väčšinou Nemci,
rýchly hospodársky
rozvoj

mnohonárodnostné,
stredný hospodársky
rozvoj

pád revolúcií v r. 1848

Prusko

malá nemecká
jednota
užšia jednota

voľnejšia jednota

colná únia od r. 1834

„2.§. (...) Jeho výsosť cisár Rakúska zo svojej strany súhlasí s tým, aby sa (...) Lombardsko-benátske
kráľovstvo zjednotilo s Talianskym kráľovstvom (...)
4.§. Jeho výsosť cisár Rakúska uznáva rozpustenie doterajšej Nemeckej únie,
súhlasí s opätovným vytvorením Nemecka bez účasti Rakúskeho cisárstva. Rovnako Jeho výsosť sľubuje, že uzná spojenecký zväzok, ktorý vytvorí jeho výsosť
pruský kráľ na sever od Mohanu, a deklaruje, že súhlasí s tým, aby krajiny na juh
od tejto línie vytvorili takú úniu, ktorej národné vzťahy so Severonemeckou úniou
budú tvoriť predmet dohody medzi nimi oboma a ktorá bude mať medzinárodnú
nezávislosť.“ (Z bodov pražského mieru, 1866)
BISMARCKOVA
MOCENSKÁ HRA

7

Aké dôležité mocenské
zmeny zakotvuje mier? Aké
etapy má tento proces? Vysvetlite,
prečo nezískalo Prusko územia
na úkor Rakúska! Ako zapadajú
do Bismarckových diplomatických plánov Benátky? [ Ú ]
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Veľká Británia

colná hranica

rozvinutie
národného
povedomia

hospodársky
rozvoj

faktory pozdvihnutia

európska rovnováha

bránenie nemeckej
jednoty (1849)

Prusko
Bismarckova politika

mocenský záujem

Rusko

podpora
na potlačenie

Francúzsko

poľské povstanie
(1863)

územné sľuby

krymská vojna
1853-1856

Königgrätz
1866
malá nemecká
jednota

veľkonemecká
jednota

Rakúsko

Sedan 1870

vyrovnanie (1867)

Uhorsko

Piemont

bránenie jednote

jednotné Taliansko

Územie, ktoré získala
Severonemecká únia r. 1866

Územný zisk Nemeckého
cisárstva r. 1871

S T V O
R
O V
Ľ
Á
Á
R
K
S
Berlín
I
C
Kl
P

VEĽKÁ
BRITÁNIA
K

É

U
R
P

K

1866
Praha

C

e

Na čo musela brať zreteľ
nemecká diplomacia v priebehu nastoľovania jednoty? Aké
boli zahraničnopolitické kroky
Bismarcka? Aká bola medzi nimi
súvislosť? [ Ú ]

9

o

O

RUSKÁ
RÍŠA
poľské povstanie
1863

a

Hradec Králové

H A B S B U R S K Á

N

Vojenské reparácie
Hranice Nemeckej únie do 1866
Hranice Severonemeckej
únie 1866-1871
Hranice Nemeckého
cisárstva r. 1871
TALIANSKE
Hranice krajiny r. 1871
KRÁĽOVSTVO

Viedeň
Budín

R Í Š A

1866
k

y

FRANCÚZSKO

sk

Alsasko

t

rin

V

M

E

1866

E

Lo

1870

lt k
Mo

rus
i

É

S

T

a
pk

S

Paríž

Bismarckova mocenská hra v záujme
nemeckej jednoty

Nemcami obývané územie

Nemecké štáty pripojené r. 1871

Versailles

Prečo sa mohlo zrodiť Nemecké cisárstvo až po porážke Francúzska? Nakoľko je symbolické, že slávnostný akt sa odohral v paláci Ľudovíta XIV.? [ Ú ]

Nemcami okupované územie

Územie patriace Nemeckej únii
v rokoch 1839-1866

Sedan

8

konzervatívna
solidarita
(1849)

pražský mier

vyhlásenie Nemeckého
cisárstva
18. januára 1871

Vyhlásenie Nemeckého cisárstva v Zrkadlovej sále versaillského zámku
(časť obrazu)

Ben

át

„Čl. 11. Predsedom únie je kráľ Pruska, ktorý získa titul nemeckého cisára.
Cisár zastupuje ríšu v medzinárodných vzťahoch, vyhlasuje vojnu a uzatvára mier
v mene ríše, uzatvára spojenectvá a iné zmluvy s cudzími mocnosťami, akredituje
a prijíma vyslancov. K vypovedaniu vojny v mene ríše je potrebný súhlas Spolkovej rady, ak len nezaútočili na územie únie či proti pobrežným oblastiam...“
(Ústava Nemeckej ríše, 1871)

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 179

Vznik nemeckej jednoty
Odkryte pomocou mapy
diplomatické,
vojenské
a hospodárske dôsledky vzniku
nemeckej jednoty! Ktoré mocenské činitele pomáhali a ktoré
bránili vzniku nemeckej jednoty?
Ako vplývali na nemeckú jednotu etnické pomery? [ Ú ]
Vymenujte a analyzujte právomoci panovníka! Porovnajte to so schémou nemeckej
ústavy! Opíšte štruktúru nemeckého štátu (ústavnosť, zákonodarstvo a pod.)! [ Ú ]

10

11
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nemecký cisár
pruský kráľ

zvolanie

Spolková
rada

hlavný veliteľ
vymenovanie
kancelár
ríšska vláda
rozpustenie, návrhy zákonov

armáda
zvolanie,
rozpustenie
Reichstag
schvaľovanie
rozpočtu
a zákonov

28 zväzových štátov

Štátny systém Nemeckého cisárstva

12

Pomenujte túto štátnu formu (podľa obsahu)! Ako
fungovala zákonodarná a výkonná moc? Aký bol vzťah medzi
členskými štátmi a centrálnou
mocou? Porovnajte informácie,
ktoré možno získať z tohto obrázku a z textového prameňa na
predchádzajúcej strane! [ Ú ]

Prusko
miestne
zákonodarstvo

vláda

muži

voliči

nad 25 rokov

obyvatelia

„1. Školstvo nižšieho stupňa zahŕňa v sebe: morálnu a meštiansku výuku; písanie, čítanie; francúzsky jazyk a zložky francúzskej literatúry; geografiu, najmä
Francúzska; dejepis, predovšetkým francúzsky, niektoré právne a politicko-hospodárske pojmy súčasnosti, elementy prírodných vied, fyziky a matematiky, ich vyuh
ť
o
s
spo
žno
dá
mo
r s žitie v poľnohospodárstve, v náuke o zdraví, v úžitkovom umení, v ručných práke
h cach a používaní nástrojov hlavných remesiel; elementy kreslenia, tvarovania
hospodárstvo v rozvoji
rh
foriem a hudby; telocvik. Pre chlapcov vojenský výcvik, pre dievčatá šitie.
2. Vo verejných školách na prvom stupni treba zabezpečiť jeden voľrastúce úlohy
ný deň okrem nedele, tak, aby rodičia, keď si to želajú, mohli zorganizovať pre svoje deti náboženskú výchovu mimo budovy školy. V súkromných školách je náboženská výchova voliteľný predmet. (...)
4. Škola prvého stupňa je povinná pre obe pohlavia, od šiesteho do
trinásteho roka života (...)
12. Keď dieťa chýbalo na vyučovaní v priebehu mesiaca aspoň pol
dňa a jeho ospravedlnenie školský výbor neprijal, otca, matku či inú
rozsiahly štátny aparát,
zodpovednú osobu treba aspoň tri dni vopred pozvať na obecnú radnicu
silnejúci štát
pred spomínaný výbor, ktorý pripomenie literu zákona a upozorní na povinnosti. V prípade neospravedlneného chýbania môže školský výbor staza
d
be
bô
o
noviť
trest podľa nasledujúceho článku:
zpe
l
čenie s
§ 13 (...) Na pätnásť dní až mesiac vyvesiť na bránu obecnej radnice meno,
priezvisko, zamestnanie zodpovednej osoby s označením faktu, ktorý výbor v súBuržoázny štát
vislosti s ňou zistil.“ (Z francúzskeho školského zákona, 1882)
Aké zmeny nastali vznikom

14

buržoázneho štátu? Aké procesy stáli za týmito zmenami? Odkryte súvislosti za procesmi! [ S ]

sociálna
opatera

armáda

školstvo

zdravotníctvo

rastúce dane

13

oja

nár

zv

od

ro

ný

o

t

CHARAKTER BURŽOÁZNEHO
ŠTÁTU – NOVÉ ÚLOHY ŠTÁTU

V akých oblastiach upravuje zákon školstvo? Aké sú ciele zákona? Ako sa stavia
zákon k náboženskej výchove? Prečo vyvolal zákon ostrý nesúhlas zo strany katolíckej cirkvi? [ Ú ]

Kryštálový palác v Londýne, na svetovej výstave roku 1851

15

Aký je vzťah medzi vybudovaním buržoázneho štátu
a usporiadaním svetových výstav? [ Ú ]
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Hľadiská

Po páde Napoleona III. sa zišlo národné zhromaždenie v Bordeaux a rozhodlo sa pre republiku (tretia republika). Prijalo ďalej tvrdé podmienky z nemeckej strany. Táto národná potupa však viedla v Paríži k vypuknutiu
vzbury. Zvolili (15. marca 1871) novú mestskú radu (komúnu). Vedenie sa v nej - podľa zloženia más - dostalo
do rúk nemarxistického smeru malomeštianskych socialistov. V priebehu svojej vlády, charakterizovanej najmä
bojom, sa pokúšali uskutočniť predstavy o znížení úlohy štátu, či zvýšení štátnej úlohy v podnikoch a pod. Meštianska vláda získala späť moc v krvavých bojoch. Po potlačení parížskej komúny vystupovali proti robotníckym
organizáciám po celej Európe. Rozpustili aj medzinárodnú robotnícku organizáciu, I. Internacionálu, ktorá bola
založená roku 1864. Podobná udalosť sa v priebehu celého obdobia nestala.

Aké činitele hrali kľúčovú úlohu v tom, že sa komúna dostala k moci? Rozhodnite sa, či ide o „nasledujúcu“ fázu vývoja, alebo o „historickú náhodu“ v dôsledku súhry udalostí! Prediskutujte vzťah účastníkov sporu k národnej idey
(nacionalizmus) a k myšlienke internacionalizmu! [ S ]

16
17
Karikatúra o Francúzsku z roku 1870. Dvaja muži symbolizujú vodcov
buržoáznej vlády a žena Francúzsko. V pozadí vychádzajúce slnko je
socialistická republika

Barikáda počas parížskej komúny. Fotografia vznikla počas prestávky
bojov

Čo symbolizujú vrecia s peniazmi a odrezanie ruky
ženskej postavy? Na ktorý problém poukazuje kresliar?
Ako sa stavia k socialistickej republike? [ S ]

Aké bolo spoločenské zloženie bojovníkov na barikáde? Aké zbrane vidno na obrázku? Aký bol charakter
bojov v súvislosti s potlačením komúny? [ S ]

„Pracujúci!
Údery osudu, katastrofa, ktoré zapríčinili zruinovanie našej vlasti, to je bilancia situácie vo Francúzsku. Túto situáciu zapríčinili naše vlády.
Môžeme sa ešte zdvihnúť z najhlbšieho bodu, alebo už nie sme toho schopní?
Posledné udalosti dokázali silu parížskeho ľudu. Sme presvedčení, že toto
bratské spojenectvo čoskoro prejaví aj svoju múdrosť.
Absolutizmus je už dnes neschopný nastoliť v uliciach poriadok, dať znamenie
na začatie práce v dielňach. (...)
Anarchia záujmov viedla ku všeobecnému ničeniu a občianskej vojne. Od
slobody, rovnosti a solidarity musíme očakávať nastolenie poriadku na nových
základoch, znovuorganizovanie práce (...)“ (Z výzvy parížskej sekcie I. Internacionály, marec 1871)

Akými príčinami vysvetľuje
manifest preberanie moci?
Čo chápu pod novými základmi?
[Ú]

„Parížska komúna, so zreteľom na to, že každú ťarchu vojny znáša práca, priemysel a obchod, ďalej aj spravodlivosť si vyžaduje, aby na obetiach na oltár vlasti
sa zúčastnilo i vlastníctvo – nariaďuje: (...) poskytnúť odklad na nájomné splatné
do októbra 1870 a v období od januára do apríla 1871.“
„V skutočne demokratickej republike niet miesta (...) pre príliš vysoké platy,
(komúna) nariaďuje: (...) najvyššia mzda zamestnancov úradov nemôže prekročiť
ročne 6000 frankov.“
„Parížska komúna, so zreteľom na to, že mnohé dielne ich majitelia opustili,
a neboli ochotní plniť svoje občianske povinnosti, nebrali ohľad na záujmy svojich
robotníkov, nariaďuje: (...)
2. Pripraviť správu o praktických opatreniach, vďaka ktorým by sa mohla začať
práca v týchto dielňach neodkladne, ale už nie prostredníctvom vlastníkov, ktorí
utiekli, ale pomocou kooperatívneho zväzu robotníkov, ktorí tam boli zamestnaní.“ (Z nariadení komúny, 2–16. apríl, 1871)

Aké praktické opatrenia
prijala komúna? Aké idey
a ciele chceli ich pomocou uskutočniť? Porovnajte konkrétnosti
s tým, čo ste sa učili o socializme! [ Ú ]
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27. Nová vlna priemyselnej revolúcie a jej dôsledky
DRUHÁ PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA Priemyselná
revolúcia v druhej polovici 19. storočia preformovala celú Európu i Spojené štáty americké. Permanentný hospodársky a technický rozvoj priniesol ku koncu storočia silný rozmach. Motorom tohto rozvoja
bol ťažký priemysel (železiarsky, strojársky, chemický). Rozvoj sa stále viac spájal s výsledkami vedeckého výskumu (elektrotechnický priemysel, chémia
a pod.), ktoré umožnili používanie nových postupov,
nových nosičov energie, nových strojov a materiálov. Pomocou kapitálu nakumulovaného v priemysle
a bankovom svete sa otvárala možnosť pred priemyselnou aplikáciou noviniek. Nový rozmach hospodárstva, ktorý priniesol významné zmeny aj v živote spoločnosti, nazývame druhou priemyselnou revolúciou.

zosilneli a hospodárstvo tým rástlo. Ekonómia to nazýva kapitalizmom slobodnej súťaže.
Investície v období novej priemyselnej revolúcie
si vyžadovali obrovský kapitál. Ten vznikol tak, že
silnejší včlenili do seba čoraz viac podnikov (koncentrácia kapitálu), alebo sa k nim pridružili aj
banky (finančný kapitál). Veľké podniky zároveň
vytvárali veľké monopoly, čím obmedzovali súťaž.
Monopoly mohli byť rôznorodé: v najjednoduchšej
forme si iba rozdeľovali trh a dohodli sa na cenách
(kartel), ale často sa celé podniky aj spájali (trust).
Monopoly boli už v menšej miere spojené s národným trhom. Investovali tam, kde sa im núkali najlepšie podmienky (suroviny, trh, lacná pracovná
sila), zohrávali tak významnú úlohu vo vývoze kapitálu.

PRIEMYSEL Základným zdrojom energie na konci
storočia bolo stále uhlie a ako základný materiál sa
používalo železo. Namiesto železa však na mnohých
miestach začali používať oceľ, ktorú vyrábali v nových a efektívnejších hutách (Bessemer, Thomas, Martin). Efektívnosť zvyšovali aj neustálym zväčšovaním
rozmerov podnikov.
V tomto čase podávali parné stroje obrovské výkony: vlaky jazdili 100 kilometrovou rýchlosťou za
hodinu, parníky sa preplavili cez oceán za niekoľko
dní. Novým zdrojom energie tohto obdobia je ropa,
novým strojom zasa motor s vnútorným spaľovaním
(Otto, Daimler, Benz). Ropa prispela aj k rýchlemu
rozvoju chemického priemyslu (rafinérie), spaľovací
motor zasa rozvoju dopravy. Na konci obdobia mala
výroba áut už veľkopriemyselné rozmery a začal sa
aj rozvoj letectva (Američania – bratia Wrightovci,
1903).
Na začiatku 20. storočia sa rozšírilo používanie
elektrickej energie. Vyriešili ňou otázku osvetľovania
(žiarivky, Edison) i prenosu elektrickej energie. Efektívne a etapovito fungujúce elektromotory sa osvedčili
ako zdroj energie v rôznych podnikoch, ale boli vhodné aj na poháňanie strojov menších rozmerov (napr.
ručná vŕtačka). Elektrifikácia umožnila rýchly rozvoj
telekomunikácie (Bell – telefón, Marconi – bezdrôtový ďalekopis).
Vynálezy vplývali na seba navzájom priaznivo,
neustále sa rozvíjali. Používanie elektrickej energie
na osvetlenie umožnilo pracovný čas na tri zmeny a používanie bežiacich pásov, spaľovací motor
prispel k rozvoju automobilového priemyslu a pod.
Vynájdenie dynamitu pomohlo baníctvu, chemickému priemyslu i vojenskému priemyslu, kde spôsobil
revolúciu. To všetko vďaka masovej výrobe prinieslo
aj zvýšenie spotreby.

SPOLOČENSKÉ A DEMOGRAFICKÉ PROCESY Na
západe (najmä v dôsledku urbanizácie) sa začal proces znižovania pôrodnosti. Na konci 19. storočia pritom, sčasti ako sprievodný jav priemyselnej revolúcie,
smerom na východ dosiahol demografický výbuch
Rusko. Po rýchlom raste populácie začalo v strednej
a východnej Európe takisto rýchle rásť aj vysťahovalectvo.
Kým v prvej polovici 19. storočia v západnej Európe rástol počet robotníkov, v druhej polovici storočia v istej miere tiež, ale ich pomer sa už nezvyšoval.
Rozvojom obchodu, služieb a školstva sa rozširovala
zamestnanecká a stredná vrstva.
V strednej a východnej Európe sa odohrali obe
priemyselné revolúcie takmer súčasne, zmeny boli
rýchle. Stará a nová spoločenská štruktúra preto
existovala vedľa seba a vzájomne sa prepletala. Statkári mali nespočetné výsady, medzi kapitalistickými
podnikateľmi statkármi, resp. medzi roľníkmi a robotníkmi jestvovali prechodné vrstvy. Spolužitie dvoch
spoločenských modelov, ak bolo sprevádzané zhoršovaním životných podmienok, viedlo k vyostreniu
spoločenského napätia.

NOVÉ METÓDY ORGANIZÁCIE PRIEMYSLU Priemysel sa rozvíjal do druhej tretiny 19. storočia zväčša
v rámcoch slobodnej súťaže. Slabí vypadli, efektívni
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URBANIZÁCIA Rastúca populácia prúdila v Európe okrem vysťahovalectva - do miest, pretože poľnohospodárstvo poskytovalo živobytie stále menej ľuďom.
V rozvinutejších západoeurópskych štátoch tvorili
obyvatelia miest už väčšiu časť populácie. Rástol počet veľ komiest. Veľ komestský životný štýl sa rozširoval. Výdobytky novej doby, od elektrického osvetlenia
cez autá po kino a iné druhy masovej zábavy, sa objavili najprv vo veľkomestách, potom sa rozšírili postupne aj na vidieku.
Spolužitie obrovskej masy ľudí znamenalo ďalšie
výzvy. Základné služby poskytovali obrovské podniky (voda, kanalizácia, plyn, elektrická energia, odvoz odpadkov). Zmenila sa aj tradičná mestská štruktúra. Súbežne s rastom mestských rozmerov silnela aj tendencia oddeľovať od seba jednotlivé štvrte
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veľ komiest podľa úloh. Niekdajšie jadrá miest sa stali
správnymi a obchodnými strediskami (city), ktoré obklopovali priemyselné a obývacie štvrte. Pokračovala
aj segregácia obyvateľstva podľa spoločenských sku-

pín. Oddelenie bydliska a pracoviska si vyžadovalo
presun obrovského množstva ľudí, čo viedlo k vzniku hromadnej dopravy (električka, autobus, podzemná dráha).

Archív
DRUHÁ PRIEMYSELNÁ
REVOLÚCIA

I. priemyselná revolúcia

zdroj energie

II. priemyselná revolúcia

uhlie

uhlie
ropa

stroj

parný stroj

parný stroj
spaľovací motor
elektrický motor

Prvá a druhá priemyselná revolúcia
Zhrňte pomocou obrázku
podstatu druhej priemyselnej revolúcie! Zozbierajte činitele, ktoré poukazujú na odlišný
charakter prvej a druhej priemyselnej revolúcie! [ Ú ]

rozmer podniku

malý

veľký

stredný

veľký

potrebný kapitál

malý

stredný

stredný

veľký

majstri

vedci

autori vynálezov

1

obdobie monopolov

obdobie slobodnej súťaže

Závod ťažkého priemyslu na nemeckej
maľbe
Aké nové črty rozvoja ťažkého priemyslu vidno na
obraze? [ Ú ]

2

1880

1890

1900

1910

1880

1890

1900

1910

výroba ocele

ťažba uhlia

výroba surového železa

PRIEMYSEL

1880

1890

1900

1910

Rusko
Veľká Británia
Taliansko
Nemecko
Francúzsko
Rakúsko-uhorská monarchia

Hlavné ukazovatele priemyselnej výroby v tomto období
Ako sa rysuje druhá priemyselná revolúcia na obrázku? Ktoré sú nové rysy? [ S ]
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Porovnajte údaje troch krajín! Aký jav dokazujú údaje
v tabuľke? [ Ú ]

4

5

Edisonova žiarovka
V ktorých oblastiach znamenalo objavenie sa žiarovky revolučné zmeny? Kde sa ešte
šírila elektronika? [ Ú ]

6

K čomu by ste prirovnali
proces ťažby nového zdroja
energie? Opíšte na základe prameňa proces ťažby ropy! Vydedukujte na základe prameňa, aké
bolo tempo rozvoja a aké problémy sa vyskytovali počas prác! [ S ]

7

Prečo vzrástol dopyt po
rope na prelome storočia?
Aké nové vynálezy predpokladá
ešte celosvetové využívanie ropy
z Baku? [ Ú ]

VÝKON PARNÝCH STROJOV (MILIÓN KONSKÝCH SÍL)
Rok

Nemecko

Anglicko

Francúzsko

1840

0,04

0,62

0,09

1850

0,16

1,29

0,37

1860

0,85

2,45

1,12

1870

2,48

4,04

1,85

„Prespávali aj pod holým nebom. Zhromaždeným ľuďom to však vôbec neprekážalo. Postĺkať búdu netrvalo dlhšie ako niekoľko hodín; človek sa naozaj prekvapil, keď videl, ako sa dokážu za relatívne krátky čas zariadiť dosť pohodlne.
Boli medzi nimi aj bohatší, ktorí mali aj nejaký kapitál. (...)
Mňa prekvapilo predovšetkým to, že všade bola dobrá nálada. (...) Na vrchole
vrtných veží viali zástavy s najrôznejšími nápismi. Spomínam si, ako som sa pozeral na rieku, všimol som si dve postavy, poháňali vŕtačky nohou, hľadali ropu
v bezprostrednej blízkosti rieky. (...) Prenikali čoraz hlbšie, nestarali sa o to, dokedy to budú musieť robiť. (...)
Chaos bol čoskoro vystriedaný poriadkom a organizovanosťou. (...) Oil Creek
je dnes niekoľkotisícové mesto, rovnako ako Titusville na druhom konci údolia.
Na samotnom území, kde vyťažili zo začiatku iba niekoľko barelov (asi 160 litrov)
ropy, aj tú pozbierali Indiáni, teraz sa nachádza viac miest a rafinérií s niekoľkomiliónovým kapitálom.
Zo začiatku bolo samozrejme všetko primitívne. Vyťaženú ropu naliali do
plytkých člnov, ktoré však prepúšťali vodu a ropa zasa vytiekla do rieky. Cestu
vody uzavreli na mnohých miestach a v určený deň všetko naraz otvorili a člny
s ropou splavili na rieku Allegheny, po nej zasa do Pittsburgu. Takto teda nečudo,
že celú dolinu, ale aj samotnú rieku Allegheny doslova zaplavila ropa.“ (Carnegieho správa, 60. roky 19. storočia)

Ropné vrtné veže v Baku

8

Porovnajte text s fotografiou o automobile Model T!
V akej miere sa líši proces objavenia počas prvej a druhej priemyselnej revolúcie? [ Ú ]
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„Jedno skoré ráno v zime roku 1907 nazrel Henry Ford do projektovej kancelárie podniku na Piquette Avenue, aby ma navštívil. »Poď so mnou, Charlie – povedal – , chcem ti niečo ukázať!« Išiel som s ním. Vyšli sme na tretie poschodie,
do severného krídla, ktoré nebolo zariadené ako montážna hala. Obzrel sa a povedal: »Charlie, potreboval by som tu jednu izbu, presne na tomto mieste. Daj tu
vytiahnuť múr, ale nechajte v ňom také dvere, aby sa cez ne zmestilo auto. Zožeň
na dvere zámku. Keď to bude hotové, zavoláme sem Joe Galamba. Začneme teraz niečo celkom nové.«Miestnosť, ktorú vymyslel, stala sa »pôrodnicou« pre Model T. Sotva ubehlo niekoľko dní (...) Joe Galamb sa mohol nasťahovať so svojím
jednoduchým náradím a dvoma nástennými tabuľami. Tabule sa ukázali byť vynikajúcou myšlienkou. Bolo na nich možné vytvoriť obrovské kresby, a keď už vykonali aj opravy a jemné úpravy, celú tabuľu sa dalo vynikajúco odfotografovať,
a to z dvojakého úmyslu: jednak, aby ochránili projekty pred krádežou, veď by
niekto mohol takto spochybniť originálnosť, no a na druhej strane slúžili fotografie ako kópie.
O sotva viac než rok celý svet spoznal „novorodeniatko“ z tejto miestnosti:
Model T (...)“ (Spomienky Fordovho spolupracovníka, Charlesa Sorensena, 1913)
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„Videli sme, ako vzniká pomaly Model T. Výsledkom podobného vývoja je aj
bežiaci pás, ktorý bol najatraktívnejším ohnivkom v reťazi masovej výroby. Obe sa
len tak „vyvinuli“ (...) Dnes už menej počujeme o „masovej výrobe“ ako o „automatizácii“. Pritom sú postavené obe na tom istom princípe: zostavujú vymeniteľné
časti vyrobené strojmi najprv ako jednoduché konštrukcie, potom z nich vytvoria
hotový konečný výrobok, celok. Hlavný rozdiel je v tom, že mechanicky poháňaný bežiaci pás znamená plnšiu automatizáciu; tam, kde kedysi ľudia riadili pracovné stroje, tú prácu dnes vykonávajú elektronicky, s oveľa nižším počtom ľudí,
ktorí iba dozerajú na elektroniku.
Vymeniteľné súčiastky (elementy) neboli ničím novým ani v roku 1913. (...)
Na začiatku nášho storočia použil túto metódu pri výrobe svojho Cadillacu Henry Leland, ktorého potom Ford pohltil do vlastného podniku. (...) To, čo zaviedli u
Forda, v podstate nebolo ničím iným, než putovaním pracovného kusu od jedného pracoviska na druhé, až kým nevznikla jednotka konštrukcie. Potom tieto konštrukcie preniesli na iné pracovisko na pohyblivé pásy, z ktorých potom zišiel hotový výrobok. Bez ohľadu na to, že ako využili niektoré zásady v skoršom období,
v masovej výrobe sa vyvinula výroba založená na poradovom pásovom systéme,
čo viedlo k automatizácii, bezprostredne z toho, čo sme vypracovali medzi 1908
a 1913 u Ford Motor Company. (...)“ (Spomienky pracovníka Fordových závodov,
Charlesa Sorensena, 1913)
O akých dvoch procesoch hovorí prameň? Čo umožňuje tieto dva procesy? Ako
vplývajú na pracovnú silu a na trh? [ Ú ]

185

Slávny Model T, ktorý zmenil Fordove závody na veľkopodnik (1908).
Auto projektoval najmä József Galamb
z mesta Makó

9

Aké vynálezy predpokladá priemyselná výroba áut?
Aké dôsledky mala masová výroba áut? [ Z ]

10

11
12
Výroba na bežiacom páse. Najprv ho použili v hutníctve a automobilovom priemysle. Názor Henryho Forda na mzdy: „zodpovedajúca mzda nie
je najnižšia suma, za ktorú je človek ešte ochotný pracovať, ale najvyššia suma, ktorú je ešte ochotný zákazník trvalo zaplatiť“.
Aká je podstata výroby na páse? Čo umožnilo zavedenie pásovej výroby? Ako vplývala nová metóda na výrobu? Aké
zmeny vidno vo Fordovom stanovisku oproti predchádzajúcemu obdobiu? V ktorých bodoch sa spája tento názor
s pásovou výrobou? [ Ú ]

13

14
Dve cesty lietania: vzducholoď, vynález Nemca Zeppelina a lietadlo amerických bratov Wrightovcov (1909)
Aké prednosti a nevýhody mala vzducholoď oproti lietadlu? Aké činitele umožňovali na začiatku 19. storočia výrobu
prvého lietadla a sotva desať rokov potom rozvinutie výroby lietadiel? [ Ú ]
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NOVÉ METÓDY ORGANIZOVANIA
PRIEMYSLU
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rovnaké
odvetvie

podnikateľ,
podnik
súťaž

slobodná súťaž

rovnaká
skupina
vlastníkov

Druhy monopolov

16

Berlín

Belgicko:
172 000 vysťahovalcov

Rusko:
7 990 000
vysťahovalcov

izraeliti

Nemecko:
4 533 000
vysťahovalcov Viedeň

Paríž

Španielsko:
4 314 vysťahovalcov

T

u žn
oJ
ni d
alia

milión
osôb

ej A

A
US

iz

Rakúsko-uhorská monarchia:
4 878 000 vysťahovalcov

Taliansko:
9 474 000
vysťahovalcov

ya
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Populácia Európy
1870-1910

Rím

iska

Madrid

Krakov

Budapešť

Švajčiarsko:
307 000
vysťahovalcov

Portugalsko:
1 633 000 vysťahovalcov

Bra
zílie

Aké boli smery migrácie
v Európe a mimo Európy? Čo
určovalo tieto smery? Analyzujte príčiny emigrácie? Z ktorých
krajín odchádzalo najviac ľudí
a ktoré krajiny prijímali najviac
emigrantov? Aké boli vzájomné
vplyvy medzi procesmi zobrazenými na kresbe? [ S ]
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Demografické procesy v Európe v druhej polovici 19. storočia
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18 030 000
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Nórsko:
804 000 vysťahovalcov Švédsko:
1 145 000
vysťahovalcov
Dánsko:
349 000
vysťahovalcov
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pohyb obyvateľstva vo vnútri Európy
vysťahovalectvo do zámoria
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Ta
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SPOLOČENSKÉ A DEMOGRAFICKÉ
PROCESY

Francúzi do Alžírska

15

Určte pojem monopolu! Aké sú rozdiely a podobnosti medzi jednotlivými druhmi monopolných organizácií? Aká je súvislosť medzi objavením monopolných organizácií a druhou priemyselnou revolúciou? [ Ú ]

úplné
splynutie

hranica krajiny r. 1857

Emigrujúca rodina a vyšetrovanie emigrantov na „ostrove Sĺz“. Nemocných,
invalidov, duševne chorých a tých, ktorí sa nevedeli o seba postarať, odtiaľto
posielali späť do vlasti

17
18

Z ktorých spoločenských
vrstiev vyšla väčšina prisťahovalcov? Ako vplývalo prisťahovalectvo na rozvoj Spojených
štátov? [ Ú ]
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„Dom Tienappelovcov ležal hlboko v záhrade na Harvestehuderskej ceste,
jeho okná sa pozerali na zelený trávnik, v ktorom nestrpeli ani najmenšiu burinu, za ním na verejnú ružovú záhradu a za ňou na rieku. Hoci mal konzul
pekný voz, každé ráno chodil do svojho obchodu v starom meste pešo, aby mal
trocha pohybu, lebo dakedy pociťoval v hlave vysoký krvný tlak; takisto pešo sa
vracal popoludní o piatej, keď u Tienappelovcov sa s najväčšou kultúrou pustili
do obedovania. Konzul bol tučný, veľký kus človeka, nosil šaty ušité z najlepších anglických materiálov, vodovo modré, trocha vypúlené oči sa mu skrývali
za okuliarmi v zlatom ráme, mal červený nos, šedivú námornícku bradu a na
tučnom malíčku ľavej ruky nosil ohnivý briliant. Jeho žena dávno umrela. Mal
dvoch synov, Petra a Jamesa; jeden slúžil u námorníctva a zriedkakedy sa zdržiaval doma, druhý pracoval v otcovom obchode s vínom, bol vybraným dedičom
spoločnosti. Domácnosť viedla celé roky Schaleen, dcéra zlatníka z Altonu, ktorej
sa okolo valcovitého zápästia beleli vždy čerstvo naškrobené krajky. Schaleen sa
starala o to, aby stôl na raňajky a večeru bol prestretý bohato studenými jedlami,
rakmi, lososom, sumcom, husacou pečienkou, aby k roastbeefu bol vždy Tomato
Ketchup; bystrými očami sledovala sluhov (...)“ (Thomas Mann: Čarovný vrch,
1875 – voľný preklad)
„Ako prvá sa strhla Catherine. Tupá, od únavy mechanicky, bez toho, aby jej
sily stačili na úplné prebudenie. Potom vyskočila spod prikrývky, pretrela si oči
a zapálila nakoniec sviečku. (...) Sviečka teraz osvetľovala štvorcovú izbu s dvoma
oknami a s dvoma posteľami. Nábytok pozostával z jednej skrine, jedného stola
a z dvoch starých stoličiek z orechového dreva, ktorých dymový lesk vrhal na svetložlté steny tmavý tieň. Nič iné nebolo v izbe: na klincoch zabitých do steny viseli staré šaty, na dlážke stál krčah na vodu v susedstve červenej hlinenej misy slúžiacej na umývanie sa. V posteli vľavo ležala dvadsaťjeden ročná Zacharie s bratom Jeanlinom, ktorý mal jedenásť; v posteli vpravo spali v objatí dve vystrašené
deti, šesťročná Lenore a štvorročný Henry; tretiu posteľ zdieľala Catherine s deväťročnou, no na svoj vek nevyvinutou sestričkou Alzire, ktorú by pri sebe ani necítila, keby ju nepichal do chrbta neustále hrb tohto poľutovaniahodného drobčaťa.
Sklenené dvere boli otvorené, bolo vidno dieru podobnú svetelnej šachte, v ktorej
ležali otec a matka v štvrtej posteli, strážiac pri hlave kolísku sotva trojmesačnej
Estelle (...) Catherine medzitým sa vŕtala okolo sporáku, ktorý mal dve bočné pece;
pod roštom medzi nimi neustále horela kôpka uhlia. Spoločnosť dala každej rodine mesačne osem hektolitrov tvrdého odpadového uhlia, ktoré sa zapaľovalo ťažko. Dievča nemalo inú starosť s ohňom, aby ho po večeroch prikrylo a ráno oživilo s niekoľkými kusmi starostlivo vybraného mäkkého uhlia. A keď položila kotol
plný vody na ražeň, potom si čupla pred kuchynskú skriňu (...)
Zo včerajška zostal iba kúsoček chleba, tvarohu síce bolo dostatok, ale masla
takmer nič; pričom maslový chlieb mala natrieť pre štyroch. Catherine sa nakoniec
pustila do práce; nakrájala tenké krajce chleba, na jeden dala tvaroh, druhý trocha
natrela maslom a oba potom spojila: to bolo na „rozohriatie“, dvojitá porcia, ktorú
nosili každé ráno do šachty. Štyri „zohrievacie krajce“ čoskoro ležali pekne vedľa
seba na stole, prísne rozdelené na rozličnú veľkosť: otcov bol najväčší, Jeanlinov
najmenší.“ (Zola: Germinal, 1885 – voľný preklad)
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19

Henri de Toulouse-Lautrec: Angličan
v Moulin Rouge

20

Zobierajte, čo všetko prezrádza maľba ako historický
prameň? [ Ú ]

Ku ktorej vrstve patria rodiny predstavené v románe
Thomasa Manna a Emila Zolu?
Čím sa živila Zolova rodina?
Nájdite v oboch textoch slová
o životnom spôsobe a opíšte, ako
žijú tieto dve spoločenské skupiny! Aký je vzťah autorov k svetu,
o ktorom píšu? [ Ú ]

21

Edgar Degas: Hodina baletu. V meštianskom svete sľuboval balet pre
dievčatá aj možnosť kariéry, ale mohol slúžiť aj ako zábava či príprava na
ženskú úlohu pre toho, kto to dokázal
zaplatiť.

22
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Videli ste, že v priebehu 19. storočia v dôsledku priemyselnej revolúcie sa rozvíjala populácia v rýchlom
tempe. Rast počtu obyvateľov, vnútorná migrácia, rozdrobenie sedliackej pôdy a vysťahovalectvo znamenali
veľa problémov. Napriek tomu vnímali rast populácie všetky krajiny pozitívne, pretože rástol vnútorný trh, počet
pracovných síl, v neposlednom rade mohlo znamenať početnejšie obyvateľstvo aj významnejšiu vojenskú moc.
Z tohto procesu však jeden štát - Francúzsko - vypadol: jeho populácia rástla pomaly, v niektorých obdobiach
až stagnovala. Tento obraz je ešte zaujímavejší, keď si uvedomíme, že v tomto období bola významná migrácia
z južnej a strednej Európy do Francúzska (najmä Talianov a Poliakov).

Prediskutujte možné príčiny toho, že vo Francúzsku nedošlo k demografickému výbuchu! Vytvorte model: ako prežívali tento proces aktéri francúzskeho politického života? [ S ]

Na tisíc obyvateľov pripadá:
počet sobášov
počet pôrodov
počet úmrtí
viac
narodených

viac mŕtvych
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Populácia Francúzska v 18-19. storočí
Porovnajte údaje grafikonu
s testovým prameňom! [ S ]

„Francúzski rodičia obmedzujú veľkosť rodiny vedome. Môže byť pre nás jasné, že to je jedinou príčinou poklesu pôrodnosti vo Francúzsku. Ale nepovedali
sme všetko, keď sme hovorili o tejto zámernej sterilite. Otázka je, prečo sa chce
stať Francúzsko neplodné náročky, aké spoločenské činitele viedli k tomuto postoju? Prečo je to tak, že vo Francúzsku, viac ako v iných krajinách, chcú mať manželia menej detí, menšiu rodinu ako ich predkovia v minulosti? Prečo je vo Francúzsku rozšírený ideál malej rodiny? (...)
Čo sa týka meštianstva, vždy pre neho bola charakteristická nižšia pôrodnosť.
V každom európskom meste, najmä tam, kde je málo robotníkov, počet zosnulých prevyšuje počet narodených. Tieto strediská rastú vďaka tomu, že v nádeji na
ľahšie živobytie zanecháva poľnohospodárske práce stále viac ľudí, ktorí dopĺňajú
obyvateľstvo miest.
(...) vyššie triedy prakticky neovplyvňujú celoštátnu pôrodnosť, nech sa narodí
v rodinách tejto malej skupiny koľkokoľvek detí. (...)
Najviac sa ráta miera pôrodnosti u sedliactva. Sedliaci tvoria takmer tri štvrtiny
37 miliónovej populácie, je to takmer 25 miliónov ľudí. Z toho vyplýva, že keď vo
Francúzsku tak hrozivo klesá pôrodnosť, závisí to predovšetkým od roľníctva.
(...) Prečo je to tak? Lebo výchova piatich, šiestich či ôsmich detí znamená veľké bremeno. Preto, lebo sedliak, ktorý je zbavený emócií, sa snaží predovšetkým
ušetriť práce navyše a nešťastia; aby pre seba a pre svoje deti zabezpečil takú úroveň pohodlia, keď nemusí mať starosti o osud svojich potomkov. Preto, lebo pre
drobného statkára či sedliaka znamená veľká rodina biedu a nešťastie. Lebo kus
pôdy, ktorý sotva stačil na vydržiavanie štyroch ľudí, tobôž nestačí pre ôsmych.
(...)
Aj ekonómovia i štatistici sa pokúšali prísť na to, či je súvislosť v jednotlivých
župách medzi rastom populácie a rozdelením vlastníctva.
(..) Skrátka, nemožno nájsť súvislosť medzi bohatstvom žúp a rastom ich populácie.
(...) Pravda je taká, a musíme to povedať a treba si to všimnúť, že vo Francúzsku je v mestách a na vidieku príliš veľký blahobyt a príliš márnivé sú mravy. Nie
je to narážka na obozretnú mravnosť, ktorá považuje za svoj základ občiansky
a trestný zákonník, ale je to tá mravnosť, ktorá zdôrazňuje, že súkromné záujmy treba nadradiť nad záujmy spoločenstva. Blahobyt, luxus a bohatstvo, ktoré
zaplavujú celú krajinu, rozvrátili tradície. Ľudí zaujíma iba to, ako by mohli za
najmenej práce žiť v najväčšej pohode. Preto sa boja veľkej rodiny, ktorá znamená viac práce a pripúšťa menej luxusu. (...) Budúcnosť Francúzska je ohrozená,
keď nenájde liek na túto morálnu nemoc.“ (Z časopisu Revue des deux Mondes,
1882)
Ako hodnotí autor stav francúzskej populácie? O ktorých príčinách poklesu populácie hovorí? Ktoré záležitosti súvisiace s demografickým výbuchom spomína
článok? Autor očakáva rast populácie od zmeny morálnosti. Prediskutujte toto stanovisko! [ S ]

24
25

Skúmanie schopnosti vojenskej služby
vo Francúzsku
Ako súvisí scéna s budovaním meštianskeho štátu? Ako
sa staval francúzsky meštiansky štát
k demografickým procesom? [ S ]
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28. Rozmach a nevyrovnaný rozvoj Spojených štátov
KONFLIKT MEDZI SEVEROM A JUHOM Úrodnú
pôdu získanú v prvej polovici 19. storočia vo veľkosti celých kontinentov obsadili milióny prisťahovalcov. Do civilizácie zapojili obrovské územia, čo
však znamenalo takmer úplné vyhubenie pôvodného
obyvateľstva. Vďaka budovaniu železníc, dopytu farmárov po pracovných prostriedkoch a inej spotrebe
sa nesmierne rozšíril vnútorný trh. Priemysel v mestách východného pobrežia sa rozvíjal rýchlym tempom. Priaznivé podmienky priťahovali významný európsky kapitál, čím sa šance na rozvoj zlepšili ešte
viac. Do medzinárodného obchodu sa zapojili Spojené štáty poľnohospodárskym tovarom. Obilie zo severu, plody z južných plantáží a bavlnu vyvážali v prvom rade do Európy, odkiaľ dovážali priemyselný tovar, ktorý konkuroval domácemu.
V tomto období sa rozvíjala severná a južná časť
Spojených štátov odlišne. Záujmy severu, kde sa vyrábali priemyselné produkty a fungovali tam najmä
rodinné farmárske hospodárstva, a juhu, kde plantáže obrábali otroci a boli tu odbytiská priemyselného
tovaru, sa líšili. Sever bol zainteresovaný na tom, aby
bavlnu spracovali v Amerike a aby južné štáty kupovali priemyselný tovar zo severu. V záujme toho sa
snažili vytvoriť systém ochranných ciel. Južania však
podporovali skôr slobodný obchod s Európanmi, aby
mohli predávať bavlnu čo najdrahšie a čo najlacnejšie
mohli nakupovať priemyselný tovar.
Konflikt medzi severom a juhom vyostrilo pripojenie sa novo zaľudnených západných území. Pri prijímaní jednotlivých nových členských štátov sa museli
rozhodnúť, či v ňom povolia otroctvo. Bolo to určujúce z toho hľadiska, či sa tam bude rozvíjať plantážnictvo alebo farmárske hospodárenie, respektíve či
sa uplatnia v zákonodarstve silnejšie záujmy severu
alebo juhu.
OBČIANSKA VOJNA (1861–1865) Okrem hospodárskych záujmov severu sa čoraz viac šíril názor, že
v zmysle ideálu slobody doby by mali zrušiť otroctvo aj v Spojených štátoch (abolicionistické hnutie).
Činnosť abolicionistov (schôdze, vykúpenie otrokov)
prispela k tomu, aby obyvateľstvo na severe považovalo vyriešenie tejto otázky za dôležité. Otázka otroctva sa vynorila pri prijímaní každého nového štátu
a viedla k čoraz krvavejším bojom.
Na oboch stranách zamietli kompromis a hľadali
nové cesty. Severania založili Republikánsku stranu
(1854), ktorá do svojho programu zaradila zavedenie
ochranných ciel, zrušenie otroctva a zaistenie práva
na slobodné obsadzovanie pôdy pre farmárov. Južania si všimli, že v dôsledku prisťahovalectva a rozvoja
priemyslu sever stále silnie, preto sa posúvali smerom
k vystúpeniu z únie.
Prezidentské voľ by roku 1860 vyhral republikán
Abraham Lincoln, vzápätí 11 južných štátov vystúpilo z únie a založilo Konfederatívne americké štáty.
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Severania tento krok označili za nezákonný. Tým vypukla občianska vojna (1861).
Vývoj občianskej vojny zodpovedal pomeru síl.
Kým dôstojnícky zbor americkej armády (napr. generál Lee) pozostával zväčša z južanov, zo začiatku dosahoval juh úspechy. Oproti 22 miliónom severných
obyvateľov však stálo iba 9 miliónov južanov (z toho
bolo 3,5 milióna čiernych), a aj prevažná časť priemyselných zdrojov bola na severe. Čoskoro sa dostal
sever do prevahy. K víťazstvu prispelo aj to, že flotila
v rukách severanov zaviedla blokádu a zabránila južanom v tom, aby získali zásoby z Európy.
Americká občianska vojna bola prvou významnou „modernou“ vojnou, v ktorej využili aj výdobytky priemyselnej revolúcie (napr. železnice, parníky).
V dôsledku silných zbraní bol počet obetí vysoký (asi
600 000 mŕtvych). Nakoniec vojská Severu pod velením generála Granta porazili zbedačené južné sily.
V priebehu vojny chcel Lincoln získať podporu
más, preto vydal zákon o osídľovaní (1862). Za niekoľko dolárov získal každý americký občan právo na
to, aby si vyčlenil 113 jutrovú parcelu na západných
„slobodných“ územiach. Veľký význam malo aj to, že
prezidentské nariadenie oslobodilo čiernych otrokov
(1863).
Vďaka severnému víťazstvu zostali Spojené štáty
jednotné, a hospodársky rozvoj na tomto obrovskom
vnútornom trhu pokračoval podľa predstáv severanov. Otroctvo zrušili, hoci pre masy neškolených
a nemajetných ľudí sloboda neznamenala aj rozvoj.
Bez vlastníctva nemohli získať skutočnú rovnosť
a slobodu. Južania pritom pociťovali zmeny ako nanútené, preto extrémisti založili Ku-Klux-Klan (1866),
teroristickú organizáciu proti čiernym a ich podporovateľom.
NEVYROVNANÝ ROZVOJ Priemyselná revolúcia
prebiehala v rozvinutom svete rozličným tempom. Tie
krajiny, ktoré štartovali neskôr, začali sa síce rozvíjať z nižšej úrovne, ale zavádzali najnovšie postupy
a prostriedky, preto bol ich rozvoj rýchlejší ako v krajinách centra (Anglicko, Francúzsko).
V Spojených štátoch amerických a v Nemeckom
cisárstve sa prísun kapitálu a aplikácia nových postupov stretli s mimoriadne priaznivými prírodnými
a spoločenskými podmienkami. Viedlo to k posunu
ťažiskového bodu svetového hospodárstva. V priebehu niekoľkých desaťročí sa stali Spojené štáty začiatkom 20. storočia prvou hospodárskou mocnosťou na
svete, a Nemecko dosiahlo podiel Anglicka na svetovom hospodárstve. Oba štáty získali prevahu v nových priemyselných odvetviach druhej priemyselnej
revolúcie (elektrotechnický, chemický priemysel)
a tak kvantitatívne, ako aj z technologického hľadiska
predbehli Anglicko a najmä Francúzsko.
Mocenská politika bola vždy spojená s hospodárskymi záujmami danej krajiny. Rozvoj techniky,
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hospodárstva, pričom prekračovali koloniálne rámce. Preto sa USA snažili predovšetkým nie o získanie
kolónií, ale - v zmysle Monroeovej doktríny - o zabezpečenie hospodárskeho vplyvu. Na rozdiel od
európskych krajín nechceli získať územia ani v Číne,
ale vyhlásili tzv. princíp otvorených dverí (1899).
Znamenalo to slobodný obchod na celom území
Číny. Európske veľmoci sa nepostavili na odpor najsilnejšej krajine sveta. V Latinskej Amerike získali
vplyv USA tiež vďaka rozšíreniu hospodárskej sily.
Ale tam, kde sa im hospodárskymi prostriedkami nepodarilo dosiahnuť vytýčený cieľ, napríklad v strednej Amerike, tam použili aj vojenskú silu. Získaním
Panamského prieplavu (1914) a zabezpečením vojenskej kontroly nad ním sa ocitol región nesporne
pod americkým vplyvom.
Spojené štáty začali vojnu s cieľom znovurozdelenia koloniálneho sveta proti upadajúcej španielskej
koloniálnej ríši (1898), v ktorej získali kontrolu nad
Kubou a získali Portoriko, ale aj vládu nad Filipínskymi ostrovmi.

hlavne vojenskej techniky však výraznejšie vplýval na
pomer vojenských síl na začiatku 20. storočia. Mocenské pozície krajín, ktoré v hospodárskom vývoji
zaostali, boli zoslabené. Keďže na konci 19. storočia
si podelili svet staré kolonizátorské krajiny (Anglicko
a Francúzsko), a svojich kolónií sa aj držali, nerovnomerný vývoj nastolil potrebu znovurozdelenia sveta.
Mnohí nazývajú toto obdobie imperializmom, pretože išlo o intenzívne budovanie ríš (impérií).
SPOJENÉ ŠTÁTY ČINITEĽOM SVETOVEJ POLITIKY
Prírodné zdroje a rapídne sa zvyšujúce prisťahovalectvo zmenili Spojené štáty na prvú hospodársku
mocnosť sveta. Vlastné ekonomické zdroje sa sústreďovali na odkrývanie domácich území, čo prirodzene dlho určovalo aj politické ciele. Americký kapitál
sa preto objavil vo svetovom hospodárstve len postupne. Po rastúcich kapitálových investíciách však
nasledovala aj intenzívnejšia politická prítomnosť.
Podobne ako Nemci, aj Američania prenikali svojimi
monopolmi do mnohých nových odvetví svetového

Archív
„(...) Žiadny občan Spojených štátov, ani iná osoba nebude od 1. januára 1808 ani pre seba, ani pre iných, nech už
ako gazdovia, agenti či vlastníci ani budovať, ani pripravovať, vybavovať či zásobovať potravinami, alebo iným spôsobom pripravovať lode
v žiadnom prístave, na žiadnom území patriacom pod jurisdikciu Spojených štátov. (...) Nevypraví lode zo spomínaných miest s cieľom, aby z hociktorého cudzieho kráľovstva, miesta či krajiny získal černochov, mulatov a iných farebných
a previezol na územie či do prístavu pod jurisdikciou Spojených štátov, aby ich
držal ako otrokov, predával ich či narábal s nimi, alebo ich používal na prácu či
službu takýchto ľudí; a keď na hore uvedené ciele pripravia či nahovoria na plavbu hocijakú loď, v zmysle hore uvedených takúto loď, jej zásoby a výbavu Spojené štáty skonfiškujú, a ktorýkoľvek obvodný súd, na území ktorého loď našli či
skonfiškovali, je povinný začať konanie a loď zhabať. (...)“ (Zákon Spojených štátov amerických, 1807)
KONFLIKT MEDZI
SEVEROM A JUHOM

Inzerát o otrokovi, ktorý utiekol

1

V akej miere prispel jav na
ilustrácii ku konfliktom medzi severnými a južnými štátmi?
[Ú]

O čom je zákon? V akej miere sa dotýka otrokárskeho systému? Aké tendencie vyjadruje zákon? [ Ú ]
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Predstavte pomocou mapy
hospodárske,
populačné
a teritoriálne rysy Spojených
štátov! Aká bola súvislosť medzi
otrokárstvom a hospodárstvom?
Ako sa snažili riešiť otázku otroctva v tomto období? [ Ú ]

Los Angeles

I

Otrokárske štáty

Územie osídlené pred r. 1860

Houston

K

Územie nie na štátnej úrovni do r. 1860

AT

Spojené štáty v prvej polovici 19. storočia

O

Zlato
Železná ruda

Kamenné uhlie
Železnica
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Čo upravovala táto dohoda? Prečo ju nazvali kompromisom? Aký je politický, hospodársky a spoločenský význam toho, keď v danom štáte povoľujú alebo zakazujú otroctvo? Prečo bol tento kompromis stále viac neudržateľný postupom hospodárskeho rozvoja? [ Ú ]

počet otrokov

[1000 otrokov]

[milión funtov]

priemerná ročná výroba

množstvo bavlny

„8. Na celom území prepustenom Francúzskom pre Spojené štáty
s názvom Louisiana, ktoré siaha na sever od 36° 30´ zemepisnej šírky
a nepatrí do štátu vytvorenom týmto zákonom, ani otroctvo, ani nútený služobný stav, ak len nie ako trest v prípade dokonale dokázaného
trestného činu, odteraz bude zakázané naveky; ďalej, keď ktorákoľvek
osoba, ktorá musí pracovať či slúžiť podľa zákona, utečie na menované územie z ktoréhokoľvek štátu či teritória Spojených štátov, takéhoto
utečenca možno zákonne žiadať späť a treba ho previezť späť tej osobe,
ktorá môže mať právo na prácu či službu utečenej osoby (...)“ (Kompromis z Missouri, 1820)

191

4

[1000 ton]

Hospodárske ukazovatele Spojených štátov a zmeny počtu otrokov
Aká je súvislosť medzi pestovaním bavlny a otrokárstvom? Analyzujte tendencie rozvoja poľnohospodárstva a priemyslu! Aké politické dôsledky mali hospodárske procesy zobrazené na obrázku? [ Ú ]

výroba surového železa

priemerný ročný export

5

6
Bavlníkova plantáž
Prečo bolo potrebné na plantážach otroctvo? Aké hospodárske procesy mohli zmeniť tento neľudský systém za zbytočný? [ Ú ]

„3. Únii štátov môže ďakovať tento národ za neustály rast
počtu obyvateľstva, prekvapujúci vývoj svojich materiálnych zdrojov, rýchly rozvoj svojho hospodárstva, šťastie vo
vnútri krajiny a autoritu v zahraničí. Odmietame všetky pokusy o rozvrat, nech pochádza odkiaľkoľvek. (...)
7. Je nebezpečným politickým kacírstvom nová dogma, podľa ktorej Ústava
zákonite zavedie na územiach Spojených štátov otrokárstvo, neberúc do úvahy
rozhodné nariadenia tohto dokumentu, rovnako protesty a zákonodarnú i súdnu
prax. Táto dogma má rozvracačskú tendenciu, ohrozuje mier a harmóniu v krajine. (...)
12. V snahe o získanie príjmov na podporu centrálnej vlády sa vyrubuje na
dovoz poplatok (daň a clo), pričom triezva politika si vyžaduje vymáhanie týchto
poplatkov, čo slúži rozvoju priemyselných zámerov celej krajiny; (...)
13. Protestujeme proti tomu, aby predali či odcudzili niečo z tých spoločných
pozemkov, ktoré vlastnia skutoční osadníci. (...)“ (Z programu Republikánskej
strany, 1860)
OBČIANSKA VOJNA
(1861–1865)

Vyzdvihnite tri podstatné motívy programu! Odkryte hospodárske, politické
a spoločenské súvislosti medzi nimi! [ Ú ]
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Karikatúra z obdobia občianskej vojny. Lincoln a Davies (kandidáti severu
a juhu) sa naťahujú, v prostriedku je
niekdajší generál zo severu McCleen,
kandidát na post prezidenta
Aký je odkaz karikatúry?
Analyzujte politické zámery, ktoré sú v pozadí! [ S ]
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Námorná bitka medzi severom a juhom

Otrokárske štáty

Hranice Konfederácie a Únie

Územie nie na štátnej úrovni r. 1865

Blokáda Únie

Portland

Priemyselná oblasť
r. 1865

Duluth

Gettysburgh
1863

Chicago
San Francisco
Le

e
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Nájdite na mape činitele,
ktoré určovali šance proti
sebe stojacich strán! Analyzujte
šance na víťazstvo oboch strán!
Porovnajte priebeh vojny a svoju
predpoveď! Aké sú príčiny rozdielu? Vymenujte vojnové udalosti na mape! [ Ú ]
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Los Angeles

Vicksburg
hospodárska situácia Únie
a Konfederácie r. 1860
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Americká občianska vojna (1861–
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Houston

1850
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Čo znamená oslobodenie,
čo získali niekdajší otroci?
Do akej hospodárskej a spoločenskej situácie sa asi dostali černosi v južných štátoch? Čomu sa
majú podľa prezidenta vyhýbať
oslobodení? Na čo to poukazuje?
Aké osudové možnosti ponúka
deklarácia černochom? [ Ú ]

„(...) Ja, Abraham Lincoln (...) nariaďujem a deklarujem, že osoby v (vzbúreneckých) štátoch a častiach štátov, držané ako otroci, sú všetky slobodné a odteraz
aj zostanú slobodné. Výkonná moc Spojených štátov, vrátane vojenských a námorných orgánov, uznáva a ochráni slobodu týchto osôb.
Zároveň vyzývam každého, kto bol takýmto spôsobom označený za slobodného, aby sa zdržal násilia, s výnimkou, keď je to nutné zo sebaobrany. Radím im,
aby, ak je to len možné, vykonávali prácu za zodpovedajúcu mzdu s vernosťou.
Vyhlasujem a dávam ďalej na vedomie, že takéto osoby v zodpovedajúcej fyzickej kondícii môžu vstúpiť do ozbrojenej služby Spojených štátov v posádkach,
obranných postaveniach a na iných miestach, ďalej v rámci spomínaných služieb
na každý druh vojnovej lode.“ (Z deklarácie o oslobodení otrokov, 1863)

19% Bankové vklady
15% Priemyselné objekty
30% Hodnoty poľnohospodárskej výroby

armáda Únie
armáda Konfederácie

1825

10

Určte, čo zabezpečuje zákon? Ktorú spoločenskú
vrstvu chce získať? Prečo ho zaviedla severná vláda a prečo práve v danom čase? [ Ú ]

„Nariaďujeme, aby každá osoba, ktorá je hlavou rodiny alebo sem prišla vo
veku 21 rokov, je občanom Spojených štátov, alebo podľa požiadaviek zákona
Spojených štátov o domestikovaní vyjadruje svoju vôľu, že sa ním chce stať, a kto
nikdy nezdvihol zbraň proti vláde Spojených štátov, nepomáhal ich nepriateľovi
a nepodporoval ich, každá takáto osoba je oprávnená od prvého januára 1863
vziať do svojho vlastníctva štvrtinu pozemku (160 akrov, asi 113 jutár), alebo od
toho menší kus z tých spoločných, ešte neobsadených pozemkov, na ktoré oznámil predkupné právo, alebo ktoré v čase oznámenia požiadavky sa môžu kúpiť za
cenu jedného dolára a dvadsaťpäť centov alebo za nižšiu cenu za akre, ... s tou
podmienkou, že keď niekto už má pôdu, alebo na nej býva, tak pri dodržaní podmienok tohto zákona môže si privlastniť aj druhý pozemok, ktorý hraničí s jeho
doterajším pozemkom, čo však spolu nemôže presiahnuť 160 akrov (...)“ (Zákon
o usadení, Homestead Act, 1862)

1800

9

Ako vplývala na priebeh
vojny technika? Vysvetlite,
prečo experimentovali s novým
typom lodí južania? [ S ]
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Útok severanov
Ktoré boli tradičné a ktoré
nové elementy americkej
občianskej vojny? [ Ú ]

„1. Treba teda uzákoniť (...), že každý oslobodený, slobodný černoch a mulat
môže iniciovať súd a môže byť súdený, môže sa obhajovať a môže byť obhajovaný
na každom súde tohto Štátu, môže získať osobné vlastníctvo (...) cestou dedenia či kúpy; v podobných záležitostiach môže postupovať takisto ako bieli. (...)
2. (...) Každý oslobodený a slobodný čierny či mulat, ktorí žijú a aj doteraz žili
spolu ako manželia, podľa zákona ich treba považovať za manželov a ich potomok sa v každom prípade považuje za zákonného; (...)
6. Každú pracovnú zmluvu, ktorú uzatvára s oslobodeným, slobodným černochom či mulatom na dobu dlhšiu ako mesiac, treba vyhotoviť písomne vo dvoch
exemplároch (...)
7. Každá úradná osoba je povinná, a každý má právo zadržať a zákonnému
zamestnávateľovi dopraviť späť každého oslobodeného, slobodného černocha či
mulata, ktorý bez dôkladnej príčiny opustil službu svojho zamestnávateľa pred vypršaním zamestnaneckej lehoty. (...)“ (Občianske práva oslobodených v štáte Mississippi, 1865)

Opíšte právne, hospodárske
a spoločenské postavenie
oslobodených! [ Ú ]

„1. V Spojených štátoch a na územiach pod jurisdikciou Spojených štátov nemožno udržiavať otroctvo a nedobrovoľnú službu len ako trest vyrúbený za trestný čin, ktorý vyniesli v zmysle zákonného súdneho rozhodnutia.“ (13. dodatok
k ústave, 1865)
„Osoby, ktoré sa narodili na území Spojených štátov a na územiach pod jurisdikciou Spojených štátov, alebo získali občianstvo, sú občanmi Spojených štátov a štátu svojho bydliska. Štáty nemôžu prijať a vykonávať taký zákon, ktorý naštrbuje výsady a imunity občanov Spojených štátov.“ (14. dodatok k ústave, 1868)
„1. Volebné právo občana Spojených štátov nemôžu odňať ani Spojené štáty,
ani jednotlivé štáty, a nemôžu ho porušovať pre rasu, farbu pleti či skorší otrocký
stav.“ (15. dodatok k ústave, 1870)

Aké bolo postavenie čiernych podľa týchto zákonov?
V ktorých oblastiach sa snažili
zrovnoprávniť doplnky pre čierne obyvateľstvo? [ Ú ]

13

14

15

NEROVNOMERNÝ VÝVOJ
výroba železa
Celková výroba %/rok
Rast efektívnosti výroby %/rok

Spojené štáty
Nemecko
Veľká Británia
Francúzsko

Nerovnomerný vývoj na dvoch diagramoch
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Hodnoťte, či sú vhodné zobrazené údaje na prezentáciu nerovnomerného vývoja?
Odôvodnite svoju odpoveď! Aké
sú príčiny javov na obrázku? [ Ú ]

16
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„V Strednej Amerike je cieľom našej politiky poskytovať pomoc takým štátom, ako Nikaragua a Honduras. Tieto prinesú okamžite
zisk. Pre Spojené štáty to bude znamenať dvojnásobnú výhodu. Predovšetkým je
jasné, že Monroeova doktrína v krajinách susediacich s Panamským prieplavom
a v pásme Karibského mora je životaschopnejšia než kdekoľvek vo svete. Uplatňovanie tejto doktríny je zároveň povinnosťou Spojených štátov v plnej miere. Preto
je veľmi dôležité, aby krajiny v tomto regióne predchádzali hrozbe zahraničného
zadlžovania, rozvrátených financií, čo vo vnútri danej krajiny povedie k nepokojom a tým by to bolo zdrojom neustáleho medzinárodného napätia. Vychádzajúc
z toho Spojené štáty s radosťou podporujú tých amerických bankárov, ktorí chcú
podať pomocnú ruku týmto krajinám pri obnove, pretože takáto finančná obnova a ochrana colných úradov pred tým, aby sa stali korisťou všelijakých diktátorov,
razom skoncuje s nebezpečenstvom hroziacim zo strany zahraničných veriteľov,
i s hrozbou revolučného rozvratu.
Druhou výhodou pre Spojené štáty je to, že sa tak oživia všetky južné prístavy, priemysel i podniky Juhu.“ (Z prejavu prezidenta Williama Tafta – 1909–1913
– v Kongrese, 1912)
SPOJENÉ ŠTÁTY ČINITEĽOM
SVETOVEJ POLITIKY

17

Vysvetlite pojem poskytovania pomoci v prezidentovom ponímaní! Aké prostriedky charakterizujú politiku Spojených štátov v strednej Amerike? V čom sa podobajú tieto
prostriedky na klasické kolonizátorské spôsoby a v čom sa od
nich líšia? [ Ú ]

Uncle Sam (Spojené štáty) zachraňuje
morskú vílu (Kubu)

Hľadiská

18

Zistite na základe historického atlasu, pred čím „zachránili“ Spojené štáty Kubu?
Vysvetlite na tomto základe stredoamerickú politiku Spojených
štátov! Pripravte mapku o amerických zámeroch! Snažte sa uviesť
na mapke čo najviac informácií
o príčinách javu! [ Ú ]

Občianska vojna v Spojených štátoch vypukla v podstate pre hospodárske príčiny, ale významnou otázkou
bolo aj oslobodenie otrokov. Víťazstvo severanov nakoniec prinieslo zrušenie tohto potupného inštitútu v Spojených štátoch amerických. Preskúmajte problematiku pomocou úryvkov z dvoch literárnych diel, ktoré sa zrodili
v rôznom období, ale sú populárne a mali veľký vplyv na čitateľov. Ide o Chalúpku strýčka Toma od Harriet
Beecherovej Stowovej a o román Odviate vetrom od Margeret Mitchellovej.
Porovnajte centrálnu tému oboch diel a spôsob jej spracovania! v akej miere súvisí poňatie témy od doby, keď dielo
vzniklo? Prečo sa stali populárnymi oba romány v Maďarsku? Prediskutujte, či sa dajú tieto dve diela postaviť proti
sebe! [ S ]

19

Medené platničky otrokov s identifikačným číslom a zamestnaním (tesár
a domáci sluha)

20

Ako odzrkadľujú tieto veci
postavenie otrokov? [ S ]
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„– Nerád by som ho predal – povedal pán Shelby zamyslený. – Musím povedať, že som humánny človek a bolo by mi odporné, keby som musel odtrhnúť dieťa od matky.
– Skutočne? Veď áno... prirodzene. Chápem, jasné. Niekedy je veľmi nepríjemné, keď máme problémy so ženami. Vždy sa mi bridil ich plač, rev. Je to nesmierne nepríjemné, ale ja som zvykol záležitosť vybaviť tak, že najčastejšie sa do toho
nezapojím, pane. Čo by ste povedali, keby ste poslali preč dievča na deň, na týždeň, alebo čo ja viem; vyriešime záležitosť pokojne - kým sa vráti, bude koniec
všetkému. Vaša pani manželka by jej mohla kúpiť niekoľko náušníc, alebo nové
šaty, alebo niečo iné, aby sa upokojila.
– Obávam sa, že nie.
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– Panebože, čoby nie! Viete, títo negri nie sú ako bieli; uspokoja sa s hocičím, len to treba vedieť. Pozrite sa - dodal Haley, pričom
strúhal úprimný a dôverný pohľad -, sú takí, čo hovoria, že naše remeslo zapríčiní stvrdnutie srdca: nuž, ja som to ešte nezažil. Verte
mi, ja som nikdy nedokázal urobiť niečo, ako podaktorí z tohto fachu. Poznal som ich niekoľko, ktorí vytrhli dieťa z matkinej ruky, tak
ho vyložili na predaj, žena medzitým revala, vrieskala, šalela celý
čas... je to veľmi nesprávny postup ... kazí tovar ... niekedy ho potom nemožno použiť na nič. Raz som videl v Orleanse naozaj pekné dievča, ktoré sa úplne zničilo. Kupec o nej jednal, ale jej decko
nechcel; aká to bola žena, mali ste to vidieť, keď zdivočela. Predstavte si, ako stískala svoje dieťa a kričala, celkom sa opustila. Aj teraz mi tuhne krv, keď si na to spomeniem; no, keď to decko jej nakoniec vzali, ju zasa zavreli, celkom zošalela, do týždňa aj umrela. Tisíc dolárov, pane, von oknom, len preto, lebo nevedeli, ako na
to - taká je situácia. Vždy pochodí dobre ten, kto je ľudský, pane; hovorím zo skúsenosti.“ (Harriet Beecherová Stowová: Chalúpka strýčka Toma, 1852)
Ktoré časti prezrádzajú obdobie zrodu románu? Pripravte zoznam
postáv z úryvku! V akých podmienkach sa odohral tento rozhovor?
Prečo môžeme hodnotiť osobnosť jednej postavy rozporuplne? [ Ú ]

„Veru, veru, počula o zradcoch, o južanoch, ktorí zrazu prevrátili
kabát a dali sa do žoldu jenkiov, počula aj o jenkyovcoch, ktorí zaplavili Juh, ako supy po vojne, a všetok pozemský majetok sa im zmestí do kufra. Preto ich nazývali aj kufrovými ľuďmi. Počula dačo aj
o Kancelárii oslobodených a o nepríjemných skúsenostiach spojených
s ňou. Vedela, že černochom vojde sláva do hlavy a mnohí z nich sa
správajú veľmi bezočivo. To si však neveľmi vedela predstaviť, pretože
v živote nevidela bezočivého černocha.
Ashley raz povedal, že s južnými štátmi zaobchádzajú ako s podmanenými provinciami. A že politikou víťazov býva to, keď utláčajú porazených. Bolo to pre Scarlett nezmyselné ohováranie. Politika. (...) Len nech človek pracuje, pracuje zo všetkých síl, nech sa nestará o to, čo robí jenkyovská vláda. Dôležité je iba to, že konečne
je vojne koniec! (...) Tento úrad priťahoval do mesta tisíce oslobodených otrokov, odvšadiaľ, ktorých opojil nový svet a ktorí si mysleli, že odteraz budú môcť iba leňošiť. Kancelária im dala podporu
v nezamestnanosti, vydržiavala ich a tým otrávila ich myslenie, ale
nevyliečiteľne. Geraldov niekdajší dozorca Jonas Wilkerson bol šéfom kancelárie, jeho námestníkom zasa Hilton, ktorý bol manželom Cathleen Calvertovej. Obaja usilovne šírili správu, že južania
a demokrati len čakajú na príležitosť, aby černochov dohnali späť
do otroctva, a že jedinou nádejou černochov, aby predišli tomuto
osudu, je to, keď sa bezpodmienečne podriadia ochrane kancelárie a republikánov.
Wilkerson a Hilton ešte povedali černochom aj to, že oni sú takisto hodnotnými občanmi štátu ako bieli, nie je medzi nimi žiadny
rozdiel, a čoskoro uzákonia aj sobáše medzi černochmi a belochmi,
čoskoro rozdelia bývalé plantáže a každý černoch dostane 40 akrov
(asi 16 jutár) zeme a mulicu. Medzitým ich neustále dráždili rozprávkami a údajmi o krutostiach južanov, takže tu v Georgii, kde bol vždy
najkrajší pokoj medzi otrokmi a ich gazdami, a o krutostiach nikdy
nepočul nikto, stále silnela triedna a rasová nenávisť. (...)“ (Margaret
Mitchellová: Odviate vetrom, 1936)

Titulná strana diela Harriet Beecherovej Stowovej
Chalúpka strýčka Toma a ilustrácia z knihy
Akým spôsobom chceli vyjadriť ilustrátori
ideu románu? [ Ú ]

21

Čo všetko vyplýva z obdobia vydania románu? Ako vykresľuje text
vzťahy medzi čiernymi a bielymi? Aký problém, nezávisle od doby,
približuje kniha? Prečo sa mohol stať román v Maďarsku po druhej svetovej vojne - napriek zákazu – veľmi populárnym? [ Ú ]
Trh s otrokmi
Pripravte na základe obrázku správu
z trhu s otrokmi! V akom vzťahu bolo
otrokárstvo s duchom americkej ústavy? [ Ú ]
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29. Veľmoci a kolonizácia
NOVÉ RYSY KOLONIZÁCIE Rozšírením priemyselnej
revolúcie sa stali kolónie už jednoznačne dodávateľmi surovín a odbytiskom pre materskú krajinu. Vlastnenie kolónií sa stalo jedným zo zdrojov hospodárskeho rozvoja, veľmoci preto urobili všetko, aby získali čo najrozsiahlejšie územia.
Kolonizačná vlna sa opäť rozvinula ukončením
európskych vojen na konci 19. storočia a viedla k úplnému rozdeleniu sveta. Skorší kolonizátori (Anglicko,
Francúzsko) získali už pôvodne väčšie teritóriá, ktoré
však v tomto období rozširovali ešte rýchlejšie. Noví
kolonizátori (Nemecko, Taliansko) dosahovali miernejšie úspechy. V prvom desaťročí 20. storočia bolo
možné získať územie iba od seba navzájom, alebo od
zoslabnutých veľmocí (Portugalsko, Španielsko), ako
to urobili Spojené štáty americké s Filipínami (1898).
Boj o kolónie sa stal hlavným zdrojom napätia medzi
veľmocami, čo hrozilo vojenskými konfliktmi.
VEĽKÁ BRITÁNIA A JEJ KOLONIÁLNA RÍŠA V druhej polovici 19. storočia sa v Anglicku plne rozvinula
parlamentná demokracia. V päťdesiatych rokoch rozšírili, neskôr pre mužov zovšeobecnili volebné právo
(1884). Vzniklo „politické striedavé hospodárenie“,
čiže na základe vôle voličov sa pri moci striedali vlády dvoch veľkých strán, liberálov (whigovci) a konzervatívcov (toryovci). V podmienkach rozvíjajúceho sa
meštianskeho štátu a pod vplyvom silného odborárskeho hnutia prijali zákony na ochranu robotníkov
(osemhodinový pracovný čas, dôchodkové a nehodové poistenie, podpora v nezamestnanosti). Na konci
tohto obdobia, keď sa volebné právo rozšírilo, predstavovala významnú silu Robotnícka strana (Labour
Party, 1906), ktorá sa dostala aj do parlamentu.
Anglické strany jednotne podporovali koloniálnu
expanziu. Veľká Británia tomu podriadila aj svoju európsku politiku. Kým európske mocnosti medzi sebou
bojovali, Briti vytvorili koloniálnu ríšu s najväčšou
rozlohou na svete. V osobitnej situácii boli dve „osadnícke“ kolónie, Kanada a Austrália. V priebehu osídľovania vykynožili praobyvateľov a počet bielej populácie neustále rástol. Na začiatku storočia sa začala
rozvíjať, v neposlednom rade vďaka zlatej horúčke,
aj Austrália, ktorá bola pôvodne miestom pre väzňov.
Spolu s Kanadou získala štatút domínia, čo znamenalo voľnejšiu závislosť od Veľkej Británie. Domíniá mali
vlastný parlament i jemu zodpovednú vládu.
Najcennejšou kolóniou Britov bola India. Výrobky britského továrenského priemyslu v priebehu
19. storočia zničili indický remeselnícky priemysel.
Dopyt po bavlne rástol, preto sa na úkor obilia rozširovalo pestovanie bavlny. Viedlo to k hladomoru.
Východoindická spoločnosť, ktorá krajinu riadila,
nedokázala kontrolovať nespokojnosť zbedačeného
obyvateľstva. Po krvavom potlačení vzbury domorodých vojakov (povstanie sipáhiov, 1857) prevzal
riadenie Indie bezprostredne britský štát (korunná
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kolónia). Obrovské územie ovládali typicky s nízkym
počtom anglických síl, pretože do vlády zapojili aj
domácu vedúcu vrstvu. Koloniálne úrady sa otvorili
aj pred Indmi. V nasledujúcich desaťročiach vznikla nová vrstva indickej inteligencie, ktorá vyrástla na
európskej kultúre.
Briti začali vehementne dobýjať aj Afriku, ktorá zostala mimo veľkej vlny kolonizácie. Ich cieľom
bolo získať strategické body východnej Afriky a celého kontinentu. Táto snaha sa prejavovala v budovaní
železnice medzi Káhirou a Kapským mestom. Južný
východiskový bod, Kapsko získali už predtým. Koncom storočia chceli rozšíriť svoju moc aj na juhoafrické územia bohaté na náleziská zlata a diamantov.
Zamiešali sa do vojny s niekdajšími holandskými
kolonizátormi, Búrmi, ktorí pred Britmi utekali na sever. V búrskej vojne (1899-1902) sa podarilo poraziť
Búrov len za cenu krvavého zápasu, pretože sa Búri
odhodlane bránili. Severný koniec železnice, Egypt,
postupne kontrolovali Briti po vybudovaní Suezského
prieplavu (1869). Egypt sa stal súčasťou systému základní siahajúceho od Gibraltáru po Indiu, ktorý zabezpečoval cestu do najdôležitejšej britskej kolónie.
FRANCÚZSKO A JEHO KOLÓNIE Francúzi sa nedokázali zmieriť so stratou Alsaska a Lotrinska. Francúzsku politiku určovala politika revanšizmu (odvety).
Koloniálna politika bola preto druhoradá tak v diplomacii, ako aj v rozvíjaní armády. Okrem flotily udržiavali obrovské pozemné sily, kým francúzske hospodárstvo sa rozvíjalo oveľa pomalšie a populácia rástla
pomalšie ako u konkurencii v Nemecku.
Francúzi upevnili svoje postavenie v Indočíne, ale
hlavným smerom ich prieniku bola severná Afrika.
Obsadili rozsiahle územia Sahary, ktoré boli v tom
čase hospodársky nehodnotné. Nepodarilo sa im však
uskutočniť plán na vznik francúzskej koloniálnej ríše
siahajúcej od Atlantického oceánu po Červené more.
Darmo vybudovali Suezský prieplav z peňazí francúzskych drobných kapitalistov, pretože Angličania postupne skúpili jeho účastiny. Nepodaril sa ani vojenský prienik: francúzske vojská nemali odvahu pustiť
sa do boja s oveľa silnejšími Britmi pozdĺž rieky Níl
(Fashoda, 1898). V ich ústupe zohral dôležitú úlohu
revanšizmus, pretože nemohli sa dostať do konfliktu
naraz s Nemeckom a Veľkou Britániou.
NEMECKO A JEHO KOLÓNIE Na konci 19. storočia zaviedli všeobecné volebné právo aj v Nemecku. Predsedu vlády (kancelára) však vymenovával cisár a vláda bola zodpovedná panovníkovi, preto vplyv
dynastie zostal silný. Po smrti Viliama I., ktorý spolupracoval s Bismarckom, nastúpil jeho vnuk Viliam II.,
ktorý kancelára prepustil a pre Nemecko vytýčil novú
zahraničnopolitickú líniu. V poslednom desaťročí 19.
storočia vstúpilo Nemecko do zápasu o kolónie, pričom nezanedbalo ani európsku politiku. Krajina sa

2011.06.09. 13:16

IV. Obdobie národných štátov a ríš (1849–1914) /
mohla opierať o svoje hospodárske úspechy. Snažila sa expandovať agresívne ako Angličania a Francúzi.
Do kolonizácie sa neskoro zapájajúce Nemecko mohlo získať mimo Afriky len menšie územia.
Na čiernom kontinente však vytvorilo tri významné
kolónie (Kamerun, Juhozápadná Afrika a Nemecká
východná Afrika) a obsadilo menšie, ale hodnotné
Togo.
KOLÓNIE MENŠÍCH MOCNOSTÍ Holandsko a Belgicko, ktoré sa dostávali do čela rozvoja, disponovali
významnou koloniálnou ríšou. Podarilo sa to dosiahnuť aj vďaka tomu, že veľmoci upokojili: tieto územia
sa nedostanú do rúk ich súperom. Takto mohlo vládnuť Holandsko na indonézskych ostrovoch, ale ešte
viac to dokazuje Belgické Kongo vklinené medzi tri
nemecké kolónie.
Podobne k Nemcom sa do kolonizácie neskoro
zapojili aj Taliani, kde, ani hospodársky rozvoj krajiny
nezabezpečoval dostatočné pozadie pre takéto veľkolepé plány. Preto dokázali dobyť iba menšie a menej
hodnotné územia (napr. Líbya, Eritrea a Somálsko).
JAPONSKO NA CESTE MODERNIZÁCIE Ostrovný
štát na Ďalekom východe odpovedal v 17. storočí na

197

pokusy Európanov o prienik, podobne ako Čína, tým,
že sa uzatvoril. Flotila Spojených štátov však donútila Japonsko otvoriť svoje prístavy (1854). Japonsko
sa predsa nedostalo do polokoloniálneho postavenia,
pretože bolo schopné prevziať výdobytky priemyselnej revolúcie. Krajina bola na to vhodná vďaka spoločenskej štruktúre. Okrem Európy vznikli vlastnícke
pomery založené na súkromnom vlastníctve a schopné prispôsobiť sa trhovým podmienkam len tu v Japonsku.
Potrebné spoločenské a politické zmeny presadil,
opierajúc sa o drobnú šľachtu (samurajov) cisár Meidži (1868-1912). Vytvoril systém šógunov (veľkých
vodcov) založený na starých tradíciách. Meidžiho
reforma (1868) neznamenala iba zavrhnutie starého
feudálneho poriadku, ale aj rýchle preberanie európskych výdobytkov (meštianska ústava, európske normy a stroje, európsky odev, povinná školská dochádzka, zahraničné študijné cesty a pod.).
Modernizácia priniesla nečakaný úspech. Na konci 19. storočia bolo Japonsko rozvíjajúcou sa kapitalistickou krajinou. Na suroviny však bolo chudobné,
preto sa tiež snažilo o expanziu. Zaviedli všeobecnú
povinnú vojenskú službu. Japonsko sa stalo regionálnou veľmocou, ktorá úspešne dobyla Kóreu i Tajvan.

Archív
„Tvrdím, že my sme prvým národom
sveta, a pre ľudstvo je tým lepšie, čím
väčšiu časť sveta zaľudníme. (...) Keď
sa väčšia časť sveta dostane pod našu nadvládu, bude to znamenať
koniec vojen. (...) Boh akiste sformuje z anglicky hovoriacej rasy svoj
vyvolený prostriedok. (...) Preto, ak Boh existuje, myslím si, že by rád
videl, keby som na mape Afriky zafarbil britskou farbou toľko územia,
koľko je len možné!“ (Cecil Rhodes)
NOVÉ RYSY
KOLONIZÁCIE

„Angličan sa nikdy nedostane do rozpakov, keď musí zaujať morálne stanovisko. Ako majster slobody a nezávislosti dobyje polovičku
sveta, a nazve to kolonizáciou. Keď potrebuje pre svoje úbohé manchesterské výrobky nový trh, pošle vierozvestca, aby hlásal evanjelium mieru. Domorodci vierozvestca zabijú: On tam uteká so zbraňou na ochranu kresťanstva, dobýja a tvrdí, že trh je darom nebies!“
(G. B. Shaw, anglický spisovateľ)

1

Opíšte všeobecné a individuálne prvky britského nacionalizmu. Porovnajte stanovisko Rhodesa a Shawa! [ Ú ]
16. st.
získanie koristi
– rabovanie

17. st.

18. st.

19. st.

Karikatúra o porciovaní čínskej torty
Ktorú formu kolonizácie ukazuje karikatúra? Ako ich vykresľuje autor? [ Ú ]

2

obchod
plantáže
suroviny
trh
vysťahovalectvo
mocenská súťaž
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Obdobie kolonizácie (silnejšia červená farba ukazuje
väčší význam daného činiteľa)
Čo bolo charakteristické pre štyri storočia
kolonizácie? Spomeňte pomocou obrázku aj rozdiely medzi jednotlivými storočiami!
Zaraďte činitele podľa obsahu! [ Ú ]

3
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4

V prospech čoho argumentuje premiér? Akými argumentmi podopiera svoje stanovisko? Aké hospodárske a spoločenské procesy sa tiahnu za
plánovaným opatrením? [ Ú ]

„(...) pomer robotníkov prijatých medzi voličov, je síce
VEĽKÁ BRITÁNIA A JEJ
na našu radosť väčší než sme predpoklodali ale predsa je
KOLONIÁLNA RÍŠA
nižší ako roku 1832. (...) Sotva preháňam, keď konštatujem, že možnosti vzdelávania skrývajúce sa v školstve priniesli pre široké ľudové masy mimoriadne zlepšenie ohľadne mnohých praktických cieľov. Čo sa týka
tlače, v tejto oblasti sa odohralo nevídané oslobodenie a rozširovanie. Neverím,
že páni v opozícii necítia, aký obrovský úžitok prinieslo takéto oslobodenie tlače,
keď za penny či ešte menej sa dostanú do obehu zo dňa na deň skôr milióny než
tisíce noviny, tak, že štatistika ani nedokáže sledovať ich počet, okrem toho tlač
dodáva každej triede našich spoluobčanov do domu spravodajstvo o verejných
záležitostiach, ktoré vzbudzujú záujem o tieto záležitosti.“ (Z prejavu britského
premiéra Gladstona, 1866)
„Článok 1 Vodcovia Novozélandskej zjednotenej kmeňovej únie a samostatní
a nezávislí kmeňoví náčelníci, ktorí nie sú členmi únie, prepúšťajú jej výsosti anglickej kráľovnej vcelku a bez akýchkoľvek podmienok panovnícke práva a moc,
ktorú má spomínaná únia a kmeňoví náčelníci (...) nad územiami ako jediní vládcovia (...).
Článok 2 Jej výsosť anglická kráľovná zabezpečí a garantuje novozélandským
kmeňovým náčelníkom a kmeňom, ich rodinám i jednotlivcom výlučné i nerušené vlastníctvo ich pôdy, statkov, lesov, rybolovných miest, ako aj takých ostatných
majetkov, ktoré vlastnia kolektívne či individuálne, dokedy ich len chcú udržať vo
svojom vlastníctve; ale kmeňoví náčelníci zjednotených kmeňov a nezávislí kmeňoví náčelníci poskytujú jej výsosti predkupné právo na takéto pozemky, ak by ich
vlastníci boli ochotní predať za takú cenu, na akej sa dohodnú vlastníci a osoby
splnomocnené v tejto záležitosti jej výsosťou.
Článok 3 Jej výsosť anglická kráľovná rozširuje kráľovskú ochranu na novozélandských domorodcov a poskytuje im všetky práva a výsady britských poddaných.“ (Z waitanskej zmluvy, 1840)

5

Opíšte na základe prameňa metódy a ciele anglickej kolonizácie! [ Ú ]

„Nech je známe každému moslimovi a Indovi, každému obyvateľovi Indie, že
riadenie našej krajiny je jedným z najväčších bohatstiev získaných z neba. Nebudú nám vládnuť tyrani (...) Spojme sa na spoločnú ochranu života, majetku a náboženstva a vyžeňme Angličanov. Každý Ind a moslim nech si navzájom pomáha
ako vládze. Kto je starý, nech sa modlí za víťazstvo. Kto je starý a bohatý, nech

6

GRÓNSKO

Vzbura sipáhiov
Plánovaná trasa železnice
Námorná trasa do Indie, Hongkongu
Britská základňa
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Britská koloniálna ríša a plagát britského výrobku (horčice)
Zmenil sa smer britskej expanzie v danom období? Aký bol cieľ britskej expanzie v jednotlivých regiónoch? S ktorými
krajinami sa dostala Veľká Británia do konfliktu počas kolonizácie? Aká bola podstata a výsledok konfliktov, ktoré sú
zobrazené na mapke? Čo naznačuje plagát? [ S ]
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Domorodí vojaci v Indii (sipáhiovia)
prepadli počas svojho povstania britské osady a nemilosrdne zabíjali

obetuje svoje peniaze na svätú vojnu. Kto je zdravý a mladý, nech vstúpi do armády. Nebojujeme za pozemské výhody, ale za našu vieru. Veľkí a malí – všetci sú si
vo svätej vojne rovní.“ (Z manifestu sipáhiov, 1857)
„Dávame týmto na vedomie domorodým kniežaťom Indie, že všetky zmluvy a dohody, ktoré uzatvorila úctyhodná Východoindická spoločnosť, alebo v jej
mene iný, prijímame a dodržíme do bodky, a rátame s tým, že oni budú konať
rovnako.
Nemáme v úmysle rozširovať naše terajšie územie: rovnako, ako nestrpíme,
aby zostal akýkoľvek pokus o agresiu proti našim majetkom nepotrestaný, nepripustíme ani narušenie majetku iných. Práva, dôstojnosť a česť domorodých kniežat budeme rešpektovať tak ako svoje, a želáme si, aby aj oni, ako aj ich poddaní,
žili v takom blahobyte a spoločenskom pokroku, ktorý môže byť iba výsledkom
vnútorného pokoja a dobrého vládnutia. (...)
(...) vyhlasujeme, že pre náboženskú vieru nikto nemôže mať výhody, nemožno nikoho obťažovať či znepokojovať, (...) Želáme si aj naďalej, aby naši poddaní,
ako je to len možné, nech patria ku ktorejkoľvek rase či náboženstvu, boli prijatí
slobodne a bez zaujatosti do úradov v našich službách a na vykonávanie úloh, na
vykonávanie ktorých sú schopní, vyškolení, majú na to zručnosť a ich osobnosť je
na to vhodná.“ (Z proklamácie kráľovnej Viktórie, 1858)

Aké boli príčiny vzájomných krutostí? [ Ú ]

8

Ktoré ideové smery možno
spoznať v manifeste? O čo
sa snažili autori okrem povzbudzovania? [ Ú ]

9

Čo sa zmenilo v správnom
systéme Indie? Rešpektovanie ktorých práv indických
poddaných sľubuje kráľovná? Čo
vynútilo zmeny opisované v prameni? [ Ú ]

10

Útok Búrov proti britskému pancierovému vlaku. Holandský osadníci južnej
Afriky sa stiahli v prvej polovici 19. storočia severnejšie pred anglickými dobyvateľmi. Na konci 19. storočia však
našli na svojom území diamanty, preto chceli Briti získať aj ich novú vlasť.
Podarilo sa to až po dlhej krvavej vojne
Akú bojovú metódu použili Búri
proti Britom? Prečo sa podarilo poraziť Búrov až po veľkých ťažkostiach a krutých bojoch? [ Ú ]
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„Ale či je Francúzsko iba kontinentálnou mocnosťou? A je
FRANCÚZSKO A JEHO
zároveň Francúzsko druhou námornou mocnosťou sveta?
KOLÓNIE
(...) Preto musíme považovať každý kúsok našich koloniálnych majetkov, aj najmenší kus za svätý. (...) Pozrime sa na mapu sveta, všimnime
si, akou horúčkovitou snahou sa snažia vybudovať pre seba trhy veľké národy, ktoré sú našimi priateľmi či konkurentmi. (...) Pozrime sa, opakujem, s akou zanietenosťou žiadajú svoj podiel na ešte neobjavených svetadieloch, v Afrike, Ázii, kde
je toľko bohatstva, najmä v tej obrovskej Čínskej ríši (...) Predpokladám, že Čína
nám nevypovie vojnu; a my z našej strany takisto jej nechceme vypovedať vojnu.
(...) Len sa chceme natrvalo usadiť pri ústí Červenej rieky (...)“ (Z prejavu francúzskeho premiéra Julesa Ferryho, 1883)

12

„My nie sme ostrov ako Anglicko (...) Nás neobklopujú hory a moria ako Španielsko. My sme uprostred civilizovanej Európy (...) Len vtedy budeme silní, keď
zachováme všetky sily, ktoré máme k dispozícii. Preto potrebujeme našu silu,
aby sme jej pomocou zabránili narušeniu mieru; lebo keď sa vy púšťate do ďalekých dobrodružstiev, kto vie, či isté mocnosti niečo nevymyslia, (...) keď narušia
mier, naše záujmy nebudú vyžadovať, aby sme mali k dispozícii všetky naše zdroje a aby sme mohli vybojovať pre seba požadovaný rešpekt? A keď nás na naše nešťastie napadnú, aká strašná zodpovednosť by ťažila tých, ktorí presunuli časť našich síl do Indočíny.“ (Vodca Radikálnej strany Georges Clemenceau, 1883)

13

Aké zahraničnopolitické alternatívy vykresľujú tieto pramene? Aké odlišné politické, hospodárske a ideologické záujmy a ciele stoja za nimi? Koho sa bojí Clemenceau? Pozrite sa na mape, o ktorých územiach sa hovorí v prameňoch! [ Ú ]

Karikatúra o „nemilosrdnom“ francúzskom radikálnom politikovi Clemenceauovi a o francúzsko-britskom koloniálnom konflikte. Francúzi pri Níle narazili na Angličanov a zavelili na ústup (1898)
Ktoré elementy karikatúry poukazujú na nemilosrdnosť Clemenceaua a na jeho
radikalizmus? Do ktorej známej rozprávky umiestňuje karikaturista koloniálny
konflikt? [ S ]

14
15

NEMECKO A MENŠIE MOCNOSTI
Nárast územia Ruska v rokoch 1881-1914

kolónie
do 1885 do 1914

územné zisky USA v roku 1898
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OCEÁN
Vývoz kapitálu r. 1914
(milión dolárov)

Kolonizácia v druhej polovici 19. storočia
O čo sa snažili kolonizátorské krajiny? V akých regiónoch sa dostali do konfliktu tieto zámery? Porovnajte tempo
expanzie troch najväčších mocností pri kolonizácii! Analyzujte na základe mapy vzťah medzi expanziou a vývozom
kapitálu! [ Ú ]
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JAPONSKO NA CESTE
MODERNIZÁCIE

17
Japonský cisár otvára priemyselný veľtrh v Tokiu roku 1904
V akej miere svedčí táto udalosť o modernizácii Japonska? Z ktorých detailov obrazu možno rozoznať osobitú japonskú zmes tradícií a novátorstva? [ Ú ]

„My ako dedič kvitnúceho trónu našich predkov, s pokorou a slávnostne prisaháme na cisárskeho zakladateľa našej dynastie a na ďalších cisárskych predkov,
že ako pokračovanie vynikajúcej politiky, ktorá je v súlade s Nebesami i Zemou,
udržíme a zabezpečíme starú formu vládnutia proti skaze.
S ohľadom na rozvoj Ľudstva a súbežne s vývojom civilizácie (...) považujeme
za želateľné prijať základné zákony. (...)
1. Založíme početné zhromaždenie a všetky záležitosti krajiny prerokujeme
cestou verejných diskusií.
2. Každá trieda, horná aj spodná, sa spojí v záujme toho, aby sme výrazne
posunuli naše hospodárstvo a blahobyt nášho národa.
3. Každý občiansky i vojenský úradník, ako aj jednoduchí ľudia budú mať
možnosť naplniť svoje túžby, aby nebola medzi nimi nespokojnosť.
4. Všetky základné zvyky skorších čias zrušíme a každá činnosť bude zodpovedať zásadám univerzálnej spravodlivosti.
5. Celému svetu to dávame na vedomie a posilňujeme tak Cisárstvo (...)“
(Z prísahy cisára Mutsuhita, 1868)

18

Aký smer rozvoja určuje panovník? Vyberte najdôležitejšie ciele! V akom sú vzťahu so starým svetom? [ Ú ]

Hľadiská

Veľká Británia sa správala nedôstojne nielen voči svojim kolóniám, ale aj proti Írom. V Írsku (ktoré získal ešte
v polovici 17. storočia Cromwell) boli vlastníkmi pôdy Angličania, a Íri často čelili hladomoru. Počas anglickej
nadvlády sa vysťahovali do zámoria státisíce Írov. Stratili svoj jazyk, ale ich identitu sa podarilo zachovať vďaka
katolíckej viere.
V 19. storočí žiadali Íri samosprávu (Home Rule). Anglickí liberáli sa k tomu prikláňali v nádeji, že tým
predídu írskym snahám odtrhnúť sa, a zabezpečia si pre seba hlasy Írov. Gladstone predložil parlamentu návrh
na írsku samosprávu dva razy (1886, 1893), ale ho zamietli. Angličania tak dokázali udržať poriadok v Írsku len
pomocou stavu obliehania, prerušením platnosti občianskych práv a slobôd. Íri sa uchýlili k teroristickým akciám
– Gladstonova vláda sa zasa niekoľkokrát krvavo za ne pomstila.
Roku 1905 vznikla v Írsku na širokých národných základoch politická strana s programom odtrhnutia sa (Sinn
Fein). Organizovala ozbrojené akcie. Parlament roku 1914 prijal Home Rule, vzápätí však vypuklo povstanie
severoírskych protestantov, ktorí trvali na anglickej nadvláde, takže uplatňovanie zákona odložili.

Prediskutujte, ako mohlo ústavné Anglicko tak krvavo utláčať Írov! Porovnajte postavenie Írov a ostatných menšín
v Európe! [ S ]
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„Ale vystúpil som – a v Dubline som sa viac nekochal. (...) na ulici ma sprevádzala bieda a utrpenie. Neskutočná chudoba, akú som nikdy nikde nevidel! (...)
Množstvo bosých ľudí a polonahých detí sa hemží ako roj; z ich tela padajú špinavé kusy handier ako spálená koža. V nízkych obchodoch visia roztrhnuté šaty,
dakde ako znak obchodu visia na paliciach z prvého či druhého poschodia. Keby
som to videl na streche domu či na lúke, myslel by som si, že slúžia na odstrašenie
vtákov. A čo myslíš, načo toľko harabúrd? Slúžia ako odev, priateľ môj, a kto predáva, je takmer taký otrhaný, ako ten, kto kupuje. Videl som ženu, na žltozelených
prsiach so zvädnutým dieťaťom, čupla si na kraj ulice bledá ako smrť. (...) Neďaleko odtiaľto sa zrútil dom, počul som to, a ešte som videl aj ako sa dvíha prach.
Krutý osud nešetril ani obyvateľov domu - nechal ich nažive.“ (Bertalan Szemere:
Cestovanie v zahraničí, 1838)

19

Anglická karikatúra o britskom premiérovi Gladstonovi, ktorý nadhodil
írsku autonómiu

20

Ako prijala britská dolná
snemovňa návrh predsedu
vlády? Aký je názor karikaturistu
na túto otázku? [ S ]

21

„Sú tu dve početné a veľké triedy, ktoré susedia s chudobou a skôr či neskôr
sa do nej posunú, jednu tvoria drobní nájomníci, ktorí majú 10-12 jutár a nájomné platia v naturáliách, druhú tvoria bíreši, ktorí dostávajú dve jutrá zeme do nájmu od toho, pre koho pracujú natrvalo. V podstate všetci sú robotníci, lebo tým
nezostane viac než toľko, koľko stačí na nakŕmenie rodiny, tento zasa dostáva iba
toľko zeme, z ktorej vyžije s rodinou veľmi chudobne. A len títo robotníci, ktorí majú pôdu, majú každý deň jedlo, ostatní nie. Práve preto všetci chcú vlastniť
pôdu, čo prináša súťaž a zvyšovanie nájmu (...) Nájomné je vysoké, časť treba zaplatiť na začiatku, a tak chudák nájomník je zbavený svojho kapitálika práve vtedy, keď to potrebuje najviac.
Keď hospodári zle, nekoná múdro, lebo zostane dlžný a stratí nájom; ale keď
sa snaží, ani vtedy nezíska, lebo keď si to zemepán všimne, že z majetku je zisk,
zvyšuje nájomné v istote, že príde armáda nájomníkov (...)
Robotník cíti, že ani usilovnosťou, ani šetrením si nenazbiera nič na svoju
starobu, sobáši sa skoro, aby jeho deti vyrástli ešte pred úpadkom a zachránili ho
pred žobraním (...)
Dôsledkom neistoty pre život i majetok (...) je aj to, že anglickí a škótski nájomníci, od ktorých by sa írski naučili veľa, ako ani kapitalisti, ktorí by postavili
fabriky a zvyšovali tak počet robotníkov, neprídu sem ani s vidinou najbohatšieho
zisku (...)“ (Bertlan Szemere: Cestovanie v zahraničí, 1838)
Opíšte na základe prameňa život Írov! Aké sú príčiny biedy? Ako vidí Szemere
úlohu Veľkej Británie? Pre ktoré činitele vidí osud Írov ako bezvýchodiskový? [ Ú ]

Írski vysťahovalci

22

Aká je atmosféra obrazu?
Ktoré detaily vyvolávajú
tento dojem? [ S ]
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30. Vznik spojeneckých systémov
SPOJENECTVO TROCH CISÁROV Po dosiahnutí nemeckej jednoty sa Bismarck obával francúzskeho revanšu a snažil sa preto izolovať Francúzsko. Zblížil sa
s Ruskom, ktoré zostalo po krymskej vojne osamotené, aby nehľadalo cestu k Francúzsku. K obom veľmociam sa pripojilo Rakúsko (rakúsko-uhorská monarchia), ktoré sa snažilo o zahraničnopolitickú stabilitu. Spojenectvo troch cisárov (1873) znamenalo
spoluprácu troch historických dynastií v Európe.
Medzi Ruskom a Rakúsko-Uhorskom však existoval na Balkáne ostrý konflikt záujmov. Rozpad Osmanskej ríše totiž ponúkal dobrú príležitosť na expanziu. Potom, čo tunajšie národy zosilneli a vzniklo
niekoľko štátov (Grécko, Srbsko, Čierna Hora, Rumunsko), veľmoci mohli skryť svoje záujmy a ciele za
miestne národné snahy.
V 19. storočí boli na Balkáne niekoľkokrát vzbury, aj krvavé konflikty medzi Turkami a utláčanými,
respektíve medzi moslimskými a kresťanskými obyvateľmi. V Bulharsku vypuklo povstanie, ktoré Turci
kruto potlačili (1875). Na mierovej konferencii sultán
sa prikláňal k ústupkom, ale odmietol autonómiu Bulharska a Bosny a Hercegoviny. Cár v úlohe ochrancu
východných kresťanov na Balkáne to využil a začal
vojnu. V Budapešti uzavrela cárska diplomacia dohodu s monarchiou (1877). V zmysle tejto dohody, keď
monarchia zostane v rusko-tureckom konflikte neutrálna, Rusko sa uspokojí iba s južnou časťou Besarábie a bude súhlasiť s tým, aby monarchia okupovala
Bosnu a Hercegovinu.
V tejto vojne (1877–1878) zo začiatku Turci zastavili ruské vojská, ktoré podporovali aj Srbi a Rumuni.
Keď však Rusi prešli cez Balkánske pohorie, už napredovali nezadržateľne. V blízkosti Istanbulu požiadali
Turci o mier (San Stefano) a súhlasili so stratou celého Balkánu, s výnimkou Istanbulu. Rusi vytvorili pod
svojím vplyvom Veľ ké Bulharsko.
Veľmoci neprijali taký veľký nárast ruského vplyvu. Vystúpili spoločne a cársku moc donútili, aby
usporiadanie ponechali na medzinárodnú konferenciu. Berlínsky kongres (1878) neuznal Veľké Bulharsko a významné územia na Balkáne ponechal
v tureckých rukách. Pod ruskú správu sa dostala iba
južná časť Besarábie. Monarchia okupovala Bosnu
a Hercegovinu (1878). Za týmto výsledkom stálo
okrem Veľkej Británie Nemecko. Bismarck uznal, že
pre balkánsky konflikt medzi Ruskom a monarchiou
nedokáže udržať oboch ako spojencov. Rozhodol sa
pre monarchiu, čo viedlo k uvoľneniu spojenectva
troch cisárov.
OBRYSY NOVÝCH SPOJENECKÝCH SYSTÉMOV
Spoluprácu na berlínskej konferencii rozšíril Bismarck
a rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí gróf
Gyula Andrássy na spojenectvo. Dvojspolok (1879)
znamenal pre Nemecko oporu proti Francúzom, kým
pre monarchiu proti Rusku. Keď sa pripojilo aj Talian-
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sko, ktoré stálo v kolonizačnej politike proti Francúzsku, vznikol Trojspolok (1882), ku ktorému sa pridalo
aj Rumunsko (1883).
Rusko zostalo bez európskeho spojenca, pričom
v Ázii sa dostalo do konfliktu s Angličanmi. Izolované
Francúzsko hľadalo oporu proti Nemecku. Mocenský
a koloniálny konflikt medzi nimi nebol. Pre rozdiely politického systému sa predsa predĺžilo uzavretie
rusko-francúzskeho spojenectva (1893). Veľká Británia zostala mimo nových spojeneckých systémov, veď
s Ruskom a Francúzskom súťažila o nové kolónie,
kým vo východných záležitostiach podporovala monarchiu.
RUSKÁ EXPANZIA V ÁZII Po porážke v krymskej
vojne sa snažilo Rusko obnoviť svoju medzinárodnú autoritu expanziou v Ázii. Od druhej polovice
19. do začiatku 20. storočia si rad radom podmanilo stredoázijské nomádske a polokočovné národy
a štáty. Keď však dorazili do Afganistanu (1885), už
sa stretli s Britmi, ktorí sa obávali svojej indickej koloniálnej ríše a ruskú expanziu zastavili. Afganistan
sa stal nárazníkovým štátom medzi ruskou a britskou ríšou.
Rusko expandovalo aj na úkor Číny, ktorá znamenala najväčší ázijský trh. Obrovská krajina sa
zosunula do polokoloniálneho postavenia, európske mocnosti ju rozdelili na zóny vplyvu. Európsky
prienik urážal čínske tradície a pre masy znamenal
biedu. Povstanie proti cudzincom (tajpinská vzbura, 1850-1864) európske mocnosti potlačili, pričom
Čínu donútili úplne otvoriť svoje trhy (druhá ópiová
vojna, 1860).
Východiskovým bodom pre ruskú ďalekovýchodnú expanziu bolo získanie po celý rok nezamŕzajúceho prístavu Vladivostoku (1860). Snažili sa ho priblížiť
k mimoriadne vzdialenej Moskve budovaním transsibírskej železnice. Získali kontrolu nad Mandžuskom,
avšak tu narazili na Japoncov. Japonci mali za sebou
podporu Angličanov, ktorí sa obávali nárastu ruského
vplyvu. Japonci napadli ešte pred postavením transsibírskej železnice Rusov v Mandžúrii bez vypovedania
vojny. V rusko-japonskej vojne (1904–1905) zvíťazila ostrovná krajina nad Ruskom na pevnine (Mukden)
i na mori (Čuzmická úžina). Európske mocnosti boli
prekvapené, hoci ruská porážka bola zákonitá: Rusi
nemali zásobovacie zdroje, kým Japonsko bolo oveľa
bližšie k operačným územiam, okrem toho modernizovaná japonská armáda bola údernejšia. V tejto vojne Japonsko získalo Mandžusko a vytlačilo z priestoru Rusko.
VZNIK DOHODY Na prelome storočia nastali vo
veľmocenskej politike výrazné zmeny. Nemecko sa
stalo vďaka hospodárskemu rozvoju vedúcou silou
v Európe, Francúzsko zároveň zaostávalo v súťaži,
Rusko jednoznačne zoslablo. V britskej politike, kto-
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rá sa starala najmä o svoju koloniálnu ríšu, dozrieval
obrat.
Pre Veľ kú Britániu sa stalo Nemecko nebezpečným tak na pevnine, ako aj v oblasti kolonizácie. Francúzsko zoslablo a pri Fashode (1898) uznalo vedúcu úlohu Britov v koloniálnom súboji. Veľká Británia tak prestala podporovať Nemecko a postavila sa za Francúzsko. Zrodila sa „entente cordiale“, (srdečná dohoda, 1904), anglicko-francúzske
spojenectvo nazývané jednoducho Dohodou. V dô-

sledku zmeny pomeru síl medzi Francúzskom a Nemeckom, ďalej pre zoslabnutie Ruska, ktoré už bolo
v spojenectve s Francúzskom, Briti sa zblížili s Ruskom (anglicko-ruské spojenectvo, 1907). Proti Trojspolku tak vznikla Trojdohoda. Európa sa rozdelila
na dva spojenecké systémy, ktoré boli v spore vo viacerých ohľadoch, čo hrozilo vypuknutím vojnového
konfliktu. Zároveň Spojené štáty americké, ktoré už
boli vtedy najsilnejšou krajinou sveta, zostali mimo
týchto spojeneckých systémov.

Archív
O vzťahu ktorých mocností píše text? Čo spájalo a čo
rozdeľovalo tieto veľmoci? Pred
akým zahraničnopolitickým rázcestím stálo Nemecko? Posúďte
podľa textu, ako sa Bismarck rozhodol! Je jeho rozhodnutie jednoznačné? [ Ú ]

1

„(...) Keďže cár Alexander ma požiadal vzhľadom na
náš vzťah, aby som vyjadril svoj názor, (...) nemohol
som ďalej váhať (...) moja inštrukcia bola taká, že našou hlavnou túžbou je udržať medzi veľkými monarchiami priateľstvo, lebo proti revolúciám môžu stratiť viac ako v boji medzi sebou. Ak to medzi Ruskom
a Rakúskom - na našu veľkú bolesť - nie je možné, ešte by sme dokázali prijať,
že naši priatelia proti sebe vyhrávajú či prehrávajú vojny, ale to už nie, aby jeden z nich utrpel také vážne rany, že by to ohrozovalo jeho nezávislé, do európskej politiky zasahovať schopné postavenie.“ (Bismarck: Myšlienky a spomienky, 1915)
SPOJENECTVO TROCH
CISÁROV
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hranice krajiny na konci 1878
hranice Bulharska podľa
sanstefanského mieru r. 1878
do 1879 autonómna, potom nezávislá oblasť
územie obsadené Monarchiou r. 1878

Spojenectvo troch cisárov a východná
otázka

2

Ktoré činitele upevňovali
a ktoré zoslabovali spojenectvo troch cisárov? Porovnajte
teritoriálne dôsledky riešenia zo
San Stefano a Berlína! Ktoré činitele sťažovali trvalé riešenie na
Balkáne? [ Ú ]
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„My, ktorí sme proti každej vojne, ktorá neslúži všeobecným ľudským hodnotám, prirodzene sme aj proti tej vojne, ktorú povzbudzuje iba túžba cárskeho dvora dobýjať. Slzy nad „kresťanskými bratmi“ sú iba balamútením: chcú tým podviesť
sentimentálnych ľudí.
Možno proti tomu vytiahnu nasledujúci argument: v tejto vojne ide o čisto
ľudské hodnoty, o „oslobodenie kresťanských bratov spod barbarského útlaku“.
Ale naozaj je to zámerom Ruska? Videl niekto niekedy, aby tyranská vláda začala
oslobodzovaciu vojnu v prospech niekoho? Možno veriť tomu, že taká vláda - ako
ruská v Poľsku -, ktorá nechala zavraždiť tisíce ľudí, iné národy, národy, ktoré
povstali proti tyranii, by podporila?“ (Maďarský robotnícky vodca Leo Frankel,
1877)

205

O akej udalosti sa vyslovuje Frankel? Ako hodnotí balkánsku politiku Ruska? V čom sa
môže líšiť jeho hodnotenie od
názoru vtedajších uhorských vedúcich vrstiev? [ Ú ]

3

Účastníci berlínskeho kongresu.
Uprostred Bismarck podáva ruku
ruskému ministrovi zahraničných vecí,
po jeho pravici je minister zahraničných vecí rakúsko–uhorskej monarchie gróf Gyula Andrássy
Ako vyjadruje obraz politické dilemy tohto kongresu? [ Ú ]

„Článok 1 V tom prípade, keby jednu z ríš napriek
VZNIK NOVÝCH SPOJENECKÝCH
očakávaniam vysokých zmluvných strán Rusko naSYSTÉMOV
padlo, obe zmluvné strany sú povinné poskytnúť si
navzájom pomoc celou ozbrojenou silou ríše, a v tomto zmysle aj mier uzavrieť
len spoločne a po spoločnej dohode.
Článok 2 Pre prípad, že by niektorú z vysokých zmluvných strán napadla iná
veľmoc, druhá vysoká zmluvná strana sa týmto zaväzuje, že nieže neposkytne pomoc strane, ktorá napadne jej vysokého spojenca, ale prinajmenšom prejaví dobromyseľnú neutralitu voči vysokej zmluvnej strane. Ale v tom prípade, keď útočiaca mocnosť dostane pomoc od Ruska, vo forme aktívnej spolupráce či ozbrojených regúl okamžite vstupuje do platnosti záväzok z tejto zmluvy na poskytnutie
úplnej vojenskej pomoci...“ (Dvojspolok, 1879)

4

5

Ktoré krajiny sú zmluvné strany? S akým zámerom založili spolok? Proti ktorej
veľmoci smerovala dohoda v prvom rade? Aké konkrétne záväzky na seba berú
zmluvné strany? Poskytla by vojenskú pomoc jedna zo strán druhej, keby napadla Rusko? [ Ú ]

„Článok 1 Vysoké zmluvné strany si sľubujú mier a priateľstvo a nevstúpia do
žiadneho spojenectva, respektíve neberú na seba žiadny záväzok, ktorý by smeroval proti jednej zo zmluvných strán.
Článok 2 v tom prípade, keby Francúzsko bez príčiny a vypovedania vojny začalo akýkoľvek útok proti Taliansku, druhé dve vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že všetkými prostriedkami poskytnú pomoc napadnutej strane. Taký istý záväzok berie na seba aj Taliansko, keď Francúzsko bez vyhlásenia vojny napadne Nemecko. (...)
Článok 4 Keby niektorá veľmoc, ktorá nie je účastníčkou tejto zmluvy, ohrozovala bezpečnosť jedného z vysokých zmluvných štátov a ohrozená strana by bola
nútená vypovedať vojnu, druhé dve vysoké zmluvné strany sú povinné zastávať
voči spojencovi dobromyseľnú neutralitu.“ (Trojspolok, 1882)
Ktorá mocnosť sa pripojila k Dvojspolku? Prečo? Akým smerom sa zaviazali zmluvné strany? Uveďte zhodné a protichodné mocenské záujmy zmluvných
strán! Dostalo by Rakúsko pomoc od Talianska v prípade ruského útoku? [ Ú ]
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Anglická karikatúra o Bismarckovej
úlohe. Výhybkár symbolizuje nemeckého kancelára, dva blížiace sa vlaky
Rakúsko-Uhorsko a Rusko
Akú úlohu prisudzuje karikatúra Bismarckovi a silnejúcej Nemeckej ríši na berlínskom kongrese? Akú zmenu
výhybky považovala anglická
politika za želateľnú? [ S ]

6

7

2011.06.14. 14:35

K

O

206 / IV. Obdobie národných štátov a ríš (1849–1914)

S

VEĽKÁ

N

EC

Ú

1883

187

K

9
MONARCHIA

SKO

C

S

T

O

N
RU
MU

A
L
I
N

A

9

Proti komu je zmluva nasmerovaná v prvom rade?
Aké príčiny viedli k tomu, aby
obe mocnosti uzavreli túto zmluvu? Aké problémy museli odstrániť, aby mohla zmluva vstúpiť do
platnosti? Čo označuje zmluva
za znamenie bezprostrednej vojnovej hrozby? [ Ú ]
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RAKÚSKO-UHORSKÁ
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Spojenecké systémy do prelomu 19.
a 20. storočia
Vymenujte spojenecké systémy znázornené na mape!
Vymenujte ich členov! Ktorá
významná európska mocnosť
zostala mimo spojeneckých systémov? Aké činitele viedli spojencov k súdržnosti? Porovnajte
geopolitické postavenie dvoch
spojeneckých systémov! [ S ]
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hranice krajiny r. 1878
rozpory vo vnútri aliancie
rozpory mimo aliancie

„1. Keď Francúzsko napadne Nemecko či Taliansko s nemeckou podporou,
Rusko využije celú svoju vojenskú silu na to, aby napadlo Nemecko. Ak Rusko
napadne Nemecko či Rakúsko s nemeckou podporou, Francúzsko využije celú
svoju vojenskú silu na vojnu proti Nemecku.
2. V tom prípade, ak Trojspolok alebo niektorá z mocností, ktoré ho tvoria mobilizuje svoju vojenskú silu, Francúzsko a Rusko hneď po správe o tejto udalosti
a bez predbežnej konzultácie neodkladne a naraz zmobilizuje celú svoju vojenskú silu a presunie ju čo najbližšie ku svojim hraniciam.
3. Sily, ktoré sú k dispozícii proti Nemecku, v prípade Francúzska tvoria
1 300 000 vojakov, z ruskej strany zasa 700-800 000. Tieto sily začnú svoju činnosť
čo najrýchlejšie, aby Nemecko muselo bojovať naraz na východe a na západe.
4. Generálne štáby oboch krajín budú neustále konzultovať.“ (Z bodov rusko-francúzskej zmluvy, 1893)

RUSKÁ EXPANZIA V ÁZII

10
Francúzske karikatúry o začiatku a konci rusko-japonskej vojny
Aký výsledok očakáva karikaturista? Ako zobrazuje Japonsko na začiatku a na konci vojny? Ako vyjadruje odpoveď
veľmocí na tento vývoj? [ Ú ]
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nárast územia Ruskej ríše do r. 1905
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zimné hranice
bez ľadu

Ruská expanzia v Ázii

Porážka ruskej flotily pri Čuzime

V čom sa líšila ruská expanzia od klasickej kolonizácie? Vymenujte regióny,
v ktorých Rusi narazili na odpor! Prečo? Dokážte pomocou mapy, že v Číne
sa uplatňovala politika otvorených dverí! [ Ú ]

Prečo sa dostali do konfliktu
Rusko a Japonsko? Aké činitele umožnili japonské víťazstvo?
[Ú]

„§ 1 Vláda jej britskej výsosti vyhlasuje, že nemá
v úmysle zmeniť politické postavenie Egypta.
Vláda Francúzskej republiky zo svojej strany vyhlasuje, že nebude brániť Anglicku pri krokoch v tejto krajine (...)
§ 9 Obe vlády sa dohodnú na tom, že si poskytnú diplomatickú pomoc v záujme uskutočňovania podmienok tejto zmluvy.“ (Anglicko-francúzska dohoda,
1904)

Konflikty akého charakteru
riešili veľmoci figurujúce vo
dvoch dohodách? Aké mocenské ambície vyplývajú z textu?
Vymenujte nárazníkové pásma
uvedené v dohode! Aké politické
a hospodárske procesy pomohli
vzniku dohôd? Aká je vnútorná
kohézna sila týchto spojenectiev? [ Ú ]

VZNIK DOHODY

„I. 1. Veľká Británia sa zaväzuje, že sa nebude snažiť získať pre seba, ani nepodporí v záujme britských poddaných či podobným spôsobom poddaných tretích mocností žiadnu politickú či obchodnú koncesiu, tak ako železničné koncesie, bankové, ďalekopisné, cestné, prepravné, poisťovacie a pod. koncesie za
líniou, ktorá sa začína pri Kaski-Síri a tiahne cez Isfahan, Jezd a Hakin, a končí pri
perzských hraniciach, kde sa križuje rusko-afganská hranica (...)
2. Rusko sa zo svojej strany zaväzuje, že sa nebude snažiť získať pre seba ani
nepodporí v záujme ruských poddaných či podobným spôsobom poddaných tretích mocností žiadnu politickú či obchodnú koncesiu, (...) za líniou, ktorá tiahne
od afganských hraníc cez Gazik, Birdžand, Kerman po Bender Abas, a nebude
klásť žiadne prekážky, ani priame, ani nepriame pred požiadavky takých koncesií,
ktoré podporuje anglická vláda.
II. 4. Vláda Ruska a Veľkej Británie vyhlasujú, že voči Afganistanu uznávajú
zásadu rovnoprávneho obchodu (...)
III. 8. Obe vysoké zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať územnú celistvosť
Tibetu (...)“ (Rusko-britská dohoda, 1907)

11
12

13

14

výdavky v librách
pozemné
vojská

flotila
Nemecko
Rakúsko-uhorská monarchia
Taliansko
Veľká Británia
Francúzsko
Rusko

Údaje o súťaži v budovaní flotily
Ktorá krajina rozvíjala svoju flotilu najvýraznejšie a ktorá najmenej? Porovnajte
tempo rastu flotily a pozemných síl v jednotlivých krajinách! Opíšte na základe
toho vojenskú situáciu danej krajiny! [ Ú ]
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Grafika zvečňujúca srdečnú dohodu
(entente cordiale)

15

Zozbierajte historické a politické odkazy kresby! Ktoré
pripomínajú skoršie, stáročia trvajúce spory? S akým cieľom vyhotovili obraz? Vypracujte námet
na grafiku o rusko-francúzskom
a rusko-britskom spojenectve [ Ú ]
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Ako sa zmenilo zloženie
spojeneckých systémov na
začiatku storočia? Aké boli príčiny zmien? Pre ktoré mocnosti sa zvrtla situácia nepriaznivým
smerom? Hodnoťte spojenecké
systémy z hľadiska vnútornej súdržnosti! [ Ú ]

O

Spojenecké systémy na začiatku 20.
storočia

Porážka od Prusov, hospodárske zaostávanie za konkurenčnými krajinami, uznanie prvenstva Anglicka, žiadny
rast populácie a korupcia - to všetko zaťažovalo verejný život vo Francúzsku. Zlé spoločenské pocity sa z času na
čas prejavili aj v zosilnení xenofóbie a antisemitizmu. Antisemitizmus a protinemecké postoje sa prejavili v kauze
kapitána Dreyfusa, ktorý pochádzal z alsaskej (nemeckej) židovskej rodiny. Kapitána odsúdili za špionáž (1894), ale
neskôr vyšlo najavo, že je nevinný. Odviezli ho do väzenia na smutne známe Čertove ostrovy v tropickej časti južnej Ameriky. Vláda chcela záležitosť napriek Dreyfusovej nevine zatušovať. Pod vedením Emila Zolu začala tlač boj
za vyslobodenie kapitána, ale napriek tomu, že bol jasne nevinný, pustili ho z väzenia až po dlhých rokoch (1906).

18

19

Prediskutujte, aká je súvislosť medzi nevyriešenými spoločenskými, sociálnymi
a národnými problémami a vystupovaním proti národnostnej menšine, v tomto
prípade proti Židom! [ S ]

„V toto smutné ráno sa zbehlo plno zvedavých ľudí, aby boli svedkami degradácie kapitána Dreyfusa. Miestom udalosti bola Vojenská škola, ktorá roku 1889
poslúžila ako miesto pre výstavu. Na dvor púšťali iba dôstojníkov a niekoľko novinárov, dav zostal za plotom - mne pripomenul obecenstvo popráv. (...) Niekoľko minút po deviatej hodine predviedli Dreyfusa. Bol v kapitánskej uniforme, štyria vojaci ho viedli ku generálovi, ktorý povedal: »Alfred Dreyfus, nie ste hodný
nosiť túto uniformu. V mene francúzskeho ľudu vás degradujem.« (...) Vtedy Dreyfus zdvihol pravú ruku k nebu a vykríkol: »Prisahám, že ma degradujete nevinného. Nech žije Francúzsko!« (...)
Ešte zostal pochod pred líniou vojakov. Dreyfusov výraz tváre prezrádzal počas pochodu pred vojakmi jasne, že sa cíti nevinný. (...)
Potom, čo Dreyfusa odviedli, odchádzali aj jednotky. Dav sa však nepohol.
Pred bránou sa zišla obrovská skupina, aby videla, ako Dreyfusa odvádzajú. Zazneli výkriky: »Keď ho sem prinesú, roztrhneme ho!« Nadarmo však čakali v tomto vzrušení. Nakoniec dav opustil miesto degradácie rozpálený nenávisťou. Boli aj
takí, na ktorých urobila Dreyfusova prekvapivá sebaistota veľký dojem.“ (Správa
Theodora Herzla, ku ktorej dodatočným ďalekopisom citoval niekoľko hesiel, ktoré skandoval dav: „Smrť zradcovi! Smrť Židom!“)
Zhrňte krátko opisovanú udalosť! Akému cieľu slúžila degradácia? Ako sa správali vojaci? Ako sa správal dav? Ako sa staval k udalosti spravodajca? Podložte svoj
názor úryvkami z textu! [ Ú ]

Dreyfusova degradácia a karikatúra o tejto udalosti

20
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Čo vyvodzujete z toho, že noviny s najväčším nákladom priniesli spávu o udalosti
na titulnej strane? Ako zobrazuje karikatúra kapitána Dreyfusa? [ S ]
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31. Vyostrovanie spoločenských, národných a mocenských konfliktov
SMERY ROBOTNÍCKEHO HNUTIA Do konca 19.
storočia sa stalo robotníctvo pre svoj počet a úlohu,
ktorú zohrávalo vo výrobe, významným spoločenským činiteľom. Jeho silu zvyšovalo aj to, že vznikom
veľ kopodnikov sa dali masy robotníkov oveľa lepšie
organizovať a mobilizovať. Vďaka občianskym slobodám (sloboda organizovania sa, rozšírenie volebného práva) vznikli v západnej Európe významné robotnícke strany. Strany, ktoré prijali ideológiu marxizmu, založili roku 1889 v Paríži medzinárodnú organizáciu II. Internacionálu. Podľa marxových ideí vytýčila Internacionála za ciel získanie moci v dlhšej perspektíve. Ohľadne prostriedkov však vznikli tri úplne
odlišné smery.
Keďže západná Európa už prekonala Marxom
skúmaný stav spoločenského vývoja v 19. storočí, konflikty sa zmiernili, v spoločnosti rástla váha
zamestnancov a strednej vrstvy. Desaťročia hospodárskeho a technického rozvoja a mier priniesli pre
každú vrstvu zlepšenie životných podmienok. Preto
na západe revidovali marxistickú teóriu revolúcie.
Smerom k spravodlivej spoločnosti uprednostňovali
pokojný prechod v rámcoch parlamentarizmu (sociálnodemokratická myšlienka). Za svoju bezprostrednú úlohu vytýčili zavedenie všeobecného a tajného
volebného práva a vybojovanie sociálnych výdobytkov (osemhodinový pracovný čas, platené sviatky,
zdravotné poistenie). Hlavným ideológom tohto revizionizmu bol Eduard Bernstein, ktorý zavrhol proletársku revolúciu a proletársku diktatúru. Predstavoval si miešané hospodárstvo (štátne, súkromné
a družstevné vlastníctvo) pri udržaní demokratických
slobôd.
V rámci robotníckych strán sa rozvinul ideologický
boj medzi revizionistami a prívržencami marxizmu.
V záujme jednoty strán vystúpili tzv. centristi, ktorí sa
držali praxe revizionistov, ale v princípe zostali verní
Marxovmu učeniu. Vo väčšine robotníckych strán sa
dostali do prevahy centristi, resp. revizionisti. Tak to
bolo aj v sociálnodemokratických robotníckych stranách v Nemecku a Rakúsko-uhorskej monarchii.
Po osobitnej ceste kráčali anarchistické smery,
ktoré vznikli na prelome storočia. Tieto videli hlavnú prekážku slobody v silnom štáte. V mene slobody páchali atentáty proti osobám zastupujúcim štát
(panovníkom, predsedom vlád a pod.). Anarchisti
- napr. Bakunin - si mysleli, že sloboda sa dá uskutočniť len v malých spoločenstvách, ktoré sa spravujú
sami. Anarchizmus sa tak dostal do konfliktu s inými
sociálnodemokratickými smermi, lebo napríklad zavrhol proletársku diktatúru (vládnutie menšiny nad
väčšinou). Internacionála vylúčila zo svojich radov
anarchistické smery. Anarchizmus zostal silný v chudobnejších krajinách (južná Európa, Rusko).
VZNIK KRESŤANSKÉHO SOCIALIZMU Katolícka cirkev našla odpovede na výzvy 19. storočia (nespravod-

30431 Száray11-magyar névvel-292 korr 5.indd 209

livosti kapitalistického systému, urbanizácia, ústup
náboženstva a šírenie svetskosti, rozvoj prírodných
vied, rozdelenie štátu a cirkvi) iba v poslednej tretine
tohto storočia. Zmena je spojená s pápežom Levom
XIII. (1878-1903). Cirkev sa stala otvorenejšou voči
vedeckým výsledkom a spoločenským problémom
doby. Pápež podporoval sociálnu činnosť cirkvi ako
čin vyvierajúci z podstaty kresťanstva aj v kruhu robotníkov a bol za založenie kresťanských odborov
(obežník Rerum novarum, 1891). Z tejto činnosti
sa rozvinulo kresťanskosocialistické hnutie. Za svoj
hlavný cieľ si vytýčilo zlepšovanie sociálnych pomerov. Hnutie získalo silné pozície vo Francúzsku a Rakúsku. Kresťanskosocialistické strany na rozdiel od
marxistických nevideli svoj hlavný cieľ vo vyostrovaní, ale v uvoľnení konfliktov.
BOĽŠEVIZMUS Reformy po krymskej vojne umožnili
v Rusku hospodársky rozvoj. Zdrojom tohto rozvoja
boli predovšetkým náleziská surovín, trh a zahraničný
kapitál, ktorý prichádzal vďaka lacnej pracovnej sile.
Robotníctvo v Rusku preto žilo v takých podmienkach
ako západoeurópski pracujúci na začiatku priemyselnej revolúcie. Dokonca vysoké dane cárskej diktatúry
a násilie znemožňujúce pokojný zápas za zlepšenie
životných podmienok zmenili situáciu ruských robotníkov na bezvýchodiskovú.
V roľníckej krajine sa sústreďovalo robotníctvo
do niekoľ kých veľ kých miest a priemyselných oblastí
(roku 1914 tvorilo iba 2% obyvateľstva). V týchto strediskách vznikla Sociálnodemokratická robotnícka
strana Ruska (1898). Vedenie strany bolo centristické. Robotnícki vodcovia, tak ako ich západoeurópski
kolegovia, žili z členských príspevkov na meštianskej
úrovni, ale členstvo, ktoré bolo v oveľa horšej situácii, bolo otvorené voči radikálnym metódam a ideám. Vodcovi radikálneho smeru Leninovi sa aj tak
podarilo získať väčšinu až vďaka šikovným ťahom:
v obave pred cárskou políciou zvolali kongres strany
do Londýna. Od boľševikov (väčšinoví), ktorí hlásali násilné prevzatie moci a diktatúru proletariátu sa
oddelili centristi, ktorých nazývali menševikmi (menšinoví).
RUSKÁ REVOLÚCIA ROKU 1905 Vďaka utláčateľskému režimu v cárskom Rusku sotva existovala možnosť na pokojné uvoľnenie nahromadeného napätia:
nejestvovalo parlamentné zastúpenie, odbory, ani
inštitúcie sociálnej opatery. Keď cárizmus stratil po
porážke v rusko-japonskej vojne svoju autoritu, nespokojnosť sa dostala na povrch elementárnou silou.
Vo veľkomestách sa rozvinulo štrajkové hnutie. Pred
Zimným palácom v Petrohrade dala moc strieľať do
davu, ktorý pod vedením svojho kňaza chcel odovzdať cárovi svoje žiadosti (január 1905).
Krvavé vystúpenie významne podkopalo cársky
kult despotického režimu. Na mnohých miestach
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krajiny vypukli štrajky a vzbury, žiadali slobodu,
roľníci zasa pôdu. Cár Mikuláš II. (1894–1917) v záujme upokojenia situácie oznámil reformy (október
1905). Dumu s obmedzenými právomocami zmenil
na zákonodarný zbor a rozšíril slobody. Tieto ústupky mali poslúžiť ako ťahanie času. Akonáhle sa situácia upokojila, prakticky sa vrátili k starému systému
(1907).
Lenin zistil, že táto situácia ponúka dobrú príležitosť na uchopenie moci. Taktický cieľ okamžite
povýšil na ideológiu a vypracoval teóriu permanentnej (sústavnej) revolúcie. Podstatou je, že meštiansku revolúciu proti cárskemu režimu môžu boľševici
na čele más rozvinúť na proletársku revolúciu. Zdalo
sa, že robotnícke povstanie v Moskve (1905) dokáže správnosť tejto teórie, ale vojsko ho krvavo potlačilo. V dôsledku násilia cárskeho režimu však
vplývala boľševická propaganda v stále širšom meradle.
VYOSTROVANIE NÁRODNÝCH KONFLIKTOV Na
prelome 19. a 20. storočia národná idea – nacionalizmus – nestratila na svojej sile, avšak nespájala sa
už s liberalizmom. U národov veľmocí sa posilňovalo
vedomie nadradenosti, čím odôvodňovali aj kolonizáciu a expanziu. U malých národov bol nacionalizmus
násilnejší. Snažili sa o spojenie všetkých území, kde
žili príslušníci národa, hoci aj za cenu násilnej zmeny
hraníc. No podobne ako veľké národy, tiež potláčali
menšiny na vlastnom území.
To všetko sa prejavovalo predovšetkým na Balkáne. V priebehu svojej histórie takmer každý balkánsky
národ (umiestnený na polostrove zmiešane) ovládal
- alebo aspoň ich romantické dejepisectvo to tvrdilo - väčšiu časť Balkánu. Rozvíjajúce sa nacionalizmy
takto rovno vystupovali aj proti sebe. Protichodné národné snahy využili veľmoci vo svoj prospech.
Na prelome storočia sa ruská politika postavila
za Srbsko. Monarchia, v snahe zabrániť Srbsku, aby
získalo východ na more, zabrala Bosnu a Hercegovinu (1908). Rusko porazené Japoncami nemohlo za-

siahnuť, a tak aj Srbsko iba protestovalo proti tomuto
kroku.
Sila balkánskych národných štátov spoločne už na
prelome storočia bola dostatočná na to, aby vystúpili
proti Osmanskej ríši, ktorá upadala a nebola schopná
obnovy. Spojenectvo Srbska, Čiernej Hory, Bulharska
a Grécka porazilo Turkov v prvej balkánskej vojne
(1912). Pri delení koristi sa však bývalí spojenci dostali do konfliktu. Čierna Hora, Srbsko, Grécko a k nim
sa pripájajúce Rumunsko sa obrátili proti Bulharsku,
ktoré nieslo najväčšiu ťarchu vojny, ale získalo aj najväčšie územia (druhá balkánska vojna, 1913). Porazili vykrvácajúcu krajinu a donútili ju na teritoriálne
ústupky. Turkov z Balkánu vytlačili, avšak napätie nepoľavovalo. Balkán zostal európskym „sudom s pušným prachom“.
VYOSTROVANIE VEĽMOCENSKÝCH SPOROV Anglicko-francúzska Dohoda (1904) fungovala už rok po
uzavretí úspešne. Francúzi považovali severnú Afriku
za svoju sféru záujmov, a chceli kolonizovať Maroko.
Nemecko však, zdanlivo na ochranu nezávislosti Maroka, takisto viedla snaha zvyšovať svoj vplyv v tomto regióne (prvá marocká kríza, 1905). Na vynútenej
medzinárodnej konferencii sa v anglicko-francúzskej
spolupráci uzniesli, že Maroko je francúzskym záujmovým územím. Nemci ustúpili, aby predišli vojne. Nemecký pokus sa o niekoľko rokov zopakoval
(druhá marocká kríza, 1911), ale dohoda bola opäť
úspešná.
Nemecko hľadalo možnosti zvýšiť svoj koloniálny
vplyv, preto sa pokúšalo posilniť svoje pozície na Blízkom Východe. Podporovalo rozvoj tureckej armády
a s povolením tureckej vlády začalo budovať železnicu Konštantínopol-Bagdad (1898), ktorá mala vytvoriť rýchle spojenie medzi Berlínom a Perzským zálivom. V snahe zabrániť tomu Briti obsadili Kuvajt. Ako
odpoveď na vybudovanie nemeckej vojnovej flotily aj
Briti začali rozvíjať svoje námorné sily v rýchlom tempe. Dlhé pokojné obdobie, šťastné mierové roky sa
zdali byť čoraz zraniteľnejšie.

Archív
1

„II. (...) v presvedčení, že oslobodenie práce a ľudstva
môže vychádzať len prostredníctvom medzinárodne organizovaného proletariátu, ktorý si vybojuje politickú
moc, aby začal vyvlastňovať kapitalizmus a preberať výrobné prostriedky do spoločenského vlastníctva;
Zvažujúc: že závratnou rýchlosťou sa rozvíjajúca kapitalistická výroba sa rozširuje do každej krajiny s modernou kultúrou; že tento rozvoj kapitalistickej výrobnej metódy znamená stupňujúce sa vykorisťovanie robotníkov; že stále intenzívnejšie vykorisťovanie spôsobuje politický útlak, hospodársku porobu a fyzickú i
morálnu degeneráciu robotníckej triedy; že práve preto je robotníctvo celého sveta povinné bojovať všetkými prostriedkami proti (...) systému, ktorý ho utláča a vo
všeobecnosti ohrozuje slobodný rozvoj ľudstva;
Kongres sa uznáša: je potrebné efektívne zákonodarstvo na ochranu robotníkov v každej krajine, kde prevláda kapitalistická výrobná metóda.
SMERY ROBOTNÍCKEHO
HNUTIA

Friedrich Engels (1820–1895), nemecký filozof a politik. Zohral významnú
úlohu pri rozšírení Marxovho učenia
a v organizácii robotníckeho hnutia
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Pochod robotníkov na konci 19. storočia v Taliansku
Ktoré znaky robotníctva vyzdvihuje autor? Ako sa stavia maliar k pochodujúcim? [ Ú ]

Ako základ tohto zákonodarstva žiada kongres: a) maximálne osemhodinový
pracovný deň pre mladých robotníkov, b) zákaz práce detí do 14 rokov.“ (Zakladajúci kongres II. Internacionály, 1889)
„(vodca Francúzskej sociálnodemokratickej strany) nemá pravdu, keď si myslí
(...), že štát je výlučne triedny štát, a že príliš slabá ruka proletariátu nedokáže do
neho vyryť hoci malú časť svojich želaní a požiadaviek a svojej vôle. V demokracii, v republike, kde existuje všeobecné volebné právo, nie je štát pre proletariát nejaká silná, nedobytná pevnosť. Proletariát už začal prenikať do tejto pevnosti. V samosprávach, v parlamente, v centrálnej vláde už postupne cítiť vplyv socialistov a proletariátu. (...)
Ak do štátu už skutočne prenikla táto demokratická, ľudová, socialistická sila,
a plným právom môžeme dúfať, že (...) cestou organizácie, výchovy a propagandy
prenikne natoľko úplne, hlboko a v rozhodujúcej miere, že časom vďaka sústredeným snahám vystúpi proletársky a socialistický štát na miesto buržoázneho štátu.. (...) Je možné, že náš vstup do nového socialistického štátu bude rovnako nebadaný, ako keď sa námorníci preplavia z jednej pologule na druhú (...)“ (Z prejavu francúzskeho socialistu Jaurésa, 1903)

Čo považovala Internacionála za perspektívny cieľ robotníckeho hnutia? Ako to chcela dosiahnuť? V akom vzťahu to
je s marxistickým učením? Ako
hodnotila táto deklarácia vývoj v tomto období? Aké bezprostredné ciele stanovil kongres? [Ú ]

2

3

4

Ako si predstavuje Jaures (žore) uchopenie moci? Vysvetlite, prečo nazvali túto
ideu revizionistickou? [ Ú ]

PRIEMERNÁ SPOTREBA POTRAVÍN NA JEDNÉHO OBYVATEĽA
V HOLANDSKU, 1852-1901 (KG)
rok

pšenica

zemiaky

hovädzie
mäso

cukor

1852–1856

33,5

176,7

7,9

2,7

1872–1876

69,4

282,9

11,8

5,2

1892–1896

101,1

322,7

12,0

9,9

1897–1901

99,6

316,4

15,5

12,0

Posuďme, konzumácia ktorých potravín rástla v najväčšej a najmenšej miere? Čo
z toho vyplýva? [ Ú ]

5

ZAVEDENIE SLUŽIEB SOCIÁLNEHO POISTENIA
nehody

choroby

staroba

nezamestnanosť

Nemecko

krajina

1884

1883

1889

1927

Francúzsko

1898*

1898*, 1930

1898*, 1910

1967

Holandsko

1901

1930

1913*, 1947

1949

Spojené kráľovstvo

1897*

1911

1908**

1911

*dobrovoľne
**všeobecne povinné

6

Čo vyplýva z toho, že sa služby zaviedli v rôznom čase? [ S ]
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7
pred priemyselnými revolúciami
vedúca vrstva
mestskí
obyvatelia

roľníci
I. priemyselná revolúcia

vedúca vrstva
stredná vrstva

roľníci
II. priemyselná revolúcia
roľníci

priemyselní
robotníci

„(...) pod demokraciou rozumieme beztriedne vládnutie a tým taký stav spoločnosti, keď žiadna trieda nemá politické privilégiá voči spoločenstvu (...) demokracia je v zásade prerušením triedneho vládnutia (...) Diktatúra proletariátu je
dnes už (...) prekonaný pojem.“ (Bernstein: Predpoklady socializmu a úlohy sociálnej demokracie, 1899)
Ako zmýšľa Bernstein o demokracii a diktatúre proletariátu? Porovnajte postoje Bernsteina a Marxa! Okrem teoretických súvislostí tohto sporu prediskutujte aj
spoločenské dopady situácie v tomto období! [ Ú ]

„Kongres odmieta v čo možno najširšej miere snahu tých revizionistov, ktorí
chcú zmeniť našu úspešnú politiku založenú na triednom boji, a ktorí chcú politikou ústupkov voči vzniknutému spoločenskému poriadku vystriedať naše neustále
útoky proti buržoázii a za získanie politickej moci.
Takáto revizionistická taktika by priniesla takú stranu, ktorá namiesto toho, aby
viedla zápas za čo najrýchlejšie pretvorenie buržoáznej spoločnosti v socialistickú spoločnosť, a tým by bola revolučná v najšľachetnejšom slova zmysle, (...) by
sa uspokojila iba s reformou buržoáznej spoločnosti.
Kongres preto proti revizionistickým prúdom je presvedčený o tom, že triedne
protiklady sa hlboko a neustále posilňujú, namiesto toho, aby slabli, (...)“ (Z uznesenia amsterdamského kongresu II. Internacionály, 1904)
Porovnajte toto hodnotenie situácie s tým, čo ste sa učili o tejto dobe! Na akom
základe odmietol kongres revizionizmus? [ Ú ]

vedúca vrstva
stredná vrstva,
zamestnanci

Zmeny spoločnosti vo Francúzsku

priemyselní
robotníci

V ktorom období bol najvyšší pomer robotníctva v rámci spoločnosti? V zrkadle
tohto faktu hodnoťte ciele marxizmu a iných smerov v robotníckom hnutí! Pomer
ktorej spoločenskej vrstvy vzrástol a na úkor ktorej v priebehu prvej a druhej priemyselnej revolúcie? [ Ú ]

8
prvá priemyselná revolúcia

skrytá revízia

revízia
druhá priemyselná
revolúcia

revizionisti

centristi

zlepšenie životných
podmienok,
rozšírenie slobôd

10

Vymenujte hlavné smery
robotníckeho hnutia na prelome storočia! Aké boli spoločné
a odlišné rysy jednotlivých smerov? Prečo sa prejavovali rozdiely? [ Ú ]
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demokratický
parlamentarizmus

rovnováha foriem
vlastníctva

západná Európa

revolučná ľavica

v teórii

uchopenie moci

ozbrojená revolúcia

demokratické voľby

Smery robotníckeho hnutia na konci
19. storočia

preberanie, aplikácia

marxistická teória

9

v praxi

diktatúra proletariátu

likvidácia súkromného
vlastníctva

východná Európa
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„Spoločný základ revolučnej diktatúry a štátu
(...) Teória revolučnej diktatúry a štátu sa líšia od seba len vo vonkajších rysoch. V podstate obe tvrdia to isté: vláda menšiny nad väčšinou je potrebná pre údajnú obmedzenosť väčšiny a údajnú nadradenú inteligenciu menšiny. Obe sú rovnako reakčné, obe sledujú spojenie politických a hospodárskych privilégií do rúk vládnucej menšiny
a vrhnutie širokých ľudových más do služobného stavu.
Program slobodnej spoločnosti
Nebude možná existencia politickej vlády, vláda sa zúži na jednoduchú administráciu spoločných záležitostí.
Náš program možno zhrnúť niekoľkými slovami: mier, emancipácia a šťastie utláčaných. Vojna proti každému utláčateľovi a zbojníkovi. Odškodnenie celého robotníctva: všetok kapitál, fabriky, pracovné
prostriedky a materiálne statky odovzdať do rúk spojenectva, a pôdu
tým, ktorí ju obrábajú vlastnými rukami.“ (Bakunin: Vedecký anarchizmus)
Zhrňte, aký obraz o štáte vykresľujú anarchisti! Koho predstavy sa
objavujú v Bakuninovom štátnom modeli? Porovnajte anarchistickú
a marxistickú teóriu štátu! [ Ú ]

Pamätný list železničiarskych odborov z roku 1912
Ktorý smer robotníckeho hnutia posilňujú
odbory v rozvinutých krajinách? [ Ú ]

11
12

Robotnícka demonštrácia v Budapešti roku 1907
Porovnajte budapeštiansku demonštráciu
s talianskymi! V akej miere vyplývajú rozdiely zo spôsobu zobrazovania a v akej miere
z iných činiteľov? [ Ú ]

„(...) neslobodno zabúdať na základnú pravdu, že štát jestvuje pre nás
všetkých, rovnako pre vznešených, ako
aj pre chudobných. Chudobní sú totiž od prírody občanmi štátu na
tom istom právnom základe ako bohatí, dokonca oni tvoria v každom
spoločenstve prevažnú väčšinu. (...) Vyžaduje sa teda štátna ochrana chudobných, aby zo zisku práce dostali aj oni potrebný podiel –
a aby práca pokryla ich potreby ohľadne bývania, stravovania, odievania, aby ich postavenie nebolo skľučujúce. Z toho vyplýva, že štát
musí podporiť všetko, čo len trocha zlepší postavenie robotníkov; (...)
keby zamestnávatelia zaťažovali robotníkov takými nespravodlivými
bremenami a podmienkami, ktoré sa protivia ľudskej dôstojnosti, ak
intenzívna a s ich vekom a pohlavím sa nezhodujúca práca ohrozuje ich zdravie: v týchto prípadoch, dodržiac hranice umiernenosti,
musí zasiahnuť verejná moc a zákonodarstvo.“ (Lev XIII.: Z encykliky
(obežniku) „Rerum novarum...“, 1891)

Lev XIII., pápež, ktorý sa uspokojil so zmenami sveta

Ako chápe pápež úlohu štátu? Z akých hľadísk skúma postavenie robotníkov? Od koho a na akom základe očakáva riešenie pápež? Prečo je táto encyklika mimoriadne významná? [ Ú ]

Vymenujte problémy, na ktoré sa pokúšala hľadať odpovede hlava katolíckej
cirkvi! [ Ú ]

13

VZNIK KRESŤANSKÉHO
SOCIALIZMU
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„(...) Bez revolučnej teórie nie je možné
ani revolučné hnutie. Nemožno dosť často zdôrazňovať túto myšlienku v období, keď módne hlásanie oportunizmu sprevádza nadšenie za najužšie formy praktickej činnosti.
Pre ruskú sociálnu demokraciu má teória ešte väčší význam z troch
príčin, na ktoré často zabúdajú. Po prvé: naša strana ešte iba vzniká, len teraz sa formuje jej tvár, a ešte zďaleka sa definitívne nezbavila iných smerov revolučnej myšlienky, ktoré hrozia tým, že odvedú hnutie zo správnej cesty. (...) Po druhé: sociálnodemokratické hnutie je v podstate medzinárodné. To znamená, že musíme bojovať proti medzinárodnému šovinizmu. (...) Po tretie: národné úlohy ruskej sociálnej demokracie sú také, aké ešte nikdy nestáli pred
žiadnou socialistickou stranou sveta, (...) úlohu predvoja môže plniť len tá strana, ktorú vedie predvojova teória. (...)“ (Lenin: Čo robiť, 1902)
BOĽŠEVIZMUS

16
17

Ťahači lodí v Rusku
Aké spoločenské a politické problémy sa
objavili súčasne v Rusku? [ Ú ]

Ako vidí úlohu teórie a strany Lenin? Ku ktorému smeru robotníckeho hnutia sa pripájajú Leninove názory? Odôvodnite svoje odpovede pomocou textu! [ Ú ]

„Z hľadiska poľskej národnosti je ešte nebezpečnejšie
RUSKÁ REVOLÚCIA ROKU
nariadenie, že každá školská výučba musí byť v ruskom
1905
jazyku, dokonca aj hodiny poľštiny sú v ruštine. Zákaz
hovoriť po poľsky cez prestávky je taký prísny, že nedávno zavreli dvanásťročného chlapca na dvadsaťštyri hodín do tmavej cely, lebo potom, čo opustil školu, povedal kamarátovi po poľsky: Poďme spolu! Systém, ktorému sú školy v oblasti potláčania národných osobitostí podriadené, neobmedzuje sa len na jazyk.
V rodine, kde ma pozvali na návštevu, sa stalo toto: Syn domu, jediný syn vdovy,
šestnásťročný syn raz večer v divadle hodil veniec v mene svojich druhov herečke Helene Modrzejewskej. O niekoľko dní neskôr na rozkaz ministerstva verejného školstva si ho dal riaditeľ školy predvolať a oznámil mu, že nieže musí školu opustiť, ale v budúcnosti nemôže navštevovať žiadnu školu; to bol trest za to,
že sa zúčastnil na poľskej demonštrácii. Chlapec odišiel domov a strelil si guľku do hlavy. (...)
Vláda však niekedy napína strunu v takej miere, že praskne. Napríklad, keď
asi pred desiatimi rokmi vydala rozkaz, že na každom vnútroštátnom liste musí
byť napísaná adresa po rusky. V dôsledku toho sa natoľko znížil počet listov, že
príjmy pošty sa výrazne znížili, a úrady tak boli nútené na tento príkaz zabudnúť.“
(Dánsky spisovateľ Georg Brandes, 1898)
Analyzujte ruskú národnostnú politiku! Na aký osobitý rys revolúcie z roku 1905
poskytuje text vysvetlenie? [ Ú ]

18
19

20

Ruská karikatúra o ústavnom systéme
po roku 1905
Čo vyjadruje karikatúra?
Aké sú medze ústavnosti,
ktorá vznikla vďaka cárovým reformám? [ Ú ]

O akých pracovných podmienkach hovorí text? Zozbierajte požiadavky robotníkov!
K akej ideológii možno pridružiť
tieto myšlienky? Ako sa stavajú
žiadatelia k panovníkovi? [ Ú ]
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„Výsosť! My, robotníci a obyvatelia patriaci k iným spoločenským stavom mesta Petrohrad, prišli sme s manželkami, deťmi a našimi nevládnymi rodičmi k Tebe,
Urodzený Pane, aby sme našli spravodlivosť a ochranu. Schudobneli sme, utláčajú
nás, zaťažujú nás prácou, na ktorú naše sily nestačia, každý nám nadáva, neberú
nás ako ľudí a správajú sa k nám ako k otrokom (...)
Naše požiadavky označili za protiprávne: aby počet pracovných hodín znížili na 8 za deň, aby naše mzdy určovali spolu s nami a s naším súhlasom, aby preskúmali, odkiaľ pochádzajú nedorozumenia medzi nami a riaditeľstvom, aby dennú mzdu neodborných robotníkov a žien zvýšili na 1 rubeľ a zrušili nadčasy, aby
nás liečili starostlivo a bez urážok a aby postavili dielne tak, aby sme v nich nezískali smrteľné choroby pre strašný prievan, dážď a sneh. (...)
Výsosť! Útechu hľadáme tu. Neodmietni pomoc svojmu ľudu! Zmeníš Rusko
na šťastné a slávne, a na večné časy zapíšeš svoje meno do našich sŕdc a sŕdc
našich potomkov, ale (...) ak si nevypočuješ naše prosby, zomrieme tu, na tomto
námestí, pred tvojím palácom. Odtiaľto už nemáme kam ísť a nemáme ani prečo.
Pre nás sú už iba dve cesty: jedna vedie k slobode a šťastiu, druhá do hrobu. (...)“
(Žiadosť popa Gapona, 1905)
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VYOSTRENIE NÁRODNÝCH
KONFLIKTOV

R U S K Á
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Viedeň

RAKÚSKO-UHORSKÁ
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Bosna
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J

BULHARSKO

a
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K
Á

spojenci v prvej balkánskej vojne
spojenci v druhej balkánskej vojne

Š

hranice krajiny na konci 1913

C

hranice krajiny 1878

É

nárast územia krajín
v druhej balkánskej vojne

Í

územie anektované
Rakúsko-uhorskou monarchiou
nárast územia krajín
v prvej balkánskej vojne

Balkán na začiatku 20. storočia

R

R

Východná Rumélia,
r. 1885 pripojená k Bulharsku

G
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O

é

Istanbul

E C
T U R

s

K

n

NSKO
A L B Á1921

L

ČIERNA HORA

a

S

d

T

A

r

od 1912
Taliansko

K
O

A

Vymenujte národné štáty,
ktoré vznikli na Balkáne!
Územie ktorej krajiny vzrástlo
významne v danom období? Zoraďte balkánske štáty podľa toho,
či sa ich územie v danom období
rozšírilo, zmenšilo či zhruba zostalo aké bolo! Aké ciele sledovali v regióne veľmoci? [ Ú ]

21

Grécke delostrelectvo v boji s tureckou
armádou
Ako sa menil pomer síl na
Balkáne na začiatku 20.
storočia? Aké sú príčiny týchto
zmien? [ S ]

22

VYOSTRENIE VEĽMOCENSKÝCH
SPOROV
Francúzska karikatúra o marockej kríze
Vysvetlite pomocou historického atlasu pozadie zápasu o Maroko! Pripravte námet
na karikatúru z nemeckého pohľadu! [ S ]
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24

Ktoré činitele určovali smery nemeckého hospodárskeho prieniku? Určte na základe
textu, v ktorom odvetví hospodárstva získali Nemci dobrý obchod! Určte blízke a perspektívne ciele Nemcov! O ktorej prekážke nemeckých snáh hovoria
pramene? [ Ú ]

„Náš obchod vedie s Britmi zápas na život a na smrť, naša tlač je toho plná deň
čo deň, ale naša veľká obchodná flotila, ktorá pod našou zástavou brázdi všetky
moria sveta, je úplne bezbranná proti 150 anglickým krížnikom, k čomu my môžeme preukázať iba štyri krížniky.“ (Viliam II., 1896)

25

Hľadiská

„Za dosiahnuté hospodárske výsledky cisárskej cesty (Viliam II. do Istanbulu)
možno považovať: koncesiu vydanú na výstavbu prístavu Paša Haidar, ďalej koncesiu, vďaka ktorej môžeme uložiť nemecký kábel medzi Constancou a Konštantinopolom; upevnenie obchodných kontaktov medzi tureckou vládou a nemeckými
podnikmi. Vďaka káblovej koncesii môžeme vytvoriť bezprostredné ďalekopisné
spojenie s Konštantinopolom, čo bude východiskovým bodom novej linky svetového významu. S tým súvisí ďalej aj plán predĺžiť anatólsku železnicu po Bagdad.
Možno dúfať, že sa to stane základom pre ďalšie hospodárske dobýjvanie Malej
Ázie.“ (Nemecký tajomník zahraničných vecí Bülow, 1899)

V ruskej revolúcii roku 1905 sa ľudia chopili zbrane za rozšírenie demokratických práv a lepšie životné
podmienky. Situáciu analyzoval z hľadiska svojej strany a moci aj vodca boľševikov snažiacich sa o diktatúru
proletariátu Lenin.

Zhrňte Leninove myšlienky a pripravte logický obrázok o jeho argumentoch! Prediskutujte a hodnoťte analýzu z nasledujúcich hľadísk: cieľavedomosť, politická morálka, úloha más a ľudu! Zhrňte, ako chápe Lenin „dve taktiky“ a demokraciu! Akú úlohu prisudzoval Lenin meštianskej demokracii? [ S ]

26

27

Lenin hrá šach na ostrove Capri (1908)
Zozbierajte z rôznych prameňov fotografie o Leninovi! V čom sa líši tento obraz od
zvyčajných fotografií o Leninovi? [ S ]
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„(...) revolúcia je pre proletariát výhodná v najväčšej miere. Boržoázna revolúcia je bezpodmienečne nutná v záujme proletariátu. Čím úplnejšia a rozhodnejšia, čím dôslednejšia bude meštianska revolúcia, tým viac bude zabezpečený boj
proletariátu proti buržoázii, za socializmus (...)
Oproti tomu pre robotnícku triedu je výhodnejšie, keď zmeny nevyhnutné
pre buržoáznodemokratický smer sa neodohrajú cestou reforiem, ale revolúciou, lebo cesta reforiem je trápnou a pomalou cestou odkladov, naťahovačiek
a umŕtvenia hnijúcich častí na tele ľudu. Hnilobou týchto častí trpí najmä proletariát a roľníctvo. Revolučná cesta je pre proletariát najmenej bolestnou cestou operácie. (...)
(...) silou, „ktorá môže dosiahnuť rozhodujúce víťazstvo nad cárizmom“, môže
byť iba proletariát a roľníctvo, keď vezmeme hlavné sily, a dedinské a mestské
drobné meštianstvo (aj to je „ľud“) rozdelíme medzi nimi. „Rozhodujúce víťazstvo revolúcie nad cárizmom“ znamená revolučno-demokratickú diktatúru proletariátu a roľníctva. (...)
Toto víťazstvo skutočne bude diktatúrou, čiže bezpodmienečne sa musí opierať o vojenskú silu, o vyzbrojené davy a povstanie, a nie o nejaké „legálne“,
„mierovou cestou“ vytvorené inštitúcie. Môže to byť iba diktatúra, lebo uskutočnenie tých zmien, ktoré sú pre proletariát a roľníctvo bezpodmienečne nutné,
vyvolajú zúfalý odpor zo strany statkárov, veľkoburžoázie a cárizmu. (...) Táto
diktatúra (bez mnohých medzistupňov revolučného vývoja) sa nemôže dotknúť
základov kapitalizmu. V najlepšom prípade môže zásadne rozdeliť pôdu v prospech roľníkov, môže uskutočniť dôsledný a plný demokratizmus – vrátane republiky –, z dedinského, ba aj továrenského života môže celkom vytrhnúť všetky
ázijské rysy, môže vytvoriť základy pre vážne zlepšenie života robotníkov a ich
životnej úrovne, nakoniec (...) môže preniesť oheň revolúcie do Európy. Toto
víťazstvo však zďaleka neurobí z našej meštianskej revolúcie socialistickú revolúciu (...)
Boj proti absolutistickej vláde je dočasnou a prechodnou úlohou socialistov. (...) Revolučno-demokratická revolúcia proletariátu a roľníkov je v každom
prípade len prechodnou a dočasnou úlohou socialistov, ale zanedbávanie tejto revolúcie v období demokratickej revolúcie znamená doslova reakcionárske
správanie sa.
Príde čas, keď sa skončí boj proti ruskému absolutizmu – pominie sa v Rusku
aj obdobie demokratickej revolúcie –, (...) vtedy budeme rozmýšľať bezprostredne
o socialistickej revolúcii proletariátu a budeme o nej hovoriť podrobnejšie (...).“
(Lenin: Dve taktiky sociálnej demokracie v demokratickej revolúcii, 1905)
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32. Každodenný život a duchovný rozmach
v šťastných mierových časoch

ŠŤASTNÉ MIEROVÉ ČASY Výraz šťastné mierové časy
začali používať na desaťročia pred prvou svetovou
vojnou až neskôr. Obhliadnuc sa z prvej svetovej vojny bolo na toto obdobie charakteristické skutočne desaťročia trvajúci európsky mier. Mier, ktorý vytvoril
možnosť rozmachu. Druhá vlna priemyselnej revolúcie dosiahla vrchol, rástla životná úroveň a rozšírili sa
výdobytky uľahčujúce každodenný život.
Rôzne skupiny spoločnosti – tak ako je to aj dnes
– nevyužívali v rovnakej miere dobrotivé účinky mierových časov. Novinky (napr. kúpeľňa, telefón, letná
dovolenka) sa objavili najprv v živote horných vrstiev
ako sprievodný jav luxusu. Zlepšením životných podmienok a masovou výrobou noviniek sa tieto veci dostali k čoraz širším vrstvám.
Nové veci sa objavovali takmer v každej oblasti života. Voda z vodovodu a kanalizácia uľahčovali
pravidelnú hygienu, elektrická energia a plyn umožnili svetlo, trvalé kúrenie, vďaka lacným textíliám sa
rozšíril každodenný čistý odev a nedeľné oblečenie.
VZNIK MODERNÉHO ŠPORTU Telocvik môžeme
poňať v každom období ako šport. Ale v dnešnom
zmysle (ako zdravý ľudský ideál a súťaž) sa objavil po
starovekých olympiádach až v šťastných mierových
časoch. Bolo tak vďaka relatívnemu blahobytu a nárastu voľného času. Výdobytkom obdobia - súvisí to
s technickým vývojom - bolo skrátenie pracovného
času. Vo voľnom čase sa stále viac ľudí venovalo telesnému pohybu, respektíve sa zúčastňovali na športových pretekoch, ktoré boli aj obchodom i trávením
voľného času.
Proces sa začal v 19. storočí v Anglicku. Mnohé
záľuby aristokracie sa dostali prostredníctvom stále
širšej anglickej strednej vrstvy aj k nižším vrstvám.
Vzniklo stále viac športových disciplín s pevnými
pravidlami, prostriedkami a organizáciami, ktoré zvolávali domáce i medzinárodné preteky.
Na konci storočia sa zrodila myšlienka obnovenia
idey starovekých olympiád (Atény, 1896). Moderné
olympijské hnutie založil barón Coubertin [kuberten],
ktorý chcel preniesť do súčasnosti idey starogréckeho
sveta. Vyzdvihol jednotu telesnej a duchovnej kultúry
(v zdravom tele zdravý duch), preto okrem športových
súťaží sa zasadzoval aj za zmeranie si duchovných síl
(na prvých olympiádach boli aj takéto disciplíny). Považoval za dôležitý športový duch, ktorý preferoval čistú
hru a pomoc spoluhráčom. Podľa jeho predstáv podobne ako staroveké olympiády aj moderné hry vytvoria
spojivo medzi národmi, ktoré majú v iných oblastiach
spory. V záujme týchto cieľov zo súťaží vylúčili profesionálov, čiže tých, ktorých obživu znamenal šport.
EVOLÚCIA A ROZVOJ VEDY V 19. storočí nastali
v biológii revolučné zmeny. Po svojej ceste okolo sve-
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ta sformuloval Charles Darwin vo svojom diele (Pôvod druhov, 1859) teóriu evolúcie. Jej podstatou je,
že živočíchy získali svoje dnešné vlastnosti počas prispôsobovania sa prostrediu a v priebehu permanentného boja za prežitie. Teória sa zdala byť v rozpore
s učením o stvorení sveta, cirkvi ju odmietli. Veľké
nepochopenie vyvolalo tvrdenie, že počas evolúcie sa vyvinul zo sveta zvierat aj človek (hoci to,
že človek pochádza z opice, je iba dezinterpretácia
Darwina).
Myšlienka evolúcie vplývala aj na spoločenské
vedy. „Prirodzený výber“ a „boj o prežitie“ používali
aj na národy, ľudské rasy a spoločenské skupiny. Takéto chápanie dejín sa nazýva sociálnym darwinizmom.
Nejeden smer sa snažil otočiť teóriu evolúcie a v dejinách úspešné národy a skupiny označoval za víťazov
evolúcie, za výnimočné a nadradené. V technických
a technologických výdobytkoch druhej priemyselnej
revolúcie hrali už dôležitú úlohu vedecké objavy.
Zároveň aj hospodársky rast a nové priemyselné odvetvia (napr. chemický priemysel) dali nový podnet
rozvoju prírodných vied a techniky (kapitálové investície, vybavenie laboratórií a pod.). Zrodili sa také
nové objavy, ktorých výsledky dozreli až v neskoršom
období (Mendelova teória génov, 1866, manželia Curiovci - rádioaktivita).
FILOZOFIA ROZČAROVANIA Človek v šťastných
mierových časoch veril v budúcnosť, veril v rozvoj,
v to, že problémy sa vďaka rozvoju vied vyriešia.
A naozaj sa zvyšoval blahobyt a všeobecné vzdelanie.
Zároveň sa objavilo aj rozčarovanie a dekadencia. Občan tohto obdobia ku koncu storočia si mohol
myslieť, že svet ide zlým smerom, staré hodnoty miznú a vznikajú nové konflikty. Rozvoj rozbil staré spoločenstvá, vo veľkomestách sa cítil jedinec opustený
v cudzom, nepriateľskom či vlažnom dave. Čoraz
viac ľudí vedelo čítať a písať, v nevídanom množstve
vydávali knihy a noviny, ale zdalo sa, že masová kultúra požiera jemnú kultúru elity.
Na tieto protirečenia prišlo v oblasti filozofie
niekoľko odpovedí. Nemec Schoppenhauer [šopenhauer, 1788–1860] sa nazdával, že podstatou sveta
je nepoznateľná a nevypočítateľná vôľa, ktorá riadi
ľudí. Túžby riadené vôľou vedú k ľudskému utrpeniu,
ktoré sa nikdy nekončí, lebo akonáhle niečo dosiahneme, vôľa v nás prebúdza ďalšie túžby. Riešením je
potlačenie túžob, zrieknutie sa snáh vyplývajúcich
z túžob, ale toho je schopný podľa Schoppenhauera
iba génius.
Podľa Nemca Friedricha Nietzscheho [niče,
1844–1900] hodnoty starého sveta stratili svoj obsah („Boh umrel“) a v dnešnom svete – keď vznikla
z jedincov masa, ktorá sa dá usmerňovať – sa stáva-
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jú hodnotami masovej morálky, poslušnej morálky.
Z tohto nízkeho obdobia môže uniknúť iba nadradený človek schopný vytvoriť pre seba hodnoty (Übermensch). Nadčloveka Nietzsche nespájal s rasou či
spoločenskou skupinou. Pre nadradeného človeka
boli typické vysoké morálne požiadavky, duchovná nezávislosť, pôvodná čistota bez pretvárky. S tým
všetkým človek môže vyniknúť z davu a môže ho
riadiť. Vôľa človeka nadradeného vytvára nadradenú kultúru presahujúcu masovú kultúru, a tým môže
nad masami panovať.
Narušenie súladu medzi jednotlivcom a spoločnosťou sa odzrkadľuje aj v práci viedenského lekára
Sigmunda Freuda [frojd, 1856–1939]. Freud sa venoval početným pacientom s psychickými problémami a s narušenou schopnosťou prispôsobiť sa. Tak
vytvoril svoju metódu psychoanalýzy, ktorá sa stala
základom modernej psychológie. Freud vychádzal
z toho, že osobnosť a správanie sa určujú aj také túžby, o ktorých človek ani nevie, lebo na ne zabudol
či potlačil ich, čiže sa nachádzajú v podvedomí človeka. Duševné choroby chcel liečiť odkrytím tohto
podvedomia. Staré konflikty vyniesol na povrch hoci
aj počas roky trvajúcich rozhovorov (terapia), snažil sa ich pochopiť a dosiahnuť, aby ich spracoval aj
pacient. Ľudské choroby pochádzajú podľa Freuda
zväčša z detských porúch a potláčaných sexuálnych

túžob. Náš duševný život považuje Freud vo veľkej
miere za výsledok spoločenskej determinácie, veď
rodičia, učitelia a ideály sprostredkovávajú smerom
k jedincovi očakávania daného sveta (národ, viera,
spoločenská skupina).
ODPOVEĎ UMENIA Prelom storočia znamenal prelom aj v umení. Umelci tej doby chceli niečo nové
a takmer v každom odvetví umenia sa obrátili proti tradičnému spôsobu zobrazovania sveta. Prispelo
k tomu aj to, že „spotrebiteľské obecenstvo“ umeleckých diel sa rozšírilo. Požiadavky menej školených
a kultúrnych más však často boli v protiklade so snahami umelcov. Umelci túžiaci po obnove nechceli
slúžiť verejnému vkusu.
V tomto období ako dôsledok vzbury proti masovej kultúre a tradíciám rad radom vznikali nové
umelecké smery, tzv. „izmy“ (napr. impresionizmus).
Masová kultúra sa čoraz viac vzďaľovala od vysokého
umenia.
Hľadanie nového na prelome storočia znamenalo
aj vo výtvarnom umení popieranie starého (napr. historických štýlov a eklektiky, ktorá bola ich zmiešaninou). Hlavný štýl doby, secesia sa snažila vytvoriť jednotné prostredie v celom výtvarnom umení (od úžitkového umenia až po maliarstvo). Charakterizovali ju
vlnité línie, východné a ľudové motívy.

Archív
ŠŤASTNÉ MIEROVÉ ČASY

Šťastné mierové časy

povojnové názory

Ako zmýšľali o tomto období súčasníci? Akým činiteľom možno ďakovať za neskoršie
priaznivé hodnotenie tohto obdobia? [ S ]

faktory ovplyvňujúce názory
po revolúciách

po vojnách

zhoršené
životné podmienky

pomalý
vývoj

zosilnenie extrémov

šťastné mierové roky
charakteristika obdobia
spoločenský
mier v Európe

mier
v Európe

zlepšujúce sa
životné podmienky

1

2

Slávnostná večera v reštaurácii
Ku ktorej spoločenskej vrstve
patrí oslavujúca rodina? Vymenujte detaily, ktoré dokazujú
vaše tvrdenie! Aké zmeny nastali
v oslavách oproti skoršiemu obdobiu? Vyrozprávajte, čo vidíte
na obrázku, zo zorného uhla rôznych spoločenských vrstiev! [ Ú ]
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rýchly
rozvoj

zatlačenie extrémov
do úzadia

názor súčasníkov
faktory ovplyvňujúce názory
spoločenské
napätie
zlepšujúce sa
životné podmienky

rozčarovanie
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„Na mieste súťaže sme našli nesmierne veľa ľudí,
boli ako jazero, do ktorého sa vlievajú dve ramená
londýnskej cesty ako rieka. Tisícky lietajúcich koní
a vozov tvorili veľký tábor, ktorý spolu s národom hemžiacim sa medzi šiatrami určite presiahol stotisíc ľudí a pripomínalo to obdobie sťahovania národov. Pre divákov sú tu dve kamenné budovy, ale je aj veľa domov z dosák a celtoviny, kde jedia a pijú, hrajú sa; v prestávke medzi pretekmi zabávajú dav šašovia, iluzionisti
a speváci; na vrchu vozov sedia (...) dámy a páni, ktorí si na kolenách rozkladajú
jedlo prinesené so sebou. Ako sa tešil tento mestský ľud! Aká dobrá nálada, šťastie
bolo vidno v ich očiach! Ako vták, ktorý sa vyslobodil z klietky, poskakovali, poletovali; ako voda vypustená z jazera, hučal a vlnil sa. Inak konských dostihov je tu
najmenej, pretože každé kolo sa odohrá za niekoľko minút; národ prišiel pre samotnú radosť a zdravú voľnú prírodu.
Na dostihy (...) míňa podaktorý bohatší šľachtic sumu vo výške 50-60 000 forintov ročne. Dôsledkom toho je aj šľachtenie druhu, nielen na preteky, ale aj na
prácu, na ťahanie voza, koča, na obrábanie pôdy, teda na všetky ciele, na ktoré
možno koňa použiť, a tak celá Európa sa stala v tomto ohľade dlžníkom Anglicka
(...) Ak slobodno povedať, dostihové preteky sú básnickou stránkou chovu koní,
ako v žatve viazanie koruny klasu. (...)“ (Bertalan Szemere: Cestovanie v zahraničí, 1838)
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VZNIK MODERNÉHO
ŠPORTU

Ktoré spoločenské vrstvy rozhýbali konské dostihy? Akým spoločenským potrebám slúžila táto zábava? Ktorý hospodársky úžitok dostihov vyzdvihuje autor? [ Ú ]

Futbal, loptová hra z Anglicka si podmanila na konci storočia už celú Európu

3

Kto sa zúčastnil organizovania zápasov a aké bolo zloženie obecenstva? V akej miere
je futbal produktom doby? [ Ú ]

4

Prvé cyklistické preteky Tour de France roku 1903

6

5

„Moderný šport je aj viac aj menej ako šport staroveku. Je viac, lebo napríklad
používa dokonalejšie prostriedky. Ale chýba filozofický základ, skrytý cieľ, vlastenecký a náboženský pohľad, ktorý obklopoval v tom čase súťaženie mladých
ľudí. (...) v ktorom modernom filozofickom systéme nájdeme morálnu protiváhu,
ktorá by ušetrila moderný ateizmus toho, aby ho zapájali do obchodov a nakoniec
skončil v špine? (...) Žiadať od národov, aby sa navzájom milovali, je istá detinskosť. Ale vyzvať ich, aby si všímali jeden druhého, to už nie je utópia. Ale k tomu,
aby si všímali jeden druhého, sa musia najprv spoznať. Preto obnovené olympijské hry musia každé štyri roky vytvoriť možnosť pre mládež na bratské stretnutie,
v priebehu ktorého postupne zmizne táto nevedomosť(...), ktorá oživuje pocit nenávisti, ktorá spôsobuje nedorozumenia a udalosti poháňa závratnou rýchlosťou
smerom k barbarskej a krutej vojne.“ (Barón Coubertin, zakladateľ olympijského
hnutia, 1895)
Zoraďte hlavné myšlienky modernej olympijskej idey. Pripravte tabuľku o podobných a odlišných rysoch starovekých a moderných olympijských hier! Prediskutujte, v akej miere bolo olympijské hnutie odpoveďou na výzvy doby! [ Ú ]

„V nasledujúcej kapitole preberieme boj za prežiEVOLÚCIA
tie, ktorý prebieha medzi organickými bytosťami
A ROZVOJ VEDY
na zemi, a ktorý je nevyhnutným dôsledkom toho,
že organické bytosti sa rozmnožujú geometrickým radom. Je to aplikácia Malthusovho učenia na celú ríšu živočíchov a rastlinstva. Keďže každému druhu sa narodí oveľa viac potomkov, ako môže prežiť, a keďže v dôsledku toho sa boj o prežitie stáva permanentným, je jasné, že každý jedinec, ktorý, hoci len v malej miere sa zmení k lepšiemu, bude mať v zložitých a meniacich sa podmienkach života viac šancí na prežitie a tým aj na to, aby bol prirodzenou cestou vybratý. Podľa
zákonov dedenia každý vyvolený sa bude snažiť o to, aby svoju novú a modifikovanú podobu zanechal svojim potomkom.
Túto základnú otázku prirodzeného výberu budem rozoberať podrobnejšie vo
štvrtej kapitole; uvidíme, ako spôsobuje prirodzený výber takmer istotne vyhynutie menej dokonalých foriem života a ako vytvára to, čo ja nazývam oddelením
charakteru. (...)
(...) Nepochybujem, že názor, podľa ktorého každý druh stvorili nezávisle od
seba - je omyl. V plnej miere som presvedčený o tom, že druhy nie sú nemeniteľné, že tie, ktoré patria k takzvanému rodu, sú priamymi potomkami niektorého už
vymretého druhu, podobne, ako uznané obmeny hociktorého druhu sú potomkami tohto druhu. Som ďalej presvedčený, že prirodzený výber bol ak aj nie výlučnou, ale najdôležitejšou časťou modifikácie.“ (Darwin: Pôvod druhov, 1859)
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V akej miere je cyklistický
šport produktom doby? Nájdite viac činiteľov. [ S ]

Zhrňte krátko podstatu
Malthusovho učenia! Pripomeňte si, čo ste sa učili o Malthusových teóriách a ich praktickej
realizácii! Čo je podľa Darwina
motorom rozvoja živočíšnej ríše!
Aký je základný rozdiel oproti
skorším teóriám? Ako prijali súčasníci Darwinove myšlienky? [ Ú ]
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Dobová karikatúra o Darwinovi. Anglický prírodovedec Charles Darwin (1809-1882) sa v polovici 19.
storočia zúčastnil na ceste okolo sveta. Získal skúsenosti, na základe ktorých vypracoval svoju známu teóriu o evolúcii. Podstatou jeho predstáv bolo to, že druhy nie sú trvalé, ale sa sústavne prispôsobujú k svojmu prostrediu (evolúcia). Slabé, prispôsobiť sa neschopní jedinci zahynú, ostatní sa vyvíjajú ďalej
V akej miere pomohla Darwinovi jeho cesta okolo sveta? Aplikujme evolúciu na
proces vývoja človeka, ako to urobil aj Darwin! Aké teórie prevládali pred Darwinom o pôvode druhov, teda aj človeka? V ktorých oblastiach porušovali Darwinove
myšlienky súdobé teórie? Akú otázku nadhadzuje karikatúra zobrazujúca Darwina
s opicou? Čo si o tom myslí autor karikatúry? Akými prostriedkami dosahuje želaný
účinok? Karikatúra figurovala aj v prvom diele tohto seriálu učebníc (Száray: Dejepis
I.) s týmito istými otázkami. V akej miere dokážete na ne odpovedať teraz z viacerých
hľadísk? Vďaka čomu? [ Ú ]

8

9

10

Sigmund Freud (1856–1939), viedenský lekár, zakladateľ modernej psychológie

„(...) Pudové ja obsahuje všetko zdedené, čo si prinášame so sebou narodením, čo je určené vopred. (...)
Časť tohto pudového ja, pod vplyvom skutočnosti okolo nás, prejde zvláštnym vývojom. (...) Pre tieto časti psychiky používame názov ja. (...) Keďže medzi
cítením a činnosťou svalov je dané spojenie, ja panuje nad vôľovými pohybmi.
Jeho úlohou je udržanie seba samého. Smerom von si to plní tak, že sa zoznámi
s vnemami, odkladá skúsenosti (v pamäti), príliš silné vnemy obchádza (útekom),
umiernené prijíma (prispôsobením sa), a nakoniec sa naučí cielene pretvárať vonkajší svet pre vlastný úžitok (vyvíja aktivitu). Smerom dovnútra zasa vedie zápas
proti pudovému ja, preberá vládu nad pudovými potrebami; rozhodne sa, či je
povolené ich uspokojenie, alebo to treba odložiť na lepšie časy, (...) alebo bude
najlepšie úplne ich potlačiť. (...)
Vyvíjajúci sa človek dlho žije spolu s rodičmi, je od nich závislý. Ako odraz
dlhého detstva sa vytvára vo vnútri jeho ja zvláštna inštancia, ktorá je pokračovateľkou rodičovského vplyvu. Tento vplyv sme nazvali nadradeným ja. (...)
Niektorý čin ja považujeme za dokonalý vtedy, keď súbežne vyhovuje podmienkam pudového ja, nadradeného ja a skutočnosti, čiže keď ich potreby dokáže skĺbiť. Vzťah medzi ja a nadradeným ja možno odvodiť v každom detaile od
vzťahov dieťaťa k rodičom. Vplyv rodičov sa samozrejme neobmedzuje na jeho
osobné vlastnosti, ale zhŕňa v sebe aj tie rodinné, rasové a národné tradície, ktoré
odovzdávajú ďalej, okrem toho aj dôsledky nimi uplatnených požiadaviek spoločenského prostredia. Popri tom nadradené ja vstrebáva do seba počas individuálneho vývoja aj rysy pochádzajúce od osôb, ktoré nastúpia za rodičov či ich
zastupujú - vychovávatelia či ideály uctievané v spoločnosti ako príklad. Vidíme:
pudové ja a nadradené ja sa napriek základným rozdielom zhodujú v tom, že
obe zastupujú vplyvy z minulosti: pudové ja zo zdedenej minulosti, nadradené
ja zase vplyvy v podstate preberané od iných. Podstatu ja však určujú v prvom
rade jeho vlastné zážitky, čiže náhody a aktuálne skúsenosti.“ (Freud: Základy
psychoanalýzy)
Aká je stavba ľudskej duše podľa Freuda? Aký je vzájomný vzťah jednotlivých
úrovní duše? Aké činitele ovplyvňujú fungovanie duše? Čo je vo Freudovej činnosti novátorské? [ Ú ]

„Keď Zarathustra (zakladateľ náboženstva v starovekej
Perzii) dorazil do najbližšieho mesta, ktoré leží pri lesoch, narazil na početné zhromaždenie na trhovom námestí: ľudu totiž sľúbili, že uvidí povrazolezca a Zarathustra k nim prehovoril
takto:
Hlásam vám nadčloveka. Človek je niečo také, čo musíme prekonať. Čo ste
urobili preto, aby sme ho prekonali?
Doteraz všetky živočíchy vytvorili niečo, čo presiahlo ich samých: a vy chcete
byť odlivom tohto veľkého prílivu, a radšej sa znížite k zvieraťu, než by ste mali
prekonať človeka?
Čo je v očiach človeka opica? Predmet smiechu či bolestivá hanba. Nech je
teda aj človek v očiach nadčloveka: predmetom smiechu alebo bolestivou hanbou.
Prešli ste cestu od červa po človeka a všeličo je vo vás ešte červom. Kedysi ste
boli opice, a človek je dakedy aj teraz väčšia opica než opica sama.
FILOZOFIA
ROZČAROVANIA

11
Friedrich Nietzsche (1844–1900), nemecký filozof, hlásateľ teórie nadčloveka
V akej miere sa môžeme pomýliť, keď si vytvárame obraz o Nietzschem bez toho, aby
sme zistili, čo konkrétne myslel pod pojmom nadradený človek? [ Ú ]
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Ale ešte aj múdrejší medzi vami, aj to je len (...) nepodarok rastliny a strašidla.
Ale chcem ja od vás, aby ste boli strašidlá či rastliny?
Hľa, ja vám hlásam nadčloveka! (...)
Kedysi bol najväčším hriechom hriech proti Bohu, ale Boh umrel a umreli
s ním aj tieto hriechy. Teraz je najstrašnejším hriechom hriech proti zemi, a to, keď
jej nevyspytateľné vnútornosti považujeme za hodnotnejšie ako zmysel zeme!
Kedysi sa duša pozerala na telo s opovrhnutím: a vtedy toto opovrhovanie
bolo na najvyššej rovine - vidieť telo ako chudé, vyhladované. Myslelo si, že takto
môže utiecť od zeme. (...)
Keď Zarathusra takto prehovoril, niekto z ľudu vykríkol: »Dosť sme už o ňom
počuli, nech už vidíme toho povrazolezca!« A celý ľud sa Zarathustrovi vysmieval. Povrazolezec si zasa pomyslel, že slovo je pre neho a už aj sa chystal na svoj
kúsok.“ (Nietzsche: Tak riekol Zarathustra, 1883–85)

221

Čo chápe Nietzsche pod
nadčlovekom? Ako sa môže
stať niekto „nadľudským človekom“? Ktoré náboženstvá a ideológie popiera Nietzsche? Akú
tendenciu rozvoja ľudstva naznačuje autor? Aký je jeho názor na
dav? [ Ú ]

12

ODPOVEĎ UMENIA

13
14
Van Gogh: Reštaurácia de La Siréne v Astrieres (impresionizmus)

Claude Monet: Amsterdam (impresionizmus)

15
16
Gustav Klimt: Judit a Holofernes (secesia)

Pablo Picasso: Slečny z Avignonsku (kubizmus)

Vyzdvihnite na základe obrázkov typické rysy výtvarného umenia tejto doby! Objavme, v rôznych smeroch znaky,
ktoré poukazujú na zmeny spoločnosti, životného štýlu a hodnotového systému! [ S ]
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Podriadenosť žien v rámci rodiny a spoločnosti sa nezmenila ani v období osvietenstva. Pravda, stále viac
mysliteľov (napr. Milton) argumentovalo za neudržateľnosť tohto stavu. V období priemyselnej revolúcie začali
pracovať masy žien vo fabrikách (textilný priemysel) a neskôr aj v školstve (učiteľky). Na konci 19. storočia sa
objavili ženy v celom rade nových pracovísk (napr. telefonistky, sekretárky, úradníčky).
Ženy dokazovali stále viac, že sú schopné obstáť. Napriek tomu nemali volebné právo, dokonca boli pod
dozorom otca, neskôr manžela, samostatne nemohli iniciovať ani súd na obranu svojich práv. Situácia sa stále
menej zhodovala s každodennou praxou. Mužská spoločnosť však trvala na svojich výsadách tak v tradičných
(roľníckych), ako aj nových (robotníckych) vrstvách.
Na konci 19. storočia sa v Anglicku začal boj za rovnoprávnosť žien. Najprv išlo o zrušenie právnej podradenosti žien v rámci rodiny a o získanie volebného práva. Spoločnosť prijímala ich vystupovanie zo začiatku
s nespokojnosťou, ktorá viedla k čoraz fanatickejším akciám. Mrs. Pankhurstová a jej dve dcéry, vzápätí aj mnoho ďalších aktivistiek v ich šľapajach sa dostali do väzenia. Najotrasnejší prípad sa stal roku 1913 na epsonskom
derby: Emily Davisonová, bojovníčka za zrovnoprávnenie žien sa vrhla pod koňa a umrela. Fanatizmus však
nepriniesol výsledky: v tomto období sa neuskutočnilo zrovnoprávnenie žien. Ale - zväčša nezávisle od týchto
hnutí – spoločenské a hospodárske premeny poskytovali čoraz väčší priestor ženám, čím sa pripravovalo ich
zrovnoprávnenie.

„V tkáčskej dielni pracovali dievčatá v takom vzduchu, ktorý im
už na tretí deň spôsobil ťažký zápal priedušiek. Drobné čiastočky
vlny lietajú všade, pokryjú oblečenie a vlasy, vletia do nosa, do úst.
Stroje treba dočista vyzametať každé dve hodiny; dievčatá vdychujú prach, lebo nemôžu otvoriť okno. Navyše je tam neustále v nervy drásajúce klokotanie strojov, človek si ani vlastný hlas nepočuje.
(...) Tieto dievčatá pracujú veľmi veľa a veľmi tvrdo, nejedna mi porozprávala, ako omdlela po nadľudských skúškach prvých štyroch
týždňov, a že koľko trpeli (...)“ (Postavenie nemeckých robotníčok
z opisu z 19. storočia)

17

Francúzske telefonistky

18

19
20
21

Akcia francúzskych feministiek
Čo žiadajú feministky na obrázku? Analyzujte spoločenské zloženie účastníčok
akcie! [ Ú ]

Prediskutujte, v akej miere je príčinou zlých pracovných podmienok
to, že v dielni pracujú ženy! [ S ]

„Vedená princípom, podľa ktorého každý človek je povinný prispieť k verejnému blahu podľa svojich schopností: rozhodla som sa,
že svoju činnosť zasvätím veci, ktorej dôležitosť začíname pociťovať
v našej vlasti - myslím na výchovu žien.
Národ pozostáva z rodín. Dušou, stredom rodiny je matka. Vďaka
jej tichému, no neustálemu vplyvu sa usmerňuje vyrastajúce pokolenie, ale aj za svoju telesnú zdatnosť môže dieťa ďakovať vernej opatere matky, rovnako prvé základy charakteru zasadí do mladej duše
ona. Dejiny a každodenné skúsenosti dokazujú, že vynikajúci muži
s pevným charakterom sú spravidla synmi matiek so silnou dušou
a šľachetnými citmi.
Výchovu žien teda musí svedomito mať na zreteli každý vlastenec.
U nás bola zverená výchova žien takmer výlučne zahraničným
osobám, preto pri každej pilnosti, ktorá sa venovala výchove našich
dcér, v nich, keď vystúpili do sveta a rodina sa tvorila vďaka nim,
ukázal sa taký nedostatok, že to zatienilo našu národnú existenciu.
– Naše ženy sa nemohli vychovávať ako Maďarky – neudržiaval
sa v nich svätý oheň, ktorého plameň staví do jediného veľkého
celku jednotlivých občanov vlasti. Naše ženy stáli vo svojej vlasti
ako cudzie.“ (Blanka Telekiová: O zakladaní dievčenského inštitútu,
1846)
S ktorou ideológiou spolu sa objavovali snahy o zlepšenie postavenia žien? Prečo mohla znamenať pre ženy východisko výchova
(školstvo)? Čím odôvodňuje Blanka Telekiová dôležitosť výchovy žien?
Podľa nej na aké sféry života vplýva výchova žien? [ Ú ]
Plagát radikálnej ženskej organizácie proti liberálnej vláde, ktorá odmietla ich požiadavky
O čom svedčí, to, že aj liberáli odmietli na prelome storočia rovnoprávnosť žien? Ako to vplývalo na metódy feminizmu? [ S ]
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V. Obdobie občianskeho vývoja
a modernizácie v Uhorsku (1849–1914)
33. Obdobie absolutizmu
POMSTA A CIELE RÍŠE Habsburská vláda považovala za ponižujúce, že revolúciu v Uhorsku sa jej podarilo potlačiť iba cudzou pomocou. Preto namiesto
amnestie, ktorú poskytovali inde, sa uchýlila ku krvavej pomste. Pomstu zveril cisár František Jozef Haynauovi, ktorého pre krutosti v Taliansku nazývali „hyenou z Brescie“. Potom, čo sa Juraj Klapka vzdal komárňanskej pevnosti, dostal ubezpečenie, že jeho vojaci môžu odísť slobodne, začala sa pomsta. V Arade 6. októbra popravili trinástich generálov domobrany, v Pešti zasa prvého uhorského predsedu vlády Lajosa Batthyánya. Vzápätí obesili takmer 150 ľudí
a viac ako tisíc uväznili. Masovo používali ponižujúce metódy (napr. verejné bičovanie) a desaťtisíce domobrancov odviedli do cisárskej armády.
Pod vplyvom medzinárodných protestov však
Haynaua prepustili (leto 1850). Spomienka na krvavú
pomstu však znamenala aj neskôr emocionálnu prekážku v tom, aby sa masy Maďarov mohli stotožňovať
so záujmami celej ríše.
Po porazených revolúciách sa dostala ríšska vláda do rúk prívržencov absolútnej centralizácie.
Zo začiatku zakrývali túto snahu – sčasti so zámerom
uspokojiť rakúsko-nemecké meštianstvo a národnosti – ústavnými sľubmi (olomoucká ústava). Po zmene
európskych pomerov (puč Napoleona III., 1851) však
František Jozef zrušil aj zdanie ústavnosti a riadenie
štátnych záležitostí prevzal osobne. Zaviedol otvorený absolutizmus, preto sa obdobie nazýva neoabsolutizmom.
Základňa systému sa zúžila na armádu, vrstvu
úradníkov a na časť ríšskej aristokracie, pretože aj rakúske meštianstvo sa dostalo do úzadia. V politickom
živote sa dostali k slovu len takí, ktorých namiesto
princípov poháňali ciele krátkodobého uplatnenia sa,
ako napr. Alexander Bach, ktorý sa z bývalého revolucionára stal ministrom vnútra.
OBDOBIE OTVORENÉHO ABSOLUTIZMU V 50. rokoch 19. storočia sa ríšska vláda snažila o úplné včlenenie Uhorska do ríše a o germanizáciu. Toto obdobie sa nazýva po ministrovi vnútra aj Bachovým obdobím (1851–1859).
Od Uhorska oddelili Sedmohradsko, Chorvátsko
a nanovo vzniknutú Srbskú Vojvodinu. Zostávajúce
územie rozdelili na päť obvodov. Samosprávu žúp
a miest zrušili, verejná správa, úrady sa stali vykoná-
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vateľmi centrálnej vôle. Keďže časť skoršieho úradníckeho zboru nespolupracovala s mocou, tretinu
úradníkov priniesli do Uhorska z Rakúska. (Nosili
„maďarské“ oblečenie, preto ich nazývali Bachovými
husármi.)
Neoabsolutizmus vyradil verejnú správu spred
roka 1848, na jej mieste začal budovať v duchu doby
meštiansky štát a zavádzal rozsiahlejšie štátne riadenie. Zaviedli rakúsky občiansky zákonník, zjednotili
miery a školstvo: vtedy vzniklo osemtriedne gymnázium a maturitná skúška.
Modernizácia sa však začala vylúčením ústavnosti, proti vôli obyvateľstva, na základe cudzích (celoríšskych) záujmov a často s neškolenými úradníkmi.
Tým bol vzťah medzi štátnym aparátom a obyvateľstvom v Uhorsku podkopaný na dlhú dobu. Obísť
platenie daní a nerešpektovať centrálne nariadenie
sa rátalo ako hrdinský čin. Nevzniklo pre meštianske
štáty typické občianske vedomie, ktoré by bolo považovalo štát za svoj a bolo by ochotné za neho priniesť
aj obete.
Neoabsolutizmus nemal odvahu a ani nechcel
spochybniť jeden z hlavných výsledkov meštianskeho vývoja, zrušenie nevoľníctva. Cisárske nariadenie
o oslobodení poddaných a odškodnení šľachty (urbárny patent, 1853) stanovilo vykonávanie pre poddaných v zmysle aprílových zákonov. Nemohli teda
využiť výhody zavedené počas revolúcie (zrušenie
dežmy za hrozno, oslobodenie poddaných na majeroch). Šľachtu, ktorá riadila revolúciu a boj za slobodu zväčša doviedli na mizinu, pretože statkári dostali
odškodné v štátnych cenných papieroch. K peniazom
potrebným na prestavbu hospodárstiev sa dostali buď
predajom obligácií za nízky kurz, alebo len po dlhej
dobe. Týmto riešením sa významná časť šľachty, ktorú
už sužovali aj vysoké dane a splácanie skorších úverov, dostala do stavu bankrotu.
V rokoch 1850-1860 sa uskutočnilo oslobodenie
poddaných v praxi: sedliacke a zemepanské pozemky oddeľovali, takisto spoločne používané pasienky
a lesy, pôdu zaregistrovali do pozemných kníh. Záujmy bývalých zemepánov a niekdajších poddaných
sa líšili, preto sa konflikty medzi statkármi a roľníkmi
vyostrili.
SITUÁCIA HOSPODÁRSTVA A ŠTÁTNEJ POKLADNICE V 50. rokoch 19. storočia pokračoval hospodársky
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rozvoj z predchádzajúceho desaťročia, v prvom rade
v oblasti výstavby železníc a priemyslu. Rozvoju pomohlo niekoľko činiteľov: napríklad príliv zahraničného kapitálu, oslobodenie poddaných, pretrvávajúca konjunktúra obilia z čias vojen. Niektoré opatrenia
vlády mali takisto pozitívny vplyv. Predovšetkým zrušenie colnej hranice medzi Rakúskom a Uhorskom
(1850), čo slúžilo na vytvorenie jednotného ríšskeho
trhu. Uhorské poľnohospodárske produkty tak mali
prednosť pred dodávateľmi mimo ríše.
Hospodárske výsledky chcela vláda zúročiť ako
politický kapitál. Propagandistický zošit (Rückblick)
vydaný Bachom opisoval výsledky ako úspechy vlády.
Bolo na tom niečo, ale - ako na to poukazoval v protipamflete (Blick) István Széchenyi , ktorý v döblinskom sanatóriu začal byť opäť aktívny - rozvoj sa nerozbehol vďaka vláde, ale v dôsledku hospodárskych
procesov. Absolutizmus pritom aj bránil rozvoju. Bez
spoločenskej podpory dokázala moc udržať zriadenie len pomocou vojenskej sily, na vidieku so žandárstvom, ďalej tajnej polície, ktorá zamestnávala širokú
sieť udavačských agentov. Obrovské náklady na útlak
mohli byť kryté iba zvyšovaním daní, rastom štátneho
dlhu a predajom časti majetku štátu, čo bolo pre hospodárstvo nevýhodné.
FORMY ODPORU Vedúca uhorská vrstva s výnimkou
dvoru vernej aristokracie odmietla neoabsolutizmus
a postavila sa proti nemu. Na začiatku päťdesiatych
rokov ešte boli pokusy o obnovenie ozbrojeného boja
(napr. gerilový boj Gáspára Noszlopyho v Zadunajsku), či na zorganizovanie sprisahania. Moci sa však
podarilo pomocou žandárstva a tajnej polície zabrániť rozvinutiu hnutia odporu. Tieto pokusy však naznačovali vláde atmosféru v krajine a zdôrazňovali
iné, miernejšie formy odporu.
Najvýznamnejšia politická sila krajiny, niekdajšie
statkárske zemianstvo si zvolilo pasívny odpor. Ne-

spolčovali sa s mocou, nezastávali úrady, bojkotovali
vládne podujatia, kde sa len dalo, obchádzali nariadenia a neplatili dane.
Vedúcou postavou pasívneho odporu bol Ferenc
Deák. Do konca roku 1848 robil všetko pre uzmierenie uhorskej vedúcej vrstvy trvajúcej na aprílových
zákonoch a dvora. Po neúspechu sa stiahol na svoj
statok, a tak v päťdesiatych rokoch bol jediným významným politikom z obdobia reforiem, ktorý sa ozýval. Deák teda trval na aprílových zákonoch, ktoré
posvätil aj kráľ, preto odmietal spoluprácu na ústavnom základe. Nemal deti, preto predal svoje majetky
v župe Zala (kúpil ich Széchenyi). Svoje sídlo zariadil v peštianskom hoteli U anglickej kráľovnej (1854)
a čoskoro sa stal vedúcou postavou uhorského verejného života.
Pasívny odpor spochybnil postavenie vlády. Bolo
však jasné, že chudobnejšia a nemajetná šľachta a inteligencia sa nemohla držať tohto správania, bola
nútená prijať úrady. Výpadok poddanských služieb
a meškanie odškodnenia zapríčinili, že pre statkárov
mohla zabezpečiť živobytie len účasť na štátnej správe. Preto sa nedalo pokračovať v pasívnom odpore
donekonečna.
Osobitnú formu odporu znamenala emigrácia.
Prevažná časť emigrantov opustila krajinu priamo po
vojenskej porážke. Emigrácia, ako každá vyhnanecká skupina, sa delila na viaceré smery, ale väčšinou
bola za obnovenie ozbrojeného boja. Keď sa zdalo,
že medzinárodná situácia je priaznivá, vystúpili jednotne (napr. francúzsko-taliansko-rakúska vojna). Rakúska vláda musela rátať s tým, že každý medzinárodný konflikt využijú vo svoj prospech. Podporu vlád
sa im však nepodarilo získať, ale emigrácia pod Kossuthovým vedením vzbudila sympatie európskej verejnosti voči požiadavkám uhorskej revolúcie. Emigranti síce nedosiahli prenikavé úspechy, ale ich vystúpenie dalo váhu domácemu pasívnemu odporu.

Archív

POMSTA
A CIELE RÍŠE

1

Zhrňte základný cieľ výzvy!
Prečo považuje Haynau za
odsúdeniahodné správanie peštianskych občanov v rokoch
1848-1849? Aký obraz chcel vytvoriť o sebe a o panovníkovi
Haynau? Prediskutujte, či môže
dosiahnuť svoj cieľ takáto výzva!
[Ú]
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„K obyvateľom Pešť-Budína!
(...) Až na niektoré výnimky sme sa vo vás sklamali, preto nedôverujeme prejavom vašich pokojných emócií.
Vy, čo sa týka jazyka väčšinou Nemci, opätovne ste sa zúčastnili na pokuse
bezbožného táraja vytvoriť uhorskú republiku...
Vy ste prenasledovali verných, mnohých z nich, ako aj bezbranných cisárskych
vojakov ste zmasakrovali.
Mohol by som sa pomstiť zbúraním ... vašich miest, ale budem sa držať veľkorysosti svojho Cisára a Pána; počujte však varovnú výzvu starého bojovníka, ktorý
dokázal, ako zvykol dodržať svoje slovo. Strata života, dokonca na mieste spáchania zločinu, bez rozdielu hodnosti a rodu, hrozí čo najskôr: každému, kto sa odváži slovom, činom či nosením revolučných znakov pomôcť rozbrojom. (...)“ (Haynauho výzva k obyvateľom Pešti, 1849)
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Poprava deviatich aradských mučeníkov (maľba Jána Thormu). Štyroch generálov popravili z milosti zastrelením

„Keď po mnohých točivých cestách, menších a väčších dvoroch, kde bola
zem čistejšia ako vzduch, konečne dorazili pod vežu, veliteľ kývol grófke, aby
ho nasledovala: jeden zo žandárov, ktorý bol členom sprievodu, dokonca zdesene vykríkol: „Also im turm?“ (Teda do veže?) Len neskôr sa dozvedeli, že tento
výkrik znamená, že ich vrhnú do najprísnejšieho väzenia na území monarchie.
Keď vyšli po strmých vonkajších schodoch, vstúpili do veľkej strážnej miestnosti, kde boli vojaci a strážnici. Odtiaľto sa dostali po úzkych tmavých schodoch
tápajúc do nižšej okrúhlej miestnosti, odkiaľ sa otvárali dvere každým smerom.
Väzenkyne tu už začali pociťovať, na aké miesto sa dostali; najmä, keď žiadali vysvetlenie na kopu kamenných gúľ, dostali odpoveď, že slúžia na priviazanie k nohám väzňov. (...)
Táto takzvaná vizita sa odohráva každý deň ráno a večer, tak rýchlo a hlučne,
že si na to väzenkyne nemohli zvyknúť ani po rokoch. Bez akéhokoľvek znamenia
zrazu počuť šramot reťazí; dvere sa náhle otvoria a strážnik vojde s väzňom na reťazi; prvý na kontrolu, druhý preto, aby upratal. Tak to ide celé roky, ráno o šiestej,
večer o piatej (...)
Pre väzenkyne bolo v Kufsteine aj niekoľko priaznivých okolností. Spočívali v tom, že hradnú stráž tvorili synovia uhorského pluku. Títo dobrí chlapci prejavovali voči dámam zriedkavý súcit a záujem (...)“ (Klára Leöweyová o svojich väzenských rokoch, 1880)
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Aké protirečenie môžeme objaviť
medzi mapou a obrázkom? [ Ú ]

3

Rakúsko

t s
vá
or
Ch
n s k á
e

Pas na cestovanie vo vnútrozemí v Bachovom
období

Opíšte na základe prameňa dobové podmienky vo
väzniciach! Prediskutujte, v akej
miere zohľadňovali spoločenské
postavenie väzňov a to, že ide
o ženy! Aké činitele pomáhali pri
tom, aby sa dalo väzenie ľahšie
znášať? [ Ú ]
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OBDOBIE OTVORENÉHO
ABSOLUTIZMU

Na akom právnom základe popravili vysokých uhorských dôstojníkov? Aký je odkaz
obrazu? [ Ú ]
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hranice korunnej provincie

4

Verejná správa Uhorska v Bachovom období
Ako sa zmenilo teritoriálne rozdelenie a právne postavenie Uhorska v tomto období? Aké ciele odzrkadľuje nové zriadenie? [ Ú ]

5
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povinné vykúpenie
so štátnym odškodným

zrušenie dežmy za vinice

poddaný sa stáva
bez platenia meštianskym
vlastníkom urbárnych
pozemkov

poddaný sa stáva
bez platenia meštianskym
vlastníkom svojich viníc
na urbárnom pozemku

Karikatúra Bachovho husára. Pomenovanie
označuje úradníka Bachovho systému, ktorý
nosil maďarské oblečenie, s gombíkmi s dvojhlavým orlom
V akej miere vyjadruje existencia
Bachových husárov protirečenia
vládnej politiky? [ Ú ]

určenie odškodného
na nasledujúcom
krajinskom sneme

11. apríl 1848
aprílové zákony

15. september 1848
uznesenie krajinského
snemu

plán na oslobodenie
ľudí žijúcich na
majerských pozemkoch

vykúpenie so štátnym
odškodným

ľudia žijúci na majerských
pozemkoch sa stávajú
ich meštianskym vlastníkom
– štátne odškodné

poddaný sa stáva
bez platenia meštianskym
vlastníkom urbárnych
pozemkov

odškodné v cenných
papieroch – výmena
za peniaze losovaním,
za dlhý čas

apríl a jún 1848 správcovské
nariadenie a predloha

6
7
8

1853 urbárny patent

Urbárny patent
Porovnajte usporiadanie roku 1853
s opatreniami aprílových zákonov a revolučného obdobia! Aké sú rozdiely medzi majermi a urbárnymi pozemkami? [ Ú ]

SITUÁCIA HOSPODÁRSTVA
A ŠTÁTNEJ POKLADNICE

9

Ako sa vyvíjalo daňové zaťaženie? Ako
hodnotí autorka daňovú politiku vlády?
Aké príčiny viedli ku zvyšovaniu daní? Aké činitele by boli zmiernili dane? [ Ú ]
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„§ 2 V dôsledku zrušenia urbárnych vzťahov bývalí poddaní sú vybavení plnými vlastníckymi právami a právom slobodne narábať s urbárnym pozemkom, ktorý majú v rukách (...)
§ 3 Za urbárny statok možno považovať taký pozemok, ktorý je
v urbárnych tabuliach zaregistrovaný ako poddanský či želiarsky pozemok. (...)
§ 4 Okrem toho sa stanú vlastníctvom bývalých poddaných už
zákonnou cestou oddelené, alebo v budúcnosti oddelené pasienky,
rovnako lesy a trstiny (...)
§ 16 Pasenie na tých pozemkoch, ktoré sa týmto otvoreným rozkazom stali vlastníctvom bývalých poddaných, nie je viac právom
niekdajších zemepánov, ale ani poddaní nemôžu pásť na zemepanských pozemkoch.
§ 17 Dane pochádzajúce z viníc a hrozna (...) možno považovať
za zrušené iba vtedy, keď tvoria súčasť takých pozemkov, ktoré sa
môžu považovať oproti 3. §. tohto otvoreného rozkazu za urbárny
pozemok (...) doteraz zvyčajné služby (...) sa dovtedy, kým sa zmeny
neurobia, treba plniť bez prieťahov (...)
§ 25 V každom chotári, v ktorom sa budú od seba oddeľovať zemepanské a poddanské pozemky, (...) čo najrýchlejšie treba oddeliť
aj pasienky a lesy (...) (Z urbárneho patentu, 1853)
Porovnajte obsah aprílových zákonov a urbárneho patentu! Ako sa
mení patent oproti ústupkom z obdobia revolúcie? Aké bolo postavenie poddanstva po tomto vysporiadaní (pôda v meštianskom vlastníctve, pôda na vykúpenie, delenie)? Ako sa menila hospodárska situácia
šľachty v období oslobodenia poddaných (1848–1853)? [ Ú ]

„Dane presahovali polovicu príjmov, na niektoré miesta, kde neboli žiadne príjmy, vyrubili také vysoké dane, ako keby išlo o prvotriednu či druhotriednu úrodnú zem. Boli také prípady, že príjem
tvoril 500 forintov z nejakého pozemku, a bez znalosti miesta stanovili daň vo výške 600 forintov. Drobný statkár, ktorý v 48. roku platil dane 5 forintov, teraz platí 80. Vlastník domu, ktorý v 48 platil 30
forintov za svoj peštiansky dom, teraz platí 150, čo každým rokom
ešte rastie.
Všetky peniaze odídu na dane. Obchod stagnuje. Roľník, ktorý
od štyridsiateho ôsmeho mohol vypestovať veľa pšenice, oslobodený
od roboty nemôže predať svoj tovar za potrebnú cenu. Musí ho držať
celé roky v skladoch pod zemou. Nejestvuje pokrok, pričom cesta by
bola pred šťastím ľudu otvorená.
Druhy daní sa nedajú ani spočítať. Za najmenšiu vec, keď vláda potrebovala nejakú prácu, okamžite stanovili vedľajšiu daň. Napríklad k obnove budínskeho hradu, ktorý slúži ako obydlie pre arciknieža Alberta. A táto daň zostala aj potom, čo miestodržiteľský byt
bol už dávno hotový.“ (Poznámky Kláry Leöweyovej o zajatí Blanky
Telekiovej, 1880)

2011.06.09. 13:17

V. Obdobie občianskeho vývoja a modernizácie v Uhorsku (1849–1914) /
HOSPODÁRSKE UKAZOVATELE V UHORSKU
(1850-1867)
výroba
železnica ťažba uhlia
rok
surového
(km)
(ton)
železa (ton)
1850
176
209 000
51 000
1860
1 616
349 000
85 000
1867
2 285
600 000
120 000
Opíšte hospodárske pomery v Uhorsku na základe týchto údajov! Aká je súvislosť medzi
údajmi v tabuľke? [ Ú ]

rok
1850
1857
1864

227

DANE A ŠTÁTNY DLH V UHORSKU
(1850-1864)
druhy daní
štátny dlh
(v miliónoch forintov)
(v porovnaní s r. 1850)
priame
nepriame
11,08
17,28
100%
12,27
37,47
–
23,35
54,90
250%

Ako sa menilo daňové zaťaženie a štátny dlh v tomto období?
Aké je protirečenie medzi dvoma radmi údajov? Analyzujte
vzťah medzi priamou a nepriamou daňou! [ Ú ]

„Všetko, čo v týchto novších časoch človek využíva, teda to plus, čo má človek k dispozícii, je nesporne výhodné: a zrejme každému padne dobre dosiahnuť
stupeň pohody, po ktorej túži každý živočích pri pestovaní svojho fyzického stavu. Vyššie sme však už poznamenali, že nie sme v takej situácii, aby sme vyslovili jednoznačný názor, či za toto rozšírenie možno ďakovať výlučne vašej excelencii a vášmu systému, alebo či by sme sa nedostali lacnejšie bez vás a vášho systému (...)“ (István Széchenyi : Ein Blick..., 1858)

10
11

12

Aký je Széchenyiho tón? Aký je podľa neho vzťah medzi Bachovým systémom
a hospodárstvom? Čo je základný element jeho argumentácie? [ Ú ]

13
Titulná strana diela Blick. István
Széchenyi ním odpovedal na leták propagujúci Bachovo obdobie (Rückblick
– Pohľad späť)
Kde vyšiel Blick a aký to má
význam? Prediskutujte podstatnú otázku: čo prinesie krajine v päťdesiatych rokoch hospodársky rozvoj, Bachov režim alebo čas! [ S ]
Parný mlyn Pannónia v Pešti. Mlynársky priemysel sa rozvíjal v Uhorsku
rýchlym tempom

„Láskavá výzva, ktorú ste ráčili adresovať mne, ešte
viac úctivá forma tejto výzvy ma zaväzujú, aby som
vašej osvietenosti vyslovil poďakovanie.
Nech je však táto výzva vzhľadom na moju osobu akokoľvek lichotivá, som
nútený, hoci s plnou úctou, ale čo najrozhodnejšie vyhlásiť, že ponuku prijať
nemôžem. Po smutných udalostiach nedávnych čias, v takých pomeroch, aké
panujú ešte aj dnes, je nemožné, aby som sa zapájal do riešenia verejných záležitostí.“ (List Ferenca Deáka ministrovi spravodlivosti Antonovi Schmerlingovi, 1850)

Rozvoj mlynáskeho priemyslu v akej miere vďačí
danému obdobiu, danostiam krajiny, a v akej miere ríši? [ S ]

14

Vydedukujte na základe
prameňa, akú ponuku dostal Deák? O akých „smutných
udalostiach“ hovorí? Aký je tón
listu? Ako môžeme nazvať jeho
spôsob správania, ktorý neskôr
nasledovali mnohí? [ Ú ]

15

FORMY ODPORU
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Hotel Anglická kráľovná v Pešti, kde
sa nasťahoval Deák, ktorý predal svoj
majetok a poberal životnú rentu

17

18

19

O akom spôsobe správania sa vyslovuje prameň?
O akých rozdieloch hovorí autor, keď hodnotí dôsledky tohto
správania sa? Aký je zmysel časti o Matejovi, ktorý ľad láme? [ Ú ]

Juraj Klapka (1820–1892), generál
revolúcie, naplánoval slávnu jarnú výpravu a velil obrane Komárna. Neskôr
sa stal jednou z vedúcich postáv emigrácie. Roku 1866 zorganizoval na strane Prusov légie na oslobodenie krajiny

„...dobre vedel (Bismarck),
že Klapka a jeho druhovia
môžu zorganizovať iba gerilové jednotky, ale povstanie
nemôžu vyvolať; (...) Nezávislosť Uhorska považoval
za sen (...)“ (Z pamätí Ferenca Pulszkého)

Formy odporu proti neoabsolutizmu

20

Akými rôznymi spôsobmi
vyjadrovala krajina svoj odpor k režimu? Opíšte jednotlivé
formy odporu (prostriedky, vzájomné vzťahy a pod.)! [ Ú ]
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„Medzi vlastencami sa hodnotilo zastávanie úradu ako vlastizrada, čo bolo pre
verejné záležitosti nebezpečné, (...) nespravodlivé pre jedincov, ktorí sa školili do
úradov, a hrozba predsudkov pred nimi uzatvárala tento okruh práce; predsudky
trávila majetná trieda v lone pohodlia, na úkor nemajetnej, a morálka pritom trpela. Pokolenie sa rozvíjalo, rok čo rok vychádzalo zo škôl veľa učených ľudí, ktorí
potrebovali chlieb; majetní o tom nerozmýšľali, anatémou (vyobcovaním) skončili všetko svoje vlastenectvo, pred chudobným učeným človekom zostávala otvorená iba jedna dráha, advokátstvo, ktoré sa zdalo byť nezávislé od nenávidenej vlády (...) na túto dráhu sa teda hrnula vzdelaná mládež, a počet advokátov sa natoľko zvýšil, že museli sa naučiť, ako to robieval Matej s ľadom (...) hovorievajú
o ňom, že keď Matej nenájde ľady, tak ich urobí (...)“ (Zo spomienok niekdajšieho poslanca krajinského snemu zo ´48. roku Józsefa Szárazberekyho Nagya, koniec 19. storočia)
„15. marca 1860 chcela peštianska študujúca mládež položiť vence na hroby martýrov pochovaných na vacovskom cintoríne. Masovo sa tam odobrali klásť
vence. Polícia sa im postavila do cesty. To isté sa stalo aj na kerepešskom cintoríne. Niektorí mladí chceli preraziť dav, ktorý vznikol z vojakov, aby svoje vence
mohli aspoň hodiť na cintorín. Vtedy zo strany polície odznel rozkaz na paľbu do
mládeže. Mnohí z nich dostali ľahšiu ranu, ale jeden, volal sa Foriňák, bol zranený vážne. Jeho priatelia mu utekali zúfalí na pomoc, chceli zaviazať jeho krvácajúce rany a chceli ho odviezť na pohodlnom voze k otcovi, ktorý býval v Pešti. Polícia to nedovolila. Mladého martýra uložili s nezaviazanými ranami na nákladný
voz a tak viezli otcovi jeho jediného syna. Kým tam dorazili, ranený takmer vykrvácal, jeho život nemohli zachrániť ani najväčšou starostlivosťou a ošetrovaním.
– Zúfalý otec, ktorý nepatril k práve najhlučnejším ľuďom, v nesmiernom pohnu-

systém neoabsolutizmu

uhorská vedúca vrstva

16

V akej miere prispela Deákova osobnosť, jeho politické zmýšľanie a postavenie
k tomu, že sa stal vedúcou postavou pasívneho odporu? [ Ú ]
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Kossuth v New Yorku

tí utekal k arcikniežaťovi Albertovi a s krvácajúcim srdcom mu vyrozprával strašný osud svojho syna, a prosil, aby dostal aspoň satisfakciu vo forme potrestania
polície. Keď sa jeho jediný syn už stal obeťou tohto krutého postupu, nech má aspoň toľko zadosťučinenia, že jeho dieťa bolo poslednou obeťou a polícii viac nedovolia takýto hrozný čin. – Arciknieža počúval ponosy zúfalého otca bez akéhokoľvek pohnutia a ľahostajným hlasom povedal: »Mladík s takým zmýšľaním, ako
váš syn, nezaslúži si ľútosť!« S týmito slovami prepustil zúfalého otca, ktorý stratil
svojho syna. Pohreb mladého Foriňáka bol úžasný. Viac ako 2000 ľudí sprevádzalo jeho rakvu na poslednej ceste. Smútočný pochod bol presiaknutý rovnakým citom, nebol rozdiel v triednom či národnostnom pôvode. Toto pohrebné zhromaždenie bolo vynikajúcim prejavom protivládnej nálady národa, a vôbec, celej krajiny.“ (Poznámky Kláry Leöweyovej o zajatí Blanky Telekiovej, 1880)

Ako prijali Kossutha v Spojených štátoch? Čo určovalo silu emigrácie? V akej miere
mohla vplývať emigrácia na verejnú mienku v krajine a na ríšsku politiku? [ S ]

21

Napíšte spravodajstvo o udalostiach a dobovej atmosfére! [ P ]

22

„Do posledného dychu milovaná Liza!
Kocky už padli a zostáva mi na tomto svete už iba málo
hodín, aby som sa pripravil na tento zúfalý krok. – Smrť by
nebola pre mňa strašná, keby som bol sám; ale myšlienka na teba a na moje nevinné deti, drahá Liza, vážne ťaží
moju dušu. Úder nepríde nečakane. Myslel som si, že som
pripravený na všetko: a predsa, v tejto chvíli sa kŕčovito
hýbe moje srdce na myšlienku, že teba, svoj najväčší poklad, naveky stratím! (...)
Rád, oh, ako rád by som žil, veď som mal všetko, čo
život urobí šťastným, v manželstve s tebou som bol taký
šťastný, aký šťastný len môže byť človek. (...) Čas, ktorý ešte môžem stráviť na tejto
zemi, je krátky, list musím pomaly odovzdať a ťažko mi padne rozlúčiť sa s týmito listami, veď to sú moje posledné slová k tebe. Boh ťa žehnaj a ochraňuj, drahá
moja šľachetná manželka, nech ti dá silu, a mne nech poskytne svoj večný mier.
Drahá moja Liza! Deti moje! Žite šťastne! Onedlho umriem. Ešte raz ďakujem za
tvoju vernú lásku, za všetko, čo si pre mňa urobila. – Bože môj, bože môj! Nevládzem ďalej. Boh s tebou, môj život, moje všetko!
Do smrti verný tvoj Karol, Arad, 5. októbra 1849“ (Posledný list Karola Leiningena-Westerburga manželke)
Prediskutujte, či z hľadiska vlády bola potrebná takáto krutá pomsta! V čom mení
obraz o aradských hrdinoch tento osobný list? [ Ú ]
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Hľadiská

6. októbra 1849 sa moc pomstila. Dátum nie je náhoda, masovú popravu načasovali na prvé výročie viedenskej revolúcie. Dovtedy aj tak museli čakať s pomstou, pretože takmer nedobytný komárňanský hrad sa ešte
držal.
Históriu tvoria ľudia. Je dobré, že sa počas učenia snažíme o to, aby sme si za udalosťami všímali aj ľudské
osudy. Prečítajte si list mladého nemeckého aristokrata na rozlúčku – do radov vojakov uhorskej revolúcie ho
doviedla česť, povinnosť a vernosť novej rodine!

23
24
Karol Leiningen Westerburg a pamätník popravených mučeníkov v Arade
(postavený počas dualizmu)
Ako vplývala krvavá a krutá pomsta na vzťahy medzi
ríšou a Uhorskom aj po desaťročiach? O čom svedčí čas postavenia pamätníka? [ Ú ]

25
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34. Cesta k vyrovnaniu
ZAHRANIČNOPOLITICKÝ A VNÚTROPOLITICKÝ
NEÚSPECH NEOABSOLUTIZMU Po potlačení revolúcií viedlo Rakúsko veľmocenskú zahraničnú politiku: chcelo udržať svoje územia v Taliansku a zjednotiť
Nemecko (veľkonemecká jednota). Udalosti po roku
1850 však priniesli pre Rakúsko neustále neúspechy.
V krymskej vojne stratilo svojho jediného významnejšieho spojenca, Rusko. Vo francúzsko-piemontsko-rakúskej vojne roku 1859 v Taliansku utrpelo ťažkú porážku. Navyše pod Kossuthovým vedením vznikla
Maďarská národná správa, ktorú podporovali Piemont
i Francúzsko, a začala sa organizovať maďarská légia
v Taliansku.
Zahraničnopolitické neúspechy a finančný krach
otriasli absolutistickým systémom, ktorý navyše nemal veľkú vnútornú podporu. Panovník musel zaviesť zmeny, keď chcel predísť krachu. František Jozef prepustil Bacha (1859) a urobil kroky smerom
ku konzervatívnej aristokracii, ktorá v päťdesiatych
rokoch jediná politizovala slobodne (ich vodcom bol
gróf György Apponyi). Ich predstavy sa odzrkadľovali v októbrovom diplome (1860), ktorý nastolil stav
pred rokom 1848, no uhorskú samostatnosť výrazne
obmedzoval (napr. krajinský snem nemal právo odsúhlasiť ani dane). Tento pokus však vyšiel v plnej miere naprázdno. Deák a po ňom celá uhorská vedúca
vrstva trvala na zákonoch z roku 1848 a jednoznačne
odmietla panovníkove návrhy.
Keď František Jozef videl, že konzervatívci sú slabí,
obrátil sa na rakúsko-nemeckých liberálov, ktorí boli
za centralizáciu. Októbrový diplom vystriedal februárový patent (1861), ktorý posilnil centralizáciu ríše
a ústavné prvky. Uhorsko ako provincia – v menšej
miere ako bola jeho váha – mohlo byť zastúpené v ríšskom zákonodarnom sneme.
V zmysle patentu obnovili stoličný samosprávny
systém, maďarský štátny jazyk a usporiadali voľby do
krajinského snemu. Poslanci však jednoznačne odmietli všetko, čo obsahoval februárový patent. Týkalo sa to tak obmedzovania ústavnosti, ako aj federálnej štruktúry ríše, ktorá výrazne obmedzovala samostatnosť Uhorska. Odopreli vyslať zástupcov do ríšskeho snemu.
Ohľadne formy tohto odmietnutia vznikol v krajinskom sneme spor. Deák a jeho prívrženci chceli vyjadriť svoje stanovisko v podaní panovníkovi (Strana podania). Bolo by to znamenalo uznanie práv Františka Jozefa, čiže nepriamo – hoci zo základu ´48. roku – vyjadrovalo snahu rokovať. Druhá skupina v krajinskom
sneme chcela vyjadriť svoj názor v uznesení (Strana
uznesenia), čo znamenalo plné odmietnutie panovníka. Jej vodcom bol László Teleki, ktorého priniesli domov z emigrácie dobrodružným spôsobom a dali mu
amnestiu. Druhá strana mala minimálnu väčšinu, ale
pred rozhodujúcim hlasovaním Teleki spáchal samovraždu. Takto získali väčšinu Deákovci, čo znamenalo to, že mnohí z Telekiho strany chceli rokovať tiež.
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Rozhodnutie vystihlo dávnu dilemu uhorskej vedúcej vrstvy. Emocionálne stáli v plnej miere za revolúciou a nezávislosťou a proti panovníkovi zodpovednému za krvavú pomstu. Zároveň však boli vyčerpaní
pasívnym odporom.
PROVIZÓRIUM (1861–1865) Panovník odpovedal na
odmietavé podanie rozpustením krajinského snemu
a opätovne prerušil fungovanie ústavných inštitúcií
(napr. žúp). Avšak prechodné obdobie (provizórium)
symbolizované menom Scherlinga [šerling] už neznamenal návrat k násilným metódam z päťdesiatych
rokov.
Udalosti a procesy v 60. rokoch podnecovali tak
panovníka, ako aj uhorskú vedúcu vrstvu na dohodu. Zahraničnopolitická izolácia Františka Jozefa sa
prehĺbila, bolo stále jasnejšie, že proti talianskym
a nemeckým zjednocovacím snahám je Habsburská
ríša bezbranná. Voči vznikajúcim silným národným
štátom mohlo Rakúsko dokázať si svoje veľmocenské
pozície iba v prípade pevných vnútorných pomerov.
Aj pre Deáka a jeho prívržencov bolo jasné, že uhorská vedúca vrstva dlho nevydrží pasívny odpor. Bolo
by to ohrozovalo možnosť priaznivej dohody. Mnohí
hlásali aj myšlienku, že medzi mocenskými snahami
Ruska a Nemecka zaručí najväčšiu slobodu pohybu
ríša, a len ríša môže zabezpečiť vedúcu úlohu Maďarov voči silnejúcim národnostným hnutiam.
VYROVNANIE Hlavnou otázkou pre panovníka a pre
uhorskú vedúcu vrstvu bolo to, ako je možné nájsť
taký kompromis, v ktorom by bola ríša natoľko jednotná, že by dokázala zachovať svoju veľmocenskú
pozíciu, zároveň by zabezpečila pre Uhorsko relatívnu samostatnosť. Základ riešenia vypracovali konzervatívci (Apponyi). Navrhli, aby sporné záležitosti (zahraničie, financie, obrana) boli spoločné. Ich ústavný dozor by zverili tzv. delegáciám vyslaným oboma
nezávislými zákonodarnými zbormi, čím by sa eliminoval pre uhorskú stranu neprijateľný spoločný snem.
K prijatiu plánu viedla cesta cez vzájomné kompromisy.
Udalosti nabrali spád potom, čo Ferenc Deák napísal svoj slávny veľ konočný článok ako odpoveď
na snahy panovníka priblížiť sa (1865). Nadhodil, že
keď obnovia ústavnosť, v záujme zachovania jednoty
ríše je uhorská strana ochotná v zákonných rámcoch
ustúpiť od výsledkov z roku 1848 ohľadne spoločného rezortu zahraničných vecí, obrany a financií slúžiacich na ich krytie .
Panovník prepustil Schmerlinga, zvolali krajinský
snem. V novom zákonodarnom zhromaždení mal
Deák a jeho tábor, spolu s konzervatívcami, rozhodujúcu väčšinu. Niekdajšia Strana uznesenia sa rozpadla na dve časti: na umiernených (ľavý stred) a radikálov (krajná ľavica). Týchto druhých bolo oveľa
menej.
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Keďže na Deákov nátlak krajinský snem počas
prusko-rakúskej vojny (1866) nevyužil utisnutú situáciu panovníka, František Jozef sa odhodlal na kompromisy. Opäť obnovili župné samosprávy a začali
zas platiť zákony z roku 1848. Po dohode o vyrovnaní
vymenoval panovník za ministerského predsedu grófa
Gyulu Andrássyho (február 1867). Vzápätí krajinský
snem schválil zákon o spoločných rezortoch a nakoniec Františka Jozefa korunovali za uhorského kráľa
(jún 1867).
ŠTÁTNY A HOSPODÁRSKY SYSTÉM V OBDOBÍ DUALIZMU Rakúsko–uhorská monarchia sa stala dualistickým štátom, čiže ústavná monarchia mala
dve centrá. Rakúsko a Uhorsko spájali okrem panovníka spoločná obrana, zahraničné veci a financie na
ich krytie. Spoločné záležitosti riadili spoločné ministerstvá, na ich ústavný dozor vyslali od seba nezávislé
zákonodarné zbory dvoch častí ríše 60 členný výbor,
takzvanú delegáciu. Osobitne zasadajúce delegácie však mohli plniť svoju úlohu len čiastočne, preto
vplyv panovníka na tieto spoločné záležitosti zostal
veľ ký. Panovníkovu moc posilňovalo aj to, že vedenie
armády v plnej miere zostalo v jeho rukách. Oba zákonodarné zbory mali na to vplyv iba cez určovanie
daní a počtu nováčikov v armáde. V záujme zachovania svojho vplyvu stanovil František Jozef ako podmienku vyrovnania tzv. právo predbežného posväte-
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nia (hoci to v zákone nezakotvili). Podľa tejto zásady musela dať každá uhorská vláda panovníkovi predbežne na schválenie svoje návrhy zákonov, až potom
ich mohla predložiť krajinskému snemu.
Uhorsko malo okrem spoločných záležitostí plnú
samostatnosť. Vznikla vláda zodpovedná krajinskému snemu, ktorý volili na základe cenzuálneho volebného práva. Uhorsko a Sedmohradsko opäť zjednotili.
Zákon o vyrovnaní usporiadal aj hospodárske
vzťahy oboch krajín. Oproti politickej dohode však
hospodárske záležitosti mohli byť znovu prerokované každých desať rokov a upravené podľa pomeru síl.
Vnútropoliticky samostatné dve krajiny tvorili hospodársku jednotku, spoločné colné územie so spoločnou menou, so slobodným pohybom kapitálu a pracovnej sily. Podmienky rozvoja hospodárstva (rozvoj
dopravy, daňové úpravy a pod.) zostali v kompetencii
vlád.
Určili podiel oboch krajín na financovaní spoločných záležitostí. Rakúska kvóta bola 70%, uhorská
30%, čo možno považovať vzhľadom na počet obyvateľstva a úroveň hospodárstva za adekvátne.
Vyrovnaním sa Uhorsko zrieklo úplnej samostatnosti. Avšak samostatnosť v rámci ríše vytvorila možnosti na lepšie uplatnenie národných záujmov. Jednotný trh zabezpečoval hospodársky rozvoj regiónu
i Uhorska.

Archív
„I. Právo prijímať, zmeniť a zrušiť
zákony budeme mať my a naši potomkovia len prostredníctvom zákonne zhromaždených krajinských
snemov, resp. ríšskej rady, do ktorej delegujú krajinské snemy nami
určený počet členov.
II. Všetky záležitosti zákonodarstva, ktoré sa vzťahujú na spoločné
práva, povinnosti a záujmy našich krajín a provincií, menovite ide
o ťažbu kovov, financie, úvery, clá a obchod, ďalej o centrálnu banku;
prijímanie zákonov v oblasti fungovania pôšt, ďalekopisu a železníc,
ale aj stanovenie spôsobu a poriadku vojenskej služby sa bude prerokovávať v ríšskom sneme a za jeho účasti a podľa toho aj ústavným
spôsobom uskutočňovať (...)
III. Všetky ďalšie záležitosti zákonodarstva, ktoré sa v predchádzajúcich bodoch nespomenuli, sa riešia v kompetentných krajinských
snemoch a cez nich, a to v krajinách a provinciách patriacich k uhorskej korune podľa ústavy, v ďalších našich krajinách a provinciách
na základe provinčných predpisov. (...)“ (Z októbrového diplomu,
1860)
ZAHRANIČNOPOLITICKÝ
A VNÚTROPOLITICKÝ
NEÚSPECH NEOABSOLUTIZMU

Akým smerom sa zmenil absolutizmus? Opíšte vzťahy medzi panovníkom a zastupiteľskými orgánmi, medzi centrom a provinciami!
Ako sa uplatňujú klasické pravidlá ústavnosti? Opíšte postavenie Uhorska podľa týchto predstáv! Ako prijala uhorská vedúca vrstva tento diplom? [ Ú ]

Karikatúra o páde Bachovho režimu
Aký je názor karikaturistu na Bachov režim? Ktorým rysom režimu sa vysmieva?
Aké rysy režimu mohol karikaturista ešte vyzdvihnúť? [ S ]
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Ako odôvodňuje Deák zmarenie dohody? O čom chce
presvedčiť čitateľa Deák? Prečo
to považoval za potrebné? [ Ú ]
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„Ústavná sloboda krajiny
nie je naša v tej miere, že
by sme s ňou mohli slobodne zaobchádzať; našej viere
zveril národ jej zachovanie,
a sme zodpovedný pred vlasťou i vlastným svedomím.
Keď treba trpieť, tak trpieť
bude národ, aby pre potomkov zachoval ústavnú slobodu, ktorú zdedil od predkov.
Bude trpieť bez ochabnutia,
ako trpeli aj jeho predkovia, aby mohli chrániť práva
krajiny, lebo čo sila a moc
vezmú, to čas a priaznivé
šťastie môžu vrátiť späť; ale
čoho sa národ, v obavách
pred utrpením, zriekol sám
od seba, to získať späť je
vždy ťažké a sporné. Národ
bude trpieť v nádeji na krajšiu budúcnosť a vo viere,
že jeho vec je spravodlivá.“
(Deákov druhý návrh na podanie panovníkovi, 1861)
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Ktoré podrobnosti vyzdvihuje karikaturista? [ S ]
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Štruktúra ríše podľa februárového patentu
Aké ríšske zriadenie zobrazuje mapa? Aké činitele to dokazujú? Ktorým spoločenským či etnickým skupinám bolo toto zriadenie priaznivé? Prečo ho odmietla
uhorská vedúca vrstva? [ Ú ]

„I. Zloženie ríšskej rady poverenej zastupovaním ríše, jej práva určené v diplome z 20. októbra 1860 (...) upravujeme podľa priloženého ríšskeho zastupiteľského zákona, ktorému prisudzujeme silu základného zákona.
§ 1 Na zastupovanie ríše slúži ríšska rada. Ríšska rada pozostáva z panskej snemovne a poslaneckej snemovne.
§ 2 Členmi panskej snemovne sú podľa svojho pôvodu dospelé kniežatá cisárskej dynastie.
§ 3 Vďaka dedičnosti sú členmi panskej snemovne tie dospelé hlavy domácich rodov s rozsiahlymi pozemkami, ktorým cisár prepožičiava dedičnú hodnosť
radcu.
§ 4 Členom panskej snemovne je z dôvodu vysokej cirkevnej hodnosti každý
arcibiskup a biskup, ktorý má kniežací titul.
§ 5 Do poslaneckej snemovne sa volí 343 členov (...)
§ 6 Členov poslaneckej snemovne v počte určenom pre každú krajinu vysiela
dotyčný provinčný snem po priamych voľbách.“ (Z februárového patentu, 1861)
Aká je podľa tejto predlohy stavba ríše? V čom sa mení systém oproti októbrovému diplomu? V akej miere to mohlo zmeniť stanovisko uhorských vedúcich
vrstiev? [ Ú ]

„Nechceme ohrozovať existenciu ríše a sme pripravení urobiť, čo urobiť smieme
a bez ujmy našej samostatnosti a ústavných práv môžeme, aj za mierou prísnych
povinností určených zákonom, na základe uznanlivosti a politického ohľadu.
Ale iba ako samostatná, nezávislá a slobodná krajina chceme prísť do kontaktu
s nimi ako so samostatnou, nezávislou a slobodnou krajinou; len touto cestou
budeme schopní zosúladiť naše záujmy s ich záujmami, a rozhodne odmietame každú podradenosť, každé splynutie, nech je to v zákonodarstve či vo vláde,
pretože by to bolo zrieknutie sa našej samostatnosti, čo urobiť nemôžeme. (...)
Parlamentná vláda, zodpovedné ministerstvo, sloboda tlače spojená s porotným postupom a právo určenia daní sú najsilnejšie garancie ústavnej slobody.
(...) My chceme zabezpečiť náš ústavný život na základe plnej rovnoprávnosti.
Chceme, aby občianske práva mohol využiť každý, bez ohľadu na vierovyznanie, národnosť, a všetky nariadenia našich zákonov, ktoré obmedzujú rovnoprávnosť, chceme zmeniť na základe spravodlivosti ešte na tomto krajinskom sneme.“
(Deákov prvý návrh na podanie panovníkovi, 1861)
Aké garancie samostatnosti krajiny stanovuje Deák? Ktoré obmedzenia samostatnosti je ochotný prijať? Ktoré slobody označuje za nezastupiteľné? [ Ú ]
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PROVIZÓRIUM (1861–1865)
Otvorenie sedmohradského krajinského snemu roku 1863
Ako dokázal Schmerling dosiahnuť to, aby sedmohradský krajinský snem vyslal svojich
delegátov na ríšsky snem? Prečo
to bolo dôležité varovanie na adresu uhorského odporu? [ S ]

8

Cesta k vyrovnaniu

Haynau 1849-1851

zastrašovanie a pomsta

ruská pomoc 1849

Bachovo obdobie
1851-1859

absolutistická
jednotná monarchia,
vedúca úloha
v nemeckej jednote

krymská vojna
1853-1856

októbrový diplom 1860
februárový patent 1861
krajinský snem 1861

obmedzený
federalizmus

Provizórium
1861-1865

ústavný
centralizmus

krajinský snem
1866-1867

nastolenie zákonnosti
– prijatie spoločných záležitostí

vyrovnanie
1867

dualistická ústavná monarchia

maďarská légia

úplné odmietnutie
odmietnutie-uznesenie
odmietnutie-podanie

emigrácia

hospodárska a politická únava

pasívny odpor

Deákov veľkonočný článok
Klapkova légia
revízia zákonov z roku 1848
krajná ľavica ľavý stred

„(...) Nespochybňujeme dôležitosť zachovania pevnej
ríše. Veď už aj podanie krajinského snemu z roku 1861
vyhlásilo, že uhorský národ to v žiadnom prípade nechce ohrozovať. Ale podľa
nášho názoru jej pevnú existenciu neslobodno zabezpečovať tak, že sa odsunú
všetky slávnostné zmluvy, zákony a práva, a nimi zabezpečovaná uhorská ústava
by sa nemala pretvoriť úplne podľa vzoru ústavy z 26. februára, ale predovšetkým
so zreteľom na bezpečnosť ríše, čo zohľadňovala aj pragmatica sanctio, sa treba
snažiť o to, aby sa dosiahla tak plná bezpečnosť ríše, ako aj ústavné slobody krajín za riekou Litava (...)
Súbežne s uhorskou ústavou sa zmestí pri spoločnom panovníkovi, spoločnej
obrane aj plná ústavná sloboda krajín za Litavou. Nie sú v protiklade; veríme, že
môžeme stáť vedľa seba bez toho, aby sme sa chceli navzájom absorbovať (pohltiť)...
Rovnako ako krajinský snem roku 1861, aj my môžeme vychádzať jedine
z pragmatica sanctio. Je tam určené spoločenstvo panovníckeho rodu, neoddeliteľné a nerozdeliteľné majetky a z toho prirodzene plynúca spoločná obrana.
Týmto podmienkam Uhorsko vyhovovalo, splnilo (...) svoje obranné povinnosti v najťažších časoch. My nechceme toto ústavné právo obetovať, len preto, lebo
niektoré body nových ústav národov za Litavou znejú ináč; ale vždy budeme pripravení naše zákony zákonnou cestou zosúladiť s bezpečnosťou pevného zachovania ríše, nikdy sa nepostavíme do cesty slobody a ústavného rozvoja krajín
za Litavou.“ (Z veľkonočného článku Deáka, 1865)

francúzskosardínsko-rakúska
vojna 1859
prusko-rakúska
vojna
1866

9

vznik nemeckej a talianskej jednoty

Dajte jednotlivým stĺpčekom v tabuľke názov! Ako
sa menili vonkajšie a vnútorné
faktory, ktoré tlačili vládu a uhorskú vedúcu vrstvu smerom k vyrovnaniu? [ Ú ]

VYROVNANIE
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Sledujte krok za krokom Deákove myšlienky a nakreslite o tom obrázok! Ako sa stavia
Deák k jednote ríše a k aprílovým zákonom? V čom vidno posun oproti skorším stanoviskám?
[Ú]

10

2011.06.09. 13:17

234 / V. Obdobie občianskeho vývoja a modernizácie v Uhorsku (1849–1914)

11
12

Korunovácia Františka Jozefa v budínskom Matejovom chráme
V akej miere bola korunovácia v tomto období symbolickým gestom a v akej miere bola politickým právnym
faktorom? O čom svedčí miesto korunovácie? [ Ú ]

Tablo druhého uhorského zodpovedného ministerstva
Pozrite si tablo prvého ministerstva na 149. strane! Ktoré osobnosti boli členmi už aj prvej vlády? [Ú ]

„Článok z. VIII a § 12 článku III z roku 1847/48, ktorý stanovuje spôsob vzniku zodpovedného ministerstva (vlády), (...) sa mení:
§ 1 Na návrh ministerského predsedu vymenuje jeho ministrov Jeho Výsosť.

ŠTÁTNY A HOSPODÁRSKY
SYSTÉM DUALIZMU
(...)

Článok z. XII O spoločných vzťahoch medzi krajinami uhorskej koruny a ostatnými krajinami pod panovaním Jeho Výsosti a spôsobe ich vybavovania.
§ 1 Tie vzťahy, ktoré jestvujú medzi krajinami uhorskej koruny na jednej strane
a ostatnými krajinami a provinciami Jeho Výsosti na strane druhej, sú založené na
pragmatica sanctio prijatej v 1723: 1, 2. a 3. článku zákona.
§ 8 Jedným z prostriedkov spoločnej obrany vyplývajúcej z pragmatica sanctio
je účelové riadenie zahraničných vecí. Účelové riadenie si vyžaduje vystupovať
spolu v takých zahraničných záležitostiach, ktoré sa týkajú spoločne všetkých krajín pod panovaním Jeho Výsosti. Z toho vyplýva, že diplomatické a obchodné
zastupovanie ríše smerom k zahraničiu a opatrenia potrebné v súvislosti s medzinárodnými zmluvami, po spolupráci s ministerstvami oboch strán, s ich súhlasom
patria medzi úlohy spoločného ministra zahraničných vecí. Medzinárodné zmluvy oznamuje každé ministerstvo vlastnému zákonodarnému zboru. Tieto zahraničné záležitosti teda považuje za spoločné aj Uhorsko, a je pripravené prispieť
k ich nákladom podľa stanovenej miery (...)
§ 10 V (...) oblasti spoločnej obrany sa zakotvujú nasledujúce princípy.

Cisársky trón

13

Aká bola úloha panovníka
v dualistickom štáte? Zohľadnite čo najviac hľadísk! [ Ú ]
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§ 11 Vyplývajúc z ústavných kniežacích práv Jeho Výsosti v oblasti obrany,
všetko, čo sa týka velenia, vnútornej organizácie celej armády, a tak aj uhorskej
armády, uznáva sa ako kompetencia Jeho Výsosti.
§ 12 Ale doplnenie uhorskej armády a právo odvodu, stanovenie podmienok
a služobného času odvodu, takisto umiestnenie vojska, jeho zásobovanie potravinami si vyhradzuje krajina na základe doterajších zákonov cez zákonodarný zbor
a vládu.
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§ 13 Krajina ďalej vyhlasuje, že určenie alebo reorganizácia obranného systému ohľadne Uhorska sa môže vykonať výlučne so súhlasom uhorského snemu
(...). Výdavky na obranu sú (...) spoločné (...)
§ 16 Financie uznáva uhorský snem za spoločné v tej miere, v akej miere sú
spoločné výdavky, ktoré sa venujú na hore uvedené záležitosti. Treba to však chápať tak, že o stanovení všetkých nákladov potrebných na spomínané záležitosti
(...), o ich vyberaní a preložení na potrebné miesto prijmú opatrenia krajinský
snem a zodpovedné ministerstvo Uhorska. (...)
§ 29 (...) Zo strany Uhorska volí uhorský snem zo svojich radov určený počet členov výboru (delegácie), a to z oboch snemovní krajinského snemu. Podobne zvolia aj ostatné krajiny a provincie Jeho Výsosti presne taký počet delegátov.
Počet členov týchto výborov sa určí po dohode oboch strán. Tento počet nesmie
prekročiť z každej strany po 60 (...)

Usporiadajte spoločné a samostatné záležitosti do tabuľky! Aký je význam spoločných
záležitostí? Ako vyriešili ústavnú
kontrolu spoločných záležitostí?
Aké hrozby sa v tom skrývali?
V akej miere je možné považovať
krajinu za ústavnú monarchiu?
V ktorých oblastiach má panovník väčšie právomoci? [ Ú ]

§ 34 Tieto dva výbory na spoločnom zasadaní nemôžu rokovať, ale oba oznámia svoje stanoviská a uznesenia písomne a rovnako písomne sa budú snažiť
v prípade rozporných názorov podať vysvetlenie (...)
§ 35 Keby sa pomocou takýchto písomných odkazov nepodarilo zjednotiť názory oboch výborov, vtedy usporiadajú výbory spoločné zasadanie, ale výlučne
v záujme jednoduchého hlasovania. (...) Uznesenie sa vždy prijíma absolútnou
väčšinou. (...)“ (Zo zákonov z roku 1867)

RAKÚSKO

horná
snemovňa

3 členov
delegácie

zodpovedná vláda
spoločné záležitosti

ministri

financie na pokrytie
spoločných záležitostí

rezorty

ostatné
rezorty

riadenie, velenie

Landwehr

cisárska
a kráľovská
armáda
(K. u. K.)

župy

hlavní župani,
podžupani

kvóta
70%

vymenovanie
bánska
vláda

domobrana

provincie

príspevok

chorvátsky sabor

zodpovedná vláda
ministri

zahraničné
veci

obrana

40 poslancov

vnútro

60

vzdelávania

60

dolná
snemovňa

bán

poslanecká
snemovňa

právo predbežného
posväcovania

krajinský snem

vnútro
vzdelávanie
obrana
financie

dekrétmi

možnosť vládnutia

kráľ

spoločný panovník

ríšsky snem
snemovňa
pánov

spoločné colné hranice
spoločná mena
slobodný pohyb
kapitálu a pracovných síl

UHORSKO

cisár

14

30%

chorvátske
župy
hlavný župan,
podžupan

príspevok

15

Štruktúra dualizmu
V akej miere boli samostatné dve časti ríše? Ako sa dve časti spájajú? Analyzujte úlohu panovníka a otázku ústavnej kontroly spoločných záležitostí! V akej miere fungovala rakúsko-uhorská monarchia ako jednotný hospodársky celok! [ Ú ]
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„§ 53 Čo sa týka štátneho dlhu, prísne právne vzaté Uhorsko ako ústavnú krajinu nezaťažujú tie dlhy, ktoré vznikli bez zákonného súhlasu krajiny.
§ 55 (Ale) krajina je pripravená prevziať na seba časť bremena štátneho dlhu,
a rokovať o tom aj s ďalšími krajinami Jeho Výsosti ako so slobodnými národmi.
Čl. XIV O pomere, v ktorom krajiny uhorskej koruny (...) budú odteraz znášať
bremená spoločných štátnych záležitostí uznávaných v pragmatica sanctio.
§ 1 Pomer sa stanovuje pre krajiny uhorskej koruny na 30%, na ostatné krajiny
Jeho Výsosti na 70%.
§ 2.2 Tento podiel príspevku zostáva v platnosti takisto podľa dohody medzi
krajinami uhorskej koruny a ostatnými krajinami Jeho Výsosti 10 rokov, a to od
1. januára 1868 do 31. decembra 1877.

16

Uhorská karikatúra hospodárskeho
vyrovnania
Ako zmýšľa karikaturista o hospodárstve ríše? Aký
problém vyzdvihuje karikatúra? Ktoré problémy sú všeobecné a ktoré súvisia so spoluprácou
oboch častí ríše? [ Ú ]

§ 1 Štátne územie oboch strán tvorí na obdobie spojenectva a v zmysle spojenectva jedno colné a obchodné územie, ktoré obklopuje spoločná colná hranica.
§ 11 Daň zo soli a tabaku, ďalej tie nepriame dane, ktoré majú vplyv na priemyselnú výrobu, menovite dane z pálenky, piva a cukru, sa stanovujú v priebehu
platnosti tejto dohody podľa rovnakých zákonov a správnych nariadení.
§ 12 Rakúske peniaze, kým sa zákonne nezmenia, zostanú spoločné...
§ 13 Obe strany vyjadrujú pripravenosť zaviesť na území oboch krajín rovnaké
miery dĺžky a hmotnosti. (...)
§ 18 Pošta a ďalekopis na území oboch krajín sa budú riadiť a spravovať osobitne, ale ak si to bude vyžadovať obrat, tak podľa spoločných zásad...
§ 22 Táto colná a obchodná únia vstupuje do platnosti v deň jej vyhlásenia
a zostáva v platnosti 10 rokov, (...)“ (Zo zákonov z roku 1867)
V ktorých oblastiach financií a hospodárstva sa vytvorila spolupráca a v ktorých
bola zachovaná samostatnosť? Aký je základný rozdiel medzi politickým a hospodárskym vyrovnaním? V akej miere sa podarilo zladiť požiadavky samostatného riadenia hospodárstva a hospodárskej jednoty? [ Ú ]

17

Hľadiská

Čl. XVI O colnom a obchodnom spojenectve medzi krajinami uhorskej koruny a ostatnými krajinami Jeho Výsosti.

Pri hodnotení vyrovnania nedosiahla zhodu celá uhorská vedúca vrstva a verejná mienka ani roku 1861, ani
roku 1867, ani neskôr. Otázka je, či bolo reálne začať znovu revolúciu a boj za slobodu, a či to vedúce skupiny uhorskej spoločnosti chceli. Krajina odmietala cudzí absolutistický režim, ale aj Kossuthov kult medzi masami naznačoval, že bola by stačila iba iskra.
Medzinárodná politika a posudzovanie Rakúska (ako dôležitého faktora mocenskej rovnováhy) sa však od
roku 1849 nemenili. Statkári a najmä príslušníci inteligencie nevládali ďalej pokračovať v pasívnom odpore.
Boli reálne obavy, že čoraz viac ľudí si uzavrie svoje vyrovnanie s mocou, čo by bolo znížilo šance na politické
rokovania. Niekdajšia šľachta sa domnievala, že roku 1848 vzala na seba dosť obetí. Ďalšie ústupky v záujme
získania más sa už od nej nedali očakávať. Urbárne súdne procesy po oslobodení poddaných pritom nieže vyvolali jednotu, ale naopak, spôsobovali rozpory medzi statkármi a roľníkmi.

Prediskutujte problém z pohľadu túžob a možností! Čo všetko malo vplyv pri zoradení a hodnotení faktov v prípade
oboch možností? [ S ]

18

Kossuthov otvorený list z emigrácie Deákovi
Vysvetlite otvorený list ako politický žáner! [ Ú ]
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„Priateľ môj!
Dovoľ mi toto oslovenie v mene spomienok na minulosť, ktorá zostáva svätá napriek horkosti vyhnanstva i pod ťarchou vlasteneckého
i rodinného smútku.
My sme boli nielen vyznávačmi rovnakých zásad, ale aj priateľmi,
v najšľachetnejšom zmysle slova v našich najkrajších mužských rokoch, keď sme kráčali rovnakým smerom po chodníku vlasteneckých
povinností (...)
Akiste sa nemýlim, keď tvrdím, že obrovský a bezprecedentný
vplyv, ktorý máš na rozhodnutia národa, je výsledkom toho stanoviska, ktoré si zaujal roku 1861. A zrejme sa nemýlim, keď tvrdím, že
kľúč k nesmiernej morálnej moci, ktorú máš v rukách, tkvie v tom,
že spontánnosť neskazeného ľudu sa naďalej domnieva, že Ty, vodca
znovuzískania národných práv mierovou cestou, stojíš na právnych
základoch z roku 1861.
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Pričom už na nich dávno nestojíš. Zo stanoviska znovuzískania práv si sa dostal na šmykľavú pôdu zrieknutia sa práv. (...) Čoho sa možno ešte vzdať z tých
práv, ktoré tvoria podstatu a garancie ústavnej štátnej existencie (...)
Uhorská armáda sa degraduje na doplnkovú časť rakúskej ríšskej armády,
a nielen jej organizácia a velenie, ale aj nasadenie bolo odňaté z kompetencií
uhorského ministerstva, a je daná k dispozícii ríšskej vláde, ktorá nie je zodpovedná uhorskému krajinskému snemu. (...)
Ja v tom vidím smrť národa; a keďže to vidím, považujem za svoju povinnosť
prerušiť mlčanie; nie preto, aby som viedol diskusiu, ale preto, aby som Ťa v mene
Boha, vlasti a potomkov vyzval (...) Neprenes národ k bodu, na ktorom už nemôže
byť tvorcom svojho osudu (...) Neveď našu vlasť k takým obetiam, ktoré nás zbavia
aj nádeje!
Viem, že úloha Cassandry je nevďačná. Ale Ty zváž, že Cassandra mala pravdu!“ (Kossuthov otvorený list Deákovi – tzv. „Cassandrovský list“, 1867)

237

Pri akej príležitosti napísal
Kossuth tento list? Čím odôvodňuje to, že sa obracia na Deáka týmto listom? Vymenujte jeho
všeobecné výhrady voči plánovanému vyrovnaniu! Ktoré konkrétne veci považuje za neprijateľné a prečo práve tieto? Oddeľte v liste časti, ktoré oslovujú Deáka ako politika a Deáka ako človeka! [ Ú ]

19

Hľadiská

Jednou z obetí politického zápasu okolo vyrovnania bol László Teleki. Vynikajúcu osobnosť emigrácie zajali v Drážďanoch v decembri 1860. Saské úrady ho vydali Viedni. Väzňa predviedli pred Františka Jozefa a po tajuplnom panovníckom výsluchu ho prepustili na slobodu. Teleki tak mohol kandidovať vo voľbách a stal sa vodcom strany, radikálnejšej strany uznesenia. Jeho druhmi boli osobnosti spojené aj s emigráciou – Kálmán Tisza,
Frigyes Podmaniczky, ktorí však boli oveľa opatrnejší. Teleki musel prísť na to, že domáci činitelia nechcú odporovať do krajnosti. K zaváhaniu tejto strany prispelo aj to, že pred otvorením zasadania krajinského snemu prišiel
Kossuthov odkaz, že vojna zatiaľ nebude, aby teda neschválili unáhlené kroky. V noci pred rozhodujúcim hlasovaním Teleki spáchal samovraždu.

V akej miere vyjadruje tragický osud Telekiho dilemu tej doby? Prediskutujte, či v Telekiho čine zohrávalo úlohu, že
dlho bol v emigrácii! V súvislosti s Telekiho smrťou sa hovorilo aj o možnej politickej vražde. Prediskutujte, komu
prospievala a komu neprospievala Telekiho náhla smrť! [ S ]

20
21

„Povrávalo sa, že gr. László Teleki sa ráno zastrelil, a že nikto nevie, aká mohla
byť príčina jeho samovraždy. Jeho mŕtvolu našli napoly oblečenú v pracovni na
dlážke, vedľa neho ležala pištoľ. Okamžite som išiel do Telekiho bytu. (...)
V čase boja za slobodu som neraz videl mŕtvoly, padnutých ľudí, a spozoroval
som, že tí, ktorých trafí guľka spredu, padnú na tvár, a ktorých trafí odzadu, padnú
na chrbát. Má to svoje fyzické príčiny, ktoré dokazujú skúsenosti. Teleki však, hoci
ho guľka trafila spredu, ležal na chrbte (...)
Vcelku sa skôr zdalo, že smrť zapríčinila cudzia ruka, nie jeho vlastná. Ale
nenašli žiadnu stopu, že by tu bol niekto chodil, dokonca, čo je ešte zvláštnejšie:
v smrteľnom tichu noci nikto nepočul výstrel. Na mňa urobili tieto okolnosti dojem, že Teleki zomrel za svoje princípy, ako obeť politickej vraždy. (...)
Udali ešte ďalšie dve príčiny Telekiho smrti. Obe prišli zhora. Podaktorí povedali, že Teleki napísal list Kossuthovi a prisľúbil, že v Uhorsku vytvorí revolučnú
náladu. Tento list rakúska polícia odhalila a odovzdala cisárovi, cisár zasa údajne poslal list späť Telekimu aj so svojou pečaťou. Toto malo donútiť Telekiho, aby
spáchal samovraždu, lebo videl, že je ohrozená jeho česť, že cisár mu robí výčitky [Telekiho prepustili na čestné slovo, že nebude organizovať hnutie]. Iný, možno pravdepodobnejší predpoklad je ten, že sa stal obeťou takzvaného amerického súboja, v ktorom porazená strana sa musí zabiť sama. Súperom mal byť generál
Benedek, ktorý vo svojom rozkaze pre rakúsku armádu v Taliansku nazval uhorských magnátov zbabelými, preto proti nemu zverejnili títo magnáti článok v novinách a jeho samotného vyzvali na súboj. Benedek si z podpísaných údajne zvolil za súpera Telekiho a osud sa otočil proti Telekimu.“ (Dániel Kászonyi: Štyri obdobia Uhorska, 1868)
Aký je názor autora na Telekiho smrť? Zistite na základe textu politické zameranie autora! [ S ]
Fotografia Lászlóa Telekiho po jeho úmrtí. Šokujúca fotografia ukazuje na začiatky uhorskej kriminológie. Poloha mŕtveho tela a zbrane dodnes vyvolávajú rôzne pochybnosti
Napíšte rôznymi spôsobmi poslednú vetu textu pod obrázkom tak, aby bol v texte
už aj náznak názoru! Umiestnite tu aj konštatovanie v učebnici! [ S ]
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35. Národnostná otázka v rokoch 1849–1868
OBDOBIE ZBLIŽOVANIA SA Počas revolúcie sa
takmer všade obrátili vedúce vrstvy národností proti
uhorskej vláde. Na základe sľubov dvora videli možnosť na uskutočnenie svojich národných cieľov na
strane dynastie. Cisárska vláda však – potom, čo získala moc späť – nedodržala významnú časť svojich
sľubov. V zmysle olomouckej ústavy nemohli vytvoriť samostatné provincie, ale nedostali ani autonómiu.
Tam, kde sa to predsa uskutočnilo (srbská Vojvodina,
Temešský banát), moc držala pevne v rukách viedenská vláda.
V období neoabsolutizmu rovnako utláčali Maďarov ako príslušníkov národností. Známe hodnotenie,
podľa ktorého „národnosti dostali za odmenu to, čo
Maďari za trest“, je však mylné. Postavenie národností
v Uhorsku po roku 1849 bolo priaznivejšie z ich národného hľadiska. Zbavili sa na jednej strane nebezpečných maďarských národnoštátnych snáh. Na strane
druhej získali v neoabsolutizme významné pozície vo
verejnej správe, ktorú predtým držala v rukách maďarská šľachta. Týmto sa urýchlil proces, ktorý sa začal
v období revolúcie: rozšírenie národného povedomia
aj v národnostných masách, čím vzrástla sila a vplyv
národnostných vodcov.
Spoločný útlak v období absolutizmu a nesplnené sľuby dvora posilňovali v oboch stranách snahu
o zbližovanie sa. Tieto pokusy sa však vyčerpali v novinových článkoch napísaných v priateľskom tóne, či
v priateľských stretnutiach. Chýbali skutočné vzájomné ústupky. Maďarská strana stála naďalej na základe
jednotného národného štátu, ale ani národnostní vodcovia sa nevzdávali svojich požiadaviek smerujúcich
k samostatnosti.
Zložitosť zbližovania medzi dvoma stranami dokazuje krajinský snem roku 1861, na ktorom bolo možné vyjadriť stanoviská. Pred voľbami do krajinského
snemu mohli národnosti zvolávať zhromaždenia, na
ktorých Slováci a Srbi žiadali územnú autonómiu,
kým Rumuni odmietali úniu Uhorska a Sedmohradska. Krajinský snem na riešenie týchto otázok založil
komisiu na čele s Józsefom Eötvösom. Komisia plánovala poskytnúť široké práva v oblasti používania
jazyka. Počas diskusie vyšlo najavo, že stanoviská sa
nezbližujú. Národnosti sa nezriekli požiadavky autonómie a Maďari zasa koncepcie jednotného národného štátu.
NÁVRH NA RIEŠENIE Kossuth pri hľadaní príčin porážky revolúcie a možností nového začiatku vypracoval návrh na riešenie národnostnej otázky. Jeho predstavy sa vzťahovali na celý región, pretože chcel vytvoriť štátne spojenectvo podunajských národov
(Podunajská konfederácia), ale chcel vyriešiť aj problémy menšín v Uhorsku. Oproti oficiálnemu maďarskému stanovisku Kossuth urobil významné ústupky. Uznal samostatnosť Chorvátska a ohľadom samostatností Sedmohradska navrhoval ľudové hlasovanie.
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Namiesto širokej územnej autonómie chcel pre národnosti umožniť vytvorenie politických a kultúrnych
samosprávnych orgánov nezávislých od územia.
Veľ ká väčšina maďarskej vedúcej vrstvy tieto
predstavy odmietla, pretože mohli zabrániť vzniku
maďarského národného štátu, respektíve by boli priniesli rozdelenie moci medzi maďarskými a národnostnými vodcami. Vedúci predstavitelia národností
označovali ústupky za nedostatočné.
Kossuthova predstava mala napriek tomu veľký politický vplyv. Na rozdiel od pôvodnej Kossuthovej snahy predloha v podstate vyjasnila v maďarskej vedúcej vrstve, že skutočnou alternatívou nie je nezávislý
maďarský národný štát, alebo vyrovnanie s dynastiou
a Rakúskom. Vybrať si treba medzi spojenectvom so
susednými národmi a štátmi, alebo s Rakúskom.
Alternatíva vyrovnania buď s národnosťami alebo
s ríšou bola jednoznačná pri zvolávaní sedmohradského snemu (1863). V snahe pritlačiť Maďarov,
Schmerling zmenil volebné zákony z roku 1848. Znížil cenzus, aby si mohli Rumuni uplatniť svoju početnú prevahu. Maďarskí poslanci označili sedmohradský snem za nezákonný a bojkotovali ho, ale za účasti
Sasov a Rumunov sa podarilo vyslať zástupcov Sedmohradska na ríšsky snem, kde schválili politickú
a náboženskú rovnoprávnosť Rumunov.
NÁRODNOSTNÝ ZÁKON Z ROKU 1868 Po vyrovnaní mohla maďarská vedúca vrstva pokračovať
v budovaní národného štátu. Postavenie národností
upravili v osobitnom zákone (1868:XLIV.čl.). Výbor
krajinského snemu, ktorý pripravoval zákon, stál na
princípe jednotného národného štátu a odmietal
územnú autonómiu a kolektívne práva národností.
Predkladateľovi návrhu zákona, ministrovi náboženstva a školstva Józsefovi Eötvösovi sa však za Deákovej podpory podarilo presadiť voči rastúcemu odporu poslancov národnostné práva spočívajúce na
individuálnych slobodách. Predovšetkým išlo o široké používanie materinského jazyka. V oblastiach
so zmiešaným obyvateľstvom zabezpečili používanie
materinského jazyka v úradnom styku pre tie národnosti, ktorých pomer dosiahol 20%. Na súdoch dolného a stredného stupňa mohli hovoriť materinským
jazykom. Na základnom a strednom stupni povolili
národnostné školy, dokonca ich udržiavanie bolo
tiež úlohou štátu. Na základe zákona o spolčovaní
sa mohli vytvoriť svoje spolky aj národnosti, založiť
finančné fondy, ak sa tie nesnažili o podkopanie štátnej celistvosti.
Zákon neuspokojil národnosti. V medzinárodnom
porovnaní však obstál: v období národných štátov je
jeho liberalizmus jednoznačný oproti západoeurópskym, tobôž oproti východoeurópskym riešeniam.
CHORVÁTSKO-UHORSKÉ VYROVNANIE (1868) Verejné právo v Uhorsku uznávalo ako politický národ
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jedine Chorvátov. Aj v rámcoch meštianskeho štátu
ponechali územnú autonómiu provincie (1868:XLII.
čl.). Chorvátska autonómia bola široká. Chorvátsko sa
spojilo so Slavónskom a pohraničným územím. Takto
vzniknuté Chorvátsko malo vlastný krajinský snem,
ktorý vysielal poslancov do uhorského krajinského
snemu. Jazykom chorvátskeho snemu i vlády sa stala
chorvátčina.
Na čele výkonnej moci stál bán, ktorého navrhol uhorský predseda vlády a schvaľoval panovník.
Do právomocí chorvátskej vlády patrila verejná správa, spravodlivosť i školstvo.
Hoci chorvátsko-uhorské vyrovnanie považovali
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mnohé národy (napr. Íri) za vzor, chorvátska vedúca
vrstva sa snažila v rámci Habsburskej ríše o úplnú
samostatnosť. Zákon o vyrovnaní prijal chorvátsky snem až po niekoľkých pokusoch a po výrazných hospodárskych a finančných podporách
z Uhorska.
Konflikty vyostrovala otázka mesta Fiume (Rijeka).
Talianske prístavné mesto patrilo od čias Márie Terézie k Uhorsku, ale si na neho robili nárok aj Chorváti. Uhorská vláda považovala za dôležité zabezpečiť
si morský prístav, ale v tejto otázke sa nedokázali dohodnúť. Mesto sa dostalo pod uhorskú správu a jeho
oficiálnym jazykom sa stala taliančina.

Archív
„Keďže je povstanie v Uhorsku a Sedmohradsku úplne porazené, rumunská domobrana, ktorá sa tak ochotne postavila na ochranu zákonnej vlády,
je teraz už zbytočná. Roľníci budú zamestnaní prácou okolo domu
a hospodárstva, aby napravili škody z vojny a nemuseli hladovať.
Týmto teda rozpúšťam celú domobranu a vyslovujem vďaku a uznanie (...) vodcom tejto domobrany, ako aj jednotlivcom za všetko, čo
vykonali. (...)
OBDOBIE ZBLIŽOVANIA SA

Podľa mojej vyhlášky z 11. augusta t.r. vydanej v Bystrici vo veci
odovzdávania zbraní oznamujem, že za prevzatie každej zbrane bude
vydané potvrdenie.“ (Nariadenie cisárskeho správcu Sedmohradska,
2. september 1849)
Ako píše prameň o rumunskom hnutí? Odhaľte skutočný obsah za
kvetnatou rečou! Ako sa zmenil význam národností v očiach vlády
po potlačení revolúcie? [ Ú ]

„Na základe skutočného bratstva a rovnosti začnite vychovávať
nové pokolenie, a tak národy Uhorska budú bratia a nie vzájomní nepriatelia. (...)“ (Klužské noviny, 1850)
„S národmi žijúcimi spolu s nami v jednej vlasti sme spojení (...)
všetci sme povinní byť voči sebe trpezliví a šetrní.“ (Klužský hlásnik,
1856)
Akým tónom píše sedmohradská tlač o národnostnej otázke? Prečo? [ Ú ]

systém neoabsolutizmu

národnosti

výhodnejšia situácia
ako predtým
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1

V akom svetle ukazuje národnostnú
politiku karikaturista útlak? Akými prostriedkami vyjadruje svoj postoj? Aké ďalšie
súvislosti má táto otázka? Pripravte ku karikatúre text! [ S ]

2
3

zbližovanie
bez konkrétností

otvorený útlak

zatlačenie Maďarov

otvorený absolutizmus

menšie ústupky

sklamanie

nové úrady

olomoucká ústava

Uhorská karikatúra o národnostnej politike neoabsolutizmu

Maďari

menej výhodná situácia
ako predtým

Národnostná otázka v období neoabsolutizmu
Aké zmeny sa rysovali v tomto období vo
vzťahoch medzi Maďarmi a národnosťami? Aké činitele prispeli k tejto situácii? [ Ú ]
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Aký model štátneho zariadenia načrtol Kossuth? Proti akým snahám znamená riešenie citovaný úryvok? Ako odôvodňuje Kossuth to, že úspešné
môže byť iba ním načrtnuté riešenie? Aký je rozdiel medzi týmto návrhom a stanoviskom uhorského vedenia v roku 1848? [ Ú ]

„Sú krajiny, kde ich obyvatelia hovoria rôznymi jazykmi a teda patria k rôznym rasám, alebo ako sa to
tiež hovorieva, národnostiam, ale buď bývajú zmiešane s inými národnosťami, alebo síce v menšej či väčšej mase, ale na území štátu prírodou i historicky delimitovanom. Čo urobíte v záujme národností? Rozdelíte teritórium štátu podľa jazykov? To je nemožné buď prakticky, lebo žijú zmiešane s inými národnosťami, alebo je nemožné rozdeliť štát bez porušenia bezpečnosti ostatných občanov. (...) Čo
budú teda robiť viacjazyční národnostní obyvatelia v záujme zabezpečenia a rozvíjania svojich národnostných záujmov? To budú robiť, čo robia pre zabezpečenie a rozvoj svojich náboženských záujmov. Spoja sa. (...) Teda občania patriaci k jednej národnosti v záujme svojich národnostných cieľov sa spolčia, vytvoria
spoločnosť podľa obcí, cez poslancov založia aj obvodné spolky a obvody spoja
do národného spolku; budú mať takú štruktúru, ktorá sa im páči; zvolia si národného pohlavára, nazvú ho vojvodom, hospodárom, ako sa im páči; spoja, ak sa
im bude chcieť, so svojimi národnými spolkami aj svoju cirkev i školy; urobia pre
seba pravidlá, budú podľa nich spravovať svoje spolky, teda sa budú starať o rozvoj kolektívnych a morálnych záujmov, ktorých súhrn nazývame „národnosťou“.
(...) Takto treba, takto je možné uplatniť národnostné záujmy v oblasti individuálnych práv na celospoločenskej úrovni. (...) Tento princíp sa bude uplatňovať tak
pre maďarskú národnosť, ako aj pre ostatné národnosti, ani jedna z nich nebude
mať najmenšiu výsadu a vláda ako taká nebude podporovať žiadnu na úkor ostatných alebo jednej z nich. A keď vláda, krajinský snem, župa či obec bude potrebovať úradný jazyk, v tejto oblasti sa hore uvedený princíp uplatní takým spôsobom, že všade sa rozhodne väčšina, v akom jazyku sa majú viesť veci verejné, pričom právo menšiny by nebolo porušované.“ (Kossuthov návrh ústavy, ktorý vypracoval v Turecku roku 1851)

Čím odôvodňoval Kossuth
potrebu vytvorenia podunajskej konfederácie? Prečo
s tým nesúhlasili ani maďarskí,
ani národnostní vodcovia? [ S ]

„Každý dolnodunajský národ, keby sa mu aj podarilo zozbierať príbuzných žijúcich teraz inde, by mohol tvoriť nanajvýš iba druhoradý štát, ktorého nezávislosť
by bola neustále ohrozená a ktorý by bol nutne podriadený cudzím vplyvom. Ale
keby Maďari, južní Slovania a Rumuni tento plán podporili, mohli by tvoriť bohatý
a obrovský štát s 30 miliónmi obyvateľov, ktorý by zavážil v Európe.
Jednota, porozumenie, bratstvo medzi Maďarmi, Slovanmi a Rumunmi! Hľa, to
je moja najhorúcejšia túžba, najúprimnejšia rada! Hľa, usmievavá budúcnosť pre
nás všetkých!“ (Kossuthov plán Podunajskej konfederácie, 1862)

NÁVRH NA RIEŠENIE

5

Hlavička novín L´Alleanza. V týchto talianskych novinách vyšiel Kossuthov
plán na vytvorenie podunajskej konfederácie (bez povolenia autora)
Prečo vyšiel návrh v talianskych novinách? Z akých
dôvodov odkladal zverejnenie
svojich návrhov Kossuth? [ Ú ]
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7

štátny jazyk

politický národ

zákonodarstvo

Maďari

Rumuni

Rusíni
Nemci

Slováci

Srbi

Chorváti

majú individuálne práva
kolektívne práva

8

„Keďže všetci občania Uhorska tvoria aj podľa zásad ústavy z politického hľadiska jeden národ, nedeliteľný a jednotný maďarský národ, ktorého rovnoprávnym členom je každý občan, nech patrí k akejkoľvek národnosti; táto rovnoprávnosť môže spadať pod osobitné pravidlá (...) len v tom ohľade, ako si to
jednota krajiny, praktický význam vlády a verejnej správy a presné zistenie pravdy vyžaduje; plná rovnoprávnosť občanov zostáva v každej inej súvislosti ucelená, v oblasti úradného používania rôznych jazykov budú platiť nasledujúce pravidlá:
§ 1 Súc v dôsledku politickej jednoty národa štátnym jazykom maďarský jazyk,
rokovacím jazykom krajinského snemu je naďalej maďarský jazyk; zákony sa tvoria v maďarčine, ale sa vydávajú v overenom preklade v jazyku každej národnosti žijúcej na území krajiny (...)
§ 3 Na župných, mestských, obecných zhromaždeniach môžu všetci, ktorí
majú právo prehovoriť, môžu to urobiť po maďarsky alebo vo svojom materinskom
jazyku, ak nie je maďarský.
§ 6 Úradníci župy, mesta a obce na území, kde pôsobia, používajú v styku
s obcami, náboženskými jednotami, spolkami, inštitúciami a súkromnými osobami podľa možnosti ich materinský jazyk (...)
§ 8 Sudca vybaví sťažnosť či žiadosť v jazyku sťažnosti či žiadosti; výsluch,
vypočúvanie svedka, iné sudcovské úkony (...) vykonáva v jazyku sporných strán
či vypočúvanej osoby (...)
§ 14 Cirkevné zbory určujú (...) vo svojich školách jazyk výučby ľubovoľne.
NÁRODNOSTNÝ ZÁKON
Z ROKU 1868

Pojem politického národa
Určte pomocou kresby obsah tohto pojmu! Porovnajte
to so západoeurópskym (napr.
francúzskym) poňatím pojmu
politického národa! [ Ú ]
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§ 17 Štát je povinný (...) v štátnych školských inštitúciách sa podľa možnosti postarať o to, aby občania vlasti ktorejkoľvek národnosti, žijúci vo väčšej mase
spolu sa mohli vzdelávať v blízkosti územia, kde bývajú, v materinskom jazyku až
po vyššiu akademickú výučbu. (...)
§ 26 Rovnako ako doteraz, aj odteraz majú právo všetci občania krajiny, aj
všetky obce, cirkvi, náboženské obce z vlastných síl alebo spoločnými silami založiť školy najnižšieho, stredného i vysokého stupňa. S týmto cieľom, a pri zakladaní iných inštitúcií na rozvoj jazyka, umenia, vedy, hospodárstva, priemyslu
a obchodu môžu jednotliví občania v rámcoch, ktoré stanovuje zákon, vytvárať
spolky a tvoriť stanovy, môžu postupovať podľa vládou schválených zákonov, založiť finančné fondy, ktoré môžu rovnako pod dozorom štátnej vlády použiť na
zákonné potreby národnosti.“ (Z národnostného zákona, 1868)

„Potom, čo Chorvátsko a Slavónia patrili tak právne, ako
aj skutočne celé stáročia k svätoštefanskej korune, (...)
uzavreli nasledujúcu dohodu: (...)
§ 5 Okrem predmetov, ktoré sú medzi krajinami koruny Svätého Štefana
a ostatnými krajinami Jeho Výsosti spoločné, alebo sa majú vybavovať po vzájomnom súhlase, sú aj iné záležitosti, ktoré zaujímajú spoločne Uhorsko, Chorvátsko,
Slavóniu a Dalmátsko, a ktoré si vyžadujú, aby všetky krajiny uhorskej koruny
dosiahli dohodu (...)
§ 43 Vo všetkých záležitostiach, ktoré sú vyznačené v zákone 1867:XII. a v tejto dohode ohľadne všetkých krajín uhorskej koruny ako spoločné, (...) výkonnú moc vykonáva aj v Chorvátsku, Slavónii a Dalmátsku centrálna vláda sídliaca
v Pešť-Budíne (...)
§ 47 Vo všetkých záležitostiach, ktoré v tejto dohode nie sú vyhradené pre spoločný krajinský snem a ústrednej vláde, Chorvátsko, Slavónia a Dalmátsko majú
tak v oblasti zákonodarstva, ako aj výkonnej moci plnú samosprávnosť (autonómiu).
§ 48 Samosprávne právo Chorvátska, Slavónie a Dalmátska rovnako v zákonodarnej i výkonnej oblasti platí pre všetky vnútorné, náboženské, školské a justičné
záležitosti, vrátane námorných, a to na každej úrovni. (...)
§ 50 Na čele autonómnej krajinskej vlády v Chorvátsku, Slavónii a Dalmátsku
stojí bán, ktorý je zodpovedný chorvátsko-slavónsko-dalmátskemu krajinskému
snemu.
§ 51 Chorvátskeho-slavónskeho-dalmátskeho bána na odporúčanie a so súhlasom spoločného uhorského predsedu vlády vymenuje Jeho cisárska a apoštolská
kráľovská Výsosť. (...)
§ 57 Na území Chorvátska a Slavónie je stanovený ako úradný jazyk spoločných vládnych orgánov chorvátsky jazyk (...)
§ 61 Chorvátsko, Slavónia a Dalmátsko v rámci svojich hraníc a vo vnútorných
záležitostiach môžu používať svoje spojené farby a znak, s priloženou svätoštefanskou korunou.“ (Z chorvátsko-uhorského vyrovnania, XXX. zákon z roku 1868)
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Nájdite v zákone praktické dôsledky princípu jedného politického národa! Prečo
bolo potrebné vysvetlenie tohto
pojmu? Ktoré práva sa zabezpečovali pre národnosti? Na akom
teoretickom základe a do akej
miery zabezpečili slobodu národnostného bytia? Ako sa snažil
zákon vyriešiť problém území so
zmiešaným obyvateľstvom? [ Ú ]

9

CHORVÁTSKO-UHORSKÉ
VYROVNANIE (1868)

Národnosť
Chorváti
Srbi
Nemci
Maďari
Rumuni
Slováci
Iné
Spolu

ETNICKÉ ZLOŽENIE CHORVÁTSKA (1850–1910)
1850
1910
Pohraničná
Chorvátsko
Chorvátsko
oblasť
obyvateľstvo
% obyvateľstvo %
obyvateľstvo
%
625 000
72
480 400
50
1 638 000
62
222 000
26
310 900
32
644 000
25
7 900
1
37 800
4
134 000
5
5 700
0,4
4 900
0,4
105 900
4
–
–
113 700
12
–
–
1 100
0,1
8 800
1
21 600
1
6 600
0,5
1 000
0,1
76 100
3
868 600
100
957 500
100
2 619 600
100

Aká bola podstata etnických zmien? Aké príčiny sa tiahnu za zmenami etnických
údajov? Aké ďalšie činitele zohrávali úlohu v týchto zmenách? [ Ú ]
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Uhorská karikatúra o chorvátskouhorskom vyrovnaní. Dievča symbolizujúce Uhorsko bije po ruke chorvátskeho chlapčeka, ktorý siaha po jabĺčku (Fiume-Rijeka)

10

Aký je pomer medzi dvoma
krajinami podľa karikaturistu? Ktoré elementy tohto vzťahu
vyzdvihuje a zosmiešňuje autor?
[Ú]
V ktorých oblastiach je
Chorvátsko samostatné a
v ktorých nie? Čím odôvodňuje zákon osobitný štatút Chorvátov? Porovnajte to s požiadavkami ostatných národností! [ S ]

11

Fiume-Rijeka, niekdajšie dalmatínskotalianske mesto, na ktoré si robilo nárok aj Chorvátsko aj Uhorsko

12

Pod akou zámienkou si robili
nárok na mesto Uhorsko i Chorvátsko? [ S ]

13
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Hľadiská
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Plán na spojenie podunajských národov sa vyskytol v mnohých protirakúskych a protiruských hnutiach
v priebehu 19. storočia (talianske hnutie za jednotu, poľská emigrácia). Podstatným prvkom týchto plánov bolo
to, že mocenskú úlohu, ktorú zastáva Habsburská ríša, teda aj pre veľmoci dôležitú európsku rovnováhu, v prvom rade proti Ruskej ríši, možno zabezpečiť aj iným spôsobom.
Tieto plány sa – okrem mocenských príčin – neuskutočnili preto, lebo ich autori chceli spojiť novú jednotu
s pozdvihnutím svojho národa na úkor rivalov. Napríklad ako Rumun Balcescu, ktorý chcel spojiť Rumunov
žijúcich v Sedmohradsku a Uhorsku.

„V každom prípade osobité vzťahy krajín, ktoré ležia medzi Karpatmi a Dunajom, Čiernym morom a Jadranským morom výrazne sťažovali vznik jednotného
štátu, predsa je želateľné, aby historické štáty na týchto územiach vstúpili do spojenectva, ktoré by sa mohlo nazývať „podunajskou federáciou“.
Základom nového právneho poriadku v podunajských provinciách by bol slobodný súhlas jednotlivých národov, či už na základe zákonodarného zhromaždenia, alebo všeobecným hlasovaním. Tak napríklad obyvatelia Sedmohradska by
mohli rozhodnúť všeobecým hlasovaním, či má byť ich vlasť spojená s Uhorskom,
alebo nech je spojená iba politicky a vo verejnej správe nech zostane samostatná,
alebo nakoniec nech je iba v únii s Uhorskom a s ostatnými spojeneckými štátmi
ako autonómny štát, na základe plnej rovnoprávnosti (...)
V prípade, keby sa východná otázka vyriešila nezávislosťou kresťanských
národov, želám si, aby Srbsko a ostatné južnoslovanské štáty takisto vstúpili do
podunajskej federácie, ktorá by v tomto prípade siahala od Karpát po Balkán,
a pozostávalo by: z Uhorska, Sedmohradska, Rumunska, Chorvátska a prípadne
z provincií pripojených k Srbsku.
Zmluvu o federácii by pripravil zákonodarný zbor, pričom by zohľadnil isté
zásady, okrem iných tieto:
1. Spoločnými záležitosťami by boli: obrana federatívneho územia, zahraničná
politika, zahraničné zastúpenie, obchodný systém, vrátane obchodných zákonov,
clá, hlavné dopravné trasy, peniaze, váhy, miery.
2. Všetko, čo sa vzťahuje na suchozemské a námorné vojenské sily, hrady a vojenské prístavy by riadil federálny úrad.
3. Jednotlivé štáty federácie by v zahraničných dvoroch nemali osobitných zástupcov, federálna diplomacia bude jednotná a spoločná.
4. Spoločné budú colné záležitosti, ktorých príjem sa rozdelí medzi jednotlivými štátmi tak, ako to určí zákonodarné zhromaždenie. Obchodné zákony budú
spoločné. Jedna mena, jedny váhy, jedna miera v celej federácii.

14

Barón Frigyes Podmaniczky, príslušník novej generácie liberálnej šľachty. Jeho stručný názor na vyrovnanie
s národnosťami znel takto: „...radšej
idem do Viedne ako do Belehradu medzi Srbov.“
Ako videla vedúca liberálna vrstva vzťah národnostnej otázky a vyrovnania? [ S ]

5. Zákonodarné zhromaždenie rozhodne aj o tom, či má federálne zhromaždenie (parlament) pozostávať iba z jednej komory, alebo z dvoch, ako je to v Amerických štátoch. V druhom prípade by snemovňa reprezentantov pozostávala zo
zástupcov členských štátov podľa počtu ich obyvateľov. V senáte budú zastúpené
veľké i malé štáty rovnakým počtom členov, v čom sa skrýva pre menšie štáty
vynikajúca záruka.
6. Výkonnú moc bude mať federálna rada, ktorú volí jedna komora či obe
komory, podľa toho, koľko ich bude. Rada bude riadiť aj zahraničnú politiku pri
kontrole zákonodarného zboru.
7. O úradnom jazyku federácie rozhodne zákonodarné zhromaždenie. – Vo
výkonnej i zákonodarnej oblasti každý člen môže používať svoj materinsky jazyk.
8. Sídlo federálnych úradov bude raz v Pešti, potom v Bukurešti, inokedy v Záhrebe či Belehrade.
10. Každý jednotlivý štát si vytvorí doma takú ústavu, aká sa najviac zhoduje s jeho záujmami, prirodzene s tou podmienkou, že zásady tejto ústavy nie sú
v protiklade so zásadami posvätenými federáciou. (...)“ (Kossuthov plán na Podunajskú konfederáciu, 1862)

15
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Z ktorých štátov by bola pozostávala konfederácia? Ukážte na mape jej prirodzené hranice! Akým mocenským záujmom mal vyhovovať Kossuthov plán? Akým
mocenským záujmom odporoval? Ako si Kossuth predstavoval postavenie Uhorska
a jeho váhu v rámci konfederácie? Ktoré záležitosti musia byť podľa Kossutha riadené
spoločne? Podľa vzoru na 235. strane pripravte obrázok o zriadení a fungovaní „podunajskej federácie“! [ Ú ]
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36. Politické pomery do prelomu storočia
STRANÍCKE POMERY V DUALIZME Vládnu stranu po vyrovnaní tvorili členovia niekdajšej Strany
podania a z Deákovej strany pozostávajúcej z konzervatívcov. Na jej čele stál gróf Gyula Andrássy.
Opozíciu tvoril umiernený ľavý stred (bývalí členovia Strany uznesenia) a radikálna Celoštátna strana
´48. V dôsledku volebného systému (cenzus) a tradícií tvorili väčšinu poslancov, ale aj členov strán
príslušníci statkárskej šľachty. V ich programe bola
spoločná snaha vybudovať v Uhorsku občiansky
poriadok.
Deliacu čiaru medzi stranami tvorili vzťahy k Rakúsku a postoje k otázkam štátneho práva. Deákova strana stála v plnej miere na základoch vyrovnania. Výhrady ľavého stredu vyplývali zväčša z toho, že
nedôveroval sľubom dvora: podľa nich sa mohol vrátiť panovník pomocou armády kedykoľvek k absolutizmu. Malá strana ´48 odmietala vyrovnanie a žiadala úplnú nezávislosť.
Dualistický systém mohol byť zmenený smerom
k nezávislosti len novým usporiadaním národnostnej
otázky a obetovaním idey národného štátu (a tak aj
jednoty krajiny), teda strany v uhorskom sneme zbytočne míňali svoju energiu na otázku, ktorá sa v daných rámcoch nedala vyriešiť. Bolo jasné, že k vláde
sa mohla dostať iba strana, ktorá podporuje vyrovnanie. Vládna strana, ktorá udržiavala dualistický
systém, nemohla stratiť väčšinu, ktorú – vôbec nie
nezvyčajne v Európe – zabezpečili niekedy aj pomocou volebných podvodov. Pre vládu bol priaznivý
systém otvoreného hlasovania (volič oznámil svoju
vôľu slovne pred komisiou). Nepriaznivým momentom bolo to, že tieto záležitosti odviedli pozornosť
politickej verejnosti od mnohých pálčivých problémov.
Keď Gyula Andrássy získal kreslo ministra zahraničných vecí a chorý Deák už nedokázal riadiť
stranu, postavenie vládnej strany bolo otrasené. Nedokázala riešiť situáciu, ktorá vznikla vplyvom európskej hospodárskej krízy. Krízu dualizmu vyriešila strana ľavého stredu tým, že sa pridala k vláde.
Z Deákovej strany a strany ľavého stredu vznikla Liberálna strana (1875), ktorá pod vedením Kálmána
Tiszu mala bezpečnú väčšinu. Krajná ľavica a tí, ktorí
sa z ľavého stredu nepridali k Tiszovi, založili Stranu
nezávislosti.
Strany s väzbami na spoločenské skupiny či idey
vznikli až niekoľko desaťročí po vyrovnaní. Konzervatívno-liberálne vedenie nezabránilo tomu, aby sa
mestské robotníctvo organizovalo. Po viacerých pokusoch založili roku 1890 centristickú Sociálnodemokratickú stranu Uhorska (SDSU), ktorá sa však pre
volebný systém nedostala do parlamentu. Statkárska
politická elita súbežne s tým sa snažila zo všetkých síl
zabrániť tomu, aby roľníci, ktorí tvorili väčšinu obyvateľstva, založili svoje samostatné politické strany,
ktoré tak vznikli až v 20. storočí.
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UPEVNENIE DUALIZMU Kálmán Tisza, ktorý sa dostal do kresla predsedu vlády vďaka spojeniu dvoch
strán, s pohodlnou parlamentnou väčšinou vládol
pätnásť rokov (1875-1890). Tisza („generál“) riadil
svoju stranu tvrdou rukou. Opozícia sa nie náhodou
vysmievala vládnym poslancom, že sú mameluci,
teda sluhovia plniaci rozkazy vodcu bez výhrad.
Tisza využil svoju pevnú pozíciu a urobil významné kroky smerom k vybudovaniu občianskej
spoločnosti. Prekonal aj odpor svojich ľudí, keď presadil reformu verejnej správy. Predtým privilegované obvody (stolice, saské stolice, jazygovsko-kumánske, hajdúske obvody) včlenili do župného systému.
Samosprávu zmodernizovaných žúp oproti silnému,
centralizovanému štátu výrazne obmedzili. Župné, už platené úrady zastávali príslušníci statkárskej
šľachty – džentríci.
V mestách založili na udržiavanie bezpečnosti políciu na úrovni doby. Na vidieku zabezpečovalo poriadok četníctvo. Jeho členmi sa stali roľníci.
Za účasti meštianskeho štátu vybudovali zdravotnú starostlivosť (okresní lekári, nemocnice). Rozvíjali aj poštové služby. V oblasti infraštruktúry Uhorsko rýchle dobehlo rozvinuté krajiny. Rozvoj nastal
najmä vo výstavbe železníc a regulácii riek. Vláda
Kálmána Tiszu, ale aj neskoršie vlády, považovali školstvo za dôležité z hľadiska pomaďarčovania
a modernizácie. Významné prostriedky sa venovali
na vybudovanie siete štátnych základných škôl, čím
sa mohla stať povinná školská dochádzka stanovená
v zákone o ľudovom školstve (1868) realitou. Negramotnosť sa znižovala rýchlym tempom. Zakladali
sa desiatky gymnázií a nové štátne univerzity (Kluž,
Debrecín, Záhreb, Prešporok). Na prelome storočia
bola v Uhorsku početná vrstva inteligencie na európskej úrovni.
Rastúci vplyv štátu na školstvo vyostrilo vzťahy
s cirkvou aj v Uhorsku (kultúrny boj). V poslednom
desaťročí tohto storočia úspešne presadil cirkevnopolitické zákony (1894-1895) prvý premiér meštianskeho pôvodu Sándor Wekerle. Zaviedli štátnu matriku,
povinný bol občiansky sobáš, zrovnoprávnili židovskú vieru. Úspech bol možný preto, lebo politická
elita sa nerozdeľovala v otázkach verejného práva. Tí,
ktorí podporovali cirkevnopolitické zákony, tak v radoch vládnych strán, ako aj v opozícii, sa dostali do
väčšiny a ustúpil im aj panovník, ktorý bránil záujmy
katolíckej cirkvi.
Uhorský krajinský snem mal vplyv na spoločnú
armádu iba cez rozpočet a počet nováčikov. V parlamente tak bola rozprava o obrane vždy politickou otázkou s veľkým dôrazom. Opozícii prekážalo,
že spoločná armáda nemá maďarské rysy (nemecký jazyk velenia, nie sú uhorské symboly a pod.).
Panovník však trval na jednote armády. V dôsledku
ostrých sporov okolo obrany sa zabúdalo na rozvoj
armády.
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Aj pád Kálmána Tiszu zapríčinila diskusia okolo
obrany. Navrhovaný nový zákon by bol stanovil počet nováčikov podľa žiadosti panovníka, zaviedol by
systém, aby o tejto otázke nerozhodoval každých desať rokov krajinský snem, ako to bolo doteraz. Navyše
by bol dostal nemecký jazyk ešte väčší priestor. Tisza
dokázal presadiť schválenie zákona iba tak, že norma
obsahovala iba zvyšovanie počtu nováčikov. Opozícia
aj tak vehementne protestovala, ale aj panovník si ťažkal na Tiszu. Skúsený politik vedel, že musí odísť. Využil však na to jednu národnú záležitosť. Navrhol, aby
pre Kossutha neplatil zákon, podľa ktorého osoba žijúca v zahraničí, po istom čase stratí občianstvo, ak nepožiada panovníka o jeho predĺženie. František Jozef
tento návrh odmietol a tak Tisza podal demisiu (1890).
HOSPODÁRSKA POLITIKA Dualistický štát považoval za jednu zo svojich najdôležitejších úloh rozvoj
hospodárstva. Hoci uhorské vlády a krajinský snem
pozostávali zväčša zo statkárov, neuprednostňovali
iba poľnohospodárstvo a infraštruktúru, ale mali na
zreteli aj priemysel. Schválili sériu zákonov na podporu priemyslu.
V súťaži s Rakúskom mohli uhorské vlády uplatňovať záujmy Uhorska v colných otázkach pri hospodárskom vyrovnaní, ktoré sa obnovovalo každých desať
rokov. V priemysle i poľnohospodárstve tak vytvorili
systém ochranných ciel. Uhorský podiel na kvótach
rástol pomalšie ako hospodárstvo, iba o niekoľ ko percent.
V otázke spoločnej meny sa podarilo dosiahnuť,
že rakúska centrálna banka sa premenila na rakúskouhorskú finančnú inštitúciu. Rozvoj uhorského finančného a hospodárskeho života dokazuje, že prechod

na krytie meny zlatom, ako si to vyžadovala doba,
iniciovala Wekerleho vláda (1892).
Mimoriadny význam z hľadiska hospodárstva,
dopravy a bezpečnosti mala regulácia riek a stavba
hrádzí. Vznikali nové plochy ornej pôdy, zlepšili sa
podmienky plavby a zabránilo sa pustošivým povodniam. Pod riadením štátu a sčasti z jeho zdrojov za
niekoľko desaťročí sa podarilo vybudovať ručnou silou, vďaka práce tzv. kubikošov najdlhší systém hrádzí v Európe.
Súčasníkom bolo jasné už v období reforiem, že
bez rozvíjania železníc sa od morí vzdialené Uhorsko nemôže zapojiť do svetového obchodu. V období neoabsolutizmu pokračovali vo výstavbe železníc
pomocou súkromného kapitálu. Pri vyznačovaní trás
brali do úvahy okrem potrieb obrany aj umiestnenie
obilných oblastí, uhoľných a železorudných baní.
V období dualizmu sa stavba železníc rozbehla ešte
viac. Vlády podporovali túto výstavbu zákonom o poistení úrokov: investorom garantoval štát zisk aj v prípade strát.
Vláda založila Uhorské štátne dráhy, ktoré takisto stavali trate. Pod vedením ministra verejných prác
a dopravy Gábora Barossa zoštátnili významnú časť
železníc. Vďaka zoštátneniu mohol štát udržiavať prepravné tarify na nízkej úrovni, a tak zisk výrobcov si
neprisvojili železničné spoločnosti. Prispelo to k rozvoju hospodárstva aj celkovo. Napriek nízkym tarifám
zostali štátne dráhy ziskové a vďaka permanentnej výstavbe bola v Uhorsku železničná sieť na úrovni najrozvinutejších krajín.
Vďaka rýchlemu hospodárskemu rozvoju v období dualizmu sa Uhorsko priblížilo k rozvinutým krajinám Európy.

Archív
„Členovia zoskupenia ľavého stredu (...) vychádzajú z toho názoru, že Uhorsko je žiadnej inej krajine nepodriadená, slobodná, nezávislá krajina (...) preto z hľadiska verejného práva považuje strana
za svoju hlavnú úlohu vplývať všetkými ústavnými prostriedkami na
to, aby zákony, ktoré sú v protiklade so spomínanou nezávislosťou
našej vlasti, boli zrušené; treba zrušiť v zmysle toho aj inštitút delegácie a spoločného ministerstva; tie zákonné nariadenia, ktoré sú potrebné pre našu bezpečnosť, musia byť prijaté; nezávislosť uhorskej
armády, naše finančné a obchodné záležitosti sú nezávislé; diplomatické uznanie zákonnej nezávislosti našej vlasti je nutné.
STRANÍCKE POMERY
V DUALIZME

1
2

Kálmán Tisza na partii tarokov karát (úryvok)
Čo bolo typické pre politický život v období dualizmu? Nájdite na obraze známe
osobnosti! [ Ú ]
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Pre tieto ciele zjednotená strana bude kráčať rozhodne týmto vytýčeným smerom, ale triezvo si vyberie na svoje fungovanie
čas, ústavné prostriedky, obchádzajúc všetko, z čoho by vyplývalo
váhanie, ale aj spôsobovanie vzrušenia, ktoré by znemožňovalo
ústavný zápas a pre našu vlasť by bolo nebezpečné.“ (Z programu
ľavého stredu, z tzv. biharských bodov, 1868)
Vymenujte inštitúcie, ktoré kritizuje program strany! Prečo práve tieto? Aké zmeny chce dosiahnuť ľavý stred v záujme nezávislosti? Ktoré z nich by boli znemožnili konfederáciu s Rakúskom? Aké metódy chce
používať ľavý stred v záujme realizácie svojho programu? [ Ú ]
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Strana
uznesenia 1861
László Teleki
Všeobecný
robotnícky spolok
1868

Celoštátna
strana ´48

Všeobecná
robotnícka strana
1880

Strana
nezávislosti
1874

SDS
Uhorska
1890

Strana ľavého
stredu 1867
Kálmán Tisza

Strana podania
1861
Ferenc Deák

Deákova strana
1867-1875
Deák-Andrássy
Liberálna strana
1875-1905
Kálmán Tisza

vládna strana
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Konzervatívna
strana 1875

Stranícke pomery v období dualizmu
Spojená
opozícia
1875

„§ 1 Každý rodič či tútor, vrátane tých, v dome ktorých
sú deti ako učni či služobníctvo, je povinný svoje deti či
zverencov (ak o ich výchovu nie je postarané pri dome
či v súkromnom inštitúte) posielať do verejných škôl od 6. roku do 12., respektíve 15. roku života (...)
§ 4 Keď rodič, tútor či gazda zdržiava školopovinné dieťa od školy: treba
UPEVNENIE
DUALIZMU

ho vážne upozorniť na plnenie tejto povinnosti (...)
§ 7 Školopovinné deti, ktoré sa učia doma, sú povinné skladať každý rok
skúšky v niektorej verejnej škole pred jej učiteľmi.
§ 8 Ľudovými školskými inštitúciami sú: základné a vyššie ľudové školy,
meštianske školy a učiteľské ústavy (...)
§ 10 Verejné ľudové školské inštitúcie môžu zakladať a udržiavať zákonným spôsobom náboženské obce, spolky a jednotlivci, obce i štát.
§ 11 Cirkvi môžu v každej obci, kde bývajú ich veriaci, zakladať a udržiavať z vlastných síl verejné ľudové školy, pričom (...) môžu na to využívať materiálne príspevky svojich veriacich (...), ako to bolo vo zvyku doteraz, v týchto inštitúciách si môžu učiteľov zvoliť sami, takisto stanoviť ich platy a určovať učebnice, môžu ďalej určovať učebný systém i metódu za nasledujúcich
podmienok: 1. musia vyhovovať tomuto zákonu ohľadne výstavby a prestavby
školských budov, 2. musia mať na zreteli aj tie časti tohto zákona, ktoré stanovujú oddelenie chlapčenských a dievčenských žiakov, o počte žiakov pre jedného učiteľa (80 žiakov), o schopnostiach učiteľa o jeho inom povolaní (...)“
(O verejnom ľudovom školstve, čl. z. XXXVIII 1868)

Sledujte zmeny vo vládnej
strane! Ktoré boli mimoparlamentné strany? Aké činitele
určovali stranícke pomery v dualizme? [ Ú ]

Čo je základným cieľom
zákona? Akými prostriedkami to chce dosiahnuť? Prečo
bola potrebná sila zákona? Ako
sa zákon dotýka národnostného
školstva? [ Ú ]

3

4

pomer gramotných nad 6 rokov
40,8%

66,2%

mužov
25,01%

46,5%

žien
1869

1890

počet učiteľov
počet základných škôl

Údaje o ľudovom školstve
Akú tendenciu možno sledovať na základe údajov?
Akú úlohu hral v tomto procese
štát? Aká je súvislosť medzi údajmi diagramu? Porovnajte počet
učiteľov a základných škôl! Hodnoťte podľa toho školskú sieť!
[Ú]

5

Hlavné gymnázium v meste Odorheiu
Secuiesc (maď. Székelyudvarhely) na
fotografii Botonda Dávida
Vymenujte pre budovu príznačné prívlastky! Aké hľadiská mohli určiť charakter budovy tohto gymnázia? [ Ú ]
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Reforma verejnej správy v období dualizmu
Aké zmeny nastali v uhorskej verejnej správe? Aký bol výsledok sporu, ohľadne
úlohy župy? [ Ú ]

8
9
10

11

12

Správa o zavedení občianskeho sobáša
Pre ktoré spoločenské skupiny bolo priaznivé a pre ktoré urážlivé zavedenie občianskej
matriky? Zistite v knižnici, ktoré
noviny uverejnili správu o tomto
zákone? Porovnajte obsah a tón
spravodajstva! [ Ú ]

„§ 1 Na území krajín
uhorskej koruny každá dospelá osoba, alebo osoba
vyhlásená za dospelú, bez
ohľadu na pohlavie, v medziach tohto zákona môže
vykonávať ktorékoľvek remeslo, vrátane obchodu,
kdekoľvek, samostatne a slobodne.“ (Priemyselný zákon,
1872: VIII. čl.)
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„§ 29 Sobáš treba uzavrieť pred občianskym úradníkom, ktorým je: a) matrikár, b) prvý úradník súdu, c) hlavný slúžny, d) starosta mesta s usporiadanou
radou, e) diplomatický zástupca rakúsko-uhorskej monarchie, konzul a ich
zástupca (...)
§ 30 Taký sobáš, ktorý nebol uzavretý pred občianskym úradníkom, v zmysle zákona nemožno považovať za platné manželstvo. (...)
§ 123 Duchovný, alebo na plnenie cirkevného obradu oprávnená iná osoba, keď spolupracuje pri sobáši bez toho, aby strany preukázali sobáš pred
občianskym úradníkom, spácha priestupok a možno ho trestať finančnou pokutou vo výške tisíc forintov; pri opakovanom prípade možno trestať tento čin
väzením v trvaní dvoch mesiacov a finančnou pokutou do výšky tisíc forintov.
(...)
§ 136 Súdnictvo v záležitostiach manželstva patrí do kompetencie kráľovských súdov.“ (O manželstve, 1894: čl. XXXI)
V čom je podstata zmien týkajúcich sa sobášov? V čom obmedzuje
a v čom rozširuje občianske slobody? Čo poukazuje na to v prameni? [ Ú ]

„§ 1 Na vierohodnú evidenciu a osvedčovanie narodení, sobášov a úmrtí slúžia
výlučne len matriky vedené oprávnenými inštitúciami v zmysle tohto zákona.
§ 3 Štátne matriky sa vedú v sídlach za týmto účelom špeciálne určených podľa
obvodov.“ (O štátnych matrikách, čl. z. 1894:XXXIII.)
Do akej miery je v danej dobe potrebná štátna matrika? Prediskutujte, do akej
miery slúži takáto matrika slobodám a nakoľko ich obmedzuje? Ako sa dotýka
zákon národností? [ Ú ]

„§ 1 Štátne úľavy dostanú:
1. Tie továrne zariadené podľa súčasnej úrovne techniky,
ktoré vyrábajú tovar doteraz v Uhorsku nevyrábaný.
HOSPODÁRSKA POLITIKA

2. Nasledujúce továrne zariadené podľa súčasnej úrovne techniky, či už
jestvujúce, alebo tie, ktoré ešte len budú postavené, a to:
a) továrne, v ktorých sa vyrába tovar zo žltej medi, žlté medené plechy, cín,
cínové plechy, drôt, drôtové klince, tovar zo zmiešaného kovu, smaltované
železné nádoby, sústruhy, pracovné stroje, parné stroje a parné kotle, klavíry,
elektrodynamické aparáty, zbrane, porcelán, tabuľové a zrkadlové sklo, (...)
Aký princíp sa uplatňuje v tomto zákone? Aké obmedzenia sa rušia definitívne? [ Ú ]
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b) mlyny na lúpanie ryže; doplnkové poľnohospodárske fabriky na výrobu
liehu, liehovary; továrne na výrobu a farbenie hodvábu; továrne na spracovanie vlny.
3. Tie tkáčovne súkna, ktoré sú vybavené Mule-Jenny strojom s aspoň 120
vretenami a meter širokým mykacím strojom.
§ 2 Fabrikám spomínaným v § 1 (...) sa dávajú nasledujúce úľavy:
1. Do konca roka 1895 oslobodenie od platenia daní zo zisku a daní podnikov povinných urobiť verejné zúčtovanie, ďalej od platenia obecných poplatkov a poplatkov pre priemyselné a obchodné komory; nakoniec od doplnkovej všeobecnej dane z príjmu. (...)
2. Odpúšťajú sa poplatky za získanie a prepis pozemkov na stavbu tovární;
a v tom prípade, keď sú tieto továrne zaregistrované formou účastinnej spoločnosti: poplatky a známky za úkony pri zakladaní účastinnej spoločnosti, resp.
za zmluvy a iné dokumenty spojené s vydávaním účastín.“ (O štátnej podpore pre domáci priemysel, 1881: čl. XLIV)

247

Ktoré metódy podpory priemyslu obsahuje zákon? Zoraďte zvýhodnené priemyselné
podniky podľa odvetví! Na základe informácií z tohto prameňa
opíšte hospodársku politiku vlády! [ Ú ]

13

Berlín
zemný plyn
Lemberg
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hnedé uhlie
železná ruda

Viedeň

meď
zlato
kamenná soľ
Štajerský Hradec

Štajerský Hradec
Terst
Štajerský
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Terst

hlavná

vedľajšia
železničná trasa
vybudovaná do 1848
vybudovaná do 1867
vybudovaná do 1890

Istanbul

vybudovaná do 1914

Rozvoj železničnej siete v Uhorsku
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Úloha železnice v hospodárstve 19. storočia
Na základe obrázku porozprávajte o tom,
aký vplyv mala železnica na konci 19. storočia na hospodárstvo krajiny? [ S ]
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14

V prípade existencie ktorých činiteľov je pre hospodárstvo priaznivé zoštátnenie
železníc? [ S ]

no

l

itá

p
ka

rozvoj železiarskeho
priemyslu a strojárstva

Aké boli etapy rozvoja uhorskej železničnej siete? Ako možno spojiť ďalšie informácie na mape s výstavbou železníc? Charakterizujte uhorskú železničnú sieť! [ Ú ]

Socha Gábora Barossa (1848–1892)
pred Východnou stanicou v Budapešti
(postavili ju roku 1898). Ako minister
dopravy, neskôr obchodu považoval za
svoj hlavný cieľ rozvoj železničnej siete, preto ho nazývali aj železným ministrom. Zoštátnením železníc založil
Uhorské štátne dráhy (MÁV) a zavedením priaznivých taríf pomohol rozvoju
železničnej prepravy i Budapešti

16
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17
18
Stavidlá na hrádzi na Tise a „kubikoši“ v práci
Prečo boli potrebné stavidlá? Vydedukujte na základe obrazov hospodársky a spoločenský význam podobných investícií! Odôvodnite svoje tvrdenia! [ S ]
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19

Aké hospodárske výhody
priniesla táto obrovská investícia? Aké priaznivé a aké nepriaznivé účinky mala regulácia
pre životné prostredie? Vysvetlite
pomocou obrázku aj to, aká má
byť dobrá hrádza! [ Ú ]

Sá

Protipovodňová
hrádza
záplavové
územie

Dunaj

hrádza

hrádza
rieka

Špeciálnym rysom parlamentarizmu v období dualizmu bola obštrukcia. Znamená zdržiavanie parlamentnej práce, napríklad dlhými prejavmi či hlukom, ktoré bránia hlasovaniu. Hlavnou príčinou obštrukcie je, že
opozícia sa cestou volieb nedostala k vláde, preto inými prostriedkami nedokáže vystupovať proti parlamentnej
väčšine. Korene problému sú však hlbšie! Vôbec nie je jednoznačné, ako posudzujeme obštrukciu ako prostriedok politiky.
Preskúmajte a prediskutujte spoločenské, emocionálne a z politického fungovania systému vyplývajúce príčiny obštrukcie! Jedna časť triedy nech sformuluje krátke vyhlásenie, v ktorom odsudzuje obštrukciu ako politický prostriedok! Druhá skupina by mala napísať vyhlásenie, v ktorom oceňuje obštrukciu! [ S ]

20
21

„V tých časoch bol v parlamente iný svet. My mameluci [posmešný názov
vládnych poslancov po egyptskej panujúcej vrstve, ktorá bezvýhradne slúžila
panovníkovi] sme na tom boli dobre so stranou nezávislosti, a nedokázal som
byť inde než medzi nimi. Oni zastupovali poéziu uhorskej politiky. My sme
pestovali obilie. Oni polievali jeho kvety. Moje srdce tiahlo ku kvetom.
Sedel som s nimi na chodbe a často som stretával Ákosa Málnaya, ako počúva Thalyho s obdivom, keď rozprával o Františkovi Rákocim II. Jeho oči sa
leskli, duša sa vznášala, netrpezlivo krútil šedivými fúzmi, pričom si vzdychol:
– Hej, keby som si mohol ešte raz sadnúť na koňa!
Hovorí sa, že celý štyridsiaty ôsmy rok bojoval v sedle koňa.“ (Úryvok
z novely Kálmána Mikszátha Demokrati)
Provládna karikatúra proti obštrukcii. Protestujúci poslanci odchádzajú, ale ešte predtým si vezmú
odmenu
Aký je odkaz karikatúry? Hodnoťte nápad karikaturistu! [ S ]
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37. Rozmach hospodárstva
ROZVOJ POĽNOHOSPODÁRSTVA Určujúcim odvetvím hospodárstva bolo v Uhorsku tradične poľnohospodárstvo. Vďaka možnostiam krajiny a trhom
v rakúskej časti ríše agrárny export Uhorska neustále
rástol. Naďalej bolo kľúčové pestovanie obilia. Uhorská pšenica bola v dôsledku dovozu americkej pšenice z európskych trhov vytlačená, ale jednotný colný
priestor (ochranné clá) a široký trh monarchie znamenali dostatočnú kúpnu silu.
Rozvoj poľnohospodárstva sa v tomto období prejavil vo viacerých oblastiach. Zvyšovalo sa množstvo
vyrobeného tovaru, čo bolo dôsledkom jednak rozšírenia úrodných území (regulácia riek, vyklčovanie
lesov, rozoranie pastvín) a jednak zvyšovania efektívnosti výroby. To druhé súviselo s pokračovaním
šľachtenia druhov, zavádzaním modernejších metód
(meliorácia, umelé hnojivá) a mechanizáciou. Mechanizácia znamenala – okrem mlátenia – iba používanie jednoduchých prostriedkov poháňaných zvieratami, pretože v dôsledku demografického výbuchu
bolo k dispozícii obrovské množstvo lacnej pracovnej sily.
V tomto období možno registrovať pomalý posun
od extenzívneho pestovania obilia k intenzívnym kultúram (zelenina, ovocie, maštaľný chov) a pestovaniu
priemyselných rastlín (napr. cukrová repa). Vďaka kapitálovej sile stáli na čele modernizácie veľ kostatky.
Od druhej polovice obdobia sa rozšírila výroba bohatých sedliakov a kapitalistický nájomný systém. Súbežne s tým sotva sa rozvíjali stredné a drobné sedliacke pozemky.
ROZVOJ PRIEMYSLU Vyrovnanie zlikvidovalo aj posledné prekážky pred oneskoreným rozvojom priemyslu v Uhorsku (napr. zrušenie cechov, 1872). Napriek tomu váha remesiel zostáva veľká počas celého
obdobia. Rozvoj nastal predovšetkým vďaka výkonu
neveľkého počtu drobných a stále sa rozrastajúcich
veľ kých podnikov. K výraznému priemyselnému
rozvoju prispela aj politika štátu, ktorá podporovala
priemysel, ďalej lacná pracovná sila a domáci kapitál
nahromadený v obchode s poľnohospodárskymi produktmi, ale čoraz väčšmi aj zahraničný kapitál.
Rozvoj bol výrazný vo dvoch oblastiach: v potravinárskom a ťažkom priemysle. Časť kapitálu nahromadeného z agrárneho vývozu investovali do potravinárskeho priemyslu, predovšetkým do mlynov. Vznikli
obrovské mlynárenské podniky, v ktorých používali
najmodernejšie postupy (napr. valce). Budapešť sa
stala jedným z najvýznamnejších stredísk mlynárenstva vo svete.
Rozšírenie parných strojov a rýchla výstavba železníc priniesli rozvoj uhoľného baníctva, výroby
železa a strojárenstva. Rozšírenie výroby viedlo ku
vzniku centier ťažkého priemyslu (Boršod, Severin,
Hunedoara-Eisen-Vajdahunyad a okolie, Budapešť).
Niektoré veľkopodniky (napr. Ganz) vyrábali tovar na
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svetovej úrovni a zúčastnili sa už aj na technickom
rozvoji.
Rozvoj priemyslu sa v poslednom desaťročí urýchlil. V Uhorsku prvá a druhá priemyselná revolúcia
splynuli, ich priaznivé účinky pôsobili naraz. Novinky
doby použili najprv v potravinárskom a strojárskom
priemysle, ktoré sa dostali do prvých línií technického
a technologického rozvoja. Priemyselné strediská sa
rozrástli na priemyselné oblasti. Mnohé novinky a vynálezy sa zrodili už v Uhorsku: taký bol napr. transformátor (Miksa Déry, Ottó Bláthy, Károly Zipernowsky),
elektrický rušeň (Kálmán Kandó), karburátor (Donát
Bánki a János Csonka) a telefónna centrála (Tivadar
Puskás). V rámci ríše bol rozvoj nových priemyselných odvetví najintenzívnejší v Uhorsku. Na začiatku
20. storočia sa začal rozvíjať, vďaka vnútornému trhu,
lacnej pracovnej sile a štátnym podporám, aj ľahký,
najmä textilný priemysel.
ROZVOJ BANKOVNÍCTVA Vznik úverových inštitúcií
bol základnou podmienkou hospodárskeho rozvoja.
Banky pozbierajú drobné kapitály, poskytujú podnikom úver a sprostredkujú príliv zahraničného kapitálu.
Banky z obdobia reforiem (Peštianska uhorská obchodná banka a Peštianska domáca prvá sporiteľňa)
sa rozšírili o ďalšie mnohé finančné inštitúcie zväčša so zahraničnou účasťou (Uhorský ústav pre agrárny úver, Uhorská všeobecná úverová banka). Veľ ké
banky prenikli do priemyslu (napr. kupovali účastiny)
a kryli zvyšovanie kapitálu v rozvíjajúcich sa spoločnostiach. Najúspešnejšie podniky sa tak pretvorili na
účastinné akciové spoločnosti.
Permanentný príliv zahraničného kapitálu sa stal
zdrojom nielen hospodárskeho rozvoja, ale pomáhal
aj pri zosilnení uhorského kapitálu. Dobre to dokazuje fakt, že kým priebežne rástol objem dovezeného
kapitálu, z roka na rok rástol podiel domáceho kapitálu.
BUDAPEŠŤ – SVETOVÉ MESTO Najväčšie výsledky hospodárskeho rozvoja v období dualizmu dosahovala Budapešť. Hlavné mesto vzniklo roku 1873
zjednotením Budína, Pešti a Starého Budína. Počet
obyvateľov mesta sa za päťdesiat rokov zvýšil takmer
o desaťnásobok a v prvom desaťročí 20. storočia sa
približoval k miliónu. Tým sa dostalo medzi najväčšie
mestá Európy.
Uhorské vlády urobili všetko preto, aby sa hlavné
mesto rozvíjalo. Bolo to v ich očiach zárukou národného rozvoja. Hlavným cieľom bolo dobehnúť Viedeň, do Budapešti preto sústreďovali značnú časť
zdrojov krajiny. Poskytovali napr. daňové úľavy a veľké stavby financovali z verejných financií (napr. budínsky hradný palác, Parlament, ministerstvá, divadlá). Okrem centrálnych podpôr sa ukázali najlepšie
podmienky na investície tiež v Budapešti. Prispela
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k tomu aj priaznivá poloha mesta z hľadiska dopravnej geografie, čo posilňovala aj železničná sieť s centrom v Budapešti.
Pre plánovaný rozvoj mesta založili Radu hlavného mesta pre verejné práce, do činnosti ktorej sa
zapojili takí aristokrati, ako gróf Gyula Andrássy, alebo barón Frigyes Podmaniczky. Vďaka tomu sa mesto
rozvíjalo plánovite a úmerne (bulváre, okružné cesty).
Pre rýchlu výstavbu vzniklo jednotné vnútorné pásmo
v centre Budapešti v eklektickom štýle. V Budapešti
sa ako v iných svetových mestách oddelili od seba
časti mesta s rozličnými funkciami (obchodná štvrť,
úradnícka štvrť, obytné štvrte, priemyselné obvody,
záhradné štvrte). Vďaka impozantným verejným bu-

dovám, staniciam, nájomným palácom a mostom (Reťazový – 1849, Margitin – 1876, Františka Jozefa, dnes
Slobody – 1896, Alžbetin – 1903) bolo hlavné mesto
moderným veľkomestom.
Zároveň sa však Budapešť na čele európskeho rozvoja odtrhla od pomalšie sa rozvíjajúcej ostatnej časti krajiny. Štát sústreďoval zdroje na Budapešť a nezostali mu sily na podobný rozvoj iných regiónov. Štruktúra miest v Uhorsku nedokázala udržiavať krok s výrazným rozvojom hlavného mesta. Takisto sa rozvíjajúce vidiecke veľkomestá z druhej línie (Prešporok,
Košice, Temešvár, Subotica, Segedín, Veľký Varadín
a pod.) výrazne zaostávali za Budapešťou a tak dokázali priťahovať zdroje na rozvoj iba obmedzene.

Archív
ROZVOJ POĽNOHOSPODÁRSTVA

1
2

ZMENA ROZLOHY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
(V PERCENTÁCH CELKOVEJ PLOCHY)
Spôsob využitia pôdy
1895
1913
oráčiny
42,8
45,5
záhrady
1,3
1,3
lúky
10,2
9,2
vinice
1,0
1,1
pasienky
13,0
11,8
lesy
26,6
25,8
trstina
0,3
0,2
neúrodné
4,8
5,1
Celková plocha
20,9
22,3
(milión jutár)
Aké odvetvia pôdohospodárstva sa rozšíria? Aký je
význam uvádzania celkovej plochy? Vyjadrite na základe údajov smer vývoja poľnohospodárstva! [ Ú ]

Rok

3

1887–1891
1892–1896
1897–1901
1902–1906
1907–1911

pestovanie pšenice /milión ton/
výnosy (metrákov/jutro)
vývoj ceny pšenice

Ceny a vývoz poľnohospodárskych produktov
Ako sa vyvíjali v tomto období ceny poľnohospodárskych výrobkov? Aké činitele ovplyvňovali vývoj cien?
Ktoré z nich sú uvedené na grafikone? [ Ú ]

VÝVOJ VÝVOZU PŠENICE A MÚKY
vývoz pšenice
Spolu
Z toho do
Z toho mimo
Spolu
(1882 = 100%)
Rakúska
colné hranice
(1882 = 100 %)
127,4
73,9
26,1
131,9
105,5
91,8
8,2
177,7
78,6
98,0
2,0
178,2
97,7
98,2
1,8
218,3
79,5
99,3
0,7
207,5

Vývoz múky
Z toho do
Rakúska
71,0
82,9
85,1
89,4
96,4

Z toho mimo
colné hranice
29,0
17,1
14,9
10,6
3,6

Ako sa menil vývoz pšenice a múky v tomto období? Aké súvislosti sú medzi dvoma radmi údajov? Aké politické
a hospodárske činitele hrali úlohy v týchto zmenách? [ Ú ]

4
5
Žatva kosákom a kosou
Aký je rozdiel medzi dvoma spôsobmi žatvy? Čo chýba z radu obrázkov? Prečo vypadla jedna vývojová etapa? [ Ú ]
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Vývoj mlátenia: šliapanie zvieratami, mláťačka na konský pohon
a parná mláťačka
Prečo môžeme nazvať tieto zmeny vývojom? Aké činitele umožnili tento rozvoj? [ Ú ]

6

7
8

9
10
Vývoj chovu hovädzieho dobytka: tradičné stádo sivého dobytka na Hortobágyi a stádo strakatého druhu na panstve v Mezőhegyesi
V čom znamenala vývoj zmena druhu dobytka? Posúďte na základe obrazov, aké sú podmienky chovu dobytka!
Ako to vplývalo na rozvoj iných poľnohospodárskych odvetví? [ Ú ]

Aké bolo postavenie uhorského poľnohospodárstva
v medzinárodnom porovnaní?
Aké činitele určujú výnosy? Nájdite na to príklady v tabuľke! [ Ú ]
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AGRÁRNE UKAZOVATELE NA ZAČIATKU 20. STOROČIA
Používanie umelého
Pšenica
Zemiaky Cukrová repa hnojiva s obsahom
Krajina
fosforu
priemerný výnos metrákov/hektár
kg/jutro (1907–1908)
(1909 –1913)
Belgicko
25,3
186,4
274,9
98
Nemecko
24,1
151,7
299,7
54
Anglicko
21,2
156,4
83
Rakúsko
13,7
83,4
204,7
17
Uhorsko
13,2
80,2
254,2
7
Francúzsko
13,1
87,1
239,1
38
Taliansko
10,5
57,6
335,5
55
Rusko
6,6
70,0
161,1
Bulharsko
6,2
37,6
128,6
-

11
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ROZVOJ PRIEMYSLU –
ROZVOJ BANKOVNÍCTVA

12

Podniky uhorského a štátneho kapitálu
Podniky zahraničného kapitálu
Spoločné podniky uhorského a zahraničného kapitálu
Rozdelenie priemyselného
akciového kapitálu

Stav umŕtveného kapitálu
v Uhorsku

ROZVOJ ÚVEROVÉHO SYSTÉMU (1890 –1913)
Pomenovanie
1890
1900
Počet úverových inštitúcií v Uhorsku
Kapitál úverových inštitúcií
v Uhorsku*
Kapitál úverových inštitúcií
v Chorvátsku*
Kapitál úverových inštitúcií
v Rakúsku*
Kapitál úverových inštitúcií
na obyvateľa v Uhorsku**
Kapitál úverových inštitúcií
na obyvateľa v Chorvátsku**
Kapitál úverových inštitúcií
na obyvateľa v Rakúsku**
* v miliónoch korún ** v korunách

1913

1 243

6 928

9 767

2 624

5 666

14 407

98

248

785

6 448

11 220

25 457

172

337

769

44

103

294

272

429

872

Aké boli tendencie rozvoja bankovníctva v tomto období? Porovnajte vývoj ukazovateľov Uhorska, Rakúska a Chorvátska! [ Ú ]

poľnohospodárstvo

preprava

priemysel a baníctvo

obytné a verejné budovy

Úloha kapitálu a hospodárky rozvoj krajiny
Ako sa menil podiel zahraničného kapitálu? Ako vplýval zahraničný kapitál na rozvoj uhorského kapitálu? Ako vplýval zahraničný
kapitál na rozvoj uhorského hospodárstva? [ Ú ]

13
Ťažba:
kamennej soli

čierneho uhlia

železnej rudy

hnedého uhlia

Alžbetin most postavený roku
1903 bol dlho najdlhším reťazovým mostom v Európe, a osobný
automobil projektovaný Jánosom Csonkom
Hutníctvo:
ocele
surového železa

14
15

Baníctvo a výroba železa a ocele v Uhorsku
Čo vyplýva z tempa rastu výroby železa
a ocele a z ich vzájomného pomeru? Aká
je súvislosť medzi údajmi o baníctve a situáciou výroby železa a ocele? [ Ú ]

16
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O ktorom odvetví hospodárstva svedčia obrazy? Zozbierajte ďalšie fotografie a pripravte tablo!
[Ú]

Reklamný plagát železiarne Abrahama Ganza založenej v období reforiem
Aké informácie sú na
plagáte? Na ktoré oblasti rozšírila svoju výrobu
Ganzova fabrika? [ Ú ]
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Priemyselné odvetvie
Baníctvo a hutníctvo
Výroba železa a kovov
Strojárstvo
Výroba elektrickej energie
Výroba stavebnín
Chemický priemysel
Ťažký priemysel spolu
Textilný priemysel
Iný ľahký priemysel
Ľahký priemysel spolu
Potravinársky priemysel
Spolu

253

VÝVOJ ŠTRUKTÚRY TOVÁRENSKÉHO PRIEMYSLU
Počet (tisíc osôb) a percentuálny
Hodnota (milión korún) a percentuálny
pomer robotníkov
pomer výroby
1898
1913
1898
1913
osoba
%
osoba
%
osoba
%
osoba
%
70
23,1
84
15,8
98
6,7
180
5,4
44
14,7
62
11,5
184
12,6
503
15,2
33
10,9
48
9,1
132
9,0
230
6,9
3
1,0
13
2,4
35
2,4
75
2,3
32
10,5
66
12,4
51
3,5
136
4,1
12
4,0
26
4,8
83
5,7
241
7,3
124
41,1
215
40,2
486
33,2
1186
35,8
14
4,6
46
8,7
53
3,6
209
6,3
48
15,9
141
20,8
178
12,4
451
13,6
62
20,5
157
29,5
235
16
660
19,9
46
15,3
77
14,5
645
44,1
1287
38,9
302
100
563
100
1465
100
3314
100

17

Ktoré odvetvia boli roku 1898 najdôležitejšie? V ktorých odvetviach bol rast najdynamickejší roku 1913? Aké závery
vyplývajú z rozdielnych zmien počtu robotníkov a výrobnej hodnoty? [ Ú ]

Veľkosť názvu mesta je pomerná s celoštátnym významom priemyselného centra
Veľkosť a poradie znakov ukazuje pomer jednotlivých odvetví danej osady

pšenica
zemný plyn

priemyselné
stredisko
výroba železa

Žilina

čierne uhlie
železná ruda

strojárstvo

Košice

hnedé uhlie

ľahký priemysel
potravinársky
priemysel

Prešporok

meď
zlato
kamenné uhlie

Ráb

Budapešť

Debrecín

Uhorské hospodárstvo v období dualizmu
Čo tvorilo významnejšie nerastné bohatstvo Uhorska?
Aký bol jeho vplyv na rozvoj
priemyslu a dopravnej siete? Pomenujte vznikajúce priemyselné
oblasti! Čo je pre ne charakteristické? Vymenujte štyri najväčšie
strediská strojárstva! Ktoré typické rysy uhorského hospodárstva
odzrkadľuje železničná sieť? [ Ú ]

Veľký Varadín
Kluž
Segedín

Záhreb

Päťkostolie

Arad

Subotica

Brašov

Temešvár
Petrosani

Rijeka

priemyselná oblasť

18

Hlavná železničná trať, jej hrúbka je
pomerná s prepravovaným množstvom

„Do prestavby Mestského sadu, ktorý je v súčasnej
forme súhrn častí bez zladených plánov, na miesto
verejnej zábavy na úrovni moderného parkového
umenia pri príležitosti určovania pravidiel všeobecnej úpravy priestoru Rada verejných prác hlavného mesta sa nemienila zapojiť, ale sa rozhodla, že to bude
predmetom osobitného rokovania a riešenia. Zatiaľ považuje zo svojej strany za
prijateľné iba rozšírenie bývalej pieskovej bane a spojenie tohto priestoru cez Štefanovo pole (...)“ (Zo zápisnice Rady verejných prác, 1872)

Čím sa zaoberala Rada verejných prác? Vymenujte,
aké metódy používala! [ Ú ]

„Vždy si spomeniem na pútnikov do Svätej zeme, keď strávim deň Svätého
Štefana v hlavnom meste, a vidím svoj maďarský ľud, tie zdravé a opálené tváre,
ktoré vyžarujú optimizmus a s vlasteneckou pýchou sa pozerajú na Budapešť,
z ktorej sa stáva svetové mesto, jej paláce, ktoré sa dvíhajú akoby na čarovné heslo, na okružné bulváre plávajúce vo svetle a prachu. (...) Tu sa vlní, hore-dolu, na
uliciach hlavného mesta, kde sa rozvíja nezvyčajný život; hlučná, čerstvá, nefalšovaná dobrá nálada (...) od dymu zhnednuté paláce (...), ako keby každý vidiecky
občan bol priniesol vo vrecku čerstvý vzduch z lúk, zdravú vôňu sena (...) Každý
palác, každú verejnú budovu niekto obdivuje (...)“ (Maďarský salón, 1887)

Ako opisuje autor vzťah
medzi vidiekom a hlavným
mestom? Aké prostriedky používa? [ S ]

BUDAPEŠŤ –
SVETOVÉ MESTO
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21
22

Nová budova Múzea úžitkového umenia v Budapešti a prierez stanice podzemnej dráhy postavenej roku 1896
Opíšte na základe obrazov atmosféru hlavného mesta a mieru urbanizácie! Porovnajte dnešné hlavné mesto s mestom zo začiatku 20. storočia! [ Ú ]

23

Čo bolo typické pre bytovú
situáciu v hlavnom meste?
Aké boli príčiny tejto situácie?
Aký cieľ sledoval a podľa akých
hľadísk skúmal bytovú situáciu
autor? Zobrazte získané údaje na
grafikone či iným spôsobom! [ Ú ]

24

Územný rozvoj Budapešti

25
26

Akým tempom sa rozvíjalo
hlavné mesto? Aké sú teritoriálne špecifiká rozvoja a jeho
príčiny? Analyzujte štruktúru
mesta! [ Ú ]

Pesthidegkút

Nová
Pešť

„12. mája 1906 bolo v Budapešti 157 007 bytov. Z tohto počtu bolo 81 627
jednoizbových, medzi nimi 10 677 takých, ktoré nemajú ani kuchyňu. Jednoizbové byty teda tvoria 52,8% všetkých bytov. V týchto jednoizbových bytoch bývalo 339 771 ľudí, čiže takmer polovica obyvateľstva, 42,4%. Dvojizbových bytov
bolo 24 773, teda 15,7% všetkých bytov. Vo dvojizbových bytoch bývalo spolu 126 208 ľudí, teda 15,57% všetkých obyvateľov. Z toho všetkého vyplýva, že
v Budapešti je 67,65% všetkých bytov jedno- a dvojizbových, ďalej to, že 465 979
ľudí, čiže 68,15% obyvateľstva býva v jedno- a dvojizbových bytoch. Otázkou je
iba to, koľko ľudí býva v jednej izbe? Normálne a zdravo žijú tí, ktorí bývajú v jednej izbe sami, dvaja či traja. Z 81 627 jednoizbových bytov bolo 4416 s jedným
obyvateľom (5,28%), 14 257 s dvoma obyvateľmi (17,1%), 14 592 s tromi obyvateľmi (17%) (...)“ (Odborársky vestník, 1909)
„Aby si v tom istom meste pozerali do očí dve také odlišné časti, ako je Pešť
a Budín, to by musel človek dlho hľadať vo svete. Ľavý breh je samý moderný nerv,
pravý je čistý pokoj, takmer penzión. Na ľavom brehu letí električka a zvonením
prerušuje ľudí, keď sa rozprávajú. Na druhej strane padá agátový kvet na ľudí, ktorí
sa pri chôdzi ticho rozprávajú.“ (Budínske správy, 1906)
„Obrovské fabriky a biedne chatrče. V tamtých pracujú, v týchto bývajú. Lebo
aj v Budapešti je poriadok sveta taký. Továrne sa
zastavanosť
množia ako huby, ale o byty robotníkov sa ner. 1700
r. 1873
stará nikto. Proletariát je pomerne malý a málo
r. 1 840
r. 1914
organizovaný, avšak jeho chudoba je bezhraobchodná štvrť
ničná. Nie je ani tak chudobný, ako prízemný.“
priemyselná štvrť
(Ödön Gerő: Fyziognómia Budapešti, 1896)

STARÝ BUDÍN

Rákosszentmihály

PEŠŤ

BUDÍN
obyvateľstvo Budína
a Starého Budína
obyvateľstvo Pešti
obyvateľstvo Budapešti

Malá Pešť
Albertfalva

Csepel

Budafok
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Erzsébetfalva
železnica r. 1914
hranice Budapešti r. 1873

„Každý má rád Andrássyho bulvár a pozerá sa
na neho ako na nejakého bohatého a čestného
známeho, ktorý získal svoj majetok už dávno, a tú
čerstvú a ťažkú vôňu peňazí už necítiť na jeho spôsoboch, ani na šatoch, diamantoch (...) Jeho úctu
do nás vštepujú už v detstve. Keď peštianske dieťa
vezme vychovávateľka na Andrássyho bulvár, oblečie mu krajšie šaty, lebo tam chodia samí jemní ľudia. A vysvetlí mu, že v týchto domoch bývajú len veľmi bohatí ľudia, ktorí už ani otca nemali chudobného, nie to deti!“ (Margit Friedová: Pešť
a Pešťania, 1907)
Dajte názov trom krátkym textom o Budapešti!
[Ú]
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Hľadiská

V dejepisectve i vo verejnej mienke je od čias vyrovnania predmetom diskusií, ako vplývala rakúsko-uhorská
monarchia na rozvoj priemyslu v Uhorsku. Mnohí súčasníci, ale aj historici zastávali názor, že v dôsledku konkurencie rakúskeho priemyslu znamenali rámce monarchie skôr brzdu.

Porovnajte uvedené tvrdenie s tým, čo ste sa učili! Do akej miery obstojí a nakoľko je jednostranné takéto chápanie?
Prediskutujte na základe svojich vedomostí a prameňov, aké hľadiská, idey a politické zámery ovplyvňovali kritiku
súčasníkov a neskorších kritikov! [ S ]

„Po vyrovnaní prevzala politické riadenie krajiny opäť vrstva stredných a veľkých statkárov. Jej hlavnou snahou bolo posilniť svoju politickú pozíciu voči Rakúsku i masám, a tieto pozície využiť pre seba čo najlepšie. (...) politická situácia
zároveň umožnila, aby do krajiny prúdilo veľké množstvo zahraničného kapitálu.
To všetko, spolu s tým, že sa vybudovala dopravná sieť a bankový systém na využitie konjunktúry (...) spôsobilo aj odštartovanie výrazného kapitalizačného procesu v Uhorsku. (...)
Pre statkársku triedu sa umožnilo lepšie využitie konjunktúry a urýchlenie kapitalizácie poľnohospodárstva. (...)
Tento kapitalizačný proces, zhoršovaný feudálnymi pozostatkami a koloniálnou závislosťou, prispel k tomu, aby masy pracujúcich más sa postavili proti vyrovnaniu. (...)“ (Aladár Mód: 400 rokov zápasu za samostatné Uhorsko, 1951)
„Vyrovnanie neotvorilo nové cesty pred hospodársko-spoločenským rozvojom, krajina sa iba posunula na dráhe, na ktorú nastúpila počas revolúcie likvidujúcej poddanský systém a zavádzajúcej kapitalistické pomery, a ktorá sa stala tak
ťažko priechodnou v dôsledku balvanov feudálnych pozostatkov a hospodárskej
i politickej závislosti. (...)“ (Z historického prehľadu, redaktor Erik Molnár, 1964)
„Uzavretý komplexný trhový systém monarchie vplýval v podstate pozitívne
na úlohu každého partnera. Pre uhorské poľnohospodárstvo bol výhodný obrovský agrárny trh ríše, pre priemyselne rozvinuté oblasti zasa zásobovanie agrárnych
území.
Z hľadiska rozvoja hospodárstva bol určujúci príliv zahraničného, predovšetkým rakúskeho kapitálu. (...) Zahraničný kapitál pomohol posilniť hospodársky život.“ (Iván Bertényi-Gábor Gyapay: Krátke dejiny Uhorska/Maďarska, 1992)
„Základné podmienky kapitalistického rozvoja (zrušenie nevoľníctva, vznik
slobodného trhu práce, spoločné znášanie bremien, čiže moderné dane, sloboda priemyslu a pod.) vytvorili už aprílové zákony z roku 1848. Nespochybňovali
ich ani v rokoch absolutizmu (1849-1867), naopak, postupne ich rozširovali (spoločné colné územie, ktoré pomohlo agrárnemu vývozu, postupné vytvorenie podmienok priemyselnej slobody a rozsiahle investície do infraštruktúry už za čias
absolutizmu – stavba železníc, regulácia riek a pod.). Vyrovnanie zabezpečovalo konsolidované politické pozadie pre hospodárstvo a vytvorilo možnosť samostatnej hospodárskej politiky a spoločenské, politické, správne a právne podmienky modernizácie hospodárstva (povinná školská dochádzka, jednotný, moderný školský systém, občianska verejná správa, sudcovský systém, zákonná úprava
moderného trhového hospodárstva, resp. jeho garancie – zákon o zmenkách, obchodný zákon, priemyselné zákony, zavedenie jednotného systému mier a pod.).
Rozhodujúce (makro)procesy jednoznačne ukazujú, že aj Uhorsko patrilo do stredoeurópskej „rozvojovej zóny“; rozvoj hospodárstva sa ukázal byť trvalý, ročný
rast hospodárstva dosahoval podľa niektorých odhadov 3%. Hospodársku prosperitu tohto obdobia nespochybňuje ani to, že aj v období dualizmu prerušovali rast vážne, celosvetové krízy. Aj Uhorska sa dotkol „krach“ z roku 1873, ktorý
bol najvážnejšou krízou obdobia pred prvou svetovou vojnou. (...) Stagnácia po
kríze trvala do konca toho desaťročia. (...) Obdobie medzi 1887-1898 znamenalo opäť roky konjunktúry, aby depresiu v rokoch 1904-1905 zasa vystriedal rozmach, až po prvú svetovú vojnu.“ (Historický zemepis Uhorska/Maďarska. Red.
Pál Beluszky, 2005)
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„Keď chcete vidieť americké
mesto, (...) poďte do Budapešti. (...)
Tu je prvý parlament sveta, pri ktorom je parížsky bourbonský palác
trpaslíkom. Tu je aj prvé divadlo
sveta [myslí na Operu], nie síce
čo do veľkosti, ale javisko je vytvorené tak, že sem prišli inžinieri
z Anglicka, aby si ho nakreslili. Tu
sú najúžasnejšie široké ulice, fantastické reštaurácie; nakoniec tu je
aj prvá kaviareň sveta.“ (Ruské noviny o Budapešti, 1896)

Ktoré stanovisko potvrdzuje
súčasný ruský spravodajca?
Akú úlohu hralo v rozvoji Budapešti to, že ríša mala dve strediská? [ S ]

27
28
29
30

Poľnohospodárstvo
Továrenský priemysel
Národný dôchodok

Hospodársky rozvoj Uhorska v období
dualizmu

31

Porovnajte štyri analýzy! Aké
sú príčiny zhôd a rozdielov
medzi nimi? [ S ]

32
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38. Národnostná otázka do prelomu storočia
DEMOGRAFICKÁ EXPLÓZIA A VYSŤAHOVALECTVO V Uhorsku nastala demografická explózia v 80.
rokoch 19. storočia. Jej výsledkom bolo, že počet
obyvateľstva sa do prvej svetovej vojny (1914) zvýšil o tretinu (bez Chorvátska a napriek veľkej miere
vysťahovalectva presahoval 18 miliónov osôb). Tento
proces sa mohol odohrať aj u nás vďaka lepším životným podmienkam a zlepšeniu hygienických a zdravotných pomerov.
Rozvoj bol v jednotlivých častiach krajiny nerovnomerný, aj rast populácie zaznamenali v rozvinutejších oblastiach, do zaostalejších regiónov dorazil tento proces neskôr. O demografických zmenách doby
už máme k dispozícii presné štatistické údaje, pretože po vyrovnaní pripravoval štát pravidelné sčítanie
ľudu (od roku 1880 každých desať rokov).
Dediny neboli schopné poskytnúť obživu rastúcemu počtu obyvateľov, preto sa odtiaľto odsťahovalo
viac ľudí. Vnútorné sťahovanie (vnútorná migrácia)
smerovala do miest, predovšetkým do Budapešti.
Mestá však – rovnako ako v západnej Európe – nedokázali prijať náhle rastúcu populáciu. Preto sa aj
Uhorsko zapojilo v poslednom desaťročí 19. storočia
do veľkej vlny vysťahovalectva z Európy (krajinu opustilo takmer poldruha milióna ľudí). Hlavným cieľom
vysťahovalcov boli Spojené štáty americké. Najviac
ľudí odišlo z oblastí, kde rýchlo rástla populácia, ale
poľnohospodárstvo ju nebolo schopné uživiť (Horné
Uhorsko, Podkarpatsko).
Straty pri vysťahovaní sčasti zmiernilo prisťahovalectvo. Zo západných provincií ríše prišlo takmer stotisíc nemeckých a českých kvalifikovaných robotníkov, ktorých priťahoval dopyt rozvíjajúceho sa priemyslu po pracovnej sile. V tomto období prišlo z východu, z Haliča, niekoľ ko stotisíc Židov, ktorí utekali pred prenasledovaním do Uhorska, ktoré vytváralo
podmienky pre slušné živobytie.
RAST PODIELU MAĎAROV V druhej polovici 19. storočia sa zastavil pokles počtu maďarského obyvateľstva a jeho pomer sa v rámci domácej populácie urýchlene zvyšoval (bez Chorvátska zo 41% na
54,5%). Tento proces mal tri zdroje: rast pôrodnosti,
vysťahovalectvo a prisťahovalectvo a asimilácia.
Demografická explózia sa dotkla nanajvýš tých regiónov, kde bývala väčšina Maďarov. Takto sa maďarská populácia podieľala na raste vo vyššej miere.
Vo vysťahovalectve hrali Maďari menšiu úlohu
ako národnosti. Z každých sto vysťahovalcov bolo iba
33 Maďarov. V pozadí tohto údaju je to, že o obživu prišli najmä obyvatelia hornatých oblastí (Slováci,
Rusíni).
Prisťahovalci v priebehu 19. storočia sa – na rozdiel
od 18. storočia – neusadili v jednom bloku a zväčša
boli obyvateľmi miest. Ľudia, ktorí opustili svoje rodisko (národné, náboženské a rodinné spoločenstvo)
v cudzom prostredí sa v priebehu jednej-dvoch ge-
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nerácií prirodzeným spôsobom asimilovali s väčšinovým (maďarským) prostredím. Hlavným dejiskom asimilácie bolo hlavné mesto. Tí, ktorí sem prišli, sa stali
v kotle veľkomesta Maďarmi, pričom vďaka záchrane
svojich pôvodných hodnôt obohacovali pestrú kultúru
mesta. Takto splynuli aj Slováci a Rusíni, ktorí prišli do
hlavného mesta z hôr. Nemecké obyvateľstvo miest
sa v tomto období takisto asimilovalo. Asimilácia sa
však dotýkala najmä miest a obcí so zmiešaným obyvateľstvom, veľ ké národnostné ostrovy zostali zväčša
nedotknuté. Etnické zmeny v tomto období sa teda
prejavili najmä v počte, a nie v územnom rozložení
národov žijúcich v krajine.
MAĎARI A NÁRODNOSTI Maďarská vedúca vrstva
si vytýčila za cieľ vybudovať národný štát a v záujme
toho žiadala od národností asimiláciu. V tom období
však – na rozdiel všemocného štátu dneška – sa iba
budoval silný štát, preto boli tieto možnosti obmedzené. Spodné vrstvy spoločnosti – väčšina – sa sotva
dostávali do styku so štátnou organizáciou, a tak sa
dotýkala násilná asimilácia iba vrstvy inteligencie, ak
chcela zastávať štátne úrady.
Na urýchlenie asimilácie sa naskytol priestor predovšetkým v školstve. Na základnej úrovni sa nedalo dosiahnuť veľa, lebo žiaci väčšinou v cirkevných
školách sa neveľmi stretávali s maďarským jazykom
a kultúrou. Dualistické vlády nesplnili mnohé nariadenia národnostného zákona z roku 1868. Postupne
zaviedli výučbu maďarského jazyka v národnostných
školách (1879, 1907), zatlačili národnostné stredné
školy do úzadia, resp. zrušili ich a zabránili vzniku
svetských vysokoškolských inštitúcií pre národnosti.
Národnosti sa obrátili proti snahám štátu aj v oblasti
školstva a kultúry.
Maďarská politika očakávala vyriešenie národnostnej otázky od urýchlenej asimilácie. Len niektorí
sa ozvali, bez väčšieho ohlasu, na ochranu zákonov
z roku 1868 (napr. parlamentný poslanec Lajos Mocsáry). Iní politici súrili dôraznejšie vystupovanie proti
národnostiam.
Vedúce vrstvy národností prejavovali voči vyrovnaniu a národnostnému zákonu pasívny odpor, postupne však prešli do protestov proti porušeniu zákona. Za bezprostredný cieľ si vytýčili územnú autonómiu na župnej úrovni. Na začiatku 20. storočia
sa však už zasadzovali za federatívne usporiadanie
monarchie. Politiku niektorých národností v Uhorsku
ovplyvňoval fakt, že aj oni mali svoj národný štát hraničiaci s Uhorskom (Srbsko, Rumunsko). Pod týmto
vplyvom sa objavili aj snahy o odtrhnutie. Maďarská
a národnostná vedúca vrstva tak v tomto období nenachádzali spoločný menovateľ, národnostná otázka
sa čoraz viac vyostrovala.
Od 90. rokov sa konflikty prehlbovali. Účinnejšia
bola propaganda susedných národných štátov (iredentizmus). Vďaka hospodárskemu rozvoju zosilnelo
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národnostné meštianstvo a inteligencia, na druhej
strane stále prevažne roľnícku populáciu mobilizovala agrárna otázka (vysoký pomer drobných statkárov a bezzemkov, nedostatok pracovných príležitostí
a pod.).
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v malomeštiackom prostredí, kde znamenali židovskí prisťahovalci konkurenciu. Vláda však potláčala
prejavy antisemitizmu, ako sa to stalo na tiszaeszlárskom procese (1882). V Tiszaeszlári, v dôsledku
zmiznutia slúžky – a na huckanie niekoľkých antisemitov – sa obrátila obec proti miestnemu židovskému spoločenstvu. Rozohnené vášne zmiernilo
vystúpenie vlády a osobne predsedu vlády Kálmána Tiszu. Proces nepotvrdil obvinenie (že dievča zabili
Židia z náboženských dôvodov), a z politického života postupne vytlačila antisemitských politikov tak
vláda, ako aj opozícia. Postoj uhorskej liberálnej
politiky v otázke antisemitizmu je významný preto,
lebo napríklad vo Francúzsku sa odohral Dreyfusov proces (208. strana) desať rokov po tiszaeszlárskom.

EMANCIPÁCIA ŽIDOV Uhorských občanov židovského pôvodu (izraelitov) počas vyrovnania zrovnoprávnili formou zákonov. Spoločnosť zostala naďalej otvorená voči Židom, a tak na konci storočia sa
zrovnoprávnilo aj židovské náboženstvo.
Počet židovského obyvateľstva sa vďaka zvýšenej
pôrodnosti a prisťahovalectvu rapídne zvýšil. Väčšina
sa asimilovala a stotožnila sa s maďarskou národnou
ideou a kultúrou.
Masy Židov žili z maloobchodu a živnostníctva,
ale z ich radov vyšla aj väčšina bohatých mešťanov.
Živobytie našli v takých oblastiach, do ktorých sa zapájala ostatná spoločnosť menej, neobjavil sa vážnejší
konkurenčný boj. Deti prisťahovaleckých rodín, ktoré
rýchle prešli meštianskym vývojom, sa vo vysokom
počte objavovali na istých dráhach pre inteligenciu
(novinári, herci, lekári, advokáti). Na univerzitách bol
pomer Židov päťnásobný oproti ich celoštátnemu pomeru.
Židia sa stotožnili s maďarskou národnou ideou,
preto sa vytvoril vyrovnaný vzťah medzi Židmi a ostatnými skupinami spoločnosti. Vo veľkomestách, často
na hlavných námestiach, rad radom stavali impozantné synagógy.
Antisemitizmus (nenávisť voči Židom) bol prítomný aj v uhorskej spoločnosti, hoci v menšej miere ako v Európe tých čias. Objavil sa v prvom rade

POSTAVENIE RÓMOV V OBDOBÍ DUALIZMU
V období dualizmu, napriek sčítaniu ľudu, bolo
ťažké určiť počet cigánskeho obyvateľstva, pretože
dotazníky sa pýtali najmä na materinský jazyk. Odhadovaný počet mohol byť okolo tristotisíc. Keďže
sa v ich kruhu ešte demografická explózia neprejavila, počet cigánskeho obyvateľstva rástol v dôsledku prisťahovalectva z Rumunska. Istý vývoj znamenalo to, že sa v tomto období obmedzoval kočovný spôsob života a počet kočovných spoločenstiev,
cigánske rodiny sa usadili vo vyššom počte. Tí, ktorí
mali zamestnanie, v prevažnej väčšine boli remeselníci (napr. kováči), ale mnohí žili z príležitostnej
práce a z obchodu s koňmi. Vláda sa snažila ich zapojiť do ľudového školstva a tak podporovala ich
rozvoj.

Archív
Etnické zloženie vysťahovalcov:
Maďari 28,8%
Chorváti 9,9%
Srbi 4,6%
Rusíni 3,9%

Pomer vysťahovalcov po župách
(rozmer znaku je pomerný s počtom)
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DEMOGRAFICKÁ EXPLÓZIA
A VYSŤAHOVALECTVO
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Odsťahovanie po župách
od 1890 do 1910 v percentách
obyvateľstva župy
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Obyvateľstvo podľa počtu obyvateľov osád, v percentách celkového obyvateľstva:
10 000 osôb <
5001–10 000 osôb
< 5000 osôb

10 000 osôb <
5001–10 000 osôb
< 5000 osôb

Obyvateľstvo celkovo r. 1890
13 749 303 osôb

Obyvateľstvo celkovo r. 1910
18 264 533 osôb

Migračné procesy v Uhorsku. Farby
ukazujú migráciu vo vnútri krajiny,
z jednej župy do druhej, biele štvorce
zasa pomer emigrantov
Z ktorých oblastí sa začalo
sťahovanie (vnútorná migrácia)? Prečo? Z ktorých oblastí bola
najväčšia emigrácia? Sú odlišné
činitele migrácie a emigrácie?
Ako vplývala migrácia a emigrácia na etnické zloženie obyvateľstva? Opíšte prisťahovalectvo! [ Ú ]
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Počet detskej úmrtnosti od 0-5 rokov
na tisíc živo narodených
Počet pôrodov na tisíc obyvateľov
Počet úmrtí na tisíc obyvateľov
Prirodzený nárast na tisíc obyvateľov
[milión osôb]

vyššia pôrodnosť
vyššia úmrtnosť

Obyvateľstvo Uhorska

Populačné procesy v období dualizmu

2

Aká bola demografická situácia v krajine? Opíšte ju na základe údajov!
V ktorej etape demografického vývoja sa nachádza Uhorsko? Aké sú vzťahy
medzi zobrazenými údajmi? [ Ú ]

3

Vysťahovalci čakajúci na nástup
Ku ktorej spoločenskej vrstve patria vysťahovalci? Nakoľko to môže
byť všeobecné? [ Ú ]

vek

„Veková štruktúra (pyramída)“ Uhorska roku
1870

mužov
žien

Charakterizujte zloženie obyvateľstva podľa vekovej kategórie a pohlavia! Nájdite vysvetliteľnú deformáciu na vekovej pyramíde! Posúďme či
sa dá zistiť na základe zobrazenia [tisíc osôb] začiatok demografickej explózie v Uhorsku? [ Ú ]

Dobová karikatúra o príčinách vysťahovalectva
V čom vidí príčiny vysťahovalectva
karikaturista? V skutočnosti v akej
miere prispel tento jav k emigračným
procesom? [ S ]

4
5

RAST PODIELU
MAĎAROV
NÁRODNOSTNÉ ROZLOŽENIE UHORSKA (BEZ CHORVÁTSKA)
Národnosť

počet

1880
%

počet

1900
%

počet

1910
%

počet

%

Maďari

4 812 000

41,5

6 400 000

46,6

8 651 000

51,4

9 944 000

54,5

Nemci

1 349 000

11,6

1 870 000

13,6

1 999 000

11,9

1 903 000

10,4

Slováci

1 739 000

15,0

1 870 000

13,5

2 002 000

11,9

1 946 000

10,9

Rumuni

2 240 000

19,3

2 403 000

17,5

2 798 000

16,6

2 948 000

16,1

446 000

3,9

353 000

2,6

424 000

2,5

464 000

2,5

629 000

5,1

639 000

4,6

196 000

1,2

198 000

1,1

520 000

3,1

545 000

3,0

378 000

3,6

223 000

1,6

244 000

1,4

313 000

1,5

Rusíni
Chorváti
Srbi
Iné

6

1850

Spolu

11 593 000

100

13 758 000

100

16 834 000

100

18 261 000

100

Aká je podstata zmien etnického zloženia obyvateľstva? V akom vzťahu sú údaje o počte a pomere? Jestvuje rozdiel
medzi závermi, ktoré možno vyvodiť z počtov a z percentuálneho pomeru? [ Ú ]
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259

av
a

Etnické zloženie bez Chorvátska

Maďari 54,55

Nemci 10,4%

Slováci 10,9%

Rusíni 2,5%
Chorváti-Srbi 4,1%

8

Rumuni 16,1%

Etnické zloženie Uhorska v roku 1850 a 1910
Pripravte tabuľku o tom, že v ktorých župách presiahol roku 1850 a 1910 pomer jednotlivých etnických skupín 50%!
V ktorých župách nebol tento pomer ani 50%? V čom sa líši metodika mapy od etnických máp, ktoré ste spoznali skôr?
V akej miere pomáha jasné videnie táto metodika znázornenia? [ Ú ]
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9

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA UHORSKA PODĽA NÁBOŽENSTVA A ETNÍK (1890)
rímskokato- gréckokatokalvínske
evanjelické
unitárne
pravoslávne izraelitské
lícke
lícke
národnosť
tisíc
tisíc
tisíc
tisíc
tisíc
tisíc
tisíc
%
%
%
%
%
%
%
osôb
osôb
osôb
osôb
osôb
osôb
osôb
Maďari
4 165 56,6
181 2,5 2 166 29,4
310 4,2
61
0,8
19 0,3
451
6,1
Nemci
1 325 66,7
1 0,1
25 1,2
402 20,2
1
0,1
1 0,3
233 11,7
Slováci
1 328 70,0
98 5,2
11 0,8
445 23,4
–
–
1
–
13
0,7
Rumuni
7 0,3
970 37,5
1
–
1
–
–
–
1 604 61,9
5
0,2
Rusíni
2 0,7
375 98,8
–
–
–
–
–
–
1 0,2
1
0,3
Chorváti
182 99,3
–
–
–
–
–
–
–
–
1 0,5
–
–
Srbi
81 16,3
2 0,4
–
–
–
–
–
–
410 82,9
–
–
Iné
149 60,9
30 12,5
10 4,2
23 9,5
1
0,3
28 11,5
3
1,0
Spolu
7 329 47,8 1 658 11,0 2 213 14,6 1 180 7,8
62
0,4 2 065 13,6
707
4,7
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V akej miere možno spojiť náboženstvá s jednotlivými národnosťami v Uhorsku? Hodí sa tabuľka na prezentáciu asimilačného procesu? [ Ú ]

Schéma asimilácie
Vysvetlite krátko podstatu
asimilačného procesu! Aké
činitele určujú tento proces? Objasnime, ako vplývajú tieto činitele na asimiláciu? [ S ]

Dotazník pri sčítaní ľudu

11

Prediskutujte, že pri zisťovaní národnostnej príslušnosti
je vhodnejšie pýtať sa: na materinský jazyk, na pôvod či na to,
k akej národnosti sa opýtaný hlási? Prečo je ťažké položiť „dobrú“ otázku v spoločnosti, kde je
asimilačný proces pokročilý? [ Ú ]

„V prospech národností možno bojovať len dvoma
spôsobmi a len týmito dvoma spôsobmi môžeme byť
úspešní. Prvý: brániť národnosť, keď ju napadnú; druhý: intenzívne ju rozvíjať. Utláčať jazyk iných národov a ich ďalšie národné vlastnosti, nanucovať im svoje, teda rozširovať národnosť násilným spôsobom je veľmi
pochybný čin čo do výsledku i morálky. Keď národ, na úkor ktorého sa chceme
rozširovať, nemyslí na svoju národnosť, keď sa jej (...) vzdáva, azda je to z našej
strany prípustné (...). Ale vo väčšine prípadov dopadne nebezpečne každý pokus
MAĎARI
A NÁRODNOSTI

12

Proti čomu zaujíma stanovisko Mocsáry? Aké právne
a principiálne stanovisko zastáva autor? Ako sa stavia Mocsáry
k maďarskej štátnej idei? [ S ]
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dosiahnuť rozvoj či početný zisk národa na úkor iných. Čím netrpezlivejší a násilnejší je tento postup, tým väčší je odpor a (...) sú smutnejšie jeho dôsledky.“
(Lajos Mocsáry: Národnosť, 1858)
„§ 2 Rátajúc od platnosti tohto zákona, po absolvovaní trojročného učiteľského ústavu, čiže po 30. júni 1882 nemôže získať učiteľský diplom a nemožno zamestnať ako učiteľa či pomocného učiteľa (...) toho, kto neovláda maďarský jazyk
písmom i slovom tak, aby ho mohol v ľudovej škole vyučovať.
§ 3 (...) V obciach, kde žijú ľudia nemaďarského i maďarského pôvodu zmiešane, v obecných, cirkevných či iných verejných ľudových školách možno zamestnať od roku 1883 len takých (...) učiteľov, ktorí sú schopní maďarský jazyk
vyučovať. (...)
§ 4 Maďarský jazyk sa týmto zaraďuje v každej verejnej ľudovej škole medzi
povinné predmety. (...)“ (O výučbe maďarského jazyka v ľudových školách, 1879:
XVIII.čl.)
§ 19 V základných školách, ktorých vyučovacím jazykom nie je maďarčina,
nech dostávajú štátnu podporu, alebo nie, v každodennej výučbe sa podľa (...) vyučovacieho plánu určeného ministrom náboženstva a školstva sa musí maďarský
jazyk vyučovať v takom počte, aby dieťa s nemaďarským materinským jazykom
bolo schopné vyjadrovať sa zrozumiteľne slovom i písmom po maďarsky na konci
štvrtého ročníka.“ (Zákon predložený ministrom Albertom Apponyim, [Lex Apponyi] 1907)
Zhrňte podstatné elementy týchto nariadení! V čom znamenali zmenu v oblasti školstva? Aký je vzťah medzi dvoma zákonmi? V akej miere sa dal realizovať
„Lex Apponyi“? Porovnajte text s údajmi o pomere tých, ktorí ovládajú maďarčinu! [ Ú ]

Noviny Slovenskej národnej strany
informujú o zákaze kultúrneho spolku
Matice slovenskej
O čom svedčí zákaz a spôsob informovania o ňom? [ S ]

2. Charakter uhorského štátu (...) vylučuje, aby jediný národ, ktorý netvorí
väčšinu obyvateľstva, žiadal pre seba atribúty štátnosti. (...) pričom by ohrozoval
existenciu ostatných národov, ktoré sú vo väčšine (...).
3. V snahe brániť sa proti tejto hrozbe, ktorá už fakticky znamená likvidáciu
životných podmienok tých, čo sú v Uhorsku vo väčšine, Rumuni, Slováci a Srbi
žijúci v Uhorsku uzatvárajú spojenectvo, aby svoju národnosť bránili všetkými
zákonnými prostriedkami.

14
15

ETNICKÉ ROZDELENIE PEŠTI
(v %)
rok

„1. Trváme na etnických pomeroch a na historickom vývoji Uhorska, že Uhorsko nie je štát, ktorého charakter môže určovať jediný národ, my v Uhorsku žijúci
Rumuni, Slováci a Srbi žiadame, aby pri zachovaní etnických pomerov a integrity krajín patriacich ku korune svätého Štefana, charakter štátu určovali všetky národy spojené do jedného celku.

13

1750 1850 1890 1906

Maďari

22,2

36,6

67,1

85,1

Nemci

55,2

56,4

23,7

9,4

Slováci

6,5

5

5,6

2,6

16,1

2

3,6

2,9

Iné

Kedy sa začala výrazná
zmena v etnickom zložení
mesta? Aké procesy sú v pozadí
tohto javu? [ Ú ]

16
17
18

5. Sloboda nemaďarských národov Uhorska musí byť ochránená tak, že v autonómnych oblastiach (župa, mestský zákonný orgán, obec) sa zachová národnostný
charakter v používaní národného jazyka tak vo verejnej správe, ako aj v súdnictve.
Tam, kde sú zmiešané národnosti, v záujme ľahšej verejnej správy by sa mali župy
zaokrúhliť podľa jazykov. (...)
§ 18 V záujme toho, aby veľké európske spoločenstvo, ktorému nie sú jasné
národnostné pomery v Uhorsku, bolo o tom informované, predstavenstvo sa bude
snažiť o osvetu cez tlač.“ (Z uznesení národnostného kongresu, 1895)
Aký je postoj národností k maďarskému národnému štátu? Zhrňte podstatu ich požiadaviek! Akými prostriedkami chcú dosiahnuť svoje ciele? [ Ú ]

Pozvánka na tanečnú zábavu v hornouhorskom mestečku z 1870. rokov
Opíšte vzťahy medzi jednotlivými etnikami v Hornom Uhorsku na základe pozvánky! [ S ]
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EMANCIPÁCIA ŽIDOV

„§ 1 Izraelitskí obyvatelia krajiny majú tie isté občianske
a politické práva ako kresťanskí obyvatelia (...)

§ 2 Všetky zákony, zvyky či nariadenia, ktoré tomu odporujú, sú s okamžitou platnosťou zrušené.“ (1867: čl. XVII)

Čo zabezpečuje zákon? Kedy už vyslovil krajinský snem tieto princípy a prečo
bolo potrebné ich zopakovať? [ Ú ]

19
20
21

Rodina izraelitského vierovyznania
z Kaposváru na začiatku storočia
Opíšte na základe obrazu
spoločenské postavenie rodiny! Čo asi napísala rodina na
dotazníku pri sčítaní ľudu do
rubriky materinský jazyk? [ S ]

22

„§ 1 Izraelitské náboženstvo sa označuje za zákonne zaregistrované náboženstvo. (...)
§ 3 Duchovným (rabínom) a prednostom náboženskej obce môže byť len taký
člen izraelitskej konfesie, ktorý je uhorským občanom a ktorý svoju kvalifikáciu
získal v Uhorsku.“ (1895: čl. XLII)
„§ 1 Každý môže slobodne vyznávať a sledovať akúkoľvek vieru či náboženstvo a v rámcoch požiadaviek zákonov krajiny a verejnej morálky môže sa vyjadrovať a praktizovať. Nikomu neslobodno brániť pri náboženskom obrade, ktorý nie
je v rozpore s verejnými mravmi či zákonmi, alebo nútiť k činom nezhodujúcim sa
s jeho náboženským presvedčením.
§ 2 Schopnosť vykonávať politické a občianske práva je v plnej miere nezávislá
od náboženstva.
§ 3 Náboženská viera či cirkevné pravidlá nemôžu oslobodiť nikoho od plnenia zákonných povinností.
§ 5 Vstupovať do niektorej cirkvi alebo vystupovať z nej môže každý na základe podmienok stanovených zákonom. “(1895: čl. XLIII)
Akú zásadu zakotvuje zákon? Pre ktoré náboženstvo to znamenalo úplnú emancipáciu? [ Ú ]

„– Židia sú – to nemôžete, doktor, popierať – na strane Maďarov. Cez všetky
útrapy idú spolu s Maďarmi. To je fakt. A mňa teraz zaujíma iba to, prečo je Žid
Maďarom? A či ním bude naveky?
– Že dokedy? – zopakoval otázku ujo Fülöp a privrel si oči, ako keby chcel
čítať vo vlastnom srdci. – Dokedy bude? Kto vidí do budúcnosti? Prečo sa stáva Žid Maďarom? Kto pre toto, iný zasa pre hento. Jeden, napríklad dedo tohto
chlapca, - tu ukázal na môjho strýka – sa stal Maďarom na bojisku, keď Maďari bojovali za slobodu. Jeho syn – otec tohto dieťaťa – sa už narodil ako Maďar. Ani nechyroval o Šimonovi Galilejskom – a miluje Rákociho. Vnuk – tento
chlapec – je v prvom rade Maďar a iba v druhom rade človek, čo treba chápať
tak, že všetko, čo považuje za pekné, dobré a pravdivé, nazýva po maďarsky.
Takto je pekné byť Maďarom! Veční bezdomovci získavajú vlasť! Jestvuje aj iná
cesta. Sú Židia, ktorí sa hlásia k Maďarom
preto, lebo v Uhorsku je dobrý obchod byť
Maďarom, pričom byť Židom je zlý obchod
všade. Len preto sa stať Maďarom – je škaredé. Ale deti, deti Židov, ktorí sa stali Maďarmi pre obchody, sa narodili už ako Maďari a úprimne sa nadchýnajú Rákocim a Kossuthom. A keď skúmame, prečo Maďar prijíma Židov? ... Maďar je v Európe osamotený, bez priateľa a príbuzného. Už tisíc rokov sa bráni, bráni svoju existenciu a slobodu proti Nemcovi. Sami, takmer vždy celkom sami. Nemá sa Maďar tešiť, keď príde
národ, ktorý povie: aj ja chcem byť Maďar,
aj ja som Maďar – a spolu pracuje a spolu bojuje s Maďarmi?“ (Béla Illés: Karpatská rapsódia, z rozhovoru gréckokatolíckeho kňaza a maďarského lekára židovského
pôvodu)

23

24

Romantická synagóga na ulici Dohány v Budapešti (vybudovaná v rokoch
1854–1859)
Znaky ktorého štýlu možno rozoznať na budove? Na základe tejto
budovy posúďte, aké bolo postavenie budapestianskych Židov [ Ú ]
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Ktoré činitele určovali asimiláciu Židov?
Prečo bola uhorská spoločnosť v tej dobre
otvorená? Akú úlohu hralo asimilované židovstvo v národnostných oblastiach? [ Ú ]
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Pomer izraelitov podľa žúp
v pomere obyvateľov okresov
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Rozloženie izraelitských veriacich v roku 1910
Analyzujte územné rozloženie izraelitských veriacich! Aké činitele vplývali na vzniknutú situáciu? [ Ú ]

„Počet všetkých Cigánov
(...)Porovnanie cigánskych obcí so všetkými ostatnými po župách ukazuje rôzne pomery. Kým na dvoch
brehoch Dunaja v niektorých župách ako: Orava, Liptov, Šomoď, Vas, Vesprém,
Zala netvoria cigánske osady ani tretinu všetkých obcí, v ostatných častiach krajiny nikde nemožno nájsť takýto nízky pomer; dokonca na ľavom brehu Tisy v troch
župách (v málo obývanej Békešskej a Hajdúskej, ďalej v Sabolčskej), na území
medzi Dunajom a Tisou najmenej v Čongrádskej župe a v siedmych župách Sedmohradska (Bistrita-Nasaud, Brašov, Ciuc, Fagaras, Kleinkokel, Grosskokel, Sibiň)
je menej ako desať dedín, kde vôbec nežijú Cigáni. V župe Grosskokel, kde je (...)
počet Cigánov najvyšší, , vo všetkých 125 obciach boli Cigáni.
(...) Pri pohľade na údaje sčítania je prekvapujúco vysoký počet Cigánov:
274 940, čo je trikrát toľko, koľko ľudí s cigánskym materinským jazykom registrovali roku 1890. Ale sčítanie ľudu zohľadnilo iba ľudí s cigánskym materinským jazykom, a sčítanie Cigánov zase všetkých Cigánov. Podľa materinského
jazyka ich bolo iba 82 405, teda niečo o 10% menej ako pri poslednom sčítaní
ľudu.
(...) Takmer 9/10 (243 432) všetkých Cigánov (274 940) možno považovať za
usadených, pomerne nie veľa (7 ½%) pripadá do neistej kategórie dlhšie sa zdržiavajúcich (20406), no a vyslovene kočovní Cigáni už neukazujú nejaké strašidelné
číslo (8938).“ (Celoštátne sčítanie Cigánov, 1893)
POSTAVENIE RÓMOV
V OBDOBÍ DUALIZMU

Na základe čoho určoval prieskum kto je Cigán? V čom sa to líšilo od posudzovania ostatných národností? Aký bol pomer cigánskeho obyvateľstva v uhorskej
spoločnosti? Opíšte životný štýl väčšiny Cigánov tej doby! Aké zmeny možno zaznamenať a ako sa k nim stavia vláda? Porovnajte a analyzujte údaje sčítania a výsledky
prieskumu! [ Ú ]

„(...) Lenže poriadne zaškoľovanie Cigánov a rozšírenie všeobecnej povinnej
školskej dochádzky aj na Cigánov nie je jednoduchou záležitosťou. Celkom a len
napoly kočovných Cigánov nemožno donútiť, aby deti dávali poriadne do školy.
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Kočovní Cigáni a cigánski hudobníci,
ktorí boli neodmysliteľnou súčasťou
zábav, pri ktorých sa spievali maďarské piesne
Aký proces prezentujú obrazy? [ Ú ]

26
27
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Hľadiská

29

V čom videl autor štúdie záruku rozvoja Cigánov? Čím
odôvodňuje prechodné obmedzovanie osobnej slobody? Prediskutujte, v akej miere môže byť
úspešná snaha násilím zmeniť
nejakú skupinu! [ S ]

(...) Ide o sústavné porušovanie zákona o ľudovom školstve (...), pričom štátna
moc je povinná presadzovať ich realizáciu tak z hľadiska svojej prestíže, ako aj
v záujme blahobytu občanov. V prípade kočovných Cigánov to možno dosiahnuť
iba pomocou donucovacích prostriedkov. V mene humanity treba spáchať malú
krutosť. Štátna moc sa musí odhodlať do istej miery obmedziť osobnú slobodu, aby
vychovala z ľudí žijúcich momentálne ako divá zver ľudí skutočne slobodných.
(...)“ (Celoštátne spísanie Cigánov, 1893)

Vodcovia rumunskej národnosti (Rumunská národná strana) sa na zhromaždení v Sibini (1892) rozhodli začať akciu za nápravu krívd, ktoré sa im stali. Svoje požiadavky zhrnuli v Memorande, ktoré niesla 300 členná
delegácia do Viedne, k panovníkovi, čo malo naznačiť, že s uhorskou vládou sa nedokážu dohodnúť. František
Jozef dohodnuté pravidlá dodržal a Memorandum neotvoril, poslal ho priamo uhorskej vláde, ktorá – pretože
nebol adresovaný jej – dokument poslala späť. Rumuni pokračovali v demonštrácii a zverejnili obsah Memoranda. Vláda na to začala tlačový proces, v ktorom mnohých odsúdili. Záležitosť tým vyvolala väčšiu medzinárodnú pozornosť. (Inak najťažším trestom bolo 5 ročné väzenie, ostatné siahali od 2,5 rokov do 2 mesiacov, ale už
o rok dostal každý odsúdený amnestiu.)
Prediskutujte na základe prameňa ciele a metódy panovníka, uhorskej vlády a rumunských vodcov! [ S ]

30

V čom sa prejavuje fakt, že
Memorandum písali panovníkovi? Aký je cieľ Memoranda? Aké správanie sa naznačuje
v záujme dosiahnutia tohto cieľa? Ako hodnotí postavenie rumunského národa v stredoveku?
Čomu pripisuje vyostrovanie
napätia a koho z toho viní? Prediskutujte, v akom vzťahu sú tieto tvrdenia s tým, čo ste sa učili
na dejepise! [ Ú ]

„Cisárska a kráľovská apoštolská Výsosť! Najmilostivejší náš Pán!
Ako predstavitelia voličov rumunskej národnosti žijúcej v krajinách vašej
uhorskej koruny, ktorí sme sa 20-21. januára 1892 v Sibini zišli na volebnej konferencii, konštatovali sme, že naši voliči, nespokojní so svojím postavením, do
ktorého sa dostali v dôsledku vládneho systému zavedeného v rokoch 1866-68
a následného vývoja, na základe smutných skúseností nemôžeme viac dôverovať
ani budapeštianskemu krajinskému snemu, ani uhorskej vláde, (...) dospeli sme
k názoru, že (...) nie sme zastúpení v krajinskom sneme našej vlasti.
(..) Dávame Vašej Výsosti na vedomie fakty, ktoré rumunský národ, jeden z najvernejších a najtrpezlivejších národov monarchie donútili, aby sa dočasne zriekol
svojich najdôležitejších práv, ktoré získal z Vašej milosti ako odmenu za obete (...),
ktoré priniesol pre slávu panovníckej dynastie a monarchie. (...)
Snaha o zabezpečenie (maďarskej) národnej hegemónie bola charakteristická
pre náš ústavný život v uplynulých 25 rokoch. (...)
História dokazuje, že v priebehu tisícročného vývoja nášho štátu pomer, aký
býva medzi dobyvateľom a podmaneným, nikdy neexistoval ako štátoprávny princíp, a teda nemohla jestvovať ani politicko-národná nadradenosť.
Všetky trenice, ktoré sa prejavili v spoločenskom živote a pri práci zákonodarných orgánov štátu, pramenia z hnutí, ktoré sa začali v rokoch 1790-91 a z reakcií
na ne, a objavujú sa ako jedna etapa zápasu národov tvoriacich kráľovstvo za
svoju existenciu a národný vývoj.
Rumunský národ vtedy, ako aj predtým i odvtedy vždy, sa opieral o svoje tisícročné práva a na základe svojho počtu, etnického a geografického postavenia
a vďaka svojim vlastnostiam sa vždy snažil brániť svoje národné práva, ktorých sa
nikdy nezriekol.“ (Z úvodu rumunského memoranda z roku 1892)

31

Obžalovaní v tzv. memorandovom procese roku 1894
Analyzujte spoločenské zloženie vodcov rumunského
hnutia! O akých súvzťažnostiach
doby a procesu svedčí obraz? [ S ]
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39. Zmeny v spoločnosti
VÝVOJ SPOLOČNOSTI Rýchly hospodársky rozvoj
vytvoril v Uhorsku podmienky pre meštiansky vývoj.
Tento proces bol vo veľkomestách rýchlejší, na vidieku pomalší. Podobne ako v iných krajinách regiónu,
aj v Uhorsku žila vedľa seba agrárna spoločnosť so
starými, stavovskými znakmi a nová priemyselná spoločnosť kapitalistického charakteru.
Stavovský a meštiansky svet na seba navzájom
vplývali, ich dobré i zlé vlastnosti sa premiešavali
a na prelome storočia vytvorili osobitú uhorskú spoločnosť. Celkovo možno povedať, že počas dualizmu
vplývalo na životnú filozofiu a životný spôsob ľudí
vďaka tradíciám zemianstvo, ostatné skupiny spoločnosti sa chceli podobať na neho.
VEDÚCE VRSTVY AGRÁRNEJ SPOLOČNOSTI Na
vrchole uhorskej spoločnosti stála vzhľadom na svoj
politický vplyv i majetok statkárska aristokracia. Podobne k feudálnemu obdobiu tvorila uzavretú skupinu (kastu) a oddelila sa od ostatných vrstiev spoločnosti.
Z tejto vrstvy vyšla väčšina vedúcich politikov,
jej príslušníci vlastnili tretinu všetkej úrodnej pôdy.
Zachovanie moci im zabezpečovali tituly a zväčša
moderne vybavené statky. Ich udržanie umožnil aj
systém tzv. zverenstva, ktorý – podobne ako zákon
o dedovizni – vyňal ich pôdu z obehu statkov, pretože statok, ktorý panovník označil za zverenský, nebolo možné predať. Zverenský systém zabránil tomu,
aby boli statky rozdrobené a brzdil aj hlad roľníctva
po pôde. Politický vplyv aristokracie sa snažili získať
banky a veľ kopodniky. Do svojich správnych rád často zvolili aristokratov (členstvo znamenalo významné
príjmy), vďaka tomu vzniklo aj prepojenie medzi veľkostatkom a finančnou aristokraciou.
Z niekdajšej strednej šľachty sa podarilo niekoľkým rodinám pozdvihnúť do radov aristokracie. Väčšinu však – tzv. džentríkov – hospodársky vyčerpal
spôsob odškodnenia a pasívny odpor, preto zápasili
s materiálnymi problémami. Hospodárili na statkoch,
ktorých rozloha sa zmenšovala, ale pri nedostatku kapitálu nedokázali svoje hospodárstvo modernizovať.
Tak sa zadlžili a postupne mnohí strácali svoju pôdu.
Pre nich bolo životne dôležité, existenčné, že mohli
zastávať štátne úrady (na ministerstvách a v župách).
V tej dobe pôsobenie v štátnych službách neznamenalo „prastarému postaveniu nehodnú“ závislosť, na
rozdiel od súkromných úradníkov, ktorí pracovali
v podnikoch a bankách.
Džentríci, ktorí stratili svoje statky, sa na prelome
storočí čoraz viac objavovali v odboroch pre príslušníkov inteligencie (advokát, učiteľ, lekár) a splynuli
s inteligenciou meštianskeho pôvodu. Ich mentalita
vplývala na nové meštianske prostredie. Priniesli so
sebou svoju otvorenosť a lásku ku kultúre, ďalej tradície uctievania ´48 roku, pričom popierali mnohé meštianske cnosti (miera, úspornosť, usilovnosť). Džentríci
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vo významnej miere ovplyvňovali duchovné postoje
vznikajúcej uhorskej strednej vrstvy.
ROĽNÍCTVO Najpočetnejšiu skupinu uhorskej spoločnosti tvorili roľníci, hoci ich počet postupne klesal.
Po oslobodení poddaných sa z poddaných s pozemkom stali plnoprávni vlastníci urbárnej pôdy, dokonca
mnohí z niekdajších želiarov získali pôdu tiež, najmä
pri rozdeľovaní spoločných pastvín. Pomer tých, ktorí
vlastnili pôdu, bol teda vysoký. V dôsledku vysokej
pôrodnosti sa však statok rýchle drobil a od deväťdesiatych rokov bol najdôležitejším problémom krajiny
rastúci počet bezzemkov.
Dedinská spoločnosť bola výrazne členená. Život
dediny riadili bohatí roľníci (50-200 jutár). Na ich
pozemkoch pracovali nádenníci (nájomní robotníci),
ale do práce sa zapájali aj sami. Pre toto obdobie je
charakteristické, že majetný roľník mal v spoločnosti
menšiu prestíž, ako takmer nemajetný mestský človek „v nohaviciach“. Strední (10-40 jutár) a chudobní
(1-10 jutár) roľníci boli pánom samého seba, ale tí
druhí boli spravidla nútení vziať aj námezdnú prácu. Nemali možnosť zavádzať moderné metódy, lebo
nemali peniaze, preto v záujme zachovania svojho
statku, prípade rozšírenia o niekoľko jutár, žili „samovykorisťovateľským“ spôsobom. Na prelome storočia
vzrástol počet bezzemkov (agrárny proletariát). Živili
sa poľnohospodárskou nájomnou prácou a prácou na
veľkých verejných stavbách (železnice, regulácia riek)
či na mestských stavbách ako tzv. kubikoši (prevážali
na fúriku zeminu, platení boli od kubíka). Po ukončení veľkých stavieb, zhruba od roku 1890 sa ich postavenie zhoršovalo.
Osobitú vrstvu roľníckej spoločnosti tvorili čeľadníci na panstvách. Spolu s rodinami žili a pracovali
na panstvách. Čeľadníci boli vydaní napospas v plnej miere zemepánovi, alebo správcovi, ktorý riadil
činnosť na panstve. Ich životné podmienky určovali
miestne pomery.
PRIEMYSELNÁ SPOLOČNOSŤ Na čele meštianskej
spoločnosti stálo vysoké meštianstvo, finančná aristokracia, ktorá vlastnila a riadila veľké banky a priemyselné podniky. Podobne ako statkárska aristokracia,
aj finančná aristokracia tvorila uzavretú spoločenskú
skupinu. Životný štýl dvoch aristokratických vrstiev sa
podobal: aj finanční aristokrati si kupovali alebo dali
postaviť kaštiele a žili vyberaným životom. Väčšina
príslušníkov vysokého meštianstva v Uhorsku vyšla
z nemeckých a židovských rodín, ktoré zbohatli na
obchode s obilím. K nim sa pripojili niekoľkí úspešní
podnikatelia. Pre svoj pôvod mohlo vysoké meštianstvo zasahovať do politiky len nepriamo. Aktívne riadenie politiky zostalo v rukách historických tried.
Meštianska stredná vrstva sa rozširovala súbežne
s rozvojom priemyslu, štátnej správy, školstva a zdravotníctva. Vstrebala do seba niekdajších nemeckých
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občanov, ďalej šľachtu, ktorá si zvolila dráhu príslušníka inteligencie, bohatších roľníkov i Židov. Stredná
vrstva zabezpečovala priechodnosť medzi agrárnou
a priemyselnou spoločnosťou. Mentalita strednej
vrstvy tak nebola jednotná: miešali sa v nej stavovské
i meštianske hodnoty.
Potom, čo váha remeselníctva a maloobchodu zostala v dualizme nezmenená, počet malomešťanov sa
neznižoval, naopak, ešte sa aj zvyšoval. Remeselníci aj sami pracovali a mali len niekoľko zamestnancov. Ich myslenie určovala ich dvojaká situácia: ako
konkurencia stáli proti veľkopodnikom a obchodným
domom, čiže boli proti veľ kokapitálu. Zároveň ako
vlastníci a zamestnávatelia odmietali smery napádajúce súkromné vlastníctvo.
Čo sa týka životného štýlu a mentality, malomešťanom sa podobali drobní štátni zamestnanci
(železničiari, policajti, četníci, poštári, zamestnanci
inštitúcií), ktorí tvorili vďaka rozšíreniu infraštruktúry
a meštianskeho štátu stále početnejšiu skupinu.

VZNIKAJÚCE PRIEMYSELNÉ ROBOTNÍCTVO V dôsledku šírenia výdobytkov priemyselnej revolúcie sa
priemyselné robotníctvo (rátajúc sem aj zamestnancov remeselníkov) zmenilo z niekoľko desaťtisícovej
skupiny na vyše miliónovú triedu. Spolu s rodinnými
príslušníkmi ich počet roku 1910 dosiahol 2,5 milióna, čo bolo 13% populácie.
Zloženie vznikajúceho robotníctva určoval charakter priemyselnej štruktúry. Typický bol ťažký priemysel a veľkopodniková forma, preto bol pomerne vysoký pomer kvalifikovaných robotníkov (asi polovica
všetkých robotníkov). Dostávali dobrú mzdu a mohli
žiť na úrovni malomešťanov. Mnohí sa prisťahovali
z Rakúska (Nemci, Česi). V prostredí mestského obyvateľstva sa asimilácia na prelome storočia urýchlila.
Mzda zaučených a pomocných robotníkov bola
nízka, pretože boli k dispozícii vo vysokom počte. Zamestnávanie ženskej pracovnej sily sa začalo rozširovať až na začiatku 20. storočia, keď sa rozvíjal ľahký
(napr. textilný) priemysel.

Archív
„Vyrástol som vo fótskom kaštieli. Park
VEDÚCE VRSTVY AGRÁRNEJ
kaštieľa obklopoval vysoký múr. HermeSPOLOČNOSTI
ticky ho uzatvárali pred dedinou a celou
krajinou. Žil som v exkluzívnej atmosfére panského Uhorska, ostatní ľudia: dedinskí sedliaci, mešťania, aktéri iného sveta predo mnou
defilovali ako nejaké marionetky. (...) Bolo by mylné myslieť si, že život aristokratického dieťaťa bol pohodlný. Je síce pravda, že dostalo všetko, čo si len zažiadalo, a tak jeho nepohodlie bolo iba relatívne, zároveň svet foriem ho obklopoval ako železná obruč. Rýchle sa
museli naučiť, čo znamená byť vo výsadnom postavení, čo je to etiketa a všetko, čo je v záujme moci. Od útleho detstva ma obklopovali učitelia rôzneho stavu a rangu, na čele s hlavným vychovávateľom farárom, ktorý ma za každý prehrešok a hriech trestal omšou. To
znamenalo, že okrem pravidelných omší som sa musel zúčastňovať
na náhradných omšiach. (...) Výchova bola inak dosť povrchná. Dôraz kládli skôr na formálne záležitosti ako na seriózne štúdiá. Dôležité
bolo vedieť reprezentovať a správať sa. (...) Preto, aby sme dali najavo
slávnostný charakter našej prítomnosti, v dedine sme sa objavovali len
pri výnimočných príležitostiach. Len nikdy nebyť obyčajným – to bolo
hlavné heslo.“ (Gróf Mihály Károlyi: Spomienky na panské Uhorsko)

VÝVOJ SPOLOČNOSTI

boaristok- haté
mešracia
tianstvo
statkárska
stredné
šľachta
meštianstvo
džentríci
cechoví majstri
bohatí roľníci

inteligencia
malomešťania
zamestnanci
inteligencia

strední roľníci
kvalifikovaní
robotníci
pomocní robotníci

chudobní roľníci
čeľadníci na panstve

1
2

Nahromadenie spoločenských vrstiev Uhorsku
Akú spoločenskú dvojakosť ukazuje obrázok? Charakterizujte rozvrstvenie starej
a novej spoločnosti! Vymenujte vrstvy, ktorých
osud je podobný! Aké sú možnosti priechodnosti medzi oboma spoločnosťami? [ Ú ]

Zozbierajte typické rysy aristokratického spôsobu života! Ktoré sú
všeobecné a ktoré vyplývajú z Károlyiho osobnosti? Aký bol vzťah
aristokracie k ostatným vrstvám spoločnosti? Ako sa stavia autor k aristokratickému spôsobu života? [ Ú ]

„Z času na čas k nám prišli hostia aj zo zahraničia. Ich pôvod ne-

ROZVRSTVENIE STATKÁRSKEJ TRIEDY
pomer podľa vrstiev v %
vrstvy

3

Veľkostatkári (nad 1000 jutár)
Strední statkári (100-1000 jutár)
Nájomníci (nad 100 jutár)
Spolu

počet
4 800
50 400
16 200
71 400

v celej
spoločnosti
0,03
0,27
0,09
0,39

v rámci
vrstvy
6,70
70,60
22,70
100,00

pomer Maďarov podľa
vrstiev
v celej
v rámci
spoločnosti
vrstvy
0,04
91,08
0,35
69,00
0,13
82,36
0,52
73,56

Charakterizujte zloženie statkárskej vrstvy! Aká bola ich váha v spoločnosti vzhľadom na ich početnosť? Porovnajte to
s číslami tabuľky o zložení meštianskej a zamestnaneckej vrstvy (269. strana)! Porovnajte v rámci agrárnej a priemyselnej vedúcej vrstvy pomer Maďarov a národností! [ Ú ]
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4
5
Poľovačka na líšky v okolí kaštieľa v Gödöllő
Aký bol pomer aristokracie k ostatným vrstvám spoločnosti? Porovnajte životný štýl uhorskej a medzinárodnej aristokracie! [ Ú ]

Kaštiel vo Fóte, kde vyrastal aj Mihály Károlyi
Porovnajte obraz so spomienkami Mihálya Károlyiho!
[Ú]

kontrolovali tak dôkladne, ako pôvod Maďarov. Stalo sa, že strýcovia a bratranci priniesli medzi nás nejakú tajomnú krásku zo Západu, ale dlho sa im nechcelo zostať. Je pravda, že pod vplyvom obrovského majetku by sa boli zrútili ešte aj
múry Jericha, ale príslušníci staršej generácie nemilosrdne odsudzovali voľné mravy podľa novej módy. Pre nich bolo omnoho dôležitejšie, aby človek mal dokonalý rodokmeň, ako bohatstvo. Peniaze seriózny človek dedí, nie zarába. (Boli aj
také zverenstvá, ako napríklad esterházyovské, ktoré v rodinnej zakladajúcej listine zakazovali v osobitnom odseku, aby dedič zverenstva si vzal za manželku takú
ženu, ktorej rodokmeň nepreukáže v oboch vetvách aspoň šestnásť predkov šľachtického pôvodu.)
S džentríckymi kruhmi sme sa príliš nestýkali. V týchto kruhoch drobnej šľachty boli dievčatá voľnejšie. Aristokratickí muži sa s nimi mohli stýkať, ale my sme sa
spravidla nemohli stýkať s džentríckymi mužmi. Zriedkavo síce usporiadali nejakú
širšiu slávnosť spoločne, s dobročinným cieľom, ale aj pri takýchto príležitostiach
nás obklopovala telesná stráž našich mužov, nie aby nás nejaký „votrelec“ požiadal o tanec.“ (Grófka Katinka Andrássyová Károlyiová: Spolu v revolúcii)
„Bolo nás deväť súrodencov, medzi siedmimi chlapcami a dvoma dievčatami som bol v poradí piaty. Naše detstvo bolo veselé a zábavné, kým sme si užívali v teple rodičovskej lásky. Matku som miloval oduševnene, otca som obdivoval a ctil si. István Horthy žil v plnej miere pre svoje statky, spravoval ich prísne,
ešte ani zo strany svojich detí nestrpel žiadnu nedisciplinovanosť. Veru, často
v nás vzbudzoval strach. Neprejavoval veľa pochopenia voči mojim detským prehreškom, pričom ma moja fantázia a túžba po dobrodružstve často vábili týmto
smerom. Takto sa stalo, že napriek nevôli mojej zhovievavej matke som sa od tepla rodiny odtrhol už ako osemročný. Dostal som sa do Debrecína, bývali sme spolu s dvoma bratmi. Oni tam študovali pod dozorom francúzskeho vychovávateľa.
(...) Tretiu a štvrtú triedu základnej školy som absolvoval v Debrecíne. Gymnaziálne roky som strávil v Šoproni, v takom ústave, kde nás učili po nemecky. Rodičia
chceli, aby som sa zdokonaľoval v nemeckom jazyku.“ (Miklós Horthy: Pamäti)

Zozbierajte v texte prvky
aristokratického života! Porovnajte opis s textom Mihálya
Károlyiho! Aké podobnosti a rozdiely možno postrehnúť? Prečo?
[Ú]

Zozbierajte v texte rysy života zemianskej rodiny! Ktoré
boli všeobecné a ktoré platili len
pre autorovu rodinu? Prediskutujte, aké možnosti malo dieťa
zemianskej rodiny! [ Ú ]

6

7

Aké rysy džentríkov odzrkadľuje táto fotografia? Porovnajte túto budovu s nejakou vilou z tej doby z hľadiska
životných podmienok! [ Ú ]
Kúria stredného statkára, džentríka. Budova vzhľadom na jej rozmery
a realizáciu tvorí prechod medzi kaštieľom Tiszovcov aristokratického
nádychu a domom šľachticov, ktorí sa obávajú o svoje statky
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„Prirodzene by bolo najjednoduchšie, keby
k svojim dvom jutrám prenajal ešte toľko, koľko by uživilo celú rodinu, a nemusel by zarábať inde. K tomu by
však bola potrebná predovšetkým pôda, pôda, ktorá by sa dala prenajať. Ale keby aj taká bola, čím by ju asi obrobil? Začne ju rýľovať?
A z čoho by platil nájomné vo výške 3-4 metrákov za jedno jutro?
Predsa, keď po niekoľkých rokoch tvrdej práce sa dostal k tomu,
aby so starým schudnutým koňom mohol začať chovať na jarné a letné mesiace ťažné zvieratá, hneď si k tomu prenajal aj pôdu. Nie veľa,
samozrejme, nie toľko, aby z toho vyžili, ale iba reformnú parcelu
s rozlohou 3 jutár. Ani jeho materiálne sily, ani kôň, ani nástroje by
neboli zniesli viac. Ale pre namnoženú prácu sa musel zriecť doterajšieho skromného vedľajšieho príležitostného príjmu. (...) Musel
teda nejakým spôsobom zvýšiť svoj príjem. Chudoba ho zmenila na
vynaliezavého človeka: keď sa nedokázal rozširovať, hľadal východisko smerom k intenzívnemu hospodáreniu. Netreba myslieť na nejaký
veľký podnik. Intenzívne u neho znamenalo to, že na pol jutre začal
pestovať melóny.“ (József Darvas: Príbeh sedliackej rodiny, 1937)
ROĽNÍCTVO

9
10

Bohatá sedliacka rodina z Ečeru
Nájdite na obrázku znaky svedčiace
o priaznivom, majetkovom postavení rodiny! Umiestnite rodinu v hierarchii uhorskej
spoločnosti! Čo všetko určovalo ich postavenie okrem majetku? [ Ú ]

Zozbierajte informácie o ekonomickej situácii sedliaka z prameňa!
O ktorej vrstve roľníkov píše autor? Čo bráni tejto vrstve v hospodárskom rozvoji? Ktorým smerom mohla nájsť dodatočné zdroje? [ Ú ]

Čakanie na prácu (názov maľby: Panem!, čiže Chlieb!)
Kto a kedy namaľoval tento obraz? Ktorú spoločenskú skupinu zobrazoval autor? Aký účinok mohol mať v tej dobe tento obraz na
pozorovateľa? Aký bol jeho vplyv v druhej polovici 20. storočia, keď bola
nezamestnanosť neznáma? Ako vplýva v dnešných časoch? [ Z ]

11

ROZVRSTVENIE TRIEDY DROBNÝCH STATKÁROV
pomer podľa vrstiev v %
vrstvy

12

Bohatí roľníci (50-100 jutár)
Strední roľníci (20-50 jutár)
Drobní statkári (5-20 jutár)
Drobné statky (pod 5 jutár)
Iné
Spolu

počet
134 700
823 000
3 511 000
2 437 100
30 700
6 936 500

v celej
spoločnosti
0,70
4,50
19,20
13,40
0,20
38,00

v rámci
vrstvy
1,90
11,90
50,60
35,20
0,40
100,00

pomer Maďarov podľa
vrstiev
v celej
v rámci
spoločnosti
vrstvy
0,74
54,83
3,87
46,76
13,67
38,70
9,57
39,05
0,19
60,70
28,04
40,20

Na základe tabuľky povedzte, aký je základ pre rozvrstvenie roľníctva? Ktoré skupiny sú najpočetnejšie? Porovnajte
údaje s číslami o rozvrstvení robotníkov (270. strana)! Čo je typické pre etnické zloženie agrárnej spoločnosti? [ Ú ]

„(...) Predsiene bánk a ministerstiev a jazdecké kasárne sa zaľudnili poslancami naraz. Naraz sa šírila ríša hospodárskeho systému a jazdeckej pištole. Do trestného zákona namyslene zhrnuli, že súboj sa tresce. Ale zákonodarcovia boli prví, ktorí preskakovali zákazy. Aj v parlamente bolo vidno, že pokles úrovne ide ruka v ruke so šírením súboja. Čím viac núl sa vtlačilo do snemovne, tým viac bolo rytierskych záležitostí.
Nakoniec už aj ministri išli do súboja a nastal aj vrchol humoru: minister vnútra
a polície sa zúčastnil na súboji pod ochranou svojich policajtov. (...) U nás zúriaca
móda súbojov svedčí naraz o dvoch veciach: jedna, že v našom politickom živote nejestvuje úprimnosť, že všetky smery sa pretvarujú a gavalieri sa konečne, hoci
pod rôznymi zámienkami, môžu konečne stretnúť, druhá, že stavovstvo sa vrátilo
do čela spoločnosti a spolu so skupinou parvenu [tí, čo sa vyšvihli] sú silnejší než
kedykoľvek predtým.“ (Vilmos Vázsonyi, vodca opozičnej Občianskej demokratickej strany o súboji, 1900)
PRIEMYSELNÁ SPOLOČNOSŤ

13

Ako sa stavia autor k inštitútu súboja? K akým spoločenským pomerom patrí podľa
neho súboj? Aký spoločenský jav
vyplýva z toho, že súboj stále
prežíva? Vysvetlite tvrdenie autora, podľa ktorého „stavovstvo
je silnejšie než kedykoľvek predtým“! [ Ú ]
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Kaštieľ v Budafoku, postavil ho majiteľ vinárskych závodov József Törley na konci 19. storočia
Aké snahy sa odzrkadľujú v rozmeroch a v štýle budovy? [ Ú ]

14
15

Rodina zo strednej meštianskej vrstvy
Aké činitele sťažujú zistenie, že ku ktorej skupine strednej panskej vrstvy patrí táto rodina? [ Ú ]
Krajčír z malého mesta a jeho rodina
Napíšte krátky sloh o každodennom živote rodiny!
S ktorými spoločenskými skupinami majú podobný životný štýl? [ Ú ]

16

ŠTRUKTÚRA MEŠTIANSKYCH A ZAMESTNANECKÝCH VRSTIEV
pomer podľa vrstiev
pomer Maďarov podľa
v%
vrstiev
Vrstvy
počet
v celej
v rámci
v celej
v rámci
spoločnosti
vrstvy
spoločnosti vrstvy
Kapitalistickí podnikatelia (nad 20 robotníkov)
11 200
0,10
16,90
0,08
75,00
Kapitalistickí podnikatelia (do 20 robotníkov)
42 000
0,20
63,20
0,29
69,00
Žijú zo svojho kapitálu
13 200
0,10
19,90
0,08
62,10
Veľkokapitalisti spolu
66 400
0,40
100,00
0,46
68,64
Meštianske stredné vrstvy (živnostníci, obchodníci,
1 993 400
10,90
100,00
12,38
61,75
prepravcovia a pod.) spolu
Úradníci, inteligencia spolu
770 900
4,20
100,00
6,28
81,08
Zamestnanci, pomocní úradníci spolu
339 800
1,90
100,00
2,27
66,57
Pomenujte na základe tabuľky kapitalistické a zamestnanecké vrstvy! Opíšte pomery v rámci skupín! Po akých hos
hospodárskych a spoločenských procesoch rástol počet jednotlivých skupín? Opíšte etnické zloženie meštianskych a zamestnaneckých vrstiev! Aké sú zložky tohto javu? [ Ú ]

„U nás je baňa stará 80-82 rokov.
(...) V našej oblasti sa rozdelili baníci na dve časti: na robotníkov zo sídliska a z vidieka. Tí zo sídliska sa snažili
svoj zárobok minúť. Dedinský robotník chcel stavať dom, keby sa oženil. Vtedy
nastal skutočný problém, keď sa dom postavil. Sporil, aby si kúpil pôdu, kravu,
koňa, voz, druhé jutro pôdy, aby sa stal z neho roľník. Tu vykopal svoj hrob.
(...)
Keď som bol mladý ja, tí zo sídliska boli zväčša zahraniční: Česi, Poliaci, Rakúšania, Chorváti. Po maďarsky nevedeli. Potom sa pomaďarčili, ich deti už chodili
do maďarskej školy, často ani nevedeli, akého sú pôvodu.
Za kráľa bola baňa pre maďarského človeka ešte taká cudzia, že už v apríli, začiatkom mája odišlo 95 percent. Aj taký odišiel na poľné práce, ktorý nemal pôdu.
Odišiel za nádenníka. Keď s tým skončil, začala sa žatva.“ (Spomienky baníka zo
Salgótarjánu v článku Tekly Dömötörovej, 1954)

17

VZNIKAJÚCE PRIEMYSELNÉ ROBOTNÍCTVO
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Aké dva spoločenské postoje sa odzrkadľujú v postojoch baníkov zo sídliska a z dediny? Zhrňte rozdiely medzi týmito
dvoma skupinami! V akej miere
vyslovuje text súd nad niektorým
modelom? [ Ú ]
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19
20
Fotografia strojných zámočníkov v Ganzových závodoch
Ku ktorej spoločenskej vrstve patria ľudia na fotografii
(oblečenie, výber témy a pod.)? Aké sú príčiny tohto
javu? [ Ú ]

Vrstvy

Hľadiská

21

22

23

v priemysle
v obchode
v doprave
v poľnohospodárstve
nádenníci
domáci čeľadníci
radoví vojaci
spolu

ROZVRSTVENIE ROBOTNÍKOV
pomer podľa vrstiev
v%
počet
v celej
v rámci
spoločnosti
vrstvy
1 851 700 10,10
23,90
169 700
0,90
2,20
432 300
2,40
5,60
4 356 300 23,90
56,20
453 300
2,50
5,80
405 000
2,20
5,20
88 200
0,50
1,10
7 756 500 42,50
100,00

Typickú vrstvu obdobia
dualizmu, džentríkov, ktorí
boli do istej miery vzorom,
rozdielne hodnotili súčasníci i nastupujúce generácie. Ustálil sa o džentríkoch istý negatívny obraz:
je zadlžený, panské maniere zachováva bez obsahu,
drží sa svojho úradu pevne,
upadajúca vrstva, ktorá sa
neštíti ani podvodu. Avšak
džentríkov odsudzujúca,
im sa vysmievajúca spoločnosť sa často snažila ich
napodobňovať.

Aké sú hlavné rysy džentríka? Aké sú príčiny toho, keď
u nejakej vrstvy vidia súčasníci
či nástupníci len zlé vlastnosti?
Nájdite opačný príklad, keď zostávajú v pamäti len dobré vlastnosti spoločenskej skupiny! [ S ]
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Obyvatelia nájomných domov protestujú na konci 19. storočia proti
vysokému nájomnému
Opíšte na základe obrazu bytové pomery! Ktorý jav
vidno na obraze? [ Ú ]
pomer Maďarov
podľa vrstiev
v celej
v rámci
spoločnosti vrstvy
11,46
61,56
1,23
72,15
3,51
80,65
25,81
58,90
2,32
50,97
2,82
69,27
0,49
54,77
28,04
61,07

Ktoré zo skupín uvedených v tabuľke patria ku
klasickému robotníctvu? Aký
je ich pomer k počtu agrárnych pracovníkov? Charakterizujte pomery vo vnútri skupiny! Ktoré osobitosti
uhorskej spoločnosti obdobia dualizmu odzrkadľuje tabuľka? [ Ú ]

„Šľachta tvorí aj v modernej ústave spoločenskú triedu (...) s výsadnými právami určenými zákonom, nerátajúc, že v našom súkromnom práve je rovnosť pred
zákonom všeobecnou zásadou, význam rozdielov medzi šľachtou a ostatnými
v oblasti súkromného práva sa výrazne znížil, pretože zákony z roku 1848 zabezpečovali pre mešťanov najvyššie práva medzi občanmi (...)“ (Gy. Marcziányi: Príručka v šľachtických záležitostiach, 1886)
Z čoho odvodzuje autor občiansku rovnoprávnosť? Ktoré výsady sa ešte mohli využívať? [ Ú ]

„Odkedy sme sa zbavili patriarchálnych pomerov, (...) narušil sa súlad medzi
naším statkom a trovami, prácou a požiadavkami, hodnotou času a jeho využitím. (...) Mnohé statky sa dostali na dražbu a mnohé staré rodiny vypadli z radov
našich statkárov. Je málo usporiadaných stredných hospodárstiev v tejto krajine,
ale je veľa pánov, ktorí z toho žijú. (...) Potomok takzvaných „lepších rodín“ nemá
chuť ísť na inú dráhu, chce robiť len drobného zemepána. (...) Nemá odvahu pozrieť sa do očí osudu, ktorý na neho čaká, aby z triedy zdanlivo privilegovanej vystúpil a vybral si inú poriadnu občiansku dráhu. (...) Keď navštívime vidiecky bál,
mohli by sme si myslieť, že nás predstavia samým ženám magnátov – aspoň podľa toalety. A keď vstupujeme do kartárskej miestnosti, museli by sme sa domnievať, že celé majetky prehadzujú (...) bohatí bankári aspoň z troch hlavných miest.
Ale keď vyjdeme medzi samoty, a vidíme padajúce ovčiarne, neusporiadané kopce sena, chudé stádo, nehnojenú pôdu, bodliakmi pokrytú pastvinu, neokopávaný vinič, ak nazrieme do pozemkovej knihy, a vidíme tie tabuľky a záznamy (...)
ak vstupujeme do miestnosti hospodárskeho združenia, a vidíme aj v deň zasadania prázdne stoličky a počúvame prázdne politizovanie tých pár členov, ktorí prišli, (...) vtedy smutne skloníme hlavu a presvedčíme sa o tom, že lesk kočov a toaliet je klamlivý a že žijeme v nezdravých spoločenských pomeroch.“ (Károly Keleti: Hazánk és népe, (Naša vlasť a jej ľud)1871)
Aké základné protirečenie zobrazuje prameň? Vyzbierajte podstatné mená svedčiace o hospodárskej situácii a životnom štýle! Ako sa stavia autor k džentríkom? [ Ú ]
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40. V predvečer svetovej vojny
ÚSPECHY SOCIÁLNEJ DEMOKRACIE Sociálnodemokratická strana Uhorska bola pri svojom založení (1890) úzko spätá s rakúskou sociálnou demokraciou. Jej centristický program bol doslovným prevzatím podobného dokumentu rakúskej strany. Perspektívne si tak vytýčila zrušenie súkromného vlastníctva,
v praxi však bol v centre jej pozornosti boj za zlepšenie životných podmienok a za všeobecné a tajné
volebné právo. Organizácia strany, spolu s odbormi,
bola sľubná v kruhu továrenského robotníctva. Vládna moc na jednej strane v zárodku potláčala roľnícke hnutia, no na strane druhej tolerovala fungovanie organizácií mestských robotníkov, pretože sa ich
nebála. Sociálna demokracia sa sotva zaoberala agrárnymi otázkami a organizovaním agrárneho proletariátu. Jej program v zmysle marxistického učenia,
ale neberúc do úvahy túžbu roľníkov po pôde, hlásal vzatie poľnohospodárskej pôdy do spoločenského vlastníctva. Rozdeľovaním pôdy nechceli sociálni demokrati posilňovať drobných vlastníkov, podľa
nich mali byť v budúcnosti sedliaci poľnohospodárski robotníci. Pre tieto okolnosti sociálna demokracia nedokázala mať vplyv na najpočetnejšiu vrstvu
obyvateľstva.
Sociálna demokracia nepreukazovala serióznejší záujem ani o národnú otázku. Strana stála podľa
marxistického učenia na pôde internacionalizmu,
čiže za rozhodujúci označovala triedny konflikt.
Domnievali sa, že národné hnutia rozdeľujú jednotu
robotníkov v prospech buržoázie. Strana sa v zásade
uzatvárala pred maďarským nacionalizmom – aj v názve bola „stranou Uhorska“, a nie „maďarskou“, jej
noviny Népszava (Hlas ľudu) vychádzali vo viacerých
jazykoch. Dištancovala sa zároveň aj od národnostných hnutí, pretože prijala jednotu uhorského štátu.
Asimiláciu považovala za prirodzený proces, a nepodporovala organizácie na národnostnom základe.
Národnostné nacionalistické hnutia preto odmietali
sociálnych demokratov.
KRESŤANSKÝ SOCIALIZMUS A OBČIANSKI RADIKÁLI Po encyklike pápeža Leva XIII. (Rerum novarum) vzniklo kresťanskosociálne hnutie aj v Uhorsku.
Principiálne základ uhorského kresťanského socializmu položil stoličnobelehradský biskup Ottokár Prohászka (1858-1927). Vznikajúci kresťanský socializmus narazil na nepochopenie zo strany vlády a cirkví,
a v tomto období neznamenal vážnu konkurenciu pre
sociálnu demokraciu.
Na začiatku 20. storočia zosilnela meštianska inteligencia patriaca k strednej vrstve. Z nej vyšla úzka
skupina občianskych radikálov, ktorá sa odtrhla od
tradičného riešenia politických otázok a vystupovala
za radikálne reformy a za rozšírenie demokracie. Ich
názory sa formovali na stránkach spoločenskovedných časopisov (napr. 20. storočie). Nie náhodou sa
spája s ich duchovným vodcom Oszkárom Jászim aj
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vypracovanie nového, kompromisného riešenia národnostnej otázky. Táto skupina inteligencie vytvorila
stranu až roku 1914.
PARLAMENTNÁ KRÍZA Stranícke pomery v uhorskom parlamente so do prelomu storočia v zásade
nemenili. Opozícia nedokázala získať väčšinu, vládna strana sa však zaviazala smerom k zachovaniu
dualizmu. Významná časť verejnosti v Uhorsku sympatizovala na emotívnom základe s opozíciou, ktorá
hlásala nezávislosť. V parlamentných voľbách, ktoré
boli každé tri, neskôr každých päť rokov, zvíťazila vo
volebných obvodoch s maďarskou väčšinou opozícia.
(Vládnu väčšinu zabezpečilo rozdelenie volebných
obvodov.) Opozičná politika však neponúkala alternatívu v spoločenských otázkach či v národnostných
záležitostiach.
Vládna strana a opozícia, ako už toľkokrát v minulosti, sa dostali do konfliktu pri posudzovaní verejnoprávnych otázok. V parlamentnej rozprave o armádnej reforme opozícia využila svoje možnosti voči
vládnej strane a uchýlila sa k obštrukcii, keď sa hlásila
do diskusie donekonečna. Opoziční poslanci mohli
brániť prerokovaniu a schváleniu danej otázky prejavmi, v ktorých sa ani nehovorilo k veci. V záujme
prekonania parlamentnej krízy vymenoval panovník
za premiéra syna Kálmána Tiszu Istvána Tiszu (1903).
Tisza bol presvedčený, že zachovanie Uhorska voči
národnostiam a Rusku je možné výlučne formou udržania monarchie. Potom, čo sa medzinárodná situácia vyostrila, považoval za potrebné zvýšiť obranyschopnosť krajiny, aby vojnová porážka nepochovala
Uhorsko. Chcel preto za každú cenu prelomiť parlamentnú obštrukciu. Zmenu rokovacieho poriadku obmedzujúcu obštrukciu dal schváliť pred rozpravou,
keď na znamenie predsedu parlamentu vreckovkou,
súhlasným výkrikom odhlasovala parlamentná väčšina príslušnú zmenu (vreckovkové hlasovanie, november 1904). Na protest opozícia rozmlátila zasadaciu
sálu, vzápätí kráľ rozpustil krajinský snem.
KOALIČNÁ KRÍZA Na nových voľ bách sa stalo to,
čo sa za podmienok dualizmu stať nemalo. S heslami
nezávislosti zvíťazila opozičná koalícia (1905), ktorá
neuznávala samotný dualistický režim.
František Jozef nemohol vymenovať dualizmus
popierajúcu vládu. Na prechodnú dobu využil svoje právomoci, ale porušil zvykové právo v parlamente a poverenie dal úzkej vláde odborníkov. Koalícia
vyzývala k národnému odporu, na čo župy odopreli
vláde poslušnosť. Moc sa uchýlila, v záujme zlomenia koalície, k manévru na odvedenie pozornosti. Minister vnútra naznačil, že by mohli zaviesť všeobecné a tajné hlasovanie. Začali rokovať so sociálnymi
demokratmi, ktorí zorganizovali pred parlamentom
stotisícovú demonštráciu s požiadavkou všeobecného hlasovacieho práva (červený piatok, 15. septembra
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1905). Súbežne s tým nedávali plat župným úradníkom, ktorí odopreli poslušnosť.
Koalícia sa vystrašila. Rozšírenie volebného práva považovala totiž za nebezpečné z dvoch dôvodov.
Obávala sa prieniku národností, ktoré patrili najmä do
roľníckej vrstvy a toho, že maďarské chudobné sedliacke vrstvy sa dostanú do parlamentu. Prví ohrozovali jednotu Uhorska, druhí zasa pozemkové pomery.
Odpor v župách sa ukázal byť slabý, pretože zabralo
už aj zastavenie platov. Nakoniec koalícia ustúpila,
vzdala sa podstaty svojho programu: reformy dualizmu. Panovník za takýchto okolností už vymenoval
koaličnú vládu. Táto vláda však neuskutočnila veľa zo
svojho programu. Namiesto nezávislosti sa sústredila na nariadenia obmedzujúce niektoré národnosti
a snažila sa presadiť sociálne opatrenia výhodné pre
masy.
Vládnutie koalície znamenalo deliacu čiaru v politike obdobia dualizmu. Odhalila sa slabosť opozičnej politiky (nedokázali sa postaviť proti vôli panovníka) a jej bezvýchodiskovosť (neposkytovali skutočnú
alternatívu). V nasledujúcich voľ bách preto koalícia
utrpela porážku. Koaličná kríza však podkopala aj autoritu parlamentarizmu.
V PREDVEČER SVETOVEJ VOJNY István Tisza reorganizoval Liberálnu stranu pod názvom Národná strana
práce a vyhral parlamentné voľ by (1910). Vášne však

neutíchali. Keď predsedom parlamentu sa stal István
Tisza, sociálni demokrati zvolali dav na protest do
ulíc (krvavý štvrtok, 23. máj 1912). Tisza presadil nový
návrh na posilnenie armády násilím – protestujúcich
poslancov odviedla polícia. (Rozhorčenie dokresľuje
fakt, že jeden opozičný poslanec niekoľkokrát vystrelil smerom na predsedu parlamentu.) Uprostred
európskych príprav na vojnu bolo možné posilniť aj
armádu monarchie. Vojenskú prípravu panovník zabezpečoval aj tým, že za predsedu vlády vymenoval
rozhodného Istvána Tiszu (1913).
Opozícia rozpadnutá na viaceré strany sa naďalej organizovala okolo verejnoprávnych otázok. Jedna skupina si uvedomila, že krajina sa vyzbrojuje pre
vojnu, a v záujme úspechu politiky proti vláde treba
sa otvoriť smerom k demokratickejším postupom (riešenie pozemkovej otázky, volebná reforma). Ich vodcom sa stal gróf Mihály Károlyi.
Zmeny politického života naznačuje aj to, že na
konci obdobia a v tieni programu nezávislosti založil sedliacky gazda István Nagyatádi Szabó prvú významnejšiu roľnícku stranu: Celoštátnu roľnícku stranu za nezávislosť (1909). Ich program sa sústreďoval
na ochranu hospodárov a na zabezpečenie všeobecného a tajného volebného práva. Nepredstavovali významnú silu, ale dostali sa do parlamentu. Začala
tým vznikať v kruhu bohatých a stredných roľníkov
vrstva, ktorá sa vyznala v politike.

Archív
„Sociálnodemokratická strana Uhorska sa
snaží oslobodiť všetky národy, bez rozdielu
národnosti, rasy a pohlavia z okov hospodárskej závislosti, zrušiť ich politické bezprávie a vyzdvihnúť pracujúci
ľud z duchovného úpadku. Príčina súčasných pomerov, v ktorých sa
robotnícka trieda takmer zrúti, nehľadá sa v jednotlivých štátnych inštitúciách, ale v podstate celej spoločenskej organizácie, respektíve
v tom fakte, že pracovné prostriedky sa sústreďujú v rukách jednotlivých vlastníkov. (...)
1. Sociálnodemokratická strana Uhorska je internacionálna strana, ktorá neuznáva privilégiá národov, podľa narodenia a majetku,
a deklaruje, že jej boj proti vykorisťovaniu musí byť medzinárodný,
akým je samotné vykorisťovanie.
2. Na šírenie socialistických ideí využije strana všetky prostriedky
verejnosti,
tlač, zhromaždenia a pod. a bude sa snažiť o zrušenie
Redaktori denníka Sociálnodemokratickej strany Uhorska Népszava (Hlasu ľudu), ktorí boli zároveň vodcami všetkých prekážok, ktoré stoja v ceste slobody tlače, slobodného vyjadrovania názorov, uplatňovania slobody zhromažďovania a spolčostrany
vania.
Ku ktorej vrstve spoločnosti patrili ľudia
3. Bude žiadať všeobecné, priame a tajné volebné právo. (...)“
na obrázku? Aký bol ich životný štýl? [ Ú ]
(Principiálne vyhlásenie, 1890)
ÚSPECHY SOCIÁLNEJ
DEMOKRACIE

1
2

3

Zistite na základe prameňa, ku ktorému smeru II. Internacionály patrí uhorská
strana? Ktoré sú perspektívne ciele strany a akú
budúcnosť vykresľuje program? Aké sú bezprostredné ciele a prostriedky na ich dosiahnutie? Zhrňte stanovisko strany v národnostnej
otázke a v otázke pôdy! [ Ú ]
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„Stranícke zhromaždenie vyhlasuje, že jednou z hlavných snáh
Sociálnodemokratickej strany Uhorska bude rozvoj bratskej a solidárnej súdržnosti medzi poľnohospodárskymi a priemyselnými robotníkmi. Stranícke zhromaždenie vyjadruje presvedčenie, že robotnícka otázka sa môže vyriešiť jedine po zmene súkromného vlastníctva, vrátane pôdy a pozemkov na verejné vlastníctvo, ale výlučne naraz so zospoločenštením priemyslu.“ (Z materiálov III. kongresu uhorských sociálnych demokratov)
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„8. Žiadame spravodlivejší daňový systém; zákonné
KRESŤANSKÝ SOCIALIZMUS
stanovenie životného minima oslobodeného od plaA OBČIANSKI RADIKÁLI
tenia daní a zavedenie burzovej dane. (...)
10. Naša strana mieni poskytnúť ochranu továrníkovi a robotníkovi v zápase
proti živnostníkovi a kapitálu pomocou štátu.
11. Žiadame usporiadať pomery v oblasti pracovnej dane (...) osobitne zachovať rodinné, morálne a zdravotné záujmy robotníka, ďalej rozšírenie robotníckeho
poistenia a sprísnenie zákona o nedeľnom pracovnom pokoji.
13. Naša strana v plnej miere mieni byť voči národnostiam tolerantná a ich
požiadavky, ak nie sú v rozpore s jednotou uhorského štátu a jeho národným charakterom, bude podporovať (...).“ (Z programu Katolíckej ľudovej strany, 1895)

Určte na základe programu
spoločenskú základňu tejto
strany! Aké ciele a prostriedky sa
dajú určiť na základe programu?
Rozhodnite sa, či strana vyznáva
ideu jedného politického národa! Svoje konštatovanie doložte
citátom z textu! [ Ú ]

4

„Parlament každého národa môže zodpovedať svojmu
povolaniu iba vtedy, keď v programe jeho strán sa vyjadrujú názory najlepších zložiek schopných správne posudzovať záujmy národa,
a keď na čele akcieschopných veľkých strán riadia verejný život najlepší predstavitelia národa schopní plniť úlohu politického vodcu.“
„Sústavne nás sprevádza hrozba a duch veľkej európskej vojny. (...) My musíme byť pripravení, a v mieri sa musíme pripravovať na vojnu. A keď táto vojna
vypukne, domnievam sa, a všetci s tým môžeme súhlasiť, že to nebude hračka ani
pre monarchiu, ani pre maďarský národ, a veľmi ľahko sa môže zmeniť pre maďarský národ na boj na život a na smrť.“
„(...) miesto otázok zaujímajúcich tento národ skutočne, preberajú prázdne
heslá, namiesto principiálnych diskusií tu sú menovité hlasovania, uzavreté zasadania a vystúpenia pred programom; miesto duchovnej potravy, ktorou by mali
poslanci vplývať na spôsob myslenia národa povzbudzujúco, preberajú modifikácie podávané k zápisnici.“ (Z parlamentných prejavov Istvána Tiszu)

Na ktorý problém parlamentarizmu upozorňuje Tisza?
Ako vidí úlohu parlamentu? Na
aké hrozby upriamuje pozornosť? Na čo vyzýva? Prediskutujte Tiszov vzťah k demokracii!
[Ú]

5

PARLAMENTNÁ KRÍZA

Karikatúra o obštrukcii a o zmene rokovacieho poriadku, ktorá mala zabrániť obštrukcii
Ako sa prejavujú rysy obštrukcie na kresbe? Ako odzrkadľuje kresba opatrenie vládnej strany? Možno odhaliť stanovisko karikaturistu? [ S ]

6
7

Po zmene rokovacieho poriadku opozícia rozbila zariadenie zasadacej sály
Prediskutujte spôsob správania sa opozície! Je dovolené
takéto hrubé správanie sa v záujme politických cieľov? Uveďte
príklady na obštrukciu zo života
dnešného parlamentu! [ S ]
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„(...) Strana nezávislosti a ´48 roku sa podujali pred štyrmi
rokmi spolu s inými stranami prevziať vládu. Za uplynulé obdobie sa postarali o krytie potrieb krajiny a dodržali dohodu s panovníkom,
podľa ktorej vojenské otázky zostávajú otvorené, kým otázka zvyšovania počtu
a v súvislosti s tým vyššie vojenské výdavky sa opäť nedostanú na koberec.
Obe strany však zakaždým vyhlásili otvorene a čestne, že uskutočnenie hospodárskej nezávislosti v nastávajúcom období budú požadovať. Osobitne si želajú,
aby samostatná národná banka vznikla po uplynutí koncesie spoločnej banky,
čiže 1. januára 1911, samostatné colné územie zasa od roku 1917. (...)
Okrem vybojovania hospodárskej nezávislosti považujú obe strany za svoju
najbližšiu úlohu dosiahnutie všeobecného a rovného volebného práva. Od začiatku to bol zásadný bod programu našich strán, ešte predtým ako by to bol panovník postavil do popredia. V priebehu desaťročí sme neprestali za to bojovať. Bohužiaľ, nepružnosť strán vyrovnania a ich mocenské snahy zabránili každému pokroku v tejto oblasti.“ (Z programu koaličných strán, 1910)
KOALIČNÁ KRÍZA

Pripomeňte si, v akej politickej situácii sa zrodil tento program! Vyzbierajte z textu výsledky dosiahnuté koalíciou! Porovnajte ich s pôvodným programom Strany
nezávislosti! Akým spôsobom sa vyrovnala Strana nezávislosti s neúspechom? Akými
metódami sa snažili skrývať neúspech vládnutia? [ Ú ]

9
10

Pamätný list o rozšírení volebného
práva v Rakúsku (1906-1907). Zabezpečili všeobecné a tajné volebné právo. Volebné obvody však vytvorili tak,
aby sa v národnostných, mestských
a vidieckych obvodoch uplatňoval iný
pomer
Určte pojmy súvisiace s hlasovaním: všeobecné, tajné
a rovnoprávne! Prečo rozšírili
volebné právo v Rakúsku a prečo nezaviedli aj rovnoprávnosť?
Všimnite si postavy na pamätnom
liste! Prečo sa tam dostali? [ P ]

Karikatúra o straníckych bojoch.
-Starý otec, kto je vlastizradca?
-Vlastizradca je človek, ktorý nepatrí k našej
strane.
Aký jav zosmiešňuje karikatúra? V akej
miere bol tento jav uhorskou špecialitou?
[S]

11

István Tisza (1861–1918). V energickom a cieľavedomom človeku videli
mnohí vodcu, ktorý ukáže východisko,
iní zasa príčinu všetkých problémov
doby. Dobre to dokazuje aj okolnosť, že
jeden poslanec sa pokúsil proti nemu
o atentát v parlamente – stopu po guľke dodnes vidno v rečníckom pulte.
Po porážke v prvej svetovej vojne ho
zavraždili

„Celý náš verejný život sa dostáva do beznádejného labyV PREDVEČER SVETOrintu, koalícia sa rozpadne: národ je vydaný napospas kažVEJ VOJNY
dému nepriateľovi v stave neorganizovanom (...)
V každej oblasti, každým smerom sa zhoršuje situácia v krajine. Rovnováhu
našich financií ohrozuje vážne nebezpečenstvo. Na rozvoj nášho hospodárstva
sa ako olovo tlačí neistota a strach z tisícov hrozieb číhajúcich na nás. Našu spoločnosť rozdeľujú náboženské, sociálne a národnostné konflikty na nepriateľské
tábory, naša politická váha, prestíž, dôvera vo vlasteneckú obetavosť maďarského
národa sa vytráca. Našu nečinnú nemohúcnosť považujú mnohí za smiešnu a využívajú to čoraz smelšie menší či väčší nepriatelia nášho národa.
Pričom osud národa máme ešte v rukách. (...) Nepotrebujeme nič iné, len
smelou rukou odstrániť z cesty posledné pozostatky zbytočného sporu medzi národom a kráľom. (...)
V najširšom slova zmysle sa uplatňuje právo národa na sebaurčenie a na oplátku musíme prijať jednu protislužbu: aby sme nerozoberali zákon 1867:XX.čl.,
a aby sme okolo velenia armády, jej organizácie a panovníckych práv nechceli
vynútiť reformy od toho panovníka, ktorý ešte aj v tomto ohľade uznal požiadavky
národa.“ (Z programu Národnej strany práce, 1910)

Prečo sa rozvinuli vášne okolo
jeho osoby (program, ciele, metódy a pod.)? [ Ú ]

Ako hodnotí program koaličnú vládu? Zoraďte hlavné zložky systému argumentov! Vyzdvihnite z textu podstatu programu strany! [ Ú ]

12

13
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Budovu Parlamentu bráni po máji 1912
vojenská jednotka
Čo vyplýva z obrázku? Po
ktorej udalosti vznikla táto
situácia? Proti ktorým skupinám
bola potrebná ochrana parlamentu? [ Ú ]

„Ohľadne vojenskej pripravenosti bolo Rakúsko-Uhorsko na poslednom mieste (...) roku 1911 minula monarchia na obranné výdavky 420 miliónov korún, kým
Nemecko v tom istom roku 1768 miliónov, Rusko 1650 miliónov a Taliansko 528
miliónov korún (...)“ (Zo spomienok Istvána Tiszu)

15

Hodnoťte údaje v texte! Aké dôsledky mali fakty spomínané v prameni? [ Ú ]

„Všetko pre poľnohospodárstvo, pre šťastie uhorskej pôdy. V záujme uskutočnenia tejto hlavnej idey chceme neoblomnou vierou a horúcou láskou pracovať
na základe princípov stanovených Lajosom Kossuthom, (...) za zlepšenie postavenia agrárnych pracujúcich, za uplatnenie drobných statkárov a remeselníkov (...)
žiadame:
1. Rozšírenie práv ľudu a v rámci toho všeobecné, rovné a tajné volebné právo
a nové rozdelenie volebných obvodov.
2. Žiadame úplné zrušenie ešte jestvujúcich pozostatkov poddanských pomerov.
3. Žiadame progresívny daňový systém (dane rastú tak, ako rastú príjmy).
4. Žiadame bezplatné ľudové školstvo (...)
5. Žiadame pre pracujúcich v poľnohospodárstve starobné poistenie (...)
9. Podstatnou našou požiadavkou je štátne vykúpenie latifundií a cirkevných
pozemkov.
15. Žiadame v záujme spoločenského pokroku rozvoj družstevníctva.“
(Z programu Strany nezávislosti a Celoštátnej strany roľníkov, 1909)

16

Usporiadajte body programu podľa: hospodárskych, spoločenských a sociálnych
požiadaviek! [ Ú ]

SDS
Uhorska
1890

Strana
nezávislosti

Katolícka
ľudová strana
1895

Národná
strana
1904

Liberálna
strana

Koalícia
1905-1910

Celoštátna
radikálna strana
1914
Oszkár Jászi

Celoštátna
nezávislá
roľnícka strana
1909
István
Nagyatádi Szabó

Strana
nezávislosti

Národná
strana práce
1910-1918

Gyula Justh

István Tisza

Strana
nezávislosti
Mihály Károlyi

Vládna strana

14

17
István Nagyatádi Szabó, vodca Maloroľníckej strany, ktorá bola založená
roku 1909. Bol členom prvej generácie
roľnícko-meštianskych politikov
Čo chcel naznačiť politik
svojím oblečením? Porovnajte fotografiu s maľbou Istvána
Tiszu! Prečo vznikla strana zastupujúca najpočetnejšiu spoločenskú vrstvu až na začiatku 20. storočia? [ Ú ]

18

Stranícke boje na začiatku storočia
Odkryte znaky trvalosti a zmien v straníckych bojoch! [ Ú ]
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Systém dualizmu počas svojej existencie zostal nezmenený. Natíska sa otázka, prečo to tak bolo: strnulosť
systému nezniesol žiadnu zmenu, alebo strany, ktoré sa dohodli, aj neskôr sa domnievali, že ich záujmy najlepšie zabezpečí tento systém?
Na začiatku 20. storočia sa zrodilo viac predstáv a projektov, ktoré chceli zachrániť monarchiu federálnou
reorganizáciou (zväzový štát, rovnoprávny zväzok národov monarchie). Najširší plán vypracoval občianskoradikálny Oszkár Jászi (1875-1957), ktorý bol potomkom židovskej rodiny z mesta Careii (po maď. Nagykároly), ktorá prešla na kalvínsku vieru. Jásziho dielo z roku 1912 si vytýčilo aj vyrovnanie s národnosťami. Jeho
predstava o „východnom Švajčiarsku“ mala zabezpečiť demokraciu a jednotu, potrebnú na hospodársky rozvoj
a slobodný rozvoj národov ríše.
S úplne inými cieľmi a odlišným spoločenským pozadím nastolil myšlienku federalizmu František Ferdinand (1863–1914), ktorý sa stal následníkom trónu potom, čo syn Františka Jozefa Rudolf spáchal samovraždu
(1889). František Ferdinand chcel upevniť namiesto demokracie panovnícku moc. Jednotu ríše chcel zabezpečiť
rozbitím dualizmu, provinciami s obmedzenými právomocami, nad ktorými stojí silný panovník. Kým Jászi bol
populárny v kruhu vznikajúcej uhorskej občianskej inteligencie, Františka Ferdinanda si obľúbili národnostní
vodcovia, ktorí stáli proti maďarským národným snahám. Významný vplyv nemala – z rôznych príčin – ani jedna
z týchto predstáv.

V akej miere boli reálne tieto predstavy v spoločenských a politických pomeroch tej doby? Prečo sa neuskutočnili tieto
predstavy? Aké funkcie zastával po roku 1910 František Ferdinand? Akú stranu založil Oszkár Jászi? Vysvetlite, prečo
sa neskôr dostali tieto predstavy do popredia záujmu? [ S ]

19

20

Vysvetlite krátko Jásziho
predstavy! Porovnajte ich
s národnostným zákonom z roku
1868 a Kossuthovým plánom na
vytvorenie podunajskej konfederácie! Prediskutujte jeho vplyv na
maďarský a národnostný verejný
život! [ Ú ]

Nakoľko a prečo zmenia
Jásziho zápisky náš pohľad
na jeho názory? [ Ú ]

21

Oszkár Jászi (stojí) a Ervin Szabó v jednej spoločnosti

22

Vymenujte oblasti, v ktorých
chce následník trónu zmeniť
pomery! V ktorých oblastiach nechce zmenu? Aké politické pomery naznačuje predloha? [ Ú ]
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„Jestvuje spoločný minimálny národnostný program, ktorý je spoločný v každej národnostnej otázke a bez riešenia tohto minimálneho programu nikde na
svete nie je možné dosiahnuť pokoj, poriadok a spoluprácu. Tento minimálny národnostný program možno zhrnúť krátko takto: dobrá škola, dobrá verejná správa a dobré súdnictvo sú pre ľud potrebné. A dobrá škola, dobrá verejná správa
a dobré súdnictvo je iba jedno, čo je pre ľud dôležitejšie než všelijaká technická
či inštitucionálna dokonalosť, a čo jednoducho a krátko možno určiť takto: dobrá škola, dobrá verejná správa a dobré súdnictvo môže byť len také, ktoré dostáva
ľud vo vlastnom jazyku*“ (Oszkár Jászi: Národnostná otázka a budúcnosť Uhorska, 1911)
„* Túto moju definíciu mnohí vysvetľujú tak, že ja by som chcel krajinu rozdeliť
na celé množstvo orgánov verejnej správy a sudcovských organizácií v rôznych jazykoch. Naopak, celá moja koncepcia sa obracia proti verejnoprávno-teritoriálnej
politike, a sleduje iba to, aby sa ľudovým masám nestala žiadna ujma z toho, že
náhodou sa narodili ako národnosť a nie ako Maďari. V tomto zmysle sa bezpodmienečne treba postarať o to – a to je základnou myšlienkou aj národnostného
zákona –, aby každý úrad a každý súd bol schopný so stránkami hovoriť v materinskom jazyku tam, kde cudzie národy žijú masovo.“ (Jásziho vlastná poznámka
k citovanej úvahe)
„Pre blaho a šťastie všetkých národov žijúcich na území monarchie považujeme za našu najsúrnejšiu povinnosť, aby sme ich spojili do veľkého celku a ich spoluprácu postavili na spravodlivé zásady, na také, ktoré sú (...) nesporne vznešené.
Práve preto v ríšskej ústave treba vyriešiť najprv tie protirečenia, ktoré jestvujú medzi rakúskymi a uhorskými zákonmi ohľadne vybavovania spoločných záležitostí
monarchie (...) Smerom von dôrazne ochránime jednotu Ríše, na ktorej je založené jeho veľmocenské postavenie, rovnako nedeliteľné a nerozborné vlastníctvo
krajín zjednotených pod naším žezlom v zmysle pragmatica sanctio. Nemilosrdne
sa postaráme o to, aby pevnú štruktúru ozbrojených síl jednostranné politické
smery nenarušili. (...)
Rovnako, ako národy zjednotené pod naším žezlom majú rovnaké práva pri
riešení spoločných záležitostí monarchie, rovnoprávnosť si takisto vyžaduje, aby
každý národ videl svoj rozvoj vo vnútri jednotných záujmov monarchie, ďalej
tam, kde sa to ešte neuskutočnilo, aby každá spoločenská trieda a profesia mala
zabezpečené zákonné práva spravodlivými volebnými zákonmi. Národy Dunajskej monarchie sú spojené tisícimi nitkami historického rozvoja, spoločnej kultúry a hospodárskych záujmov. Musia sa zomknúť v bratskej láske, nechať bokom
momenty, ktoré ich rozdeľujú a posilniť tie, ktoré ich zbližujú, a nech stoja proti
sebe iba v šľachetnej súťaži kultúrneho a hospodárskeho rozvoja.“ (Pravdepodobná predloha Františka Ferdinanda, 1910)
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41. Šťastné mierové roky v Uhorsku
ŠŤASTNÉ MIEROVÉ ROKY Ako ste videli, aj v západnej časti Európy nazvali desaťročia pred prvou svetovou vojnou šťastnými mierovými časmi len dodatočne. Ešte viac to platí pre Uhorsko. Po vojnovej porážke
a územných stratách (trianonský mier) sa pozerala na
tieto mierové časy späť traumatizovaná krajina. Pravda
nie všetci sa domnievali, že toto obdobie je „šťastné“.
Meštiansky rozvoj pokračoval a priniesol rýchle zmeny, práve preto – hoci spoločnosť žila celkovo lepšie
– na prelome storočia vznikal pre mnohé vrstvy svet,
ktorý bol plný neistoty a existenčných problémov.
V Uhorsku sa šíril meštiansky rozvoj spolu s technickým rozvojom, ktorý menil život ľudí. Výdobytky sa
šírili od horných tried smerom nadol, k širším vrstvám.
V Uhorsku sa tento proces iba začínal a málo sa dotýkal roľníctva, ktoré tvorilo prevažnú časť obyvateľstva.
Priaznivejšie životné podmienky novej doby sa šírili
viac v priemyselnej spoločnosti, najmä v kruhu mestského obyvateľstva.
ZMENA VŠEOBECNÝCH ŽIVOTNÝCH PODMIENOK
Za základnú zmenu možno považovať, že trvalý hlad
a hladomory už nejestvovali, čo prispelo aj k rastu
populácie. Zásobovanie potravinami sa zlepšilo, hoci
situáciu nemožno porovnávať s dnešnou hojnosťou
potravín, čo dobre ukazujú aj dobové fotografie. Sotva vidno človeka s nadváhou. Zmenili sa aj stravovacie návyky. Širšie vrstvy sa stravovali pestrejšie, okrem
obilia jedli viac mäsa, zeleniny a ovocia.
V tomto období sa rozšírili jedlá založené na skorších tradíciách, ktoré teraz označujeme za „maďarské“, ako napr. perkelt či guláš. Ponuka sa rozšírila
aj v oblasti nápojov. Okrem vína sa najmä v mestách
rozšírila konzumácia piva. Zohrala v tom svoju úlohu
aj choroba viniča (filoxera), ktorá prechodne zničila
úrodu hrozna.
Bytové podmienky boli, prirodzene, podľa vrstiev
rôzne, ale možno konštatovať pomalý rast komfortu
i rozmerov. Mestská stredná vrstva už žila v 4-5 izbových bytoch, čo sa už približovalo k horným vrstvám,
ktoré slúžili ako vzor. V týchto bytoch boli na prelome storočia už aj kúpeľne a anglické splachovacie záchody. Bytové podmienky malomešťanov a robotníkov boli, samozrejme, skromnejšie. Za pokrok sa rátalo už aj to, keď rodina žila v samostatnom byte s jednou izbou a kuchyňou. Stávalo sa však, že v jednom
byte sa tiesnilo 4 až 5 rodín, ktorým patril na každom
poschodí jeden záchod.
Rozvoj meštianskeho štátu i vedy a techniky priniesli aj rozvoj hygienických a zdravotníckych pomerov. V mestách vybudovali vodovody a postupne sa
šírila aj sieť odtokových kanálov. Vďaka tomu sa mohli
rozšíriť dnes samozrejmé zvyky, ako napr. pravidelné
umývanie sa a častejšie striedanie čistého oblečenia.
Treba zdôrazniť, že ide iba o začiatok procesu, hygiena ešte neznamenala každodenné sprchovanie, a ani
čistý odev každý deň.
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Vďaka lepším hygienickým podmienkam a rozvoju medicíny sa znížila úmrtnosť, rástol priemerný vek
a potlačili stále viac epidémií. Rýchlym tempom postavili sieť nemocníc a oproti skoršiemu stavu masová
príprava lekárov viedla aj k lepšej zdravotnej starostlivosti. Po veľkej epidémii v 70. rokoch v plnej miere
zlikvidovali choleru. Ľudia sa však zďaleka nemohli
cítiť v bezpečí. Mnohé choroby, na ktoré už existovalo očkovanie, naďalej kosili svoje obete, najmä
z radov detí (napr. záškrt). Čoraz viac detí sa dožilo
dospelého veku, no stále bolo bežné, že rodičia prišli
o niekoľko svojich detí. Infekčnou ľudovou chorobou
doby bola tuberkulóza (TBC), ktorá mala svoje obete
v každej vrstve. Chudobnejší nemali ani šancu, aby
sa mohli liečiť v horskom či mediteránnom podnebí.
Rozvoj techniky sa prejavil aj v odievaní. Okrem
každodenných šiat, v ktorých sa aj pracovalo, aj
u nižších vrstiev sa objavili sviatočné šaty. Mestskí
malomešťania a robotníci sa prechádzali cez sviatky v obleku a klobúku. Na vidieku zasa bol v móde
ozdobený, farebný kroj s miestnymi motívmi.
DAR DOBY – VOĽNÝ ČAS Vďaka zosilneniu strednej
vrstvy, vzniku vrstvy zamestnancov a úspešnému boju
robotníkov za skrátenie pracovného času zostávalo ľuďom čoraz viac voľného času. Treba však vidieť, že na
prelome 19. a 20. storočia vnímal robotník osemhodinový pracovný deň a voľnú nedeľu ako významný
výdobytok. Platenú dovolenku mali iba stredné vrstvy
a zamestnanci. Mnohé už skôr obľúbené spôsoby trávenia voľného času sa teraz rozšírili (napr. návšteva
divadla, čítanie novín a kníh). K tomu prišiel nový vynález prelomu storočia: kino. Mimoriadne rýchlo si
ho ľudia obľúbili, pretože pre lacné lístky bolo kino
dostupné takmer každému.
Moderný šport, ktorý prejavoval v tomto období
zvláštnu dvojakosť, sa stával tiež populárnym. Niektorý spôsob trénovania tela bol prístupný mnohým. Súbežne s tým sa stal šport aj v Uhorsku súčasťou zábavného priemyslu. V Budapešti sa veľmi rýchlo rozšíril
futbal, ktorý hrali mladí na prázdnych pozemkoch
(tzv. grundoch). Niekoľkí si tým zarábali na živobytie,
väčšina ľudí zasa chodila vo voľnom čase na zápasy.
Futbal sa stal naraz formou trávenia času, katalyzátorom napätia a novou formou spojenia s danou časťou
mesta.
Cestovanie a chodenie do kúpeľov prirodzene
nebolo nové ani v Uhorsku, ale doteraz to využívalo
málo ľudí. Študijné cesty do západnej Európy sa rozšírili už v polovici 19. storočia aj v kruhu majetných
mladých mužov. Novinkou doby bolo cestovanie –
cestovala stredná vrstva, samozrejme na inej úrovni
malomešťania a kvalifikovaní robotníci. Okrem nárastu voľného času to umožňoval aj rozvoj dopravy,
ktorá bola relatívne lacná. Ako nové odvetvie služieb
sa objavuje organizovanie cestovania a iné činnosti
v rámci cudzineckého, turistického ruchu, ako napr.
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vybudovanie ubytovacích kapacít, organizácia programov či písanie a vydávanie turistických sprievodcov.
Príslušníci strednej triedy už chodili každoročne do
Tatier alebo do Opatije, do Benátok k Jadranu, alebo
aj do európskych veľkomiest (Paríž, Rím). Cestovanie
v kruhu robotníkov sa začalo vo väčších rozmeroch
potom, čo sa objavila turistika. Rôzne spolky organizovali výlety a túry do Karpát alebo do blízkosti miest,
kde stavali turistické domy.
VZDELANOSŤ A UMENIE Priemyselná revolúcia
priniesla na prelome storočia obrovské zmeny vo
vzdelávaní v Uhorsku. Likvidácia negramotnosti sprístupnila pre mladšie generácie čítanie novín a kníh,
korešpondenciu. Potrebný bol, samozrejme, aj rozvoj papierenského a tlačiarenského priemyslu, pôšt
a pod. Vybudovanie systému školských a vedeckých
zariadení odštartovalo rozmach v každej oblasti kultúry. Zrodili sa základné diela pre ľudí, ktorí sa o to
zaujímali (napr. lexikóny, dejiny Uhorska v 10 zväzkoch, opisy krajín).
Rastúci čitateľský tábor umožnil rozvoj vydávania
kníh a časopisov tak na úrovni vysokej, ako aj masovej kultúry. V nevídanej miere sa predávali diela Jókaiho a velikánov, ktorí prišli po ňom (od Mikszátha
po Frigyesa Karinthyho). Mnohé literárne časopisy,
medzi nimi Nyugat (Západ), ktorý bol hlavným organizátorom literárneho života, sa stali ziskovými po
zosilnení strednej vrstvy. Pre mladých vznikala kvalitná mládežnícka literatúra (Jágerské hviezdy, Chlapci z Pavlovej ulice) a vychádzali aj rozprávky. Paleta
zábavného čítania bola veľmi široká, siahala od his-

torických románov (Ferenc Herczeg) až po brakovú
literatúru (kriminálne romány, pornografia a pod.).
Širšie literárne publikum bolo v Uhorsku ešte novinkou, preto šírenie masovej kultúry začalo vyvolávať rozčarovanie u tvorcov vysokej kultúry až na začiatku 20. storočia. Osobitým, populárnym životným
priestorom pre umelcov a príslušníkov inteligencie
bola kaviareň. Kaviarne sa objavili takmer v každom
meste a znamenali zároveň zábavu i priestor pre literárny život.
Rovnako ako literatúra sa rozvíjala aj hudba. Na
prelome storočia prežívala rozkvet opereta. V monarchii a v rámci nej v Uhorsku, kde sa stredné vrstvy obracali k džentríckemu svetu, si našla opereta skutočný domov a vyšli odtiaľto najväčší tvorcovia operety
na svete (Ferenc Lehár, Jenő Huszka, Imre Kálmán).
Z podobných príčin sa stala súčasťou masovej kultúry „maďarská pesnička“, umelé piesne vychádzajúce
z ľudových originálov (aj tzv. „hallgató“), ktoré hrali
zväčša cigánske kapely. Na prelome storočia vytvorili zbieraním a spracovaním ľudovej hudby niečo úplne nové Béla Bartók a Zoltán Kodály.
Obdobie prelomu storočia je v Uhorsku obdobím stavieb. Štát staval verejné budovy, divadlá, mešťania nájomné paláce, továrne a vily. V tomto období prevládala eklektika, ktorá spájala v sebe historické štýly. Za obľúbenosťou historických štýlov sa tiahlo aj národné povedomie, ktoré sa snažilo zrekonštruovať historickú minulosť. Tak sa okrem eklektiky objavuje ako národný štýl aj secesia, ktorá využíva orientálne a maďarské ľudové motívy (Ödön Lechner a Károly Kós).

Archív
„Rovnako milou postavou hlavného
mesta je už aj pomaďarčujúca sa „milimári“ (z nemeckého Milchmeier), dievča, ktoré predáva mlieko. (...) Obyvateľ hlavného mesta ešte hlboko spí, keď po prázdnych, vyľudnených uliciach už prebehne milimári s malým vozíkom s mliekom a z domu do domu dodáva mlieko ku káve.
(...) V poslednom čase síce majú významnú konkurenciu v podobe mliekarských družstiev, ale zato ich poslanie sa ešte neskončilo. Inak z charakteru veci vyplýva, že v dobe pary a elektriny sú tieto typy ohrozené, a čím rýchlejšie sa rozvíja hlavné
mesto, v rovnakom pomere sa strácajú jeho špeciality. Moderný duch oblieka všetko do rovnakej uniformy. Stopy po starých
uliciach sa strácajú, na ich mieste vznikajú pompézne bulváre
a triedy (...) zrejme nejestvuje svetové mesto, v ktorom by najkrajšia ulica bola bočnou vetvou starej ulice, ako u nás Andrássyho bulvár, ktorý odbočuje zo strhanej a zodratej Vacovskej
okružnej cesty smerom k Mestskému parku, namiesto toho, aby
zbúraním Marockého domu ho vyviedli až k Dunaju.“ (Maďarský salón, 1887)
ŠŤASTNÉ MIEROVÉ ROKY

Čo chápe autor pod špecialitami? Za čím plače konkrétne
i v prenesenom význame? Porovnajte obsah prvej a druhej
časti textu! Ako sa k sebe hodia? [ Ú ]

1
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povojnové názory
faktory ovplyvňujúce názory
po revolúciách

po vojne

úpadok
a stagnácia

zhoršené životné
podmienky

rozpad
historického
Uhorska

zosilnenie
extrémov

šťastné mierové roky
charakteristika obdobia
spoločenský mier
v Uhorsku

mier v Uhorsku

rýchly rozvoj

historické
Uhorsko

zatlačenie
extrémov
do úzadia

zlepšujúce sa
životné podmienky

2
Inzerát školy bicyklovania
Ktoré typické znaky šťastných mierových rokov odzrkadľuje plagát?

názor súčasníkov
faktory ovplyvňujúce názory
spoločenské
napätie
zlepšujúce sa
životné podmienky

hospodársky
rozvoj
nedostatok
nezávislosti

rozčarovanie

„Gróf László Vay strávil január, február a marec
spolu s manželkou, svokrou a Bibi v Pešti. Niekedy prišiel na pár dní do Gyónu. (...) Bolo to tak, že
Vayovci prídu domov až po Veľkej noci. Preto som sa veľmi čudoval, keď som dostal list od grófa, v ktorom písal, aby sme ich na druhý deň čakali; a aby sme dali
vykúriť všetky izby, a že Bibi je chorá a želá si, aby ju odviezli do Gyónu, aby
mohla vidieť svojho strýca Daniho – vždy ma takto volala.
Naozaj prišli v ten deň, okolo poludnia. Bibi bola natoľko zachrípnutá, že
nedokázala vysloviť žiadne slovo nahlas. Od prvej chvíle som sa obával, že dostala najstrašnejšiu detskú nemoc, záškrt. So svojimi obavami som sa podelil s jej
otcom. Na druhý deň dopoludnia bola Bibi hore, ale sa cítila zle a začal sa u nej aj
podozrivý kašeľ, ktorý sa podobal na kikiríkanie kohúta, čo je sprievodným javom
spomínanej choroby. V noci jej bolo čoraz horšie. Gróf ma požiadal, aby som išiel
do Pešti a priniesol so sebou doktora Argentiho. Aj som išiel, ale doktor Argenti
nebol doma, odcestoval do Vacova. Tam totiž býval a do Pešti chodil iba dva-tri
razy do týždňa. Okamžite som mu telegrafoval, aby prišiel, počkal som naňho pri
železnici a poponáhľali sme sa do Gyónu.
Keď sme dorazili, gróf podišiel ku mne a volal ma k Bibi, ktorá plakala celý deň
za mnou. Hneď som išiel k posteli chuderky, ktorá ma objala okolo krku a pošepla
mi, lebo nahlas nevládala hovoriť.
-Ó, drahý strýko Dani, tieto tu – ukázala na matku a babku – povedali, že musím umrieť, a aj to, že čo mi oblečú, keď ma uložia do rakvy.
Chúďa malé, tak lipla na živote, nechcela zomrieť, matka a stará mať zasa,
dosť neopatrne, hovorili pred ňou o takýchto veciach. Poprosil som grófku, aby
vyšla z izby von a aby pred dieťaťom viac nehovorila o takýchto veciach. Aj doktor Argenti ju poslal von, v lekárskej snahe a rozhorčení bol k nej takmer surový,
vyviedol ju z izby on sám, aj jej matku. Potom nám povedal, že dieťa má skutočne
záškrt, musíme sa pripraviť na najhoršie, ale nevzdávajme sa nádeje. Dievča liečil
homeopaticky, dal jej špongiu a fosfor, to boli najúčinnejšie lieky. Každú štvrťhodinu jej to museli podať striedavo.. Na druhý deň potom odišiel. (...)
Na štvrtý deň konečne nastala šťastná kríza. Chorá sa cítila o niečo lepšie, ľahšie dýchala. O dva týždne už mohla rozprávať nahlas.“ (Dániel Kászonyi: Štyri obdobia Uhorska)

Šťastné mierové roky
Vďaka ktorým činiteľom sa
stal prelom storočí obdobím
šťastných mierových rokov? Porovnajte toto obdobie v Uhorsku
a v Európe (218. strana)! [ S ]

3

ZMENA VŠEOBECNÝCH
ŽIVOTNÝCH PODMIENOK
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Pozrite si osady, ktoré sa
spomínajú v texte, na dobovej mape! Odhadnite vzdialenosť
medzi nimi! Aké dopravné a telekomunikačné prostriedky spomína prameň? Do života ktorej spoločenskej vrstvy ste mali možnosť
nazrieť? Opíšte sprievodné znaky
záškrtu! Aká bola vtedy zdravotnícka starostlivosť? Opíšte podľa
prameňa spôsob myslenia človeka tej doby! [ Ú ]

4
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Telefónna centrála v budapeštianskom Terezíne
V čom znamenal telefón zmenu životného štýlu, v práci a v spoločenských kontaktoch? Uveďte ďalšie technické vynálezy s takýmto dosahom! [ Ú ]

5
6

Plagát autoklubu a firmy na výrobu písacích strojov
Aké zmeny nastali – aj podľa plagátov – v životnom štýle a spotrebiteľských zvykoch? Akú úlohu hrali v danej dobe propagované výrobky? [ Ú ]

7

8
Informácia časopisu Budapest o novom obchodnom dome

9
Kaviareň na prelome storočí
Prečo sa rozšíril počet kaviarní a prečo boli obľúbené? Prečo sa dnes pozeráme na svet kaviarní s nostalgiou? [ S ]

O akých zmenách sa dozvedáme
z novín? Kto nakupuje v novom obchodnom dome? Aká zmena môže nastať
v tejto oblasti? [ S ]

DAR DOBY – VOĽNÝ ČAS

Plagát s pozvánkou do kina

10
11

Futbalový plagát
Analyzujte zložky reklamy!
Ktoré z týchto prvkov používajú aj dnes? [ S ]
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Ktoré činitele vyzdvihuje kreslená časť
plagátu na vlákanie obecenstva? [ S ]
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12
Obľúbené miesta dovoleniek strednej
vrstvy: Balaton (horné obrázky) a Tatry
Aké vzory sledovala stredná
vrstva v zábave a v trávení
voľného času? Prečo sa práve
Tatry a Balaton stali obľúbenými miestami ciest? Porovnajte to
s cieľom ciest v dnešnej dobe!
Nájdite ešte také oblasti, ktoré
mohla stredná vrstva obľubovať
tiež! [ S ]

13
VZDELANOSŤ A UMENIE

Budova Geologického ústavu v Budapešti je vynikajúcim dielom secesie
Vymenujte charakteristické
rysy secesnej architektúry!
Nájdite secesné budovy vo svojom okolí! Prečo sa stala secesia
v Uhorsku obľúbenou? Prečo
prežíva secesia v dnešnej dobe
renesanciu? [ Ú ]
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Palác niekdajšieho ministerstva financií na budínskom hrade. Postavili ho
v eklektickom štýle
Ktoré historické štýly sa prejavujú v eklektike? Prečo
boli v Uhorsku obľúbené historické štýly a eklektika? Nájdite
obrázok o dnešnom stave budovy a porovnajte ho s pôvodným!
Aké činitele vysvetľujú výrazný
rozdiel? [ Ú ]

15

16
Titulná strana
(Západ)

17

časopisu

Nyugat

Aká bola úloha časopisu
v maďarskom literárnom živote? Ktoré kultúrne a spoločenské procesy inicioval časopis? [ Ú ]

Gyula Benczúr: Dobytie Budína a Tivadar Csontváry Kosztka: Osamelý céder

18
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Porovnajte obe maľby (téma,
spôsob zobrazenia a pod.)!
Aký je odkaz autorov? Aké city
vyvolávajú obrazy? Majú tieto
diela politický obsah? Ako prijala
verejnosť tieto diela? [ Ú ]
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Hľadiská

Najväčšou udalosťou obdobia šťastných mierových rokov bola miléniová výstava pri príležitosti tisíceho výročia príchodu starých Maďarov do Karpatskej kotliny. Táto udalosť sa skutočne dostala do povedomia ďalších
generácií, a dodnes je v pamäti maďarského národa. Na veľkolepej výstave si pripomenuli tisícročnú slávnu
minulosť, ale dôraz kládli na úspechy predchádzajúcich desaťročí. Na sérii podujatí sa prezentovala krajina plná
sebadôvery, hrdá na svoju minulosť a prítomnosť, ktorá dobehla západné krajiny. Výstavy zdôrazňovali jednotu
štátu, zároveň neskrývali, že krajina je mnohonárodnostná. Jednou z najväčších atrakcií bolo múzeum pod holým nebom, v ktorom predstavili dediny všetkých etník žijúcich v Uhorsku (od Slovákov až po Cigánov).
Milénium zožalo obrovský úspech. Na výstavy v Budapešti sa hrnuli ľudia z každého kúta krajiny (bolo ich
asi 5 miliónov). Organizátori dosiahli svoj cieľ, a vo vedomí ľudí upevnili národnú hrdosť založenú na minulej
sláve a na úspechoch dneška, no a pre zahraničie sa takisto prezentovali úspechy krajiny.
Milénium zároveň spôsobovalo mnohé spory vtedy i potom. Národnosti pred výstavou zvolali do Budapešti
kongres, na ktorom sa od podujatia dištancovali, lebo v ňom videli – podľa nich odsúdeniahodný – prejav národného štátu.

Zozbierajte pomocou textu a prameňov hlavné rysy výstavy! Vysvetlite, z akého hľadiska podporovali či kritizovali
účastníci uhorského politického života miléniovú výstavu vtedy i neskôr! Prediskutujte postoj národností k výstave! [ Ú ]

19

Obraz z priemyselnej výstavy. Výsledky poľnohospodárstva a priemyslu prezentovali
na mnohých výstavách, napr. dopravné prostriedky, stroje, chovné zvieratá
Zozbierajte výsledky obdobia dualizmu a porovnajte ich s materiálom
výstav! S akým cieľom usporiadali výstavu? Hodnoťte tieto ciele! [ Ú ]

„§ 1 Zákonodarný zbor v snahe zvečniť pamiatku tisícročia založenia štátu sa uznáša:
a) Postaviť v Budapešti, v Mestskom parku medzi Andrássyho bulvárom a jazerom pamätník zachycujúci zakladateľa vlasti Arpáda
a celú historickú minulosť národa,
b) na siedmich rozličných bodoch krajiny, menovite: na moháčskom hradnom kopci, na nitrianskom vrchu Zobor, na devínskom
hradnom kopci nad sútokom riek Morava a Dunaj, v Pannonhalme,
na zimunskom hradnom kopci, v Pusztaszeri a na brašovskom vrchu
Czenk, postaviť pamätný stĺp,
c) v Budapešti, na hrade, na rybárskej bašte vedľa korunovačného
chrámu Panny Márie postaviť jazdeckú sochu kráľa svätého Štefana,
d) založiť celoštátne múzeum krásneho umenia a za týmto účelom postaviť v Budapešti vhodnú budovu,
e) v rôznych oblastiach krajiny postaviť 400 nových ľudových
škôl.“ (1896: čl. VIII)
Ako možno zoradiť objekty spomínané v zákone? Vymyslite rôzne
hľadiská! Zistite, ktoré objekty stoja dodnes! Prediskutujte, aká je
úloha veľkých národných sviatkov a slávností v živote krajiny! [ Ú ]
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Na miesto výstavy do Mestského parku sa mohlo ísť
cez Andrássyho bulvár, pod ktorým premávala prvá
podzemná dráha na kontinente. Na novom bulvári,
ktorý pomenovali po známon politikovi roku 1885,
si postavili aristokrati svoje nové vily a paláce
Aký život zohrali v živote hlavného mesta miléniové výstavy? Nájdite v dnešnej
Budapešti verejné budovy a iné investície
z čias miléniových osláv! [ Ú ]

20

21
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„(...) maďarský národ našiel sám seba. Jeho srdce súhlasí s hlavou, zachováva
svoje bojové cnosti, predsa v ňom vidí svet strážcu mieru. Keďže svojej vlasti, svojej korune slúži dobrovoľne, nemá viac strach z otroctva.“ (Mór Jókai o miléniových slávnostiach, 1896)

22

Aký je Jókaiho postoj k výstave? Ktoré momenty výstavy vyzdvihuje spisovateľ?
[Ú]

„Keď sa raz naplní naša túžba, a Uhorsko bude stáť na základoch zodpovedajúcich prirodzeným etnickým a historickým pomerom, kde by skutočne presadili rovnoprávnosť národností (...) kde by Uhorsko nebolo iba krajinou jedného
národného kmeňa, ale starou, úctyhodnou Hungáriou, vtedy by sme aj my radi
oslavovali tisícročnú existenciu uhorského štátu.“ (Z výzvy národnostných vodcov, 1895)

23

Aké principiálne stanovisko je za odmietnutím? Vysvetlite pojem starej Hungárie! [ Ú ]

24
25

Karikatúra o cenách, ktoré v čase milénia výrazne rástli

„Slávnostné hry sa však skončia. Po vyhasnutí umelých svetiel sa bude zdať
táto realita ešte tmavšia. Triedne boje a stranícke spory vypuknú ešte vo „svätom
roku“,. Dualistická monarchia kráča ku krízovým rokom. Jej existenciu merajú nie
na tisícročia, iba na roky. Z milénia zostali iba veľkolepé stavby (...) kulisy postavené zo šovinistických ilúzií sa rýchlo rozpadli.
Klamlivú podstatu milénia odhalili vyvrhnutí: národnosti a ľudové masy. Národnostní politici protestovali v tlači a na zahraničných fórach proti maďarským
nacionalistickým cieľom slávností. Stagnácia po miléniovej konjunktúre dala silný
podnet ekonomickému zápasu robotníctva. V rokoch 1896-97 sa rozvinulo široké
štrajkové hnutie: niekoľkotýždňový mzdový zápas robotníkov v novopeštianskej
fabrike na výrobu juty (august 1896), mimoriadne ostrý a až do stretnutia s četníctvom a políciou s jedenástimi mŕtvymi trvajúci štrajk v baniach Resica-Anina (január 1897), budapeštianske tehelne (...) boli to skutočnými masovými hnutiami.“
(Z historického súhrnu v redakcii Erika Molnára, 1964)
Zhrňte krátko názor autora na milénium! Podľa akých hľadísk vyjadroval svoj názor? Akými priamymi a nepriamymi prostriedkami dosahuje autor želaný účinok
u čitateľa? Čo možno vydedukovať – opačne, ako to chcel autor – z textu pre celé obdobie? [ Ú ]

26
Územie miléniovej výstavy a zámok Hunedoara (Vajdahunyad). Na prezentáciu minulosti Uhorska postavili tento zámok, ktorý z hľadiska muzeológie bol moderný. Návštevníci tu mohli vidieť rôzne štýly, od románskeho cez gotiku, renesanciu po barok, v praktickom prevedení. Niektoré
časti budovy si vypožičali z rôznych častí krajiny
Prečo môžeme povedať o výstave, že bola moderná? Aký politický cieľ sledovali výstavby zámku? Nájdite časti budovy , pri ktorých rozoznáte štýl či budovu, ktorá slúžila ako vzor! [ S ]
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od 1792 vojna proti
revolučnému Francúzsku
21. sept. 1792 Francúzsko
republikou
1793–1794 jakobínska
diktatúra

1791 francúzska ústava

1789 zvolanie stavovského
snemu vo Francúzsku
14. júl 1789. vypuknutie
francúzskej revolúcie
26. aug. 1789 – Deklarácia
ľudských a občianskych práv

1774–1793 Ľudovít XVI.
od 1770 štátny bankrot vo
Francúzsku

1793 druhé rozdelenia Poľska

1772 – prvé rozdelenie Poľska

1701–1715 vojna o španielske dedičstvo

1740–1786 Fridrich II. (Veľký)
1740–1748 vojna o rakúske
dedičstvo

1701–1715 vojna o španielske dedičstvo

1689 vznik ústavnej
monarchie v Anglicku

1794–1795 – jakobínske sprisahanie
v Uhorsku

1790–1792 Leopold II.
1790–1791 – krajinský snem – nastolenie
stavovských práv

1781 tolerančný patent
1784 jazykový patent
1785 patent o poddaných

1777 Ratio Educationis

1760 založenie uhorskej šľachtickej telesnej
stráže
1767 urbárny patent

1754 zavedenie dvojakej colnej hranice

1731 Carolina Resolutio

1721–1723 krajinský snem – pragmatica
sanctio – miestodržiteľská rada

1705–1711 Jozef I.
1711 satmársky mier
1712–1715 krajinský snem – stála armáda

1657–1705 Leopold I.
1703–1711 Rákociho povstanie

1774 obsadenie
severného pobrežia
Čierneho mora

1762-1796
Katarína II. (Veľká)

reformy Petra I.
(Veľkého)

1700-1721 severná
vojna – získanie
baltského východu

rozvinutie
východnej otázky

1788-1790 ruská a
rakúska vojna proti
Turkom

úpadok osmanského
panstva

1762 Rousseau: O spoločenskej zmluve
1769 parný stroj Jamesa Watta

1790 Burke: O francúzskej revolúcii
1792 – zrod dolára
1793 – zavedenie metra vo Francúzsku
1796 Jenner – očkovanie proti kiahňam

1783 – tepelný vzdušný balón bratov
1783 versaillský mier,
Montgolfierovcov
uznanie Spojených
1783 McAdamovo pokrytie cesty
štátov
1788 v Londýne vyjde denník The Times
1787 ústava Spojených
1790 maďarské divadelné predstavenie
štátov
v Budíne (László Kelemen)

1773 bostonské čajové
1772 Gy. Bessenyei: Agisova tragédia –
popoludnie
začiatok uhorského osvietenstva
1776 – Deklarácia
1779 prvý železný most v Anglicku
nezávislosti

1763 Kanada pod
anglickú nadvládu

1751-1771 vychádza francúzska Encyklopédia
1759 Voltaire: Candide
1759 British Museum

1748 Montesquieu: O duchu zákona
1749 založenie Theresiana vo Viedni

1735 banícka inžinierska škola v Banskej
Štiavnici

1727 prvá kávová plantáž v Brazílii

1718 prvé bankovky v Anglicku
1719 Defoe: Robinson Crusoe
1720 stavba kaštieľa vo Fertőde

1702 prvý denník v Anglicku
1709 Darby použije na roztavenie železnej
rudy koks

1845

1840

1835

1830

1825

1820

1815

1810

1805

1800

1795

1795 tretie rozdelenie Poľska

22. febr. 1848 revolúcia
v Paríži
jún 1848 robotnícke
povstanie v Paríži
dec. 1848 zvolenie Ľudovíta
Bonaparteho za prezidenta
republiky

1830 júlová revolúcia v Paríži
1830 Belgicko samostatné

1846 šľachtické povstanie
v Haliči
13. marec 1848 revolúcia vo
Viedni
2. dec. 1848 abdikácia
Ferdinanda V.
4. marec 1849 olomoucká
ústava

1830–1831 poľský boj za
slobodu
1834 nemecká colná únia

1820 španielske a talianske liberálne povstania
1824 odborový zákon v Anglicku
1819–1847 – továrenské zákony v Anglicku

1814–1815 viedenský kongres
1815 – bitka pri Waterloo

1812 Napoleonova ruská výprava
1813 bitka pri Lipsku

1805 – Trafalgar a Slavkov
1806 kontinentálna blokáda

1804 Napoleon cisárom

1795–1799 Direktórium
1799–1814 Napoleonova
vláda

STREDNÁ EURÓPA

Napoleon
Svätá aliancia

ZÁPADNÁ EURÓPA

1792–1835 – František I.
1835–1848 Ferdinand V.

ČAS

1807 Fulton vynájde parník

1802 založenie Národného múzea

1797 založenie Georgiconu v Keszthelyi
1798 Malthus: O zákone populácie
1799 zavedenie dane z príjmu v Anglicku

ŽIVOTNÝ ŠTÝL, TECHNIKA

1831 začiatok paroplavby na Dunaji
1834 prvý žatevný stroj v USA

1830 vychádza Úver
1830 cholerové povstanie
1832–1836 krajinský snem – rozprava
o vykúpení z poddanstva

1846 prvá železnica v Uhorsku
1848 Marx-Engels: Komunistický manifest
1849 Livingstone prejde cez púšť Kalahari
1850 založené vydavateľstvo hudobnej
literatúry Rózsavölgyi a spol.

1840 začiatok halierovej pošty v Anglicku
1841 vychádza Pesti Hírlap

1839–1840 krajinský snem –
dobrovoľné vykúpenie
1843–1844 krajinský snem –
štátny jazyk maďarčina
1844 vznik Ochranného spolku
1847–1848 posledný stavovský krajinský snem
15. marca 1848 revolúcia v Pešti
17. marca 1848 vláda Batthyánya
11. apríl 1848 aprílové zákony
11. september 1848 Jelačičov útok
dec. 1848 Windischgrätzov útok
apríl-máj 1849 jarná výprava
14. apríl 1849 – Deklarácia nezávislosti
od mája 1849 ruská intervencia
13. aug. 1849 kapitulácia pri Világoši

1838 prvý elektrický telegraf v Anglicku
1838 peštianska veľká povodeň

1836 súd s mládežou z krajinského snemu
1837 – uväznenie Kossutha

1840–1842 prvá
ópiová vojna

1825 prvá cesta Stephensonovej parnej
lokomotívy
1825 založenie Akadémie vied

1825–1827 krajinský snem

1821 v Anglicku postavia prvý parník zo železa
1820 Kompromis
z Missouri
1822 Fourier: Teória všeobecnej jednoty
1821–1829 – grécka
vojna za slobodu
1823 Monroeov princíp 1829 založenie londýnskej polície

1819 Sándor Kőrösi Csoma sa vydá na cestu
hľadať pravlasť Maďarov

oslobodenie
latinskoamerických
kolónií

MIMOEURÓPSKY
SVET

1816 devalvácia

BALKÁN

1812 prvá konzerváreň v Londýne

VÝCHODNÁ EURÓPA

VÝCHODNÁ EURÓPA A BALKÁN

1811 devalvácia

1809 rábska bitka, Napoleonov manifest

UHORSKÁ HISTÓRIA

klasszicizmus
romantika
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kapitalizmus slobodnej súťaže

1910

1905

1900

1895

1890

1885

1880

1875

1870

1865

1860

1855

STREDNÁ EURÓPA

1863 poľské povstanie

1907 anglicko-ruské spojenectvo

1904 anglicko-francúzska dohoda

1896 vznik britskej Robotníckej strany (Labour Party)

1893 francúzsko-ruské spojenectvo
1894 zadržia kapitána Dreyfusa

1882 trojspolok
1884 všeobecné volebné právo pre mužov
vo Veľkej Británii
vznik monopolov
1889 vzniká II. Internacionála

1878 berlínsky kongres
1879 dvojspolok

1870 prusko-francúzska vojna
1870 aj Rím súčasťou Talianska
jan. 1871 vyhlásenie Nemeckého cisárstva
1871 parížska komúna
1873 – spojenectvo troch cisárov

1866 prusko-rakúska vojna (Königgrätz)
Vznik Severonemeckej únie
1866 Benátky pripojené k Taliansku

1864 vznik prvej medzi
národnej únie robotníkov
I. Internacionály

1859 francúzsko-sardínsko-rakúska vojna

1852–1870 Napoleon III.
cisárom

II. priemyselná revolúcia

1850

kapitalizmus slobodnej súťaže

monopolný kapitalizmus

ZÁPADNÁ EURÓPA

1905 revolúcia
v Rusku

1907 Apponyiho zákon
1909 Celoštátna roľnícka strana za nezávislosť
1910 pád koaličnej vlády

1860 Erkel dokončí operu Bán Bánk
1861 dynamo Anjana Jedlíka

1859 John Stuart Mill: O slobode
1859: Darwin: Pôvod druhov

1852 Beecher Stowe: Chalúpka strýčka Toma
1859 Séčeni: Ein Blick (Londýn)

ŽIVOTNÝ ŠTÝL, TECHNIKA

1905 prvá marocká
kríza

1911 druhá
marocká kríza

1812 prvá balkánska
vojna
1813 druhá balkánska
vojna

1899–1902 búrska
vojna

1898 USA získajú
Filipíny a kontrolujú Kubu
1898 incident vo
Fashode
1899 zásada otvorených dverí v Číne

1885 Afganistan rusko-britským nárazníkovým štátom

1880 začnú stavať
Panamský prieplav
(hotový 1914)

1912 otvoria budapeštiansku zoologickú a
botanickú záhradu
1912 prvá neónová reklama (Paríž)

1901 prvé Nobelove ceny
1902 dokončený Parlament v Budapešti
1903 lietadlo bratov Wrightovcov
1903 Alžbetin most
1906 prvé automobilové preteky na kruhovej
dráhe
1908 Fordov Model T
1909 Blériot preletí cez Lamanšský prieplav

895 prvé premietanie bratov Lumiérovcov
1895 objavenie rentgenových lúčov
1896 aténska olympiáda
1896 miléniové slávnosti v Uhorsku

1891 Rerum Novarum
1893 prvá súťaž v matematike a fyzike
pre stredoškolákov v Uhorsku

1889 starobné poistenie v Nemecku

1884 – povinné nehodové poistenie
v Nemecku
1885 Daimler, prvý motocykel

1873 pravidlá moderného tenisu
1876 odovzdanie Margitinho mostu

1870 vznik Celoštátneho meteorologického
ústavu
1872 Zsolnaiho fabrika začína vyrábať
eozínovú farebnú keramiku

1868 Meidžiho reformy 1866 Mendelova teória o génoch
1867 stotisíci kus oceľového železničného
1869 otvorenie
kolesa v továrni Abrahama Ganza
Suezského prieplavu

1854 Republikánska
strana v USA
1854 Japonsko na
nátlak USA otvára svoje
prístavy
1857 povstanie sipáhiov
1850–1864 tajpinské
povstanie v Číne
1861–1865 občianska
vojna v USA
1863 oslobodenie
otrokov

MIMOEURÓPSKY
SVET

1908 – kríza okolo
anexie

1898 – založenie So1898 nemecká
ciálnodemokratickoncesia na
kej robotníckej strabagdadskú železnicu
ny Ruska

1904–1905 ruskojaponská vojna

1912 krvavý štvrtok
1913–1917 predseda vlády István Tisza
1914 Celoštátna radikálna strana

1859 Valašsko a
Moldavsko volia
spoločné knieža

1877–1878 rusko-turecká vojna

1861 zrušenie
nevoľníctva v Rusku

1853–1856 krymská
vojna

BALKÁN

VÝCHODNÁ EURÓPA A BALKÁN
VÝCHODNÁ EURÓPA

1904 hlasovanie vreckovkami
1905 víťazstvo koalície
1905 červený piatok

1894–1895 cirkevné zákony
1895 zrovnoprávnenie izraelitského
náboženstva

1890 založenie SDSU
1892 krytím peňazí zlato
1892 rumunské memorandum
1894 – proces okolo Memoranda

1875–1890 – predseda vlády Kálmán Tisza

1873 zjednotená Budapešť
1875 vznik Liberálnej strany

1865 Deákov veľkonočný článok
1867 vyrovnanie
1868 národnostný zákon, chorvátsko-uhorské
vyrovnanie, zákon o ľudovom školstve

1860 októbrový diplom
1861 februárový patent
1861–1865 provizórium

1853 urbárny patent

1849–1850 Haynauova hrôzovláda
6. okt. 1849 aradskí mučeníci
1850–1859 Bachovo obdobie

UHORSKÁ HISTÓRIA

imperializmus

ČAS

romantika
eklektika
secesia
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1848-1916 František Jozef I.

Nové pojmy, ktoré sa vyskytujú
v učebnici

Tie nové historické odborné výrazy v učebnici, ktoré sa nachádzajú v rámcovom učebnom pláne, teda aj v maturitných požiadavkách, sme označili hviezdičkou (*). Za nové sme považovali odborné výrazy, ktoré ste sa už
učili v základnej škole. V záujme lepšieho a ľahšieho používania pojmov sme ich zoradili tematicky a do formy maďarsko-slovenského slovníka (v abecednom zozname sú uvedené slovenské výrazy)
NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT:
cirkevnopolitické zápasy
deizmus
kresťanský socializmus
tolerancia (náboženská tolerancia*)
tolerančný patent

egyházpolitikai küzdelmek
deizmus
keresztényszocializmus
tolerancia (vallási türelem*)
türelmi rendelet

DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA:
autonómia
cenzus
direktórium
dualistická monarchia*
geografická determinácia
koalícia
kolektívne práva
konvent
Miestodržiteľská rada*
občianske slobody*
obštrukcia*
okresné zasadania
osvietenský absolutizmus
politický národ
poslanecký záväzok
právny štát*
predseda vlády
rozdelenie mocenských vetiev*
spoločenská zmluva*
spoločné záležitosti*
Strana vrchu
suverenita ľudu
štátna matrika*
štátne školstvo*
toryovci
ústava*
volebné právo*
whigovci
zastupiteľský systém
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autonómia
cenzus
direktórium
dualista monarchia*
földrajzi determinizmus
koalíció
kollektív jogok
konvent
Helytartótanács*
polgári szabadságjogok*
obstrukció*
kerületi ülések
felvilágosult abszolutizmus*
politikai nemzet
képviselői kötelzettség
jogállam*
miniszterelnök
hatalmi ágak megoszlása*
társadalmi szerződés*
közös ügyek*
Hegypárt
népszuverenitás
állami anyakönyvezés*
állami oktatás *
toryk
alkotmány*
választójog*
whigek
képviseleti rendszer
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zodpovedná vláda*
zväzový štát

289

felelős kormány*
szövetségi állam

DEJINY POLITIKY:
administrátori
anarchizmus*
boj za slobodu
boľševik*
centralisti
centristi
cenzúra*
chartizmus
delegácia
diktatúra
girondisti*
dobrovoľné a povinné výkupné
(spod poddanstva)
dedičné provincie
Dohoda*
domobranec*
emancipácia
emigrant*
hegemónia
chorvátske vyrovnanie*
Internacionála*
intervencia
iredentistický
jakobíni*
kapitalista*
kapitalizmus*
„katechizmus“
koalícia
kokarda
kolonizácia
komunizmus
konsolidácia
konzervativizmus*
liberalizmus*
ľavica*
maďarskí jakobíni*
marcová mládež*
neoabsolutizmus
občianski (meštianski) radikáli
obdobie reforiem
odškodnenie
opatrní reformátori
panslavizmus
pasívny odpor*
permanentná revolúcia
pravica*
prirodzené hranice
proletár*
provizórium
reakcia*
reforma*
republika
reštaurácia
revizionizmus
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adminisztrátorok
anarchizmus*
szabadságharc
bolsevik*
centralisták
centristák
cenzúra*
chartizmus
delegáció
diktatúra
girondiak*
önkéntes és kötelező örökváltság
(jobbágyság alól)
örökös tartományok
antant *
honvéd*
emancipáció
emigráns*
hegemónia
horvát kiegyezés*
Internacionálé*
intervenció
iredenta
jakobinusok*
tőkés*
kapitalizmus*
káté
koalíció
kokárda
gyarmatosítás
kommunizmus
konszolidáció
konzervativizmus*
liberalizmus*
baloldal*
magyar jakobinusok
márciusi ifjak*
volutizmus
polgári radikálisok
reformkor
kártalanítás
körültekintő reformerek
pánszlávizmus
passzív ellenállás*
permanens forradalom
jobboldal*
természetes határok –
proletár*
provizórium
reakció*
reform*
köztársaság
restauráció
revizionizmus
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sociálnodemokratický *, sociálny demokrat
stála armáda
Svätá aliancia
šľachtická telesná stráž
štátny jazyk*
štrajk
teror*
triedny boj
trojspolok*
ústavní monarchisti
utopický socializmus*
vládny komisár*
východná otázka
vyrovnanie*
zásada otvorených dverí
zjednotenie záujmov
znášanie spoločných bremien*

szociáldemokrata*
állandó hadsereg*
Szent Szövetség
nemesi testőrség
államnyelv*
sztrájk
terror*
osztályharc
hármas szövetség*
alkotmányos monarchisták
utópista szocializmus*
kormánybiztos*
keleti kérdés*
kiegyezés*
nyitott kapuk elve
érdekegyesítés
közteherviselés*

HOSPODÁRSTVO:
centrum*
colné nariadenie
dvojaký colný systém*
extenzívne hospodárenie
finančná kríza
fyziokratizmus
hlavné (dominantné) odvetvie
intenzívne hospodárenie
kazenie strojov
kontinentálna blokáda
kvóta
majerské hospodárenie
maximalizácia cien
metropola
modernizácia
monopol*
nerovnomerný rozvoj
ochranné clá
okopaniny
pásová výroba
periféria*
prepravná tarifa
priemyselná revolúcia
sceľovanie
slobodná súťaž
služby
továreň
účastinná (akciová) spoločnosť*
úver
vývoz kapitálu
železnice

centrum*
vámrendelet
kettős vámrendszer*
belterjes gazdálkodás
pénzügyi csőd
fiziokratizmus
húzóágazat
külterjes gazdálkodás
géprombolás
kontinentális zárlat
kvóta
majorsági gazdálkodás
ármaximálás
metropolisz
modernizáció
monopólium*
egyenlőtlen fejlődés
védővám
kapásnövények
szalagrendszer
periféria*
szállítási tarifa
ipari forradalom
tagosítás
szabad verseny
szolgáltatás
gyár
részvénytársaság*
hitel
tőkekivitel
vasút

SPOLOČNOSŤ:
agrárny proletár
asimilácia
čeľadník*
demografická explózia
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agrárproletár
asszimiláció*
cseléd*
demográfiai robbanás
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etnikum
farmár
finančná aristokracia
ilýrizmus
jazykové nariadenie*
jozefinisti
jurát
konjunktúra
„kopiaca sa“ spoločnosť
kreol
„kubikoš“
magnát*
malomeštiactvo
mestic
meštiansky (občiansky) vývoj*
migrácia
námezdný robotník
občianska spoločnosť
odbory
okyptená spoločnosť
osadník
oslobodenie poddaných*
panská stredná vrstva
pomaďarčovanie
prisťahovalectvo
segregácia
stredná vrstva
stredné meštianstvo
systém zverenstva
šľachta v talári
Švábi
tretí stav*
urbanizácia
urbárne usporiadanie*
vysoké (bohaté) meštianstvo
vysťahovalectvo*
želiar
želiar bez domu

291

etnikum
farmer
pénzarisztokrácia
ilírizmus
nyelvrendelet*
jozefinisták
jurátus
konjunktúra
torlódó társadalom
kreol
kubikus
mágnás*
kispolgárság
mesztic
polgárosodás*
migráció
bérmunkás
civil társadalom
szakszervezet
csonka társadalom
telepes
jobbágyfelszabadítás*
úri középosztály
magyarosodás
betelepítés
szegregáció
középosztály
középpolgárság
hitbizományi rendszer
taláros nemesség
svábok
harmadik rend*
városiasodás
úrbéri rendezés*
nagypolgárság
kivándorlás*
zsellér
házatlan zsellér

DEJINY UMENIA, ŽIVOTNÝ ŠTÝL:
eklektika
Encyklopédia*
evolúcia
gilotína
hygiena
cholera
impresionizmus
kasíno
klasicizmus
ľudové školstvo*
milénium*
osvietenstvo
psychoanalýza
racionalizmus
„ratio“ (rozum)*
romantika
secesia
úvodník
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eklektika
Enciklopédia*
evolúció
guillotine
higiénia
kolera
impresszionizmus
kaszinó
klasszicizmus
népoktatás*
millenium*
felvilágosodás
pszichoanalízis
racionalizmus
ráció*
romantika
szecesszió
vezércikk
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