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Úvod
Motivem к sepsání diplomové práce zaměřené na porovnání učebnic
domácí a zahraniční provenience je osobní zájem o srovnání různých forem
a obsahů vzdělávání ve světě. Při příležitosti seznámení se s francouzským
školstvím

na

francouzském

lyceu

v

Praze, r výukou

dějepisu

na

francouzských školách a používanými učebnicemi mě ihned napadlo využít
své jazykové znalosti pro jejich srovnání s učebnicemi českými. Díky
studijnímu

pobytu

v rámci

mezinárodního

programu

Erasmus

na

francouzské universitě ve městě Perpignan jsem získala přístup к velkému
množství současných francouzských učebnic, které jsem mohla studovat.

Učebnice použité pro sepsání diplomové práce tedy patří v současné době
mezi běžně používané na středních odborných školách a gymnáziích.
Z českých učebnic se jedná o řadu vydávanou nakladatelstvím SPN, SPLPráce a Fortuna. Z francouzských učebnic se největší oblibě těší publikace
edice Hachette, Nathan, Magnard a Bělin.

Jako základní teoretická literatura je použito publikace Vratislava Čapka
Didaktika I. a II. (1985, 1988) a Tomáše Jílka Vybrané kapitoly z didaktiky
dějepisu I., II. (1994,1996). К sepsání této práce se velmi užitečnou stala také
novější publikace kolektivu Stanislava Julínka Základy oborové didaktiky
dějepisu (2004).

První část diplomové práce nastiňuje zjednodušeně vzdělávací systém
v České republice a ve Francii a porovnává postavení předmětu dějepis a
jeho informační obsah, který vychází z osnov a realizuje se prostřednictvím
středoškolských učebnic dějepisu.
8

Druhá část je studiem formální stránky učebnic. Nejdříve je v obecné rovině
prezentována struktura francouzské a české učebnice, následně podrobná
analýza a porovnání jednotlivých prvků učebnice.
Třetí část je věnována porovnání obsahové části českých a francouzských
učebnic. Ke srovnání obsahu jsou vybrána dvě témata, která jsou podrobně
popsána v českých i francouzských učebnicích dějepisu.

Hlavním obsahem této práce je tedy analýza a komparace českých a
francouzských středoškolských učebnic dějepisu, jejichž tvorba odráží
uchopení podstaty dějepisného vzdělávání v obou zemích. Cílem této práce
je srovnání dvou

pojetí předmětu

dějepis a přístupů к jeho

výuce

na českých a francouzských školách.

Poznatky získané srovnáním učebnic mohou posloužit jak studentům
pedagogické fakulty pro představu o výuce předmětu dějepis ve Francii, tak
učitelům, kteří se mohou ve svých hodinách inspirovat francouzskými
školními aktivitami (především metodickou prací s dokumenty). Tato práce
může být přínosem pro zájemce o vyučování předmětu dějepis na
francouzském lyceu v České republice.

9

1 Sekundární vzdělávání v České republice a ve
Francii

1.1 Sekundární vzdělávání v České republice

Povinné vzdělávání je v České republice stanoveno na devět let a probíhá v
pěti ročnících primárního vzdělávání a ve čtyřech ročnících

nižšího

středního vzdělávání. Tato tzv. povinná školní docházka většinou probíhá
na jedné základní škole, rozdělené na první (1.-5. třída) a druhý stupeň (6.-9.
třída).
Po úspěšném ukončení povinného vzdělávání žák přechází na střední
školu, kde pokračuje ve studiu na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání,
které obvykle trvá tři až čtyři roky. Z hlediska obsahu se střední školy dělí
na několik typů škol, které poskytují buď všeobecné vzdělání, nebo odborné
(profesní) vzdělání, včetně přípravy učňů.
Všeobecné vzdělání poskytují gymnázia, která předpokládají pokračování
studia žáka na terciární úrovni vzdělání a jejich koncepce tedy směřuje
к přípravě na studium na vysoké škole. Studium na gymnáziu je zakončeno
maturitní zkouškou, která je povinná ze čtyř předmětů (český jazyk, cizí
jazyk,

volitelný

předmět,

volitelný

předmět).

V současné

době

se

uskutečňuje příprava к reformě maturit, plánovaná na rok 2010.1
Odborného vzdělání je možno dosáhnout na středních odborných školách a
na středních odborných učilištích, které připravují studenta к odborné
činnosti v různých odvětvích. Střední odborné školy poskytují úplné střední
odborné vzdělání a jejich studium je ukončeno maturitou. Absolvent má

Více informací na stránkách http://www.cermat.cz/.
http://www.cermat.cz/lstDoc.aspx7nichl0750
1

10

možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo nastoupit do výkonu
profese. Střední odborná učiliště nabízejí většinou studium ve tříletých
studijních programech, které je úspěšně zakončeno získáním výučního listu.
Základním dokumentem pro rozvoj českého školství a vzdělávacích aktivit
je Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha),
který byl schválen na zasedání vlády České republiky 7. února 2001.2 Od
roku 2007 se zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání
žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou
úrovních: jednak na státní úrovni, kterou představují Národní program pro
vzdělávání (NPV) a rámcové vzdělávací programy (RVP), jednak na úrovni
školní, představované školními vzdělávacími programy (SYP). 3

1.2 Sekundární vzdělávání ve Francii

Stejně jako v České republice, tak i ve Francii žák zahajuje svou povinnou
školní docházku v šesti letech nástupem do první třídy (tzv. cours
préparatoire). Primární vzdělávání se uskutečňuje v pěti třídách základní
školy (école élémentaire), která se obvykle nachází v blízkosti či ve stejné
budově

s mateřskou

školou.

Následně

přestupuje

do

nižšího

cyklu

sekundárního vzdělávání do tzv.colleges (v ČR 2. stupeň ZŠ). Povinná
docházka zde trvá další čtyři roky, obdobně jako na druhém stupni
základních

škol v České

republice. Studium je rozděleno na

cykly.

v

V prvním ročníku college (tzv. 6e, v CR 6. třída) si žák zvyká na nové
metody práce, dostává se mu zvýšené pomoci při studiu, proto se tomuto
cyklu říká cyklus adaptační. Druhý cyklus se týká druhého a třetího ročníku
college (tzv. 5 e a 4 e , v ČR 7. a 8. třída) a nazývá se základním cyklem, neboť
dochází к prohlubování znalostí a dovedností žáka. Poslední cyklus, tzv.
2

http://www.vuppraha.cz/soubory/bilakniha.pdf

3

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/PDF/RVPG_2007_06_final.pdf
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cyklus orientace, se týká ročníku 3e (v ČR 9. třída), kde je studentovi
umožněno vybrat si z volitelných předmětů, aby se mohl rozhodnout,
jakým směrem se zaměří jeho další studium. Na konci tohoto ročníku
studenti získávají národní diplom, tzv. brevet, a mohou dále postoupit do
vyššího sekundárního studia - do ročníku 2de (v ČR první ročník střední
školy), buď na lycěe général et technologique (všeobecné a technické
lyceum), nebo na lycée professionel (střední škola připravující к odborné
v

profesi, pravděpodobný ekvivalent je v České republice střední odborná
škola či střední odborné učiliště).
Všeobecné a technologické lyceum se dělí na dvě větve, které poskytují
všeobecné a odborné vzdělání. Všeobecná větev lycea se dále dělí na tři
sekce: ekonomicko-sociální,

literární a přírodovědeckou. Škola má tři

ročníky (2de, I е a terminale) a studium lze ukončit dvěma druhy certifikátů:
všeobecnou

maturitou

(baccalauréat)

a

technickou

maturitou,

které

opravňují к dalšímu studiu na vysoké škole. Kromě toho lze získat také
technický certifikát, který slouží к získání zaměstnání, ale neumožňuje
studium na vysoké škole. Francouzská všeobecná maturita se velmi liší od
české maturity. Rozdíl spočívá v tom, že český student skládá všeobecnou
maturitu ze 4 předmětů, zatímco pro Francouze jsou povinné téměř
všechny předměty: francouzština, minimálně jeden cizí jazyk (většinou
angličtina a němčina), matematika, chemie, fyzika, biologie, filosofie,
dějepis, zeměpis a tělesná výchova. Požadavky к jednotlivým předmětům
závisejí na typu zvolené maturity (literární, přírodovědecká, ekonomickosociální větev).
Profesní lycea umožňují studentům získat první profesní kvalifikaci. Jsou
také smíšená - umožňují získat osvědčení o profesní způsobilosti (certificat
d'aptitude professionelle, tzv. C.A.P) nebo certifikát profesního studia
(brevet d'études professionneles, tzv. B.E.P). Existuje asi 215 specializací
12

C.A.P. Po získání diplomu student může ještě pokračovat ve dvouletém
studiu к získání profesní maturity.
Posledním typem školy je učňovské lyceum (lycée des métiers), které
připravuje к výkonu různých povolání. Studium trvá obvykle dva roky a je
ukončeno výučním listem nebo jiným profesním certifikátem.

1.3

Shrnutí

Porovnáním

obou vzdělávacích

systémů lze shrnout, že

sekundární

vzdělávání v Čechách4 a ve Francii5 se liší především v délce studia a
v požadavcích к získání maturitní zkoušky. Délka sekundárního vzdělávání
na české střední škole je v případě gymnázia většinou 4 roky a na ostatních
školách 3 - 4

roky. Francouzská gymnázia jsou tříletá a studium na

ostatních středních školách je různé. Vzhledem к velkému počtu typů škol
zajišťujících sekundární vzdělání se průměrná délka studia pohybuje mezi 2
- 3 lety. Maturitní zkouška v České republice probíhá prozatím ze 4
předmětů, zatímco ve Francii se povinně maturuje z téměř všech předmětů.

4

Příloha č. 1

5

Příloha č. 2
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2 Předmět dějepis a jeho obsah ve středoškolských
učebnicích

Předmět

dějepis

se

v České

republice

studuje

na

obou

stupních

sekundárního vzdělávání jako samostatný předmět. Například na druhém
stupni základní školy (6.-9. třída) jsou mu obvykle vymezeny 2 vyučovací
hodiny týdně (2krát 45 minut). Na středních školách se hodinová dotace liší
na každém typu školy. Na gymnaziálním typu školy je v učebních plánech
pro první dva ročníky studia obvykle doporučena dvojhodinová dotace
týdně v každém roce. Ve třetím a čtvrtém ročníku je hodinová dotace různá,
závisí na typu gymnázia (humanitní, přírodovědné apod.) a vedení školy.
Na všeobecném gymnáziu se většinou učí dějepis ve třetím ročníku dvě
hodiny týdně a ve čtvrtém ročníku je vyučován v rámci volitelného
semináře. Obsah učiva pro nižší stupeň sekundárního vzdělávání vychází
ze Standardu základního vzdělávání, na nějž navazují učební osnovy
předmětu dějepis pro střední školy6. Osnovy jsou totiž cyklické, což
znamená, že se učivo v následujícím cyklu opakuje a prohlubuje.
Výuka dějepisu na českých školách dodržuje chronologické

hledisko

výkladu dějin, to znamená, že učivo je prezentováno od pravěku, přes
starověké civilizace, středověkou Evropu a některé oblasti Asie, novověk
v Evropě a vývoj USA, až po současnost 7 . Jeho osvojení umožňuje získat
přehledný obraz důležitých událostí světa v celé epoše jeho vývoje. Důraz je
přirozeně kladen také na výklad českých a československých dějin, které
jsou prezentovány v kontextu dějin Evropy a světa. Ze zaměření na národní
dějiny logicky plyne i podrobnější zpracování vývoje středoevropského
prostoru. Některé učebnice dějepisu oddělují výklad českých a světových
26

Příloha č.

11

14

dějin (například učebnice nakladatelství Fortuna 8 a SPL-Práce 9 ). Výklad
dějin se snaží postihnout vyváženě politické, společenské a kulturní aspekty
života.

Předmět dějepis má ve Francii lehce odlišné postavení než v České
republice. Na francouzské college (zajišťující nižší sekundární vzdělání) je
dějepis vyučován spolu se zeměpisem a občanskou výchovou v rámci
jednoho bloku, kterému je týdně určen určitý počet vyučovacích hodin.
Záleží na učiteli, jak jednotlivé hodiny rozvrhne. Jedna vyučovací hodina
trvá ve Francii 55 minut. V tom spočívá hlavní rozdíl s výukou na českých
základních školách, neboť v České republice se dějepis, zeměpis i občanská
výchova vyučují jako samostatné předměty. V ročníku 6 e jsou všem třem
předmětům dohromady poskytnuty pouze 3 vyučovací hodiny týdně, to
znamená, že dějepis se vyučuje v průměru pouze l h týdně. To je opět
odlišné od České republiky, kde jsou dějepisu věnovány hodiny dvě.
V ročnících 5e a 4e je počet zvýšen na 3-4 hodiny týdně a záleží na učiteli,
jakým způsobem časovou dotaci využije. Ve třídě 3e, posledním ročníku
college, je tomuto bloku tří předmětů věnováno 3h a 30 minut pro
všeobecnou specializaci a 3h pro žáky s technickou specializací.10 Tématický
obsah je podobný jako na ve vyšším stupni studia, na všeobecném a
technickém lyceu, kde dochází к rozšíření a prohloubení učiva.
Na francouzských středních školách, obdobně jako v České republice,
program předmětu dějepis závisí na typu školy. Nejméně prostoru je výuce
dějin věnováno v takovém studiu, které se zaměřuje na přípravu к výkonu
Řada učebnic Fortuna zahrnuje učebnice: J. Harna a R. Fišer Dějiny českých zemí I а II, V.
Čapek, J. Pátek, O. Zwettler Světové dějiny I, II.
8

Řada učebnic SPL-Práce zahrnuje učebnice : J. Souček Dějiny pravěku a starověku, Z.
Beneš Dějiny středověku, M. Hroch Dějiny novověku, J. a J. Kuklík Dějiny 20. století, Z.
Beneš a J. Petráň České dějiny I, R. Kvaček České dějiny II.

9

10

http://www.cndp.fr/archivage/valid/67654/67654-11009-14044.pdf
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profese a umožňuje získat profesní maturitu nebo certifikát. Například
v programu pro získání certifikátu C.A.P se v rámci předmětu dějepiszeměpis vyučují témata, která jsou průnikem poznatků dějepisu, zeměpisu
a občanské výchovy (současné války a konflikty, světová kultura a pluralita
současných kultur, současná demokracie ve Francii a v Evropě, současný
pokrok vědy a techniky apod.).11 Dějepis se také vyučuje v obou ročnících
studia vedoucího к profesní maturitě a je zaměřen na období od poloviny
19. století do současnosti. Téma ročníku I е je „Lidé a společnost od roku
1850 do současnosti" (Vývoj práce a jeho důsledky v průmyslovém světě od
poloviny 19. století, Vývoj dopravních prostředků a informací od poloviny
19. století, Vývoj socio-kulturních činností) a v ročníku terminale „Politický
život

a mezinárodní

vztahy

od roku

1850 do současnosti"

(Vývoj

mocenských vztahů ve světě od poloviny 19. století, Území a národy od
poloviny

19.

století,

demokracie

a

diktatury).12

Nejzajímavější

a

nejpodrobnější studium dějin nabízejí přirozeně všeobecná gymnázia. Proto
se zde budeme zabývat jejich programem (obsahem) к předmětu dějepis a
požadavky к maturitě.
Předmět dějepis je na střední všeobecné - technologické škole součástí
jednoho bloku spolu se zeměpisem, který se nazývá

dějepis-zeměpis

(histoire-géographie). V každém ročníku mu jsou vyhrazeny 3 vyučovací
hodiny týdně, a opět záleží na učiteli, kdy se bude věnovat zeměpisu a kdy
dějinám. Učebnice jsou vydávány zvlášť pro předmět dějepis a zvlášť pro
zeměpis, což je odlišné od učebnic pro college, které zahrnují oba předměty
v jedné publikaci s názvem Histoire - géographie.
Francouzské učebnice dějepisu také používají cyklickou koncepci dějin, to
znamená, že navazují na učivo collège a dále ho prohlubují. Ale je také

11
12

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2002/hs5/histgeo.pdf
http://www.cndp.fr/archivage/valid/36685/36685-12582-15927.pdf
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pravda, že některá témata, která se učí na collège, se v dalším cyklu již neučí
(například starověké státy).

V následující části je prezentováno učivo francouzského středoškolského
předmětu dějepis a zároveň porovnáváno s českým učivem. Tématické
celky francouzského učiva daného ročníku jsou vždy uveřejněna na začátku
každé francouzské učebnice, hned vedle obsahu učebnice. 13 Je tomu tak
proto, aby bylo zřejmé, že se učebnice řídí schváleným
vydaným francouzským ministerstvem školství. Následující

programem,
porovnání

obsahu učiva francouzských a českých učebnic dějepisu vychází pro české
učebnice z učebních osnov pro gymnázia.14

2.1 Obsah předmětu dějepis v ročníku 2de
Program dějepisu pro francouzský ročník 2de

( v ČR ekvivalent prvního

ročníku střední školy) dělí učivo do šesti částí, které poskytují pohled do
vybraných dějinných období od antiky až do poloviny 19. století. Vybrané
tématické celky jsou následující: athénský občan v 5. století před Kristem,
zrození a šíření křesťanství, Středomoří ve 12. století - křižovatka tří
civilizací, renesance a humanismus, revoluce a politické události ve Francii
do roku 1851, přeměna Evropy v první polovině 19. století. Již z tohoto
výčtu je zřejmé, že francouzské učivo obsahuje jen minimum z témat, které
se učí v českých školách. Neobjevuje se tu, kromě látky o athénské
demokracii, téměř nic z obsahu českých učebnic pro první ročník středních
škol. V České republice se v prvním ročníku gymnázia studuje úvod do
studia dějin, pravěké a starověké dějiny. V rámci dějin pravěku sledujeme
vývoj od vzniku člověka až к době stěhování národů (paleolit, mezolit,
13
,4

Příloha č. 4
http://www.vuppraha.cz/soubory/dejepis_g.pdf
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neolit, neolit, doba bronzová, doba železná, české země a Evropa v době
římské). V rámci studia starověku jsou charakterizovány starověké státy ve
všech rovinách života - politiky, společnosti, hospodářství, kultury a
náboženství. Jako starověké státy jsou představeny státy Předního Východu
(oblast Mezopotámie a Palestina), Egypt, starověké Řecko, starověký Řím,
Čína a Indie. Ve francouzských středoškolských učebnicích se tedy tato
N/

f

témata,

V

kromě Řecka, vůbec neobjevují. Starověké Řecko také

není

studováno tak podrobně jako v českých učebnicích, ale zaměřuje se jen na
athénskou demokracii:
Athénský občan v 5. století před Kristem
Athénská občanská společnost a její politické zřízení je prvním tématickým
celkem, se kterým se žáci při francouzských hodinách dějepisu setkají, a to
zcela záměrně - je zde totiž vysvětlen pojem občan. Od něj se vychází к
hlavnímu cíli tématu - studiu fungování demokracie (geografická poloha
města, práva a povinnosti občana, výkon městské rady). Informace týkající
se společnosti, náboženství a kulturního bohatství (pouze) athénského
městského státu jsou pouze okrajovou záležitostí. Athénská demokracie je
posuzována i z hlediska svých negativních aspektů (kapitola: Limity
občanské společnosti v Athénách). Je zdůrazněno, že athénská demokracie
není dokonalá, protože občanem nemůže být každý člověk. Více prostoru je
také poskytnuto postavení a životu athénských otroků a cizinců.

Další francouzský tématický celek se věnuje zrodu a šíření křesťanství.
V českých

školách

se

zrod

křesťanství

a jeho

ustanovení

státním

náboženstvím studuje v rámci tématického celku „Římská říše". Je sice
pravda, že v některých francouzských učebnicích (například o Historie 2 od
autora J.-M. Lambina) je v souvislosti s šířením křesťanství zmíněna stručná
18

historie Říma, ale ta se nedá vůbec srovnávat s podrobným popisem vývoje
římské říše v českých učebnicích. Většina informací tohoto tématického
celku se týká života Ježíše, jeho odkazu a působení apoštolů:

Zrození a šíření

křesťanství

Téma nejdříve studenta uvádí do geografického a kulturně-historického
rámce

(římská

říše,

postavení

Palestiny

v rámci

říše,

židovský

monotheismus), ve kterém vznikalo křesťanství, aby mohl pochopit jeho
kořeny a vzestup. Jednotlivé kapitolky se věnují významu Židů za doby
Ježíše, popisují život Ježíše a jeho poselství. Studium úryvků Nového
zákona má upozornit na jedinečnost křesťanské myšlenky

přenášené

apoštoly, v porovnání s náboženstvím židovským a antickým, a vést
к pochopení vzniku dogmatu a náboženských praktik, které po dlouhou
dobu ovlivňovali život křesťanského západu. Studována je také církevní
organizace.

Druhá

část tématu je věnována

šíření křesťanství,

jeho

univerzalizmu, a základními problémy vztahu církve a moci. Je položena
otázka, jak je možné, že pronásledované náboženství je nejdříve tolerováno,
a nakonec se stane státním náboženstvím.

Třetí francouzský tématický celek se již týká dějin vrcholného středověku,
které jsou v českých učebnicích studovány až ve druhém ročníku. Týká se
vývoje západního křesťanského světa, islámského světa a byzantské říše:

Středomoří ve 12. století- křižovatka tří civilizací
V úplném úvodu do tématického celku je velmi stručně naznačen vývoj na
území bývalé západořímské říše (Francká říše od Chlodvíka ke Karlu
Martelovi),

východořímské

říše

(Byzanc)

a

šíření

islámu

v raném

středověku. V další fázi je středomořský prostor studován prostřednictvím
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přiložené mapy a je vytyčeno časové rozpětí tématu (1095-1204). Zajímavé
je, že na mapě je zakresleno polské i uherské království, ale český
přemyslovský stát není označen a jeho území je označeno jako území „Říše"
(císařství).

Následně

jsou

podrobněji

charakterizovány

všechny

tři

středomořské civilizace (Arabská říše, Byzanc, západní feudální civilizace)
s důrazem

na

jejich

náboženské

základy

(islám,

ortodoxie,

římský

katolicismus). Jádrem tématu je však myšlenka vzájemného styku všech tří
světů. S pomocí několika příkladů a vybraných dokumentů je ilustrována
různorodost

jejich

kontaktů:

válečná

střetnutí

(křížové

výpravy,

reconquista), obchodní styky, kulturní vlivy (hlavně na Sicílii).

V českých

učebnicích

jsou

středověké

dějiny

opravdu

studovány

-

podrobněji a systematicky. Je jim totiž zasvěcena většina času v druhém
ročníku. Základními tématickými celky druhého ročníku českých středních
škol (typu gymnázia) jsou raný, vrcholný a pozdní středověk, a počátky
novověku. V jejich rámci studujeme utváření států středověké Evropy
v byzantsko-slovanské oblasti, franckou říši a oblasti západní, východní a
střední Evropy (Anglie, Francie, Svatá říše římská; Kyjevská Rus a
slovanské státy na Balkáně; český stát, Uhry, Polsko; Vikingové a severní
státy). Zde by bylo vhodné podtrhnout pojem sloveso studujeme, protože
české učebnice jsou opravdu podrobnější. Ve francouzských učebnicích jsou
zmíněny jen hlavní události a jména osobností vybraných států (Francie,
Anglie, Svatá říše římská). Samostatnou kapitolu tvoří v českých učebnicích
problematika

islámu

a

arabské

říše,

která

není

tak

komplexně

zakomponovaná do evropských dějin jako ve francouzských učebnicích.
Důležitá tématika mongolské a turecké expanze, která ovlivnila východní i
středoevropský prostor, se ve francouzských učebnicích neobjevuje vůbec
(Turci jsou pouze zmíněni v souvislosti s pádem Byzance). Zajímavé je, že
se ve francouzských učebnicích neobjevuje ani kapitola popisující soupeření
20

Anglie a Francie (stoletá válka je pouze zmíněna v úvodu do tématu
к renesanci a humanismu), kterou zpracovávají všechny české učebnice.
Témata, která jsou v českých a francouzských učebnicích

zpracována

obdobně, jsou: křesťanství jako nové kulturní a společenské pojítko (včetně
vnitřní nejednoty křesťanství, konfliktu papežství a císařství v boji o
investituru, křížové výpravy, kacířství - ve francouzských učebnicích jsou
ale zmíněni jen albigenští a valdenští, husitství nikoliv), hospodářské a
společenské dějiny, včetně vysvětlení feudálních vztahů, a kulturní dějiny,
vzdělanost a umění středověké společnosti.

Čtvrtým tématickým celkem prvního ročníku francouzské střední školy je
humanismus a renesance na počátku novověku. Nevěnuje se však pouze
novému životnímu stylu, rozvoji vědy a umění, ale do tématu jsou
začleněny také zámořské objevy a náboženská reformace (Luther, Kalvín,
anglikánská církev, Tridentský koncil) jako důsledek nového způsobu
myšlení a vnímání světa:

Humanismus a renesance
Humanismus je prezentován jako hluboká proměna nahlížení člověka na
styl života a na svět, a především jako zrození vědeckého myšlení (lekce:
humanisté, zámořské objevy, věda). Zároveň je podtržena proměna vztahu
člověka к církvi (lekce: náboženské reformy). Tyto významné změny jsou
ještě prohloubeny novými možnostmi komunikace a šíření myšlenek a
vědění (lekce: objev knihtisku, rozvoj škol a univerzit). Prostřednictvím
různých dokumentů

(ukázky ze spisů humanistů a uměleckých

děl

renesančních autorů) má student rozpoznat myšlenku těchto dvou směrů,
která se v tvorbě projevuje. Zajímavostí je, že je zde konečně zmíněno i
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české území: Císař Rudolf

II. Habsburský

vytvořil

z Prahy

hlavní

mesto

renesance.'5

V českých učebnicích jsou období počátku novověku věnovány kapitoly
ještě v učebnicích pro druhý ročník středních škol (v některých už pro třetí
ročník SŠ) a spolu s ním i výklad renesance a humanismu, zámořských
objevů, reformace a protireformace. Nicméně, výklad pak plynule navazuje
na další novověké události: stabilizace katolicismu a říše Habsburků (Karel
V, Filip II.), náboženské války, počátky absolutistické monarchie (Anglie,
Francie), vývoj v Rusku, Polsku, Čechách (přirozeně), třicetiletá válka,
občanská válka v Anglii, baroko atd. Z těchto témat se však žádné nedostalo
na

stránky

francouzských

učebnic.

Ty

totiž

na

tématický

celek

„Humanismus a renesance" navazují až obdobím národních dějin od velké
francouzské revoluce:

Revoluce a politické události ve Francii do roku 1851
Toto velmi rozsáhlé téma je zaměřeno na dějiny Francie a její politický vývoj
od velké francouzské revoluce po státní převrat Ludvíka Napoleona
Bonaparta. Sleduje tři hlavní cíle: snaží se vyzdvihnout toto období jako
základní zlom, upozornit na významná data, události a osobnosti, a
nakonec shrnout především politické a sociální důsledky převratné epochy.
Tato problematika je organizována kolem několika základních os. Pro
pochopení významu francouzské revoluce je nejdříve stručně prezentována
situace roku 1789 a politický a sociální systém starého režimu (lekce: konec
starého režimu, rok 1789), včetně ovlivnění novými myšlenkami osvícenců
(lekce: století osvícenství, anglická a americká revoluce). Francouzská
revoluce je nahlížena především jako nositelka nových principů (práva
člověka, občanská rovnost, svoboda, národ...),
15

Lambin, J.-M.: Histoire 2. Paris Hachette 2001, s.132.
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které jsou

studovány

prostřednictvím nej důležitějších dobových dokumentů (Deklarace práv
člověka a občana, ústavy, občanský zákoník). Student z kontextu získává
znalosti klíčových pojmů politického slovníčku (volby všeobecné a volby
podle censu,

národní suverenita, dělba moci...). Není cílem osvojit si

podrobně průběh politického dění let 1789-1851, ale být schopen definovat
hlavní politické režimy (konštituční monarchie, republika, císařství) a
uvědomit si, které principy revoluce byly zachovány, a které byly v
průběhu první poloviny 19. století překonány. Zvláštní pozornost je
věnována vyčlenění žen z politického života a zdlouhavé cestě ke zrušení
otroctví.

České učebnice a české dějepisné osnovy také zařazují téma
francouzské

revoluce (podrobněji

viz. kapitola Francouzská

velké

revoluce

v českých a francouzských středoškolských učebnicích dějepisu) a období
vlády

Napoleona.

Dále

popisují

uspořádání

Evropy

po

Vídeňském

kongresu až do roku 1848. Do výkladu jsou začleněny i české národní
dějiny.

Poslední tématický celek francouzského ročníku 2de se věnuje trvalým
evropským přeměnám první poloviny 19. století:

Proměna Evropy v první polovině 19. století
Nejprve je studována ekonomická a společenská přeměna jako důsledek
průmyslové revoluce, následně rozvoj národnostních hnutí a požadavků
svobody jako důsledek ekonomické a společenské transformace a vlivu
francouzské

revoluce

(lekce:

nacionalismus

a

liberalismus).

národního cítění a různé politické situace v Evropě jsou

Šíření

popisovány

v kontextu konfliktu liberálního myšlení a politiky starého režimu (lekce:
revoluční vlny 1830 a 1848).
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České dějepisné osnovy i učebnice zpracovávají obdobné téma, které se
zabývá první polovinou 19. století jak v oblasti politické (období po
Vídeňském kongresu, období restaurace a rovnováhy sil, revoluce 1848), tak
v oblasti společenské a kulturní (národněosvobozenecká hnutí, liberalismus,
nacionalismus; průmyslová revoluce v Evropě a její společenské důsledky;
věda; klasicismus, romantismus, biedermeier).

2.2 Obsah předmětu dějepis v ročníku 1

Obsah předmětu dějepis ročníku l r e s e zaměřuje na oblast Francie, Evropy a
světa v období od poloviny 19. století do roku 1945. Učivo je soustředěno ve
třech tématických celcích: 1. Průmyslová doba a její civilizace od poloviny
19.století do roku 1939; 2. Francie od poloviny 19.století do roku 1914; 3.
Války, demokracie a totalitarismy (1914-1945). Tyto celky se dělí ještě do
kapitol a podkapitol (a do tzv.lekcí).

Průmyslová doba a její civilizace od poloviny 19.století do roku 1939
Nejdříve jsou v rámci této tématiky vysvětleny ekonomické, sociální a
ideologické přeměny průmyslové doby v Evropě a Severní

Americe.

Základním projevem tohoto období je ekonomický růst. Proto se v prvních
kapitolách

prezentuje proces industrializace a ekonomické

i sociální

transformace, které s ním souvisejí. Snahou není podrobné prozkoumání
daných jevů a souvislostí, ale naopak pochopení vývoje a důležitých zvratů
v průběhu jednoho století. Zdůrazněny jsou podmínky života dělníků
(lekce: dělnický svět, pracující ženy, práce dětí v továrnách apod.)
Další kapitoly jsou zasvěceny kultuře a náboženství. Pozornost je věnována
proměnám v církevním a kulturním životě evropské a severoamerické
společnosti daného období, včetně hlavních uměleckých a literárních
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proudů (impresionismus, abstraktní umění, meziválečné umění, rozvoj
kinematografie).
Poslední kapitola tohoto tématického celku poskytuje pohled do vztahu
Evropy a jím ovládaného světa se zaměřením na obchod, kolonizaci a střety.
Cílem je hledání příčin evropské expanze a rozdílností jejich forem
(ekonomických, politických, sociálních). Jedná se o komplexní fenomén,
který s sebou přináší jak nepřátelství a projevy odporu na jedné straně, tak
podporu obchodu a ovlivnění evropské kultury na straně druhé, proto je
studován ve své celistvosti za pomoci různých dokumentů.

České učebnice neobsahují v rámci jednoho celku tak široké období, které
by zasahovalo od roku 1850 do 1939. Učivo z různé tématické oblasti je
řazeno chronologicky po menších časových úsecích - v tomto případě od
druhé poloviny 19. století do počátku první světové války. Navíc, témata
studovaná v rámci tohoto celku ve francouzských učebnicích se zaměřují
hlavně na přiblížení života lidí té doby (kultura, náboženství, práce, atd.),
nebo na imperialistickou (koloniální) politiku. Netýkají se však politických
událostí v evropských státech, které popisují české učebnice. Nicméně
témata v českých osnovách dějepisu jsou podobná: politika imperiálních
mocností, koloniální výboje, technicko-vědecký

rozvoj a jeho odraz

v hospodářské a sociální oblasti, změny charakteru výroby a podnikání na
přelomu 19. a 20. století. Navíc je studována také situace v Evropě
(sjednocení Německa a Itálie, rozklad osmanské říše, vznik novodobých
národů),

což se u francouzských

učebnic

objevuje jako

samostatná

přechodná kapitola před tématem první světové války.

Francie od poloviny 19.století do roku 1914
Tématický celek je zaměřen na francouzské národní dějiny. V první fázi je
s pomocí map, grafů a statistických tabulek prezentována územní a
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demografická situace Francie studovaného období. Cílem této kapitoly je
poskytnout představu o vývoji francouzského teritoria a jeho následném
ovládnutí za pomoci úspěšné výstavby silniční a železniční sítě. Dále pak
poukázat na specifické demografické přesuny.
Druhá kapitola sleduje politický vývoj od druhé republiky k roku 1879,
který je označován jako období hledání politického režimu. Student má za
úkol zkoumat, jak se Francie snaží vytvořit instituce, které by navázaly na
odkaz francouzské revoluce.
Poslední kapitola již udává charakteristiku republiky, která přijala novou
politickou kulturu (období 1879-1914). Republikánská kultura, která se po
roce 1880 začíná stále více uplatňovat, je vyobrazena v jednotlivých lekcích
těmito kladnými znaky: přináší respekt jedince, převažující roli parlamentu
ustanoveného

suverénním

národem,

rozhodující

význam

výchovy

к občanství a odstranění elitářství. Je odpovědí na očekávání střední
nezávislé třídy. Součástí studia jsou také francouzské symboly a zvyky a
kultura tzv. Belle Époque.

České učebnice také popisují vývoj českých národních dějin v rámci
Habsburské monarchie v 19. a na počátku 20. století (politika českého
měšťanstva, pokus o česko-rakouské vyrovnání, koncepce pasivní politiky,
přechod к české aktivní politice, punktace, diferenciace českého politického
života). Věnují se ale také mezinárodní situaci v předvečer první světové
války, což ve francouzských učebnicích chybí.

Války, demokracie a totalitarismy

(1914-1945)

Tento tématický celek přibližuje významné evropské a světové dění
moderní doby: obě světové války a meziválečné období, kdy vznikají
totalitní režimy v Rusku, Německu, Španělsku a Itálii.
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První kapitola tvoří jakýsi úvod do tématického celku. Popisuje totiž situaci
v Evropě v letech 1850-1914, která podle výkladu vyústila v první světovou
válku. Tato situace je nahlížena jako stupňující se konflikt svobodných
demokratických států a tradičních autoritářských zemí. Kapitola obsahuje
politické mapy Evropy v roce 1850 a 1914, které zobrazují a v komentáři
popisují jednotlivé evropské státy, jejich politické režimy a národní
požadavky (sjednocení Německa a Itálie, úpadek Osmanské říše, rozvoj
národních hnutí).
Kapitola týkající se první světové války a rozvrácení Evropy poskytuje
krátký přehled nejdůležitějších etap konfliktu se zaměřením na totální
charakter války a její důsledky. Do tohoto tématického celku je vzhledem
ke svému významu zahrnuta také ruská revoluce roku 1917.
Další kapitola se snaží na příkladu Francie charakterizovat

liberální

demokratický stát třicátých let. Francie zažívá hlubokou ekonomickou,
politickou a sociální krizi, kterou se snaží vyřešit vláda lidové fronty.
Protikladem к demokratickému světu jsou totalitní režimy, které jsou
tématem další kapitoly. Studujeme zde specifické charakteristiky každého
totalitního

režimu

(fašismus,

nacizmus,

stalinismus)

a

zkoumáme

prostředky, kterými byl člověk a společnost přivedeni do služeb státní
ideologie. Tato intelektuální činnost má vést žáka к pochopení a zamyšlení
se nad významem pojmu totalita, totalitní režim.
Poslední kapitolou učebnic pro ročník l r e je druhá světová válka. Ta se dělí
do tří podkapitol, které jsou zaměřeny na:
1. válku v Evropě a ve světě, která je vlastně analýzou nejdůležitějších fází
války a jejíž cílem je prostřednictvím porovnání dvou map a časové přímky
pochopit obrovský územní rozsahu války a její totální charakter;
2. Francii za druhé světové války, ve které studium situace Francie od
zbrojeni po osvobození umožňuje zkoumat význam Vichistického režimu,
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různé formy kolaborace, složky a aktivity hnutí vnitřního odboje a
Svobodné Francie;
3.

nacistickou

politiku

vyhlazování,

která

je

zaměřena

na

svět

koncentračních táborů a systematického vyhlazování Židů a Cikánů.

V českých učebnicích je tento tématický celek zpracován podobně. Obě
světové války a jejich důsledky a meziválečné období jsou popisovány jak
v kontextu světových, tak národních událostí. Evropa a svět ve 20. a 30.
letech je v českých učebnicích obsáhlejší, protože francouzské učebnice
z demokratických států v meziválečném období se věnují jen Francii.
Nástup totalitních diktatur je ve francouzských učebnicích doprovázen
větším počtem textových a názorných dokumentů.

2.3 Obsah předmětu dějepis v ročníku

Terminales

Tematický plán ročníku Terminale (odpovídající maturitnímu

ročníku

v českých školách) je ze všech tří nejobsáhlejší. Tvoří jej 20 kapitol, které
jsou rozděleny do tří tematických okruhů: Svět, Evropa a Francie od roku
1945 do současnosti. Tématicky je toto učivo téměř totožné s učivem, které
doporučují české osnovy pro výuku dějepisu na střední škole. Prostor pro
národní dějiny je přirozeně věnován dějinám vlastního státu, tedy české
učebnice

československý

a

českým

dějinám,

francouzské

učebnice

francouzským dějinám. Rozdíl mezi nimi je pouze v tom, že české učebnice
ukončují výklad v 90. letech 20. století, zatímco francouzské učebnice již
překračují práh 21. století. Pro zajímavost stojí dodat, že francouzské
učebnice se konečně věnují podrobněji vývoji na českém území, a to při
vysvětlování politického převratu v únoru 1948 a pokusem o reformu
socialismu v roce 1968.
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Svět po roce 1945 do současnosti
Úvodní kapitola nese název „Svět v roce 1945" a připomíná tragédii druhé
světové války a její důsledky (lekce: svět v troskách, morální trauma, nová
výstavba Evropy).
První

tématický

celek

nese

název

„Od

průmyslové

společnosti

ke

společnosti komunikativní". Nadpis prozrazuje, že se jedná o rozsáhlejší
tématiku, která se týká významných přeměn druhé poloviny 20.století
v oblasti hospodářství, společnosti, kultury, ve vědeckém a technologickém
pokroku, včetně informatiky. Zahrnuje také problematiku „globalizace
kultury" a fungování světového trhu s „kulturním zbožím".
Druhé téma se nazývá „Významné příklady ideologií a konfrontace mezi
Východem a Západem až do 70.1et 20.století". Jeho náplní je intenzivnější
studium

základních

charakteristik

sovětského

a amerického

modelu

politiky se zaměřením na období let 1950-1960. Dále se zabývá hlavními
liniemi mezinárodní politiky od roku 1945 do sedmdesátých let 20. století,
mezi které jsou řazena témata vytváření Východního a Západního bloku
(1946-1949), studená válka (v období 1948-1962), počátky konfliktu na
Středním Východě, Blízký Východ (v období 1948-1973) a doba uvolnění po
roce 1963.
Třetí tématický celek „Třetí svět: nezávislost, brojení proti světovému
pořádku,

diverzifikace"

zahrnuje

široké časové rozpětí

od

poloviny

19.století, kdy lze mluvit o počátku velkého koloniálního šíření Evropy, přes
období dekolonizace až do 70.1et 20.století. Zkoumá snahu o získání
nezávislosti kolonizovaných národů, ekonomické a sociální těžkosti nově
vzniklých

států

a

jejich

snahy

o

získání

pevného

postavení

na mezinárodním poli politiky. Za nejdůležitější událost je považována
konference v Bandoung, jejíž důsledkům je věnována celá jedna kapitola.
Poslední téma se věnuje „Hledání světového pořádku (rovnováhy) od 70.1et
20.století". Sedmdesátá léta 20. století jsou ve francouzských učebnicích
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považována za důležitý mezník, kdy opět dochází к ohrožení mezinárodní
rovnováhy a to z důvodu uvolnění ekonomiky, vzniku nových opozičních
sil uvnitř komunistických států a nárůstu počtu konfliktů ve třetím světě.
Například

kapitola

v učebnici

autora

J.-M.

Lambina

zabývající

se

destabilizací mezinárodních vztahů vysvětluje události Jomkippurské války
a na Blízkém Východě v letech 1973-1987, islámskou revoluci v Íránu,
oslabení a úpadek vlivu USA 70.let a vládu R. Reagana,

genocidu

v Kambodži. Zmíněné „hledání nového světového pořádku do současnosti"
je nastíněno v názvech jednotlivých lekcí ve stejné učebnici: Rozpad SSSR,
Funkce a význam OSN po skončení studené války, USA za George Bushe
st.a

Billa

Clintona,

Nemožnost

udržet

mír

na

Středním

Východě,

Terorismus v letech 1990-2000, Situace po 11.9.2001.

Evropa od roku 1945 do současnosti
Tři tématické okruhy se věnují odděleně západní a východní Evropě, a
nakonec společné cestě po roce 1989.
První téma, zabývající se západem, se nazývá „Výstavba západní Evropy až
do konce 80.let 20.století". Zdůrazňuje se, že vytváření nové Evropy je
podmíněno několika faktory: především odvržením občanských válek
evropskými státy a hledáním nového modelu Evropy jako reakce na hrozbu
ze strany SSSR.
Druhé téma sleduje události na východě a nese název „Doba lidových
demokracií (1948-1989)". Zkoumá podrobněji nástup stalinismu a závislost
lidově demokratických států na SSSR ve formě politické, ekonomické,
vojenské i ideologické. Dále jejich rozdílné postavení v rámci sovětského
bloku, vzpoury a nepokoje v 50.1etech (hlavně v Polsku a Maďarsku) i
v

snahy o reformu systému (Československo). Poslední část je věnována
rozpadu sovětského bloku, pádu berlínské zdi a sjednocení Německa.
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Zajímavostí je, že je v rámci tohoto tématu podrobněji sledována i situace na
v

území Československa (únor 1948, události roku 1968)
Poslední téma se věnuje Evropě od roku 1989 až do současnosti. Za důležitý
je považován fakt, že Evropská Unie je vlivem vývoje nucena přizpůsobit se
stávajícím změnám a definovat svou roli ve světě bez studené války. Zánik
zóny sovětského vlivu umožnil otevření cesty к rozšíření Evropské Unie
východním směrem. Ústředním tématem je tedy rozšíření EU, integrace
států bývalého sovětského svazu do EU a s ní související obavy západních
demokracií

z

rozdílné

úrovně

chápání

pojmu

demokracie

v postkomunistických státech, otázka imigrace z chudších zemí. Důležité
místo zde má tedy vývoj Evropské Unie, přijetí nové měny euro, otázka
evropské ústavy, směry v zahraniční politice. Sleduje také válku Jugoslávii.
V učebnici autora J.-M. Lambina je součástí kapitoly i diskuse

nad

hodnotami a hranicemi EU, které jsou zkoumány na příkladu otázky přijetí
Turecka. Co znamená být evropským občanem? Jaké místo by Unie měla přiřadit
státům, které existovaly

před ní? Na jakých hodnotách

existenci?Jaké jí dát geografické

by mela založit

svou

hranice?

Francie od roku 1945 do současnosti
Učivo se pochopitelně zaměřuje i na francouzské národní dějiny po druhé
světové válce. Opět je rozřazeno do čtyř tématických celků, které se věnují
důsledkům války na území Francie, politickému vývoji, hospodářství a
kultuře, a nakonec postavení Francie ve světě.
První téma navazuje na získané poznatky z předchozího učiva o důsledcích
války a zaměřuje se konkrétně na území Francie, kde probíhají poválečné
čistky, pronásledování a souzení zrádců a válečných zločinců. Důležitou
roli ve vzpomínkách na válku má také kinematografie. Z toho důvodu je
toto téma zařazeno do projektu učebnice pod formou. Žák si má uvědomit,
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že film může sloužit nejen к rozptýlení a zábavě, ale že má také funkci
informační a může vést к pochopení období, o kterém pojednává.
Další téma je věnováno významným etapám politického života po roce 1945
se zaměřením na fungování francouzských institucí V.Republiky
Téma „Hospodářství,

společnost a kultura"

se zaměřuje na

rozpad

ekonomických a společenských struktur, studium vývoje obyvatelstva,
životního stylu, kulturní činnosti a náboženství Francouzů.
Poslední téma studuje mezinárodní postavení Francie ve světě, dekolonizaci
a válku v Alžírsku, francouzskou zahraniční politiku, postavení Francie
v mezinárodních

institucích

a

francouzskou

přítomnost

ve

světě

(tzv.frankofonie).

2.4

Shrnutí

Shrnutím výše uvedených poznatků lze říci, že české osnovy a české
učebnice vyváženě a systematicky popisují období celé lidské epochy od
vzniku člověka v pravěku až po současnost. Soustavně se zabývají jak
vývojem českého území, tak evropského prostoru. Zároveň zařazují i vznik
významných států na ostatních kontinentech (starověké státy, zámořské
objevy,vznik USA, kolonie). Ve dvacátém století jsou již světové dějiny tolik
propojeny s děním v Evropě (světové války, dekolonizace), že je jim
věnován stejný podíl, jako evropským a národním dějinám.
Francouzské středoškolské učebnice dějepisu vynechávají mnohé tématické
celky, které jsou zařazeny v českých učebnicích. Období před velkou
francouzskou revolucí je zmíněno jen v rámci několika tématických celků,
které na sebe nenavazují. Od francouzské revoluce se soustavně zabývají
Чч

vývojem francouzského státu, který je začleněn do stručného kontextu dějin
Evropy. Nejvíce prostoru je pak věnováno až období 20. století, především
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poválečné době do současnosti. Až v tomto okamžiku se popis událostí týká
opravdu celé Evropy, včetně malých států, a většiny světa.
V obou typech programů pro studium dějepisu jsou zařazeny rovnoměrně
jak politické dějiny, tak hospodářské, sociální a kulturní dějiny. V českých
učebnicích

jsou

navíc

uvedeny

podněty

regionálních.

33

к zájmu

o

studium

dějin

3

3.1

Struktura

učebnice

Francouzské

středoškolské

učebnice

dějepisu

Francouzské učebnice podléhají pevným zásadám metody tvorby učebnic, a
proto jsou vesměs všechny strukturovány stejným způsobem. Učebnice je

postupně členěna na úvodní dvojstrnnku, výkladovou část podpořenou
pramennými materiály (tzv. kurz nebo lekce), dále na soubor historickodokumentačního materiálu к hlubšímu studiu (tzv. dossier), na konci
kapitoly

nalezneme

syntézu

(shrnutí

a cvičení),

a úplně

poslední

dvojstránka je věnována specifiku francouzských učebnic - metodologické
přípravě к maturitě. 16

3.1.1 Úvod do kapitoly

V úvodní části kapitoly se nachází číslo a název kapitoly, pod ním obvykle
úvodní text, který stručně zmiňuje předchozí vývoj, na který kapitola bude
navazovat, a stručně charakterizuje budoucí události. Pod úvodním textem
je ve formě otázky naznačena problematika, jejíž odpověď umožní následné
studium kapitoly. Některé učebnice uvádějí i obsah kapitoly s názvy
jednotlivých

lekcí. V úvodu nesmí

chybět časová osa s vyznačenými

důležitými událostmi a obdobími, které se vztahují к učivu kapitoly.
Nejvíce prostoru celé dvojstránky zaujímají dva dokumenty, nejčastěji
názorné povahy (obrázky, reprodukce, karikatury, mapy), které shrnují
základní

myšlenku

celé

kapitoly

nebo

představují

jeden

z aspektů

problematiky
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Příloha č.

11

34

Vzhledem k tomu, že české učebnice takto strukturovaný úvod do kapitoly
nepoužívají, uvádím pro větší představivost jako příklad řešení této části
v kapitole Francouzská revoluce ve francouzských učebnicích. Kapitola
„Francouzská revoluce" je tedy uvedena dvěmi až třemi shrnujícími větami,
nebo v některých učebnicích krátkým odstavečkem: Francouzská

revoluce

smetla absolutistickou

monarchii i společnost starého režimu. Způsobila

hluboké

politické i sociální proměny. Od roku 1789 do 1799 se politický život

nachází

v nesnázích, jako znamení neschopnosti

utvořit stabilní politický režim.17 nebo

Setkání generálních stavů v květnu 1789 znamená počátek francouzské

revoluce a

proklamaci

převratném

nových principů, které mají přeměnit politický život. Po

roce 1789 je zaveden nový režim - konštituční monarchie. Nicméně tento režim se
neudržel a revoluce pokračuje. Vyústila ve válku a nastolení republiky. Avšak nový
režim je také smeten revoluční vřavou. Válka a prodloužení

revoluce

ohrozila

výdobytky roku 1789.18
Problematika kapitoly je vyjádřena prostřednictvím otázek, jejichž odpověď
by měla být odhalena v průběhu probírání tématu: Co je revoluce roku 1789?
Které režimy se po sobě vystřídaly v letech 1789-1799?19 Které jsou hlavní události
Francouzské

revoluce? Kdo jsou její hlavní aktéři? Jak se skončil starý

režim?

Kterému novému režimu umožnila revoluce vznik?2" Některé učebnice obsahují i
přehledné mapy Francie v průběhu revoluce.
v

Časová přímka zachycuje období let 1789-1799 a obvykle znázorňuje tato
data: 5.5.1789 svolání generálních stavů; 20.6.1789 přísaha Národního
shromáždění

v Míčovně

ve

Versailles;

14.7.1789

pád

Bastily,

konec

absolutistické monarchie; 4.8.1789 zrušení privilegií; 26.8.1789 Deklarace
práv člověka a občana; 10.8.1792 obsazení Tuilerií, konec monarchie;

17

Bourel, Ch.: Histoire 2. Paris Hatier 2001, s.164.

18

Lambin, J.-M.: Histoire 2. Paris Hachette 2001, s.176.
Lambin, J.-M.: Histoire 2. Paris Hachette 2001, s.176.

19
20

Quintrec, G.: Histoire 2. Paris Nathan 2005, s.188.
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22.9.1792 vznik republiky; 1793-4 teror; 4.11.1799 převrat

Napoleona

Bonaparta.
V případě Francouzské revoluce se jako charakteristické dokumenty v
úvodu do kapitoly nejčastěji používají obrazové reprodukce. Ve většině
učebnic (autora G. Quintrec Histoire 2 Nathan 2005; autora J.-M. Lambin
Histoire 2, Hachette 2001; autora G. Bourel Histoire 2, Hatier 2001) se jedná
o obraz „Le Serment du Jeu de paume, le 20 juin 1789" od J. L. Davida,
znázorňující setkání představitelů třetího stavu ve Versailles, kde slibují, že
se nerozejdou, dokud nedají Francii novou ústavu. Tato přísaha je
symbolem

suverenity

národa,

národa

bojujícího

proti

absolutismu,

triumfující svobody. Protikladem či doplňkem tomuto symbolu počátku
revoluce jsou obrazy znázorňující popravu Ludvíka XVI. jako alegorii
národa bojujícího proti monarchii21, obraz (od Francoise Gérarda: La salle
du manege envahie) připomínající 10. srpen 1792, kdy do sálu jednajícího
Národního shromáždění vnikl dav křičící: „pryč s králem!" a žádající jeho
sesazení, nebo konec éry boje za svobodu nástupem režimu generála
Bonaparta (od Francoise Bouchota: Le général Bonaparte au Conseil des
Cinq-Cents, a Saint Cloud, le 10.11.1799).

3.1.2 Lekce (kurz, podkapitola)

Každá

kapitola

obsahuje

několik

lekcí

(synonymem

je

v některých

učebnicích také označení kurz, podkapitola). Každá lekce se člení na
výkladovou část (viz.kapitola výkladový text) a na dokumenty, které text
provázejí.

Nechybí

zde

ani

slovníček

neznámých

pojmů.

Množství

informací podávané formou výkladu se u každé učebnice liší. Existují
dokonce učebnice téměř bez výkladového textu, které prezentují dějinnou
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látku

především

prostřednictvím

dokumentů

(čili

písemných

a

obrázkových pramenů). Je pak na učiteli, jak zasadí uvedené prameny do
historického kontextu a podá k nim vlastní komentář. Většina učebnic však
zařazuje krátký výkladový text, jehož obsah je podpořen a ilustrován
přiloženým dokumentačním materiálem.

3.1.3 Dossier

Cílem další složky francouzské učebnice - tzv. dossier (soubor) - je zaměřit se
podrobněji na určité téma probírané kapitoly. Dossier v překladu znamená
soubor, v tomto případě tedy soubor ukázek historických dokumentů
textové i názorné povahy (text, obrázek, mapa, graf, tabulka apod.), které se
vztahují ke konkrétní problematice kapitoly. V některých učebnicích se
kromě dokumentů objevuje i úvodní text, který dané téma přibližuje či
zobecňuje. Úkolem studenta je zodpovědět přiložené otázky a úkoly, které
odkazují na jeden i více dokumentů. Jejich formulace nepřímo sleduje
důležitý

cíl:

naučit

studenta

prameny

identifikovat,

analyzovat,

interpretovat a srovnávat. Plní tedy metodologickou funkci učebnice,
protože

připravuje

žáka ke studiu

pramenů.

Vzhledem

k tomu,

že

prohlubuje učivo kapitoly a používá pestrý výběr forem dokumentů,
splňuje i funkci informační a motivační.

3.1.4 Syntéza

Po výkladové části učebnice následuje shrnutí základních informací, včetně
doplňujících

odkazů

na jiné

informační

zdroje,

a jejich

procvičení.

V některých učebnicích nalezneme i medailonky či fotky významných
osobností, které se vyskytovaly ve výkladovém textu. Součástí shrnutí je
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také upozornění na důležité pojmy z kapitoly nebo na pojmy, které se
snadno nesprávně zaměňují za jiný podobně znějící pojem (například Rusko
a SSSR, demokraté a republikáni, politická pravice a levice, kapitalismus a
liberalismus).

3.1.5 Příprava к maturitě

Každý student musí v rámci maturitní zkoušky projít zkouškou z dějepisu.
Její rozsah a hodnocení závisí na typu střední školy, kterou žák studuje. Pro
všeobecnou maturitu na literární a společensko-ekonomické větvi lycea je
stanoveno sestavení kompozice (historický komentář nebo komparace
pramenů a syntéza) na základě přiložených dokumentů s časovou dotací 4
hodin. Témata a vyžadovaná metoda práce vycházejí z informací získaných
v rámci studovaných učebnic.
Na

konci

každé

kapitoly

francouzské

učebnice

se

proto

nachází

metodologická příloha, která umožňuje studentovi připravit se к maturitní
písemce. Obsahuje vysvětlení metody práce s historickým dokumentem,
tedy jak jej identifikovat a analyzovat, a jak formulovat získané informace
v písemném projevu. V případě více pramenů se žák učí je srovnávat a
tvořit syntézu. V prvním ročníku střední školy se student prostřednictvím
rozličných dokumentů naučí analyzovat všechny typy pramenů a napsat
kompozici. Jako příklad v příloze uvádím návod ke studiu textu (nalezení
informací, odhalení plánu textu a kritika dokumentu). 22 Učebnice pro druhý
ročník prohlubuje znalosti z prvního ročníku. Vysvětlení postupu práce je
zde totiž detailnější, a používá na identifikaci náročnější a obsáhlejší
dokumenty (období od poloviny 19. století do roku 1945). V příloze uvádím
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příklad

práce s historickou mapou 23

a organogramem 24 .

V posledním

ročníku by měl žák být schopen analyzovat a srovnávat informace ze všech
dostupných zdrojů datujících se od konce 2. světové války do současnosti.
Jako příklad cvičení na vysvětlení dokumentu uvádí učebnice J.-M.
Lambina Therminales kartogram gulagů v 50. letech, který má student za
úkol vysvětlit pomocí otázek: Prezentujte dokument. 2. Připomeňte si, co je to
gulag. Kde se nacházejí hlavní tábory gulagů? 3. Z jakých důvodů
kdeportacím

docházelo

do gulagů? Jaké práce museli provádět lidé zadržovaní vgulagu?

5.

Jakou politickou roli hrál gulag v sovětském systému za Stalinovy epochy? Jako
návod funguje přiložený vysvětlující text s názvem „Metoda": 1. Hlavní
rada: pozorně studujte mapu a její legendu. Roztřiďte informace podle jejich typu
(tábory, pomocné šipky,postavená

města atd.) 2. Jak odpovědět na otázky: otázka

číslo 1 - Zamyslete se nad názvem a typem dokumentu.
dokument
legendu,

nebo o dokument vytvořený
abyste odlišili skupiny

historikem.

Jedná se o dobový

Otázka číslo 2 -

použijte

táborů a izolované tábory. Pozorujte

velikost

čtverců úměrně к počtu táborů v oblasti. Ve kterých oblastech

SSSR se tábory

nacházejí? Jaké je klima těchto oblastí? Jaké je jejich umístění ve vztahu s evropskou
částí SSSR? a ve vztahu к velkým komunikačním trasám? К otázce číslo 3 - Data
nad šipkami značí deportace. Abyste zjistili důvody těchto deportací, studujte tato
data (k jakým historickým okamžikům se vztahují?). Odkud pocházejí

deportovaní

lidé? Jaké souvislosti těchto deportací lze s pomocí dat konstatovat? К otázce číslo
5 - Připomeňte si, jak funguje sovětský systém: totalitní režim, sledování a zatýkaní
KGB, role teroru, pojem „nepřítel lidu".25 Další částí přípravy к maturitě je
v této kapitole zpracování písemné práce (kompozice) na téma: Jak lze
vysvětlit

pád sovětského

systému?

Pomocným aparátem je zde stručná

chronologická tabulka událostí let 1965-1991 a podrobný návod к postupu

23
24
25

Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
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psaní (obecná rada - číst téma a analyzovat, definovat problematiku,
vytvoření

kompozice

-

organizace

myšlenek,

návrh

podrobného

tématického plánu).26
Celkově lze říci, že tyto metodologické přípravy mají za cíl naučit
analyzovat

dokument

(názorné

i

textové

povahy),

porovnat

více

dokumentů a vytvořit písemnou kompozici. Studentovi je tak umožněno
seznámit se s přesnými pravidly a postupy písemného projevu, které jsou
při maturitě vyžadovány.

3.2 České středoškolské učebnice dějepisu

České učebnice dějepisu nepodléhají tak přísným formálním pravidlům
jako francouzské učebnice. Struktura českých učebnic není tak pevně
definovaná jako v případě učebnic francouzských. Obecně se skládají
z výkladového textu doprovázeného textovým a názorným materiálem,
který zabírá většinu prostoru kapitoly či tématického celku, a z aparátu
otázek a úkolů, slovníčku, shrnutí a odkazů na jiné informační zdroje, které
jsou umístěny na konci.
Například úvod do tématického celku či kapitoly české učebnice téměř
neobsahují. Pouze učebnice Z. Beneše Dějepis pro střední školy je vybavena
stručným úvodem do tématického celku, který však není tak propracovaný
jako úvody ve francouzských učebnicích. Obsahuje pouze úvodní motivační
text, který podává základní informace učiva daného tématu, případně i
obrazovou reprodukci.
Výkladový text je různě dlouhý (pevná délka kapitoly, ani odstavců není
stanovena) a člení se do kapitol a podkapitol. Není zde ale jasně definována
lekce, která by odpovídala jedné vyučovací hodině, jak je tomu ve
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francouzských učebnicích. Výkladový text je také prokládán a ilustrován
množstvím dokumentů názorné i textové podoby. Jejich místo není pevně
stanoveno na opačné straně dvojstrany lekce jako ve francouzských
učebnicích.
Na konci tématických celků či kapitol se objevuje shrnutí nejdůležitějších
dat a událostí, aparát otázek a úkolů nebo námětů к zamyšlení, a nakonec
odkazy na další literaturu к prohloubení učiva.
Nedílná součást francouzských učebnic - dossier (soubor dokumentů různé
povahy s aparátem otázek a úkolů) a metodologická příprava к maturitě
(plnící

metodologickou

funkci

učebnice)

se

v českých

učebnicích

nevyskytuje.

3.3

Shrnutí

Francouzské a české učebnice se odlišují ve své struktuře. Rozdíl spočívá
v přísném sjednocení formy francouzských učebnic, které musí obsahovat
povinné prvky - úvod do tématického celku, lekce, soubor dokumentů
s aparátem otázek a úkolů, syntézu a přípravnou část к maturitě s popisem
metody historické práce. Naopak české učebnice pevné formě nepodléhají a
jednotlivé ediční řady upřednostňují vlastní způsob struktury tématických
celků a kapitol. Obecnou zásadou je, že výkladový text je doprovázen
ilustračním materiálem a na konci celku či kapitoly se objevuje aparát
otázek a úkolů, shrnutí, odkazy na další literaturu.

4v
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4 Prezentace učiva verbální formou v českých a
francouzských učebnicích dějepisu

4.1 Výkladový text

Výkladový text v učebnicích by měl odpovídat charakteristice odborného
textu,

který

je

pochopitelně

přiměřeně

uzpůsoben

věku

studentů.

Z pohledu stavby textu jako celku by měl být členěn na odstavce a graficky
zpřehledněn (závorky, číslování apod.). Po stránce jazykové by měl
odpovídat pravidlům spisovného jazyka. Používaná lexika mají vykazovat
přesnost a jednoznačnost. Součástí jsou pochopitelně odborné termíny,
které jsou vysvětleny. Při hodnocení textu učebnic se také sleduje jeho
odborná správnost, tedy zda-li jsou podávané informace v souladu se
stavem poznání příslušného vědeckého oboru. V případě učebnic dějepisu
se jedná o vztah s vědeckým oborem historie.

Členění výkladového textu je v českých učebnicích různé. V některých
učebnicích27 je pro lepší přehlednost rozdělen v rámci kapitoly na menší
podkapitoly, což usnadňuje orientaci v textu a umožňuje častější zařazování
slovníčku a otázek a úkolů na konci každé části. Jiné učebnice (Z. Beneš
Dějepis pro SOŠ I. a II.; V. Čapek, J. Pátek Dějepis pro SOŠ; V.Čapek a kol.
Světové dějiny I. a II.) však podkapitoly nepoužívají a výkladový text je
řazen do větších tématických celků. Pro usnadnění rychlé orientace v textu
se využívá zvýraznění důležitých informací - dat, jmen a názvů, událostí tučným písmem. Tento postup umožňuje studentovi získat z textu klíčové

27

Řada učebnic SPN - učebnice M. Popelky a V. Válkové Dějepis 1, autorů P. Čorneje, I.

Čornejové a F. Parkana Dějepis 2, M. Hlavačky Dějepis 3 a Jan a Jan Kuklíkovi Dějepis 4,
učebnice Dějepis, české a světové dějiny pro SOŠ.
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údaje a snadno si je díky vizuálnímu odlišení zapamatovat. Odlišné od
francouzských

učebnic

a typické pro české

učebnice je

uspořádání

výkladového textu na stránce. České učebnice text formují do dvou sloupců,
které tak dělí stranu vertikálně na dvě části.28 Větší část stránky slouží
obvykle výkladovému textu a zbytek strany doplňkovým a průvodním
materiálům. Výkladový text je proložen různými dokumenty textové i
názorné povahy - obrázky, mapami, fotografiemi, schématy apod. Celkový
vizuální dojem působí díky pestrosti forem a barev příjemně a přitažlivě.
Náročnost výkladového textu se mezi českými učebnicemi liší podle vůle
tvůrce textu. Většina učebnic používá srozumitelná a jednoduchá souvětí, a
text tedy není náročné pochopit a vstřebat. Například učebnice řady
nakladatelství SPN29 používají jasné a obratné formulace, které jsou čtivé a
pro studenta střední školy bez problému přístupné. Navíc jsou cizí pojmy
vysvětleny ve slovníčku na konci kapitolky. Některé učebnice
používají

obtížné,

neobratné

a

těžko

pochopitelné

formulace

však
textu.

Například učebnice V. Pátka a kolektivu Světové dějiny II. používá
množství cizích slov, které nejsou jasně a přehledně vysvětleny, a proto text
může na některé studenty působit nesrozumitelně a zmatečně:
1947/8-1953

se všechny

tyto země staly lidovými

či lidově

Vletech

demokratickými

republikami. Na konci roku 1946 se antagonismus mezi socialistickýma

západním

směrem vývoje otevřeně projevil. Americká a britská vojska intervenovala v Řecku,
aby potlačila komunistický odboj, který ohrožoval královskou vládu
v roce 1945. [...]

restaurovanou

Mohla proto být urychlena socializace v jednotlivých

V roce 1948 byly v Československu

znárodněny

zemích.

[...]. Také byla v tomto období

zahájena kolektivizace zemědělství. Ke státnímu, již existujícímu vlastnictví

půdy,

přistoupilo vlastnictví zemědělských družstev, jež měla různý statut a vznikala za

28
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Rada učebnic SPN zahrnuje M. Popelky a V. Válkové Dějepis 1, autorů P. Čorneje, I.

Čornejové a F. Parkana Dějepis 2, M. Hlavačky Dějepis 3 a Jan a Jan Kuklíkovi Dějepis 4.
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obtížných podmínek f...]. 30 Učebnice České dějiny II R. Kvačka také občas
používá složité formulace, které mohou studentům ztížit pochopení smyslu
vět: „Česká otázka", vyjadřující smysl národního hnutí, proměňovala svůj obsah:
původně jím bylo zajištění existence národa, který byl považován za hodnotu sám o
sobě. Nyní šlo o způsob naplňování této už zaručené existence, o úroveň a výsledek
národní

činorodosti,

stával"každodenním

o

vklad

národa

do

obecného

vývoje.

Národ

se

plébiscitent", jeho smysl, oprávněnost a hodnota se měly měřit

dilema
Všechny české učebnice používají jazyk spisovné češtiny a vykazují
charakteristické znaky odborného textu (použití odborných termínů, větná
stavba je sevřenější a hutnější, použití jmenných a pasivních konstrukcí).
Také provázanost učebnic s výsledky bádání historické vědy je v souladu
s požadavky na odbornost učebnic. Současné učebnice prezentují nové
zajímavé objevy historické vědy a aktualizují výklad dějin z dnešního
pohledu.

Francouzské učebnice využívají pro snadnou orientaci v textu, stejně jako
české učebnice, tučná písmena. Navíc používají i barevná zvýraznění slov, a
to především pro neznámé pojmy, které jsou vysvětleny v přiloženém
slovníčku. Barevně jsou tištěny i názvy všech kapitol a podkapitol, úvody a
nadpisy к doplňkovým materiálům. Výkladový text ke každé lekci se
obvykle nachází ve formě většího sloupce na jedné stránce (většinou na levé
straně dvojstrany lekce, protože na pravé je umístěn ilustrační materiál). Je
členěn nejčastěji do tří oddílů (А, В, C), které se dále dělí na dva až tři
odstavce. Každý oddíl má svůj název a odkaz na jistý počet dokumentů
(textové i názorné povahy), který se к němu váže.32 Existují i učebnice, které

30

Čapek, V., Pátek,}., Zwettler, O.: Světové dějiny II. Praha Fortuna 1993, s. 208.

31

Kvaček, R.: České dějiny II. Praha SPL-Práce 2002, s. 65-66.

32

Příloha č. 13
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používají pro otisk výkladového textu levou i pravou stranu lekce a
dokumenty s ní související jsou uvedeny na následující dvojstraně. Tento
způsob řazení výkladového textu na jedné straně a pramenných materiálů
na straně druhé odpovídá francouzskému pojetí předmětu dějepis, který je
založen na studiu dokumentů a práci s nimi. Francouzský výkladový text
tedy

není

prokládán

doplňkovými

texty

a obrázky jako

v českých

učebnicích, ale je souvislý. Ostatní dokumenty a doplňkové texty se
nacházejí po straně textu a na protější stránce.
Náročnost výkladového textu se stupňuje úměrně věku studentů. Učebnice
pro první ročníky středních škol používají větší písmo, jednodušší souvětí a
méně cizích slov než učebnice pro druhé ročníky. Výkladový text učebnic
pro maturanty „Terminales" používá v porovnání s ostatními dvěma typy
učebnic velmi drobná písmena, text obsahuje velké množství informací a
více

nových

pojmů,

které

se

vztahují

ke

komplikovanému

učivu

poválečného období.
Jazyková kultura výkladového textu odpovídá pravidlům

formálního

použití francouzského jazyka. Neobsahuje žádné familiární ani vulgární
jazykové projevy. Text je jasný, prostý a neosobní. Na rozdíl od anglických
učebnic se francouzský text nesnaží přiblížit ke studentům

takovým

způsobem, aby bylo použito druhé osoby jednotného či množného čísla.33
Naopak se často objevují neosobní vyjádření (pasivní konstrukce, jmenné
konstrukce).
Po odborné stránce vykazují francouzské učebnice také správnost a velké
sepětí s historickou vědou, která se projevuje v metodologické části učebnic.

Havelková, K.: Srovnání současných anglických a českých středoškolských učebnic
dějepisu. Praha 2004, s. 32.

33
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4.2 Pomocné doplňkové texty

K pomocným doplnkovým textům řadíme jak texty vytvořené kolektivem
autorů

učebnice:

předmětu

rozšiřující

či úvody

к jednotlivým

historicko-dokumentační
dokumenty,

tisk,

texty k výkladu,

úvody

tématickým

do

celkům

vyučovacího
učiva,

materiál pramenné povahy: dobové

kroniky,

prameny

úřední

provenience,

tak i

písemné
prameny

vyprávěcí, prameny soukromé povahy. Tyto prameny by měly být pečlivě
vybírány a vhodně didakticky upraveny tak, aby se vztahovaly ke
zkoumanému tématu a aby odpovídaly úrovni schopností žáka. Při jejich
studiu by se mělo postupovat podle pravidel historického bádání, které
spočívá

v kritice pramene

(vnější,

vnitřní),

popisu obsahu

pramene,

interpretace, srovnání s jinými prameny, zhodnocení přínosu.

Francouzské učebnice věnují doplňkovým textům ještě více prostoru než
výkladovému textu. Nejčastěji se setkáme s písemnými texty pramenné
povahy, označovanými jako dokumenty. Stejně jako dokumenty názorné
povahy

jsou

určeny

jako

doprovodný

a

konkretizující

materiál

к výkladovému textu, který na ně přímo odkazuje pomocí čísel. Většinou je
к těmto dokumentům přiřazen i kontrolní aparát s několika otázkami či
úkoly,

které

usměrňují

studenta

к vyzdvižení

základních

poznatků

z daného pramene. Jako příklad lze uvést dokument, který se týká
konference v Bělehradu roku 1961 a na který odkazuje výkladový text o ní
pojednávající: Nezapojené
к sovětskému

státy (= státy,

které se snaží vyhnout

nebo к západnímu bloku) reprezentované

na této konferenci

připojení
nemají

v úmyslu založit nový blok a ani nový blok utvořit nemohou. [...] Shodují se na
tom, že rozšíření sféry neangažovanosti

představuje

jedinou

možnost a nutný

postup, jak čelit tendenci к úplnému rozdělení světa a zhoršení politiky
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studené

války. K tomu jsou dodány otázky: Která myšlenka je na konferenci v Bělehradu
zdůrazněna? Kterou odmítá?34
Dále se textové dokumentace používá v rámci tzv. dossier neboli souboru
dokumentů různé povahy к vybranému konkrétnímu tématu. Kromě textů
se tedy na této složce podílí i mapy, obrázky, tabulky, schémata a podobně,
které jsou následně podrobeny pramenné kritice, analýze, vzájemnému
srovnání a syntéze

(viz. Kapitola 3.1.3). Rozbor dokumentů (tedy i

textových) je požadován také na konci kapitoly v části věnované kontrole
učiva а к přípravě na maturitu (viz. Kapitola 3.1.5). Občas jsou textové
prameny použity i v úvodní části při prezentaci učiva tématického celku,
kde plní funkci motivační.
Doplňkové texty typu úvodů do tématu či kapitoly jsou používány ve všech
francouzských učebnicích (viz. Kapitola 3.1.1). Naopak, rozšiřující texty,
používané v českých učebnicích, se ve francouzských vůbec nevyskytují.
Francouzské učebnice se zaměřují pouze na informace z pramenů a práci
s nimi.

České učebnice také používají doplňkové texty ve velké míře. Stejně jako
francouzské

učebnice

zahrnují

ukázky

z historicko-dokumentačních

materiálů. Mohou být vkládány buď do výkladového textu (učebnice řady
SPN35, SPL-Práce 36 a Scientia37), kde slouží к dokreslení popisovaných jevů,
situací a událostí, nebo v závěru kapitoly v části historické prameny

Lambin, J.-M.: Histoire Terminales. Paris Hachette 2004, s. 155.
Řada učebnic SPN: zahrnuje učebnice M. Popelky a V. Válkové Dějepis 1, autorů P.
Čorneje, I. Čornejové a F. Parkana Dějepis 2, M. Hlavačky Dějepis 3 a Jan a Jan Kuklíkovi
Dějepis 4.
34

35

Řada učebnic SPL-Práce zahrnuje učebnice : J. Souček Dějiny pravěku a starověku, Z.
Beneš Dějiny středověku, M. Hroch Dějiny novověku, J. a J. Kuklík Dějiny 20. století, Z.
Beneš a J. Petráň České dějiny I, R. Kvaček České dějiny II.

36

37

V. Čapek a J. Pátek Dějepis pro střední odborné školy.
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(učebnice řady Fortuna 38 a učebnice Z. Beneše Dějepis pro SOŠ I., II.), kde
jsou

určeny

především

к opakování

а

к analýze,

která

žáka

vede

к formování určitého závěru. Soustavné práci s písemnými prameny se
z českých učebnic věnují nejvíce učebnice kolektivu V. Čapka Světové
dějiny I, II, které obsahují větší množství textových dokumentů a k nim
souvisejících ůkolů (viz. kapitola kontrolní aparát). Nicméně celkově je
práce s historickými písemnými prameny méně propracovaná, než ve
francouzských učebnicích. Chybí zde kritika pramene, která je první a
nejdůležitější aktivitou francouzských studentů, protože až na jejím základě
se mohou pokoušet o interpretaci textu a hledání dalších souvislostí. Také
umístění aparátu otázek a úkolů přímo pod textovým dokumentem, jak jej
používají francouzské i anglické učebnice dějepisu, by byl velice užitečný.
Student by byl nucen к větší aktivitě během vyučování a tím by se zvýšila i
jeho motivace ke studiu. Navíc by si zvykl na fakt, že každý historický
dokument má určitou výpovědní hodnotu, kterou je však potřeba kriticky
posoudit a pak interpretovat. Tato schopnost není u českých

žáků

v porovnání s Francouzi dostatečně vyvinuta.
Dalším doplňkovým textem v českých učebnicích jsou rozšiřující texty,
které se věnují zajímavým událostem nebo významným osobnostem a
poskytují podrobnější pohled do konkrétní problematiky výkladového
textu. V tomto případě se nejedná o pramenný textový materiál, ale o
didaktický text vytvořený autory učebnice. Vzhledem k tomu, že se vkládá
do výkladového textu, je graficky odlišen; některé učebnice jej umisťují do
barevného rámečku (řada SPL-Práce39), ostatní používají menší velikost
písma. Na první pohled je zřejmé, že daná informace je nadstandardní a
není učitelem vyžadována jako základní vědomost. Často je velmi zajímavá

38

Řada učebnic Fortuna zahrnuje učebnice: J. Harna a R. Fišer Dějiny českých zemí I а II, V.

Čapek, J. Pátek, O. Zwettler Světové dějiny I, II.
39

Viz.výše
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a přitažlivá, proto slouží к motivaci studenta к dalšímu prohlubujícímu
studiu. Nejlépe tyto rozšiřující texty používá řada učebnic SPN40, a to jak
z důvodu častého zařazování do každé kapitolky,

tak i díky jejich

charakteru. Jsou totiž velmi poutavé a rozvíjí v studentovi živou představu
o dané epoše. Číší z nich dobrodružství i neproniknutelná

tajemství.

Příkladem jsou texty o Krysaři z Hameln nebo o záhadné smrti posledního
přemyslovského krále Václava III.41 Ve francouzských učebnicích se tyto
rozšiřující texty nevyskytují.

4.3 Pomocné vysvětlující texty
K pomocným vysvětlujícím textům patří různé poznámky, vysvětlivky a
slovníčky. Tato kapitola se zaměří na vysvětlování nových pojmů ve
francouzských a českých učebnicích.

Francouzské učebnice jsou graficky sjednocené a používají tedy i stejný
způsob vysvětlení pojmů. Odborné termíny či neznámá slova jsou v textu
barevně zvýrazněna a hned na stejné stránce vedle výkladového textu také
vysvětlena v rámečku s názvem „slovníček". Toto přehledné objasnění
pojmů je velmi užitečné, neboť student má možnost snadno najít jeho
význam v rámečku a naopak při pročítání slovníčku rychle objeví použití
slova v kontextu, díky jeho barevnému zdůraznění. Obtížnost pojmů se
stupňuje s věkem studentů. Zatímco v prvním ročníku střední školy jsou
vysvětleny jasně a jednoduše, v maturitním ročníku je používána složitější
terminologie i při objasňováni pojmu. Student již pracuje s pojmy, které
získal v průběhu studia a aplikuje je pro další poznávání.
Чч
Řada učebnic SPN zahrnuje: učebnice M. Popelky а V. Válkové Dějepis 1, autorů P.
Čorneje, I. Čornejové a F. Parkana Dějepis 2, M. Hlavačky Dějepis 3 a Jan a Jan Kuklíkovi
Dějepis 4.

40

41

Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F.: Dějepis 2. Praha SPN 2001, s. 42 a 63.
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Jako příklad uvádím pojem „imperialismus", který je vysvětlen v prvním,
druhém i posledním ročníku (samozřejmě v souvislosti s jinou dějinnou
látkou).

V prvním

ročníku

je

vysvětlen

v souvislosti

s athénskou

demokracií: Historici mluví o imperialismu ve vztahu к Athénám, protože Athény
řídí společenství městských států (tzv. Délský spolek), které je musejí poslouchat a
posílat

stále

zmiňován

větší

tribut.42

V druhém

v kapitole „Evropa

ročníku je pojem

a vláda nad zbytkem

imperialismus
světa",

kdy je

upozorňováno na rozdíl významu slov kolonialismus - imperialismus:
Imperialismus
„impérium"=

v původním

slova smyslu

znamená

vůli založit

říši (z latiny

říše). Ve 20. století se však význam rozšířil na ovládání,

které

zahrnuje více oblastí: ekonomiku, kulturu, ideologii. Kolonialismus je pouze jedním
z aspektů imperialismu.

Toto slovo se objevilo roku 1902, aby

charakterizovalo

politiku Velké Británie v Africe. Lenin jej opět použil ve svém spisu z roku 1916
„Imperialismus

jako nejvyšší stadium

kapitalismu",

který zakládá

marxistické

odmítání imperialismu.43 V posledním ročníku střední školy je pojem objasněn
nejabstraktněji: imperialismus
Imperialismus

= dominace

může být ekonomický, finanční

jednoho

státu nad jinými

státy.

a kulturní. Nemusí vždy nutně

přímo zasahovat politickou nezávislost ovládaných zemí: ty si mohou

uchovávat

vlastní vládu.44

České učebnice kladou také velký düraz na objasňování pojmů, což vyplývá
i z kontrolního aparátu, kde se často nacházejí úkoly na určení definice
různých

pojmů. Bohužel

však

ve většině případů

neobsahují

jejich

přehledný slovníček. Pouze učebnice řady SPN od M. Popelky а V. Válkové
v-

\r

Dějepis 1, autorů P. Corneje, I. Cornejové a F. Parkana Dějepis 2, M.
Hlavačky Dějepis 3 a Jan a Jan Kuklíkovi Dějepis 4 uvádí na konci každé

42

Bourel, G., Chevallier, M.: Historie 2 de . Paris Hatier 2001, s. 24.

43

Lambin, J.-M.: Histoire Ve. Paris Hachette 2007, s. 98.

44

Lambin, J.-M.: Histoire Terminales. Paris Hachette 2004, s. 142.
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kapitolky jasné a srozumitelné definice pojmů a učebnice Z. Beneše Dějepis
pro SOŠ vysvětluje pojmy v margináliích hned vedle výkladu. Ostatní
učebnice slovníček nevedou a vysvětlují nové termíny pouze v průběhu
výkladového textu: Od poloviny 7. století právě v těchto provinciích

vznikají

zvláštní administrativně vojenské obvody, tzv. thémata, jejichž úkolem bylo posílit
vojenskou obranu.45
založily

Ve snaze dosáhnout jednoty socialistické a dělnické

roku 1864 Mezinárodní

dělnické

sdružení

(tzv. I.

spolky

internacionálu)46

Nicméně tato vysvětlení často nestačí k tomu, aby žák byl schopen pojmy
sám

definovat.

V některých

případech

učebnice

pojem

dostatečně

nevysvětlují, ale pouze popisují. Například učebnice autorů V. Čapka a
kolektivu Světové dějiny II používá obtížné pojmy jako

socializace,

kolektivizace a podobně, ale nikde není srozumitelně vysvětleno, co to je.

4.4

Shrnutí

Celkově lze říci, že české i francouzské učebnice se snaží používat odborný
jazyk, který je přiměřený věku a intelektovým možnostem studentů. Rozdíl
mezi učebnicemi spočívá v odlišném pojetí funkce výkladového textu.
Zatímco v českých učebnicích zastupuje výkladový text nejvíce místa a jako
nositel

informace

francouzských

zdá

se být

učebnicích

nej důležitějším

zaujímá

odlišné

prvkem
postavení.

učebnice,

ve

Přináší

jen

nejzákladnější obecné poznatky, které slouží к vytvoření si informační
kostry. Rozšiřování obzorů se pak děje prostřednictvím dokumentů, které
se vážou ke každému odstavci výkladového textu. Toto rozdílné chápání
významu výkladového textu v českých a francouzských učebnicích je pak
patrné v odlišným členěníirj. a uspořádánírii na stránce.

45
46

Beneš, Z.: Dějiny středověku. Praha SPL-Práce 1996, s. 47.
Hroch, M.: Dějiny novověku. Praha SPL-Práce 1994, s. 148.
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5 Prezentace učiva názornou formou v českých a
francouzských učebnicích dějepisu

Nezastupitelným prvkem učebnic je kromě textového materiálu

také

vizuální dokumentace, která ilustruje text nebo je nositelem samostatné
informace. Slovo je sice univerzálním prostředkem pro přenos informací,
ale z psychologie je známo, že základním procesem poznávání je smyslové
vnímání. Z tohoto důvodu je tedy v některých případech dobře zvolený
názorný

dokument

nejúčinnějším

prostředkem

к výkladu

dějin.

К prezentaci učiva formou názornou patří reprodukce malířských děl,
naukové ilustrace, fotografie, schematické náčrtky, časové přímky, mapy,
grafy, kartogramy, statistické tabulky. Při hodnocení a porovnávání učebnic
se zaměřujeme na jejich množství, kvalitu a způsob využití při osvojování a
opakování učiva. Žáci by se měli naučit obrazy nejen správně vnímat,
chápat je jako důležitý zdroj informací, tedy umět je číst, interpretovat,
hodnotit a všestranně využívat.

5.1 Fotografie, reprodukce a ilustrace

Fotografie, reprodukce a ilustrace jsou nejčastěji používanou obrazovou
pomůckou. Aby splňovaly svou didaktickou funkci, měly by být sdělné,
jasné a názorné a měly by být doplněny srozumitelným a vysvětlujícím
podtextem, který by usměrňoval proces učení. Žák by jím měl být veden
к pečlivému pozorování obrázků, aby z nich dokázal vyvozovat poznatky
nebo potvrzovat informace obsažené ve výkladovém či doplňkovém textu.
Výběr těchto obrazových dokumentů by měl být důkladně promyšlen
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z hlediska souvisejícího textu, učební látky, a neposledně z hlediska cílů a
úkolů předmětu dějepisu.

Francouzské

učebnice

vykazují

v tomto

směru

opravdové

bohatství.

Obrázky se v různých formách objevují na každé stránce a dodávají tak
učebnicím velmi přitažlivý vzhled. Navíc jejich výběr a zpracování odráží
snahu maximálního využití pro didaktické účely. V prvním ročníku střední
školy (tzv. seconde) jsou tyto dokumenty doprovázeny otázkami, které mají
vést

žáka

к jejich

analýze

a porozumění.

Ve

vyšších

ročnících

se

doprovodné otázky eliminují ve prospěch doplňkového a vysvětlujícího
textu. Žák už by totiž měl být sám schopen je rozebrat a interpretovat,
pozornost je tedy zaměřena na správný postup při psaní závěrečné práce
(tzv.disertace či historický komentář) na základě informací z předloženého
pramenného materiálu.
Obraz dával vždy smysl slovu. Obrázky jsou nedílnou součástí textu a
společně jsou obsahem učební látky. Příkladem je studium a interpretace
symbolů počátku křesťanství. Na základě čtyř předložených obrazových
dokumentů (scéna ze sarkofágu, epitaf, reliéf, freska) má žák provést jejich
interpretaci za pomoci následujících otázek. К technické rovině obrázků: 1.
Prezentujte

dokumenty. jaké povahy jsou dokumenty č.l a 3? 2. Kterou techniku

sochaři použili pro dokumenty č.l, 2 a 3? Je pokaždé stejná? К jejich analýze: 3.
Přesně určete, které symboly jsou přítomny v jednotlivých

ukázkách.

Vysvětlete

každý z nich. Kterou křesťanskou ctnost zosobňuje modlící se postava (d. 4)? 4.
Prohlédněte si dokument 1. Kdo jsou osoby pod křížem? Studujte kompozici

scény.

Co reprezentuje její horní část a co její spodní část? К interpretaci: 5. Jaký je
význam
vysvětlete,
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opozice

horní

proč první

a dolní
křesťanští

části?

S pomocí

výkladového

umělci upřednostňovali
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textu

symboly.47

kapitoly
V tomto

případě

obrázky

ilustrují

výkladový

text

a zároveň

potvrzují

jeho

informace, rozvíjí žákovy intelektuální dovednosti a působí názorně.
Některé obrázky mohou znázorňovat konkrétní historickou událost. Jako
příklad lze uvést španělskou iluminaci ze 13. století, vyprávějící o dobývání
křesťanských území (reconquistu), která je použita za účelem naučit se ji číst
a pochopit její funkci. Podporu studia zajišťuje, kromě doplňkového textu
s vysvětlením

pojmu

a

významu

iluminace,

také

soubor

otázek

a

úkolů zaměřených na tématiku (č.l, č.2), kompozici (č.3, č.4) a interpretaci
(č.5) obrazu: 1. Studujte děje vyobrazené v řádcích 1,2 a 3. ]aký smysl dává četba
řádku 1 a řádku 3? Je totožný?
vlevo a křesťanského vpravo.

2. V řádku 2 popište složení muslimského

vojska

3. Popište barvy, motivy a znaky každého vojska. 4.

V části 1B studujte kompozici obrázku. Dokažte, že pro malíře bylo

důležitější

vyobrazit vyprávěný příběh než realisticky ztvárnit pozadí. Jaký prostředek je přesto
použit ve snaze o vyobrazení městského prostředí? 5. Jaký smysl chtěl malíř dát této
scéně? Jak je podtržena myšlenka „spravedlivé

války"?48

Jako pramenný materiál jsou ve francouzských učebnicích využívány
prvořadě i reprodukce známých uměleckých děl. Umělecká tvorba je totiž
historickou skutečností, vyjádřením tvůrce díla i projevem dobového cítění.
Na příkladu slavného Rafaelova obrazu Athénská škola je tedy názorně
studován vliv a propojení antické kultury s uměním renesance. Žákovi je
usnadněno uvědomit si význam tohoto spojení na „ducha doby" i na
význam slova renesance (znovuzrození). Dále je dílo studováno v rovině
jeho formálních a estetických kvalit, které jsou reprezentací tvůrčího genia
Rafaela. Konkrétním cílem tohoto příkladu je studium perspektivy. Analýza
obrazu je usnadněna souborem otázek a úkolů, týkajících se tématiky (č.l3), kompozice (č.4-5) a techniky (č.6-7): 1. Prezentujte
představené
pozadí?
26

osoby? 2. Jakou architekturou

Jaká

je

spojitost

s dílem

se Rafaehnnspiroval

Palladia?
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scénu. Kdo jsou

3.

V čem

se

pro
téma

zobrazení
obrazu

přibližuje otázkám humanistů:
předměty,

studujte osobnosti, jejich přístup, jejich

které drží. 4. Porovnejte

tuto fresku s miniaturami

oblečení,

[viz příloha] ,

především jejich rozvržení prostoru. 5. S pomocí dokumentu 1 určete, jaký princip
využíval Rafael pro rozvržení postav na plátně a pro vytvoření pozadí scény. Kde se
nachází ohnisko celého obrazu? Jaký je účel takto rozvrženého obrazu? 6. Zaměřte
se na oblečení a těl. S odkazem к dossier „tělo à la renesance" vysvětlete

spojitosti,

které existují mezi technikou Rafaela a vývojem lékařství v této době. 7. Co můžete
říct o Rafaelově technice barvy a světla?49

V

4

Ceske učebnice také velmi často používají přitažlivé obrazové reprodukce.
Na rozdíl od francouzských učebnic slouží především jako ilustrace textu či
prohloubení výkladu. Neplní funkci metodologickou, ani nepodněcují žáka
к získání dovednosti dílo analyzovat a interpretovat. Nejsou totiž doplněny
aparátem otázek a úkolů, které by žáka nutily samostatně přemýšlet.
Obsahují však doplňkový text, který se к obrazu vztahuje, vysvětluje
myšlenku díla, tvůrčí styl autora, nebo potvrzuje na konkrétním příkladě
informace z výkladového textu. Jako příklad pro porovnání s francouzskou
učebnicí poslouží již výše zmíněný obraz od Raffaela, Athénská škola.
V české učebnici je provázen textem: Athénská škola (Raffael Santi, 1508-1511).
Myšlenkový svět renesance a humanismu plně vystihuje slavná Raffaelova
na které kolem dvou ústředních postav, jimiž jsou dva největší antičtí
Platón a jeho žák Aristoteles
renesančního

myšlení,

a jejichž

seskupil

myšlenky

v alegorických

zároveň
postavách

moudrost.5"
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Beneš, Z. : Dějiny středověku. Praha SPL-Práce 1996, s. 128.
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freska,

filozofové

vymezovaly

okruh

veškerou

lidskou

V některých učebnicích (učebnice řady SPN51, řada učebnic SPL-Práce 52 ) jsou
provázeny i velmi zajímavým doplňkovým textem, který prohlubuje
v žákovi

představu

o způsobu

života studovaného

období

(nemoci,

oblékání, práce na poli, stavební techniky, učení, záliby apod.). Příkladem je
obrázek zobrazující lékaře a ranhojiče ve špitálním sále а к němu text:
Zobrazené prostředí vzdáleně připomíná nemocnici, ale bylo tomu poněkud jinak.
Posláním špitálů, zřizovaných zprvu kláštery a později též městy, bylo poskytovat
útočiště starým, postiženým a bezmocným lidem, kteří se o sebe nemohli postarat.
[...]

Osoby

(leprosáliích)

stižené

malomocenstvím

(leprou)

žily

v uzavřených

špitálech

za městem. [...] Celkově však středověká medicína nedokázala

čelit

velkým epidemiím, a to nejen moru, nýbrž také černých neštovic, tyfu a dalších
chorob. Ty se v nehygienicky nevyhovujících podmínkách rychle šířily. I proto byla
středověká

úmrtnost

nesrovnatelně

kratší.

podstatně
[...] 53

,

vyšší
nebo

než

dnes

a průměrná

reprodukce

malby

délka

života

Kutnohorského

kancionálu, znázorňující celý proces těžby stříbra až к ražbě mincí a
doplněná slovy: Nebezpečná

nebyla jenom

samotná

těžba

rudy. Při jejím

zpracování vznikaly i jedovaté produkty - a právě jimi se možná - podle zprávy
kronikáře Petra Žitavského - otrávilo vojsko Albrechta Habsburského,

tábořící r.

1304 před Kutnou Horou, neboť havíři lili stříbrnou strusku do potoka, který tekl
к nepřátelskému

táboru a z něhož bojovníci i koně pili.54

Podobné zajímavosti

spolu s obrazovými reprodukcemi podněcují v žákovi hlubší zájem o
studium dějin a zastávají tak motivační funkci učebnice.

Učebnice řady SPN zahrnuje tyto učebnice : M. Popelka a V. Válková Dějepis 1, autorů P.
Čorneje, I. Čornejové a F. Parkana Dějepis 2, M. Hlavačky Dějepis 3 a Jan a Jan Kuklíkovi
Dějepis 4.
51

Řada učebnic SPL-Práce zahrnuje učebnice : J. Souček Dějiny pravěku a starověku, Z.
Beneš Dějiny středověku, M. Hroch Dějiny novověku, J. a J. Kuklík Dějiny 20. století, Z.
Beneš a J. Petráň České dějiny I, R. Kvaček České dějiny II.
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Fotografie je ve francouzských i českých učebnicích využívána především
pro období 20. století. Ve většině případů ilustruje výkladový text a je
doplněna

vysvětlujícím

textem.

Francouzské

učebnice

v některých

případech podávají к fotografii i otázku. Většinou však fotografie tvoří
součást souboru 4-8 dokumentů různé povahy vztahující se к jednomu
tématu. Až jejich analýzou a komparací žák usiluje o

dosažení určité

představy o dějinném jevu. Specifické postavení mají fotografie v úvodu do
kapitoly (viz. Kapitola 3.1.1), kde mají studenta především zaujmout a
vzbudit zájem o učivo. Vhodný příklad poskytují fotografie pádu berlínské
zdi a atentátu 11. září 2001, které symbolizují období současnosti a „hledání
nového světového pořádku". 55

Ilustrace jsou ve francouzských učebnicích, stejně jako v českých, používány
především

při

prezentaci

učiva

mladším

žákům.

Ve

českých

středoškolských učebnicích se uplatňují při rekonstrukci náčiní, zbraní,
oblečení apod.56 Francouzské učebnice se snaží používat hlavně pramenné
dokumenty.

Ilustrace je vzácná. Jako

vyobrazení typů řeckých váz.57

příklad

lze uvést

ilustrované

Velmi časté zastoupení má v obou

učebnicích také karikatura.58

5.2 Statistické tabulky, grafy a diagramy

Historická věda získává prostřednictvím statistických údajů podklady pro
zkoumání především ekonomických a sociálních fenoménů v průběhu
určité časové jednotky. Statistické tabulky, grafy a diagramy umožňují
Чч
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ukázat

i složité

historické

jevy

a

vysvětlit

souvislosti

mezi

nimi.

V učebnicích dějepisu tak zastávají i metodologickou funkci, protože žákovi
je umožněno vžít se do role historika, který zkoumá prameny statistickou
metodou historické vědy a názorně poznává souvislosti srovnáním různých
jevů.

Všechny francouzské učebnice se snaží prezentovat studentovi informace
také prostřednictvím statistických údajů a jejich srovnáním. V prvním
ročníku střední školy se žák učí v rámci studia jednotlivých

zdrojů

historikovy práce rozpoznávat různé typy znázornění statistických údajů,
číst je a interpretovat. 59 V dalších ročnících již tyto údaje srovnává s jinými
dokumenty pramenné povahy a získané informace slouží jako podklad pro
písemnou práci. Kromě tohoto metodologického využití jsou grafy, tabulky
a diagramy používány jako doprovodný prvek výkladového textu, který
potvrzuje či konkretizuje jeho výpověď. V některých případech
doprovázeny

i otázkami.

Například

v kapitole

týkající se

jsou

poválečné

společnosti ve Francii a ekonomických a sociálních zvratů té doby je použito
množství statistických údajů ve všech formách. Ke grafu, který udává zisky
podniků a mzdy, jsou položeny tyto otázky: V čem spočívá počátek

poklesu

(polovina 70. let)? Během kterého období byly zisky nejvyšší? Kdy začaly mzdy
klesat? U grafu, který znázorňuje chudobu a sociální pomoc ve Francii, žák
odpovídá na otázky: Jak se vyvíjela chudoba v letech 1970-1985 a v letech 19852000? Byla výše sociální pomoci účinná? Graf zobrazující společensko-profesní
kategorie ve Francii provází otázky: Které kategorie vzrůstají nejvíce? Z jakých
důvodů? Které kategorie zažívají úbytek? Z jakých důvodů?

60

V kapitole „Svět

roku 1945" jsou prostřednictvím tabulky udávány válečné ztráty hlavních
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válčících států.6' Diagramy jsou často používány pro znázornění rozložení
politického spektra. Například v kapitole o třetí francouzské republice se
nacházejí diagramy s výsledky voleb let 1871, 1876, 1877 a 1881. Pod nimi
jsou položeny otázky: Která politická síla narůstá? Která politická síla mizí?
Která politická síla se objevuje?62
pro

studenta

snadněji

Informace předávané v těchto formách jsou

pochopitelné

než

zdlouhavé

vysvětlování

výkladového textu.

České učebnice také využívají znázornění statistických údajů, ale méně
často. Nejčastěji se vyskytuje tabulka. Používá ji učebnice od V. Čapka a kol.
Světové dějiny II v kapitole o velké hospodářské krizi к vyjádření poklesu
indexu průmyslové výroby a procenta nezaměstnaných v letech 1929-1934 a
na konci kapitoly o první a druhé světové válce v příloze písemných
pramenů, kde udává vojenskou sílu velmocí, počty padlých, výdaje na
válku, počet veřejných nespokojeností s válkou apod. Nevýhodou této
učebnice však je grafické a černobílé provedení tabulek. Ztrácejí se v textu a
jsou pro studenta

neatraktivní. Výhodou

naopak je, že se к těmto

informacím vztahují otázky a úkoly na konci kapitoly. Učebnice od autorů
M. Popelky а V. Válkové Dějepis 1 používá tabulku pro majetkové rozlišení
tříd římského obyvatelstva. Graf se vyskytuje v učebnici Z. Beneše Dějiny
středověku, kde zachycuje denní úmrtnost na mor v letech 1385-1430.
Speciální formu vyjádření statistických údajů používá učebnice pro Dějepis
pro střední odborné školy pro obraz populační exploze.63
Všech tří typů forem znázornění statistických údajů využila učebnice
kolektivu J. Kuklíka a J.Kuklíka Dějepis 4. м V kapitole „Léta prosperity a
léta krize v ČSR" dva grafy udávají růst počtu motorových vozidel v ČSR
61
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v letech 1922-1928 a vývoj nezaměstnanosti v ČSR ve 20. a 30. letech, čtyři
tabulky zase udávají národní důchod jistých států v průměru let 1925-1934,
počet registrovaných vozidel roku 1928 a podíl zemí na světovém obchodu
v 1929-1932. Diagramy reprezentují politické, náboženské a národnostní
v

/

v

složení obyvatelstva CSR.65 Nejčastěji jsou statistické údaje prezentovány
v učebnici M. Hrocha Dějiny novověku. Výhodou je jejich barevnost, která
zaujme a přitahuje pozornost studenta. Statistické údaje jsou použity jako
ilustrace výkladového textu.

5.3

Schémata

Současné učebnice dějepisu nabízí stále častěji vysvětlující
v souvislosti s ústavními

schémata

mechanizmy či s politickým a ekonomickým

vývojem. Jsou důležitým pedagogickým a didaktickým prvkem, neboť žáka
nutí к logickému uvažování. Jejich četba, stejně jako jejich konstrukce,
vyžaduje takové myšlenkové pochody, které umožňují zjednodušení a
organizaci složité a hutné informace, a následné osvojení si vědomostí.
Tento typ dokumentu rozlišuje důležité informace od doplňkových, čímž
také podporuje syntetické myšlení a zapamatování.

Všechny francouzské středoškolské učebnice dějepisu využívají schémata
poměrně často. Doprovázejí výkladový text, který většinou vysvětluje
fungování politických, vládních, zákonodárných

a soudních

institucí.

V učebnicích pro první ročník střední školy je k nim přiřazen navíc soubor
otázek a úkolů, jehož účelem je usnadnit pochopení schématu. Například ke
schématu politického systému Charty (období restaurace) je žák tázán: 2.
Které pravomoci jsou přiděleny králi? 2. Definujte výraz „národní
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svrchovanost".

3. Ukažte, jak Charta bere v úvahu princip národní svrchovanosti.

4. Ukažte, jak

Charta omezuje vyjadřování občanů.66 Ve vyšších ročnících se již otázky a úkoly
ke

schématům

nepřidávají,

protože student je již schopen ho

sám

analyzovat. Například v kapitole porovnávající demokratické a autokratické
státy mezi lety 1850 a 1914 se vyskytují dvě schémata, která vysvětlují
rozdílný vládní systém mezi Velkou Británií a Německem. 67 V učebnicích
maturitních ročníků, které se zabývají druhou polovinou 20. století, se často
objevují i komplikovanější schémata. Například fungování zdánlivé a
opravdové moci ve Stalinově SSSR nebo vládní systém Evropské unie.68
Všechna schémata jsou velmi jasně, zřetelně a srozumitelně provedena.
Navíc jsou pěkně barevně zpracovaná, což zvyšuje zájem o jejich studium.

Schémata se v českých středoškolských učebnicích dějepisu vyskytují méně
často. Zaujímají většinou funkci ilustrace výkladového textu. Pouze v jedné
české středoškolské učebnici je práce se schématem podpořena otázkami a
úkoly. Nejvíce schémat využívá učebnice M. Hrocha Dějiny novověku, kde
slouží jako modely mezinárodních vztahů v Evropě kolem roku 1600,
atlantského obchodu v polovině 18. století, státního uspořádání podle
frankfurtské ústavy a ústavy německé říše 187169. Dále učebnice M. Popelky
a V. Válkové Dějepis 1, a to к vysvětlení politického systému Sparty, Athén
a Říma a vývoji čeledi Hominoidea 70 . V tomto případě se ke schématům váží
i otázky a úkoly na konci kapitoly: V čem se lišilo státní uspořádání Sparty a
Athén a v čem se podobalo? Porovnejte politické zřízení Říma, Athén a Sparty. Je
římské zřízení podobnější athénskému či spartskému? V čem se podobají? V čem se
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naopak liší?7' Složitější schémata obsahuje učebnice Z. Beneše a J. Petráně
České dějiny I na téma pražská diecéze ve 13. století, česká společnost ve 13.
století a rozdělení sfér vlivu panovníka a stavovské reprezentace v druhé
polovině

16. století. Tyto

však

bohužel

nejsou

dostatečně

graficky

propracovány a chybí jim zřetelnost a srozumitelnost. Mohla by být také
barevně zvýrazněna.72

5.4 Mapy, plánky a kartogramy

Veškeré dění probíhá v určitém čase a prostoru. Přítomnost různých
kartografických dokumentů a osvojení si dobré schopnosti je číst je tedy
v dějepise záležitostí stejně nepostradatelnou jako v zeměpise. Mapa je ze
všech názorných pomůcek při výuce dějepisu nejdůležitější a plní hned
několik didaktických funkcí. Především umožňuje žákovi uvědomit si, že
jednotlivé historické události se odehrávají v konkrétním prostoru. To je
pochopitelně fatální poznatek pro porozumění dějinnému procesu. Dále
v

napomáhá rozvíjet duševní dovednosti. Zák se totiž prostřednictvím čtení
z mapy učí samostatně vyhledávat a analyzovat poskytnuté informace, a na
základě jejich studia samostatně dospívat к závěrům o vlivu zeměpisného
prostředí na příčiny, průběh a důsledky konkrétních dějinných událostí.
Všechny

francouzské učebnice

dějepisu používají historické mapy

a

kartogramy téměř v každé kapitole. Některé dokonce obsahují systém
různých map hned za každým úvodem do kapitoly. Vykazují velkou
kvalitu. Díky většímu formátu a použití různých barev jsou srozumitelné a
přehledné. Studenti prvního ročníku střední školy se učí pracovat s mapou

7

' Popelka, M., Válková, V.: Dějepis 1. Praha SPN 2004, s. 75 a 98.
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stejně

jako

s dalšími

dokumenty

a

historickými

prameny

v rámci

metodologické přílohy každé učebnice. Zde je vysvětlen teoreticky i na
názorném příkladu postup čtení mapy, jejího popisu a její interpretace. 73
Ve francouzské učebnici dějepisu tedy mapy zastupují různé funkce.
Nejjednodušší je, když mapa slouží jako pouhá ilustrace výkladového textu.
V tomto případě si žák vytváří geografickou představu o konkrétním
studovaném historickém jevu. Jako příklad lze uvést mapu к tématu šíření
renesance v Evropě, kde je к doplňkovému textu mapy přiřazena navíc
biografie da Vinciho a soubor dvou úkolů: 2. Uveďte hlavní italská města,
centra inovace a tvorby. 2. Přiřaďte k nejdůležitějším z nich jednoho umělce a jedno
dílo.74 Složitější pro intelektuální činnost žáka je případ, kdy mapa či
kartogram nahrazuje výkladový text a zobrazuje události a vztahy pouze
popisně, bez vysvětlujícího textu. Tehdy si musí student sám pouze za
pomoci

mapy

uvědomit

vztahy

zkoumaného

dějinného

jevu,

jeho

vlastnosti, příčiny i následky. Jako příklad slouží tři mapy v učebnici
Histoire 2 od J. Marseille, které znázorňují fáze první světové války.75 Je na
samostatné práci studenta, aby si objasnil aktéry i průběh války, a také
hlavní události. Tímto způsobem je podněcována aktivní účast žáka
v procesu poznávání a učení. Vlastní činností totiž pronikne hlouběji do
dané problematiky, utříbí si získané poznatky a lépe si je zapamatuje. Učitel
by měl zajišťovat studentům odbornou pomoc a kontrolovat správnost
postupu při dějinné rekonstrukci.
Další funkcí je využití mapy jako zdroje informací к přípravě maturitní
písemné práce (disertace či komentář). V rámci části příprava к maturitě je
zobrazena mapa většího formátu а к ní otázky a úkoly, které by měly
navádět к postupu při tvoření komentáře. Jako příklad uveďme téma
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„mapa centrální Evropy na počátku

40. let 19. století". Otázky jsou

následující: 1. Prezentujte dokument. Které typy informací přináší? 2. Od kdy se
datují hranice zobrazených států? Co je charakteristické

pro střední Evropu této

doby z politického hlediska? 3. jaké existují seskupení? V čem spočívají? 4. Jak lze
charakterizovat osídlení rakouské říše? 5. Jaké jsou možnosti a zábrany Pruska a
rakouské

říše pro

realizaci

německého

sjednocení?

Pro snadnější

hledání

odpovědí je přiložen také návod. К otázce 1 - Jaký je název mapy? Vymezte
pojem centrální Evropa. Jak je organizována

legenda к mapě? Vyzdvihněte z ní

hlavní myšlenku. К otázce 2 - Obraťte sen a výklad strany 224. К otázce 3 Hledejte v legendě seskupení států. Jedná se o seskupení politická či

ekonomická?

К otázce 4 - Které menšiny jsou podle legendy přítomny v rakouské říši? Jsou
početné?76

Jako

interpretace,

zpětná

slouží

vazba,

opravená

kontrolující

písemná

správnost

práce

pochopení

učitelem

a

a

eventuelní

vysvětlující diskuse.
Mapa

je

obsažena

také

v úvodních

částech

kapitol

a

v souborech

dokumentů, které slouží к ilustraci a konkretizaci tématu nebo jako
informace různých pramenů к samostatné práci studentů. Často jsou pod ní
přiloženy otázky a úkoly.

České

učebnice

také

používají

velmi

kvalitní

kartografický

soubor,

srovnatelný s francouzským. Historické mapy jsou srozumitelné a jasně
čitelné a stejně jako ve francouzských učebnicích jsou tištěny barevně.
Popisky a legendy к mapám jsou koncipovány stejně. Četnost map je však
v českých učebnicích nižší než u francouzských učebnic, a to z toho
důvodu, že na českých školách se používá ještě doplněk к učebnicím historický atlas.
Kartografické dokumenty v českých učebnicích jsou většinou zařazeny do
výkladu textu a slouží jako jeho ilustrace. Informace v textu obsažené jsou
26
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názorně zobrazeny i na mapě. Například v učebnici M. Hlavačky Dějepis 3
je vedle výkladového

textu,

týkajícího

se „nové

mapy

Evropy"

po

vídeňském kongresu, otištěna i mapa „Evropa po vídeňském kongresu. 77
Učebnice kolektivu V. Čapka Světové dějiny II poskytuje prostor pro
srovnávání map, když otiskuje na jedné stránce stejnou oblast v různé době.
Konkrétním příkladem je zobrazení situace na Balkáně v roce 1870 a 1878.78
Stejná učebnice také v některých případech odkazuje v části „úkoly ke
studiu" na konci kapitoly ke studiu map a na jejich základě к vysvětlení
dějinného jevu. Například: Vysvětlete

způsob, jakým

se Itálie a

Německo

sjednotily, jaký význam měly tyto události pro Evropu? Použijte mapy.79 Podněty
к samostatné práci s mapou jsou však v českých učebnicích v porovnání
s francouzskými učebnicemi opravdu výjimečnou záležitostí. V českých
učebnicích mapa zastává především funkci doprovodného

názorného

dokumentu.

5.5 Časová přímka

Časová přímka je názornou pomůckou, která usnadňuje žákovi pochopit
vnímání času a souslednost historických jevů. Je nezbytným prvkem
především v učebnicích pro základní školy, kdy se začíná s výukou dějin.
Mladší žáci totiž mají často problémy s chápáním času a řazením minulých
událostí.
V českých

středoškolských

učebnicích

dějepisu

se

časová

přímka

nevyskytuje. Naproti tomu všechny francouzské učebnice jsou jí vybaveny.
Tvoří povinný prvek každého úvodu do tématického celku i do kapitoly.
Poskytují přehled o významných událostech i obecných charakteristikách
77

Hlavačka, M.: Dějepis 3. Praha SPN 2001, s. 59.
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Čapek, V., Pátek, J., Zwettler, O.: Světové dějiny II. Praha Fortuna 1993, s.106.
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studovaných časových úseků. Pozitivně působí její barevné zpracování,
které zaujme.80

5.6

Shrnutí

České i francouzské učebnice používají velké množství různých dokumentů
názorné povahy, které oživují text a působí motivačně. Hlavní rozdíl mezi
oběma typy učebnic spočívá v odlišném chápání funkce těchto dokumentů
a v jejich odlišném používání. V českých učebnicích je základem tématu či
kapitoly výkladový text a ten je provázen obrázky, mapkami schématy atd.
Tyto dokumenty názorné povahy slouží к potvrzení výpovědní hodnoty
textu, a také ho prohlubují. Často se k nim totiž váže ještě zajímavý
doplňující text, který poskytne další poznatky. Ve francouzských učebnicích
je výkladový text velmi stručný, neboť velkou část jeho úlohy přebírají
dokumenty.

Právě

dokumenty

jsou

nejdůležitějším

prvkem

učebnic.

Student si musí podrobnější znalosti o konkrétních událostech získat jejich
studiem. Francouzi jsou již od počátku studia vedeni к samostatnému
hledání informací, jejich analýze a interpretaci. V učebnicích se tento fakt
projevuje používáním velkého množství otázek a úkolů ke každému
dokumentu. Postup práce podléhá přísným pravidlům metody práce
s historickým dokumentem, který musí žák dodržovat. Výhodou je, že je
takto žákovi umožněno poznat, v čem spočívá práce historika a na jaké bázi
funguje historická věda. Na druhou stranu se však ve škole tento princip
může projevovat nadřazením formy obsahu, což omezuje tvůrčího ducha a
radost z poznávání.
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6 Aparát řídící osvojování učiva

Aparát řídící osvojování učiva je další základní složkou každé učebnice.
K tomu, aby učebnice plnila svou didaktickou funkci, musí obsahovat
kontrolní otázky a úkoly, které umožňují studentovi zjistit, které poznatky
si zapamatoval, nebo žáka usměrňují к získávání informací z textu či
názorných materiálů. Dalším prvkem aparátu jsou odkazy na jiné zdroje
informací.

6.1 otázky a úkoly

Otázky a úkoly mohou být v učebnici zařazeny buď v průběhu výkladu
učiva, nebo až na konci kapitoly či tématického celku. V prvním případě se
vztahují к dílčím formám prezentace učiva a odkazují na výkladový text
nebo na dokumenty zastupující prezentaci učiva verbální a názornou
formou.

Kromě svého kontrolní významu slouží také k aktivizaci a

motivaci. V průběhu učebního procesu totiž podněcují činnost žáka, oživují
výuku a vyvolávají zájem o nové poznatky a souvislosti. V druhém případě
slouží ke kontrole většího množství učiva a mají spíše syntetizující funkci.

Všechny francouzské učebnice dějepisu používají oba typy řazení otázek.
Otázky a úkoly vkládané v průběhu učebního procesu souvisí s prací
s dokumenty. Jak již bylo výše řečeno, francouzské učebnice staví výklad
dějin na práci s pramenným materiálem různého typu, který je precizně
vybírán tak, aby souvisel s probíranou látkou. Výklad je jakýmsi stručným
shrnutím, které je však podepřeno prameny. Otázky к nim tedy mohou
směřovat к analýze informací z dokumentu, nebo naopak к jejich syntéze.
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Dalším případem jsou otázky a úkoly, které jsou řazeny na konci
tématického celku a vztahují
textu. Z francouzských

se především к informacím z výkladového

učebnic je používá pouze řada

vydavatelství

Nathan 81 . Typy cvičení jsou velmi různorodé. V každém případě se vždy
objevuje analýza dokumentu textové nebo názorné povahy, která má být ve
vyšších

ročnících

zpracována

formou

disertace.

Předtím

jsou

však

začleněny „rozehřívací" úkoly, které mají být zábavnější a hravé, jako
například: doplnit časovou přímku, schéma nebo mapu, definovat pojmy,
křížovka, spojit к sobě informace ze dvou sloupců, zhodnotit, zda výrok je
či není pravdivý a podobně.82

České učebnice otázky a úkoly v průběhu výkladu látky nepoužívají a
kontrolní aparát zařazují až na konec kapitoly či tématického celku.
Vztahují se především к výkladovému textu a umožňují žákovi ověřit si,
zda-li jej správně pochopil a zda-li se získanými informacemi dokáže dále
pracovat a zařazovat je do širších souvislostí. Vzhledem k tomu, že
odpovědi na otázky nalezne student sám snadno v textu, je možné je využít
jak pro kolektivní práci ve třídě, tak pro jako samostatné cvičení na doma.
Používané otázky jsou typově různé povahy. Především zjišťují, zda-li
student

pochopil

klíčové

informace

či

události

historického

studovaného tématu: Kdy, kde a za jakých okolností vznikl nejstarší

vývoje
slovanský

státní útvar?" nebo Který český panovník získal ve 12. století královský titul a za
jakých okolností?34 Dalším typem jsou otázky srovnávací, které vedou žáka
k tomu, aby si uvědomil rozdíly nebo naopak shody a podobnosti

81

Nathan (učebnice od J. Marseille a G. Quintreca Histoire 2, Histoire 1, Terminales)
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zkoumaných jevů: V čem se lišila ústava z roku 1791 od jakobínské ústavy?85 Jak
se projevoval realismus a naturalismus

v literatuře?86 К rozvíjení historického

myšlení jsou používány otázky, směřující к objasňování příčin a následků a
ke zjišťování souvislostí jednotlivých historických jevů: Jaké důvody
českou šlechtu a čelné představitele

církve k tomu, že roku 1310 hledali

vedly
nového

krále?87 Samostatnému myšlení a vytváření vlastních úsudků o dějinných
jevech napomáhají otázky a úkoly, které studenta nutí interpretovat určitou
situaci nebo zhodnotit událost. Vysvětlete význam působení Cyrila a Metoděje.88
Zamyslete se nad tím, co jednotlivé kultury přinesly pro dlouhodobý vývoj Evropy
a mají-li a v čem význam i dnes.89 V učebnicích řady SPL-Práce90 nalezneme
podněty к rozvíjení historického myšlení v rubrice „K zamyšlení": Jaký
význam pro život a smýšlení Angličanů měla skutečnost, že Velká Británie byla
v 19. století vedoucí koloniální velmocí?91 Zhodnoťte, i formou diskuse, o znamenala
habsburská říše pro český národa proč se s ní rozešel.92
České učebnice také kladou důraz na ověřování správného chápání a
používání pojmů. Nejvíce otázek a úkolů podávají učebnice řady Fortuna93:
Co

je

to:

monopol,

kubismus,

futurismus,

II.

internacionála,

secese,

imperialismus?94

Kontrolní aparát se v českých učebnicích sice vztahuje zvětší

části

к výkladovému textu, ale nezapomíná ani na práci s ostatními dokumenty
85

Hroch, M.: Dějiny novověku. Praha SPL-Práce 1994, s. 81.

86

Hlavačka, M.: Dějepis 3. Praha SPN 2001, s. 148.
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textové a názorné povahy. V českých učebnicích, především řady Fortuna95
a SPN96, nalezneme i otázky a úkoly k analýze přiloženého pramenného
materiálu textové povahy z období 19.-20. století. Například k úryvku
z prohlášení jaltské konference se váže následující úkol: Pokuste se objasnit,
jak к plnění společných rozhodnutí přistupoval Sovětský svaz a jak
velmoci. Co bylo podstatou politiky vůči poraženému

demokratické

Německu?97 Učebnice V.

Čapka Světové dějiny II vybízí ke studiu a porovnání více přiložených
dokumentů. Příkladem je otázka: Jaké principy

byly přijaty

evropskými

mocnostmi na vídeňském kongresu? Konkretizujte podle dokumentů.9S Informace
student získá ze dvou úryvků textů, vzniklých v souvislosti s vídeňským
kongresem (Čtyřdohoda z 20. 11. 1815 a Prohlášení Svaté aliance z 26. 9.
1815). Dalším zdrojem informací, na který kontrolní aparát odkazuje
studenta při řešení otázek a úkolů, jsou dokumenty názorné povahy (mapa,
tabulka): Proveďte analýzu tabulky o teorii ekonomického růstu. Vysvětlete
Určete s pomocí mapy rozsah raně středověkého
učebnicích

však

tyto dokumenty

uherského státu.m

s aparátem

jevy99

V českých

otázek a úkolů

nejsou

používány v takové míře jako ve francouzských protějšcích.

České učebnice zapojují do svého obsahu i poznatky regionální historie a
zadávají úkoly, které vyzývají studenta к vlastní badatelské

činnosti

v oblasti svého regionu: Zjistěte, zda ve vašem bydlišti nebo v jeho okolí existují

Řada učebnic Fortuna zahrnuje učebnice: J. Harna a R. Fišer Dějiny českých zemí I а И, V.
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Čapek, J. Pátek, O. Zwettler Světové dějiny I, II.
Učebnice řady SPN zahrnuje tyto učebnice : M. Popelka а V. Válková Dějepis 1, autorů P.
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Čorneje, I. Čornejové a F. Parkana Dějepis 2, M. Hlavačky Dějepis 3 a Jan a Jan Kuklíkovi
Dějepis 4.
Kuklík, )., Kuklík, J.: Dějepis 4. Praha SPN 2002, s. 106.
98 Čapek, V., Pátek, )., Zwettler, O.: Světové dějiny II. Praha Fortuna 1993, s.87.
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Čapek, V., Pátek, )., Zwettler, O.: Světové dějiny II. Praha Fortuna 1993, s.130.
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gotické stavby z 13. a počátku 14. století.m

Tento prvek se ve francouzských

učebnicích nevyskytuje, jsou zaměřené příliš obecně na dějiny Francie jako
celku.

v

České učebnice neopomínají ani aktivizující metody výuky, kdy se na úkolu
podílí skupina žáků a její práce je prezentována celé třídě. Velmi zajímavě je
v této souvislosti zpracována učebnice autorů J. a J. Kuklíkovi Dějepis 4,
která podněcuje ke společnému studiu a kooperaci celou třídu: Zpracujte
životní příběh některého z postižených v politických procesech (například
M. Horákové, generála H. Píky nebo sportovce B. Modrého)
kolektiv

třídy.m

představení

nebo Na základě

vlastní

si vyberte některou významnou

četby

nebo

politicky

a seznamte

zhlédnutí

filmového

událost ze závěrečné etapy

světové války a seznamte s jejím průběhem ostatní

sním

druhé

žáky.m

6.2 Odkazy na jiné zdroje informací

Pro zájemce o hlubší studium odkazují francouzské učebnice na historické
publikace, filmy i internet. Nicméně nabídka není tak rozsáhlá, jako u
některých českých učebnic. Například pro téma velké francouzské revoluce
francouzská učebnice G. Bourela Histoire 2 doporučuje dva romány Victora
Huga - „Šuani" a „Devadesát tři", a román Anatola France „Bohové mají
žízeň". Kromě četby se odkazuje i na použití filmových

zpracování

A.Wajdy „Danton", J. Renoira „Marseillaise", R. Enrica „Francouzská
revoluce" nebo A. Grance „Napoleon". Učebnice J.-M. Lambina Histoire 2
uvádí

101

dvě internetové

stránky

zaměřené

problematiku

revoluce

Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F., Kudrys, M.: Dějepis, české a světové dějiny. Praha

SPN 2006, s. 68.
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www.royet.org/neal789-1794/ihm/neal789-1794.htm,
www.histoire.org/revolutionfr.

v

České učebnice sice nenabízejí odkazy na internetové zdroje informací ani
na filmy, nicméně doporučená literatura к četbě je mnohem širší. Obsahují
nejen beletrii, ale i specializovanou historickou bibliografii českých i
světových autorů. Zajímavé je, že například к tématu francouzské revoluce
české učebnice uvádějí i francouzské autory jako J. Michelet, A. Soboul nebo
F. Furet, o kterých ve francouzských učebnicích není ani zmínka. Pro
porovnání přikládám v příloze odkaz na další zdroje informací к tématu
renesance v českých a francouzských učebnicích.104

6.3

Shrnutí

Kontrolní aparát je nezbytnou složkou každé učebnice, neboť

právě

prostřednictvím otázek a úkolů se žák učí, nebo zjišťuje, co už se naučil.
České i francouzské učebnice tedy kontrolní aparát zařazují, ale opět je
pojímán rozdílně. V českých učebnicích se tyto otázky nacházejí především
na konci kapitoly či tématu a vztahují se nejčastěji к výkladovému textu.
Zjišťují, zda-li student pochopil všechny důležité události, vztahy a situace,
ke kterým se váže učivo. Naopak ve francouzských učebnicích se otázky
vztahují к dokumentům. Nezjišťují znalosti žáka, ani ho nezkouší, ale
usměrňují ve správném postupu studia dokumentů - jejich analýzy,
interpretace a srovnání. Úkolem pak je písemně se vyjádřit к zadanému
o

v

/

tématu na základě studia dokumentů. Zák není hodnocen za to, jaké má
vědomosti, ale za to, jak je umí používat.

104

Příloha č. 39

72

7 Aparát orientační
Orientační aparát je další důležitou součástí každé učebnice. Slouží žákům
ke snadnější a rychlejší práci s učebnicí, umožňuje lehkou orientaci v knize a
pohodlné vyhledávání potřebných informací. Řadí se sem obsah učebnice,
členění učebnice na oddíly, kapitoly, odstavce a články, věcný a jmenný
rejstřík.
Francouzská učebnice plně odpovídá požadavkům orientačního aparátu a
obsahuje vše, co je potřeba. Kromě obsahu na je na počátku zařazen také
program učiva, schválený ministerstvem školství. Dále podává přehled
požadavků к maturitě, vysvětluje její průběh a hodnocení. Text je, jak již
bylo řečeno výše, členěn do oddílů, kapitol, paragrafů a článků. Na konci se
nachází jmenný rejstřík a někdy i slovníček.
České učebnice také obsahují v úvodní části obsah. Členění výkladového
textu není vždy tak striktně dodržováno jako ve francouzských učebnicích,
nicméně je přehledné a snadno zjistitelné. Poslední částí učebnice je jmenný
rejstřík.
Lze tedy shrnout, že obě učebnice odpovídají požadavkům na kvalitní
publikaci z hlediska snadnosti orientace v ní.
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8 Velká francouzská revoluce v českých a
francouzských učebnicích dějepisu

Francouzská

revoluce

se

řadí

nejen

mezi

nejvýznamnější

události

francouzských dějin, ale je považována také za zlomový mezník moderních
evropských dějin. V jejím průběhu došlo к politickým i společenským
přeměnám, které se staly vzorem pro další šíření liberalismu v Evropě 19.
století. Byl zrušen starý feudální řád a nastolena občanská společnost.
Z tohoto

důvodu

v učebnicích

je

zajímavé

dějepisu.

prozkoumat

Vzhledem

prezentaci

k tomu,

že

této
se

události

jedná

událost francouzských národních dějin, je přirozené předpokládat,

o
že

francouzské učebnice věnují kapitole „Francouzská revoluce" více prostoru
než jejich české protějšky. Jak bude prokázáno v další části textu, díky
poctivosti a smyslu pro detail práce českých autorů lze obě učebnice
považovat za informačně srovnatelné.

8.1

Příčiny francouzské

Příčiny vypuknutí

revoluce

revoluce

lze v českých i francouzských učebnicích

sledovat jak z jejich dlouhodobější perspektivy, tak ze stavu v roce 1788-9.
Z dlouhodobého hlediska se francouzské i české učebnice více méně shodují
na faktu, že francouzská revoluce byla vyústěním krize absolutistické vlády
ve

francouzském

království

18.

století.,

která

byla

navíc

konfrontována novými myšlenkami osvícenských filosofů a výdobytky
americké revoluce. Za hlavní důvod je považováno vyvrcholení neřešených
hospodářských a společenských problémů starého režimu.
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Francie byla na sklonku 18. století kulturní metropolí Evropy.
filosofie,

literatura

[...]

udávaly

tón

celé

Evropě.

Francouzská

Osvícenské

názory

na

hospodářství a společnost zůstaly ve vlastní mateřské zemi bez politického vlivu.'"5

Nebezpečí

sociálních

komplikací

je

spatřováno

v nerovnoměrném

předrevolučním rozdělení společnosti do tří stavů, z nichž první dva jsou
privilegované a poslední nese hlavní finanční zatížení ve prospěch šlechty a
v

duchovenstva. České učebnice popisují tuto společenskou nerovnost a její
útrapy následovně:
Francouzské

království

bylo v 18. století nejlidnatějším

a

nejmocnějším

státem na kontinentě. [...] Čítalo 26 milionů obyvatel, kteří byli rozděleni do tří
stavů. První stav tvořilo asi 100 000 duchovních, druhý stav zhruba 400 000
šlechticů. Tyto dva stavy spolu s královskou rodinou představovaly

privilegovanou

vrstvu, která neplatila žádné přímé daně. Třetí stav, к němuž náleželo

především

městské a venkovské obyvatelstvo, nesl hlavní tíhu daňového systému a vyživoval
dva první stavy'"6
Obyvatelé byli rozděleni do tří stavů: na duchovenstvo, šlechtu a třetí stav,
к němuž náleželi měšťané a zámožní rolníci. Zatímco příslušníci
(jichž bylo zhruba pět set tisíc z dvaceti šesti milionů obyvatel)

prvních stavů
měli

rozličná

privilegia a nemuseli platit žádné přímé daně, třetí stav nesl na svých bedrech
veškerou daňovou zátěž. S nerovnoměrným

výběrem daní souvisel též nedostatek

financí, s nímž se francouzský stát musel neustále potýkat."'7
Francouzské učebnice podávají obdobný pohled. Od českých učebnic se liší
pouze rozdílným udáním přibližného počtu osob privilegovaných stavů a
celkového počtu obyvatel.
105 Hroch, M.: Dějiny novověku. Praha SPL-Práce 1994, s. 72.
106
107
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Francouzská společnost je hierarchizována
z doby středověku.
nejctíhodnější.
šlechticů.

Duchovenstvo,

do tří řádů či stavů,

zděděných

čítající kolem 130 ООО osob, je považováno

za

Pak následuje dědičná šlechta, do které se řadí zhruba 300 ООО

Dělí se na dvě skupiny podle svého původu: nejstarší jsou

potomci

franckých válečníků, většina však získala titul později koupí administrativní

funkce

nebo na příkaz krále. Tyto dva první stavy obsadily nejvyšší církevní, státní i
vojenské posty. Jsou vlastníky 30% půdy, využívají výhod všeho druhu a unikají
platbě většiny daní. Do třetího stavu, který je považován za nejméně
patří 98% z 28 milionů obyvatel

významný,

země.m

Některé francouzské učebnice kladou důraz také na velké nerovnosti uvnitř
jednotlivých stavů:
Středověké dědictví - ideální společenské uspořádání do tří stavů - má velké
potíže, aby se ve společenském vývoji udrželo. Duchovenstvo, mocná menšina, plní
duchovní a sociální

úlohu (vzdělávání, pomoc a podpora). Jeho bohatství,

na odváděním desátku a dary věrných, je však charakteristické
duchovenstvo

založené

pouze pro vyšší

(biskupy a opaty). Většina kněží patří do nižšího

duchovenstva

(faráři, mniši), je chudá a nemá významný vliv. Šlechta, menšina připoutaná ke
svým čestným výsadám (právo nosit meč) a hmotným privilegiím (daňové výjimky)
si monopolizuje vysoké funkce и dvora, v armádě i v církvi. Vysoká šlechta sice vede
přepychový život díky královské přízni, ale šlechta na venkově často žije skromně ze
svých příjmů z půdy. Koupě úřadů umožňuje i zbohatlé buržoazii přístup
šlechtu.

Třetí stav seskupuje

představuje

98% národa. Je tvořen převážně

mezi

venkovany

různé sociální situace: od chudého novináře po zbohatlého

К němu se přidává i městská buržoazie dominující hospodářství celého

a

dělníka.
království:

vyjednavači, obchodníci, lékaři, právníci.'»
Ekonomický vývoj a aspirace Části třetího stavu poukázaly na negativní rysy
tohoto společenského

108
109

uspořádání.

Vzestup, který poznala Francie v 18. století,

Baylac, M.-H.: Histoire 2 de . Bordas 2001, s. 148.
Quintrec, G.: Histoire 2 d e . Nathan 2005, s. 166.
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obohatil

mestskou

buržoazii,

a protože

byla vzdělanější

než mnohá

šlechta,

požadovala i nový společenský řád. К buržoazii se připojil i lid, který žil ve velmi
obtížných podmínkách.

Ve městech se platy dělníků zvyšovaly pomaleji než ceny.

Na venkově museli lidé trpět různá zatížení: královské daně, církevní poplatky a
mnohá feudální práva [...].""
Názorným vyjádřením společenské nerovnosti je alegorická rytina
z roku 1789: To nebude trvat věčně!111
Ke společenským problémům se přidává i hospodářská krize, která
paralyzuje

predrevoluční

Francii. Její

příčiny

jsou

v

českých

i

ve

francouzských učebnicích spatřovány především ve velkých finančních
nákladech na válku v Americe a vysokých útratách královského dvora.
Zároveň je poznamenáno, že o řešení krize se snažili všichni předrevoluční
ministři financí zdaněním privilegovaných stavů, ale tyto reformní návrhy
byly zamítnuty.
V roce

1774: nastoupil

nerozhodný

král

Ludvík

XVI.

Za něho

došlo

к prohloubení především krize státních financí. Státní dluhy narostly zvláště účastí
Francie ve válce za svobodu amerických osad a přepychovým

životem

královského

dvora. [...] Král se snažil zažehnat finanční krizi povoláním schopných mužů do
úřadu ministra financí.

Ministr

Turgot předložil

už v 70. letech

dalekosáhlý

program daňové reformy a pokrokové hospodářské politiky [...] narazil na tuhý
odpor privilegovaných

vrstev. Rovněž pokusy dalších ministrů Charlese Calonna a

Jacquese Neckera [...] nebyly uskutečněny.»*
V roce 1774 nastoupil na trůn Ludvík XVI. Za jeho vlády se státní dluh
ztrojnásobil. Příčiny nárůstu schodku státních financí tkvěly především ve velkých

110

Baylac, M.-H.: Histoire 2 de . Bordas 2001, s. 148.
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vojenských výdajích spojených s účastí Francie ve válce za svobodu amerických osad
a v rozmařilosti královského

dvora."3

Několik let se sice pokoušel ministr financí Necker o to, aby zabránil státnímu
bankrotu, který hrozil v důsledku válečných výdajů v Americe a hýření nákladného
dvora, ale neuspěl a byl roku 1781 odvolán. Navrhoval totiž, aby byla provedena
daňová reforma, která by zdanila vrstvy dosud ze zdanění vyňaté:

privilegovanou

šlechtu, byrokracii a církev.114
Do roku 1789 nikdo nepředpokládal,
Monarchie

se vždy zdála být disponibilní

oddanými

ministry,

opravdovými

často

problémy,

přáteli

především

že by ve Francii byla možná revoluce.
výkonnou

filosofů

[...].

finanční

Ludvíka IV. se deficit veřejných financích

administrativou

Nicméně

a ekonomické

vedenou

království
povahy.

trpělo

Od vlády

nepřestal zvyšovat, hlavně z důvodu

válek Francie s Anglií během 18. století. Konflikt v Americe byl velmi drahý a dluhy
velmi zatížily státní rozpočet. K tomu se přidala slabá konjunktura, která vyvolala
pokles cen v zemědělství a krizi manufaktur, řemesel a obchodu.115
Francouzská monarchie je konfrontována s chronickým

finančním

Tváří v tvář nárůstu výdajů všechny snahy o reformy ztroskotaly.

deficitem.

Necker

[...]

odmítá zavést nové daně a vyzývá к půjčce [...] a ke snížení výdajů za přepych
dvora a penze dvořanů [...]. Veřejné mínění ho podporuje v kritice obrovských útrat
Marie Antoinetty.
projekt

[...] je odvolán roku 1781. Jeho nástupce Calonne

"daně z půdy"

týkající se všech příjmů

z půdy,

navrhuje

ať urozených

neurozených. Avšak privilegovaní odmítají jakoukoliv všeobecnou daň

nebo

[...].ш

Problémy v oblasti hospodářské a sociální jsou jako spojené nádoby
propojeny i s politickou situací. České a především francouzské učebnice

1,3
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tedy

za

další

významnou

příčinu

francouzské

revoluce

považují

absolutistický model vládnutí, který přežil svou dobu a je stále více
kritizován z řad vlivných osvícenců, a jeho následnou krizi.
Ludvík XIV. byl přesvědčen

o tom, že panovník

má právo a

povinnost

rozhodovat o všech záležitostech vnitřní a zahraniční politiky, ale také o vydávání
zákonů, stejně jako o osudu každého ze svých poddaných
součástí Ludvíkova vládního systému-absolutismu
úkor

provinciální

reprezentační

správy.

[...]

stavby a zejména

Početné

[...].

Samozřejmou

- bylo posílit ústřední moc na

úřednictvo,

dvorské

radovánky,

války bylo ovšem třeba zaplatit. Proto

absolutistický stát další zdroje příjmů. Nalezl je zejména v protekcionářské
která byla založena na merkantilismu

hledal
politice,

[...] Nesmírné státní výlohy však pohltily i

příjmy z obchodní politiky a ztížení státní pokladny rostlo.»7
Francie je absolutní monarchií. Král tvoří zákony, smí je měnit a rozhoduje,
na koho se budou vztahovat. Jmenuje osoby do služby státu a svolává

shromáždění

nezbytná k jeho chodu. Vyhlašuje válku a uzavírá mír. Je také nejvyšším
Francouzi

[...]

ho považují

za představitele

soudcem.

Boha na zemi. Král však

respektovat tradice a zvyky [...] a privilegia různých území a sociálních

musí
skupin.

Jeho moc je také omezena předchůdcem parlamentu [...] V průběhu 18. století chtějí
parlamenty

stále více kontrolovat

monarchii a to tak, že obhajují tradiční řád a

brání jakýmkoliv pokusům o reformy.»3
Francouzské učebnice kladou velký důraz nejen na vysvětlení a vznik
absolutistické formy vlády, ale také na její kritiku z per osvícenských
filozofů. Proto je téma „Osvícenství" probíráno v souvislosti s úpadkem
starého režimu v predrevoluční Francii a je podtržen jeho vliv na formování
veřejného mínění. Nejvíce je zpochybňováno tvrzení, že panovník vládne
z vůle boží. Vzorem pro francouzskou politiku by se měl stát anglický
vládní režim.

v4

117

Hroch, M.: Dějiny novověku. Praha SPL-Práce 1994, s. 32 - 33.

118

Baylac, M.-H.: Historie 2<4 Paris Bordas 2001, s. 148.

79

Ve druhé polovině 18. století se množí kritiky proti francouzské
Jsou formulovány
fungování

především

vládního

systému

osvícenskými
s odkazem

filozofy
na

a dotýkají

anglický

monarchii.

se principů

model

a

parlamentní

monarchie."4
Ve Francii konce 18. století se osvícenští filosofové
současníky;

snaží „osvítit"

bojují proti předsudkům a vírám, aby rozvinuli racionalismus.

nich jen lidský rozum může vysvětlit přírodu a utvářet společnost. [...]
jsou podněcováni ve své touze osvobodit člověka od politických útlaků
Společenský

a vůči náboženskému

fanatismu.

Diderot

Podle

Filozofové
absolutismu.

řád má být postaven na nové bázi. [...] Voltaire vyzývá

vůči utlačování

své

obviňuje

kresistenci
nadvládu

nejmocnějšího. Montesquieu žádá rozdělení moci, které je jedinou zárukou svobody.
Rousseau brání svobodu a rovnost jako přirozená práva člověka.12"
Filozofové doby osvícenství se inspirují myšlenkami Johna Locka a odmítají
absolutistickou

monarchii zvůle boží. Autorita panovníka je legitimní pouze do té

míry, kde hledá štěstí pro lid. Smlouva tedy spojuje krále se svým lidem bez božské
intervence do lidských

záležitostí.ш

Z krátkodobého pohledu na události těsně před vypuknutím

revoluce

dokázali autoři francouzských učebnic vyváženě popsat vyvrcholení krize
ve všech důležitých oblastech, zajišťujících úspěšné fungování státu. Jako
hlavní charakteristiku let 1788-9 uvádějí krizi ekonomiky, společnosti i
politiky.
Během

posledních

meteorologickými

let starého

režimu byl francouzský

venkov

postižen

výkyvy (sucho roku 1785, přívalové deště v roce 1787, krutá zima

v letech 1788-89). Sklizně z let 1782, 1784, 1786 byly průměrné, v roce 1789 byla
sklizeň katastrofální.

1,9
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nemohou

uspokojit své potřeby, natož zásobit města. Ceny obilí se drasticky zvýšily o 150%.
Vysoká cena chleba uvrhla zemi okamžitě do hladomoru. Krize potravin
všechen

lid: útoky proti

konvojům

s obilím,

rabování

obchodů

pobláznila

a sýpek

se

zmnohonásobily. Na jaře 1789 se lidé bouří na venkově stejně jako ve městech.™
Špatná úroda let 1787-1788 vyvolala hlad a velký nárůst cen chleba. V
ekonomice založené na zemědělství se krize stane ihned všeobecnou. [...] V případě
že většina příjmů daní závisí na zruinovaných

venkovanech, deficit

královských

Francouzské učebnice nabízejí velmi jasně a srozumitelně

pochopení

financí se ještě prohloubí.123

souvislostí mezi hospodářskými a sociálními jevy. Vysvětluje, jak neúroda
způsobila krizi ekonomickou, následně sociální a potažmo i politickou.
Ekonomické problémy destabilizovaly tradičně rozdělenou společnost, která již
sama o sobě byla dávno v krizi. Šlechtici и dvora i na venkově se nechtějí vzdát
svého životního stylu, a tak se dále zadlužují. Snaží se také upevnit svá privilegia.
Jedná se tu o reakci šlechty. Na venkově se zdejší šlechtici snaží uplatnit svá
tradiční práva a pokouší

se omezit práva

venkovské

komunity

(založené

na

společném užívání lesů a luk). Městská šlechta si monopolízuje státní aparát a
zabraňuje zbohatlé buržoazii obsazovat posty v administrativě.124
Francouzské království dlouho trpí velkým rozpočtovým schodkem.
se v posledních

letech starého režimu tyto finanční

Bohužel

těžkosti stále zhoršují.

[...]

V roce 1788 se stát nachází před bankrotem: více než polovina příjmů je použita na
splacení veřejného dluhu. Pouze radikální daňová reforma [...] by mohla vyvést
zemi z finanční

krize. Avšak generální

kontroloři financí,

kteří se snaží zavést

rovnou daň pro všechny, narážejí na odpor parlamentů. Povstání po celé Francii,
v Paříži, v Remeši a hlavně v Grenoblů zhatí všechny reformní pokusy. Ludvík věří,
že svoláním generálních stavů na 1. květen 1789 krizi ukončí
' 2 2 Le Quintrec, G.: Histoire 2de-. Nathan 2005, s. 176.
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[...]125

České učebnice se nevěnují predrevoluční situaci tak podrobně jako
učebnice

francouzské.

Považují

vypuknutí

revoluce

za

důsledek

dlouhodobějších tendencí popsaných a citovaných již výše. Pouze učebnice
Dějepis pro střední odborné školy autorů V. Čapka a J. Pátka uvádí
souvislost mezi neůrodou a vyhrocením sociálních vztahů krátce před
revolucí.
Opakující

se špatná

úroda od poloviny

osmdesátých

let a

katastrofální

nedostatek potravin v roce 1788 způsobily hlad. Zemí se potulovaly řady žebráků,
docházelo

к hladovým

vzpourám,

počet loupeží se zvýšil. Počítá se, že

mezi

potulujícími se bezdomovci uvízla během života až 1/5 celého národa. [...] S tíživou
životní situací velké části obyvatel kontrastovala a ostatní popuzovala

výstřednost

dvora a jeho oplývání penězi.126

Nejvýznamnějším mezníkem počátku revoluce je svolání generálních stavů
králem v květnu 1789, které mělo tíživou hospodářskou situaci vyřešit.
Francouzské i české učebnice se shodují na tom, že důvodem ke svolání
generálních stavů bylo překonat finanční krizi státu vypsáním nových daní.
Finanční tíseň donutila panovníka, aby po dlouhých desetiletích (poprvé od
roku 1614) svolal do Versailles

na květen 1789 generální

stavy -

stavovské

shromáždění, které mělo právo vypsat nové daně.127
Zhroucení státních financí ho však donutilo svolat generální stavy, které se od
doby Ludvíka XIV. nesešly

[...]"«

Když král Ludvík XVI. dal souhlas ke svolání generálních stavů [...],

netušil,

že tím otvírá cestu revolučním událostem. Spolu se svými rádci se domníval, že
tímto ústupkem získá od šlechty souhlas s návrhem na nový systém zdanění. Tento
nový systém předepisoval daňové povinnosti také šlechtě [...].129
126
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Venkovské bouře proti placení daní nebo proti šlechtickým právům a rebelie
řemeslníků bez práce nutí krále svolat generální stavy na 1. květen 1789 a povolat
opět do služby

Neckera.m

Francouzské i české učebnice se vyjadřují i к průběhu zasedání generálních
stavů. Z porovnání následujících citací je zřejmé, že francouzští autoři se
zabývají událostí podrobněji. České učebnice se nezmiňují o sporech kvůli
způsobu hlasování, nýbrž pouze konstatují vznik Národního shromáždění
jako důsledek absolutní vlády krále.
Po sporu ve vzrušené atmosféře vyhlásil třetí stav své shromáždění v červnu
roku 1789 za Národní shromáždění,

které má právo rozhodovat jménem

celého

národa.'31
Protože král nemínil

ustoupit z absolutního

způsobu

vlády, který

právě

finanční krizi prohluboval, prohlásili se zástupci třetího stavu 17. června 1789 za
Národní shromáždění s právem povolovat daně a vypracovat novou ústavu, neboť
zastupovali 96% veškerého francouzského

obyvatelstva,'32

Ve francouzských učebnicích je podrobněji vyobrazen průběh zasedání
stavů a vznik Národního shromáždění je vysvětlen jako reakce třetího stavu
na roztržku s králem kvůli způsobu volby.
8. srpna 1788 král kapituluje a svolává generální
voleb zástupců vyvolává roztržku mezi privilegovanými

stavy [...].

Organizace

bránícími tradice a těmi,

kdo chtějí hluboké reformy režimu. První žádají, aby se generální stavy ustanovily
jako v roce 1614. Druzí úspěšně požadují zdvojnásobení

zástupců třetího stavu.

Dále také chtějí zavést volbu podle osob, ale marně. Zakládají stranu

„patriotů",

kam se řadí liberální buržoazie a šlechta jako markýz La Fayette [...],
Mirabeau [...] či vévoda Orleánský, bratranec krále.133
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vikomt

Svolání generálních

stavil probudilo vlnu entuziasmu

a jistotu, že vyřeší

starosti království a uspokojí naděje každé sociální skupiny. [...] Jsou svolány, aby
vyřešily finanční krizi. [...] Necker zklame, když neřekne nic o proceduře

volby,

která tak zůstává oddělená podle stavů. Brzy vypukne konflikt mezi třetím stavem a
králem, podporovaným

privilegovanými.134

5. května 1789 se ve Versailles otevírá zasedání generálních stavů. Základní
otázkou je, zda se bude volit podle stavů nebo podle osob. Král,
privilegovaným,

nakloněný

vnucuje první možnost a trvá na tom, aby stavy volily odděleně.

Zástupci třetího stavu, kteří se pokládají za zástupce 96% obyvatel, provolávají 17.
června národní suverenitu a sebe Národním

shromážděním.135

Důležitou poznámkou také je, že ve většině francouzských učebnic je
otevření zasedání generálních stavů již považováno za počátek revoluce.
České učebnice vnímají jako počátek spíše pád Bastily.

Zajímavým pramenem pro studium stavu společnosti byly tzv. sešity
stížností, které sloužily všem Francouzům, aby vyjádřili své prosby i
stížnosti. Z českých učebnic se o nich zmiňuje pouze učebnice Dějiny
novověku od M. Hrocha:
Obyvatelé měst i vesnic se scházeli, aby se dohodli na svých stížnostech a
požadavcích. Tak se rodily tzv. sešity stížností, jichž tehdy došlo do Paříže několik
tisíc. Jejich obsah je dokladem toho, že celá Francie očekávala od generálních

stavů

zásadní změny.136
Všechny

studované

francouzské

učebnice

zdůrazňují

význam

sešitů

stížností a věnují jim mnohem více prostoru. Výkladový text je doplněn
ukázkami těchto sešitů stížností a některé učebnice předkládají v rámci části
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„dossier" i celý soubor různých dokumentů, se kterými student v průběhu
vyučovací hodiny pracuje.
Královský absolutismus
atmosféře

se zdá být и svého konce. Mezitím se v bouřlivé

organizují volby podle stavů. Všechny tři stavy, které se vyjadřují

v sešitech stížností, se liší svými požadavky na reformy.»7
Francouzi sepisují sešity stížností, jež mají jejich zástupci donést ke králi.
Sešity třetího stavu si stěžují na daňové zatížení a privilegia šlechty a vysokého
kléru. Odsuzují všechny formy absolutismu, ale většinou vyjadřují králi důvěru a
věří, že jim pomůže zbavit se starostí.138

Ze srovnání pohledu českých a francouzských učebnic na příčiny revoluce
lze shrnout, že z dlouhodobého hlediska se obě učebnice shodují na
hospodářských

(nedostatek

financí), sociálních

(nerovné

tři stavy) a

politických motivech (absolutismus), které vedly к úpadku absolutistické
vlády krále а к růstu nespokojenosti. Francouzské učebnice se věnují i
vyvrcholení

krize

těsně

před

vypuknutím

revoluce,

způsobené

nepříznivými přírodními podmínkami a neúrodou, která způsobila sociální
nepokoje. Zasedání generálních stavů, které mělo hospodářskou krizi řešit,
je zmíněno v obou učebnicích, nicméně francouzské se podrobněji věnují
sporu o způsob hlasování, který zde vypukl.
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8.2 Průběh revoluce

Francouzské i české učebnice charakterizují průběh revoluce vyváženým
způsobem.

Ve

francouzských

učebnicích je látka

strukturována

dle

chronologického vývoje, jako například v učebnici Histoire 2 kolektivu J.P.Laubyho: rok 1789, pád konštituční monarchie 1790-1792, republika
girondistů 1792-1793, republika hory 1793-1794, konzervativní republika
1794-1799. České učebnice dělí látku obdobně. Například učebnice Dějepis 3
od M. Hlavačky

uvádí podkapitoly:

Konec absolutismu

ve

Francii,

Konštituční monarchie ve Francii, Republika a jakobínská hrůzovláda,
Direktorium a konzulát.

8.2.1

Francie v revoluci (1789-1790)

Počátek revoluce chápou francouzské a české učebnice odlišně. Francouzské
učebnice jej vidí v zasedání generálních stavů, jak je již popsáno výše v části
o příčinách revoluce. Například učebnice Histoire 2 kolektivu G. Dorel-Ferre
označuje období od zasedání stavů do 9. července před pádem Bastily jako
„Poklidná buržoázni revoluce" (Révolution bourgeoise, pacifique), která
změnila vládní režim z absolutistického na konštituční: Ludvík XVI. ustupuje
a nařizuje privilegovaným

stavům, aby se připojili к třetími stavu. 9. července se

generální stavy mění na Ústavodárné národní shromáždění. Revoluce jurisdikce je
poklidně

skončena.

Třetí stav přeměnil

absolutní

monarchii

na

konštituční.m

Naproti tomu pro české učebnice je počátek revoluce až dobytí pařížského
vězení

-

absolutního

139

Bastily:

Dobytím

Bastily,

pařížského

režimu, a také ovládnutím

pařížské

státního

vězení,

symbolu

radnice a zřízením

ozbrojené
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občanské národní gardy pod vedením generála Maria Josepha La Fayetta

začala

největší revoluce v dějinách Francie.140

První fáze revoluce je ve francouzských učebnicích prezentována jako sled
jednotlivých zlomů a revolucí, nejdříve politických (červen-červenec 1789),
pak i sociálních ve jménu Deklarace práv člověka a občana (červenec-srpen
1789). Učebnice Histoire 2 od G. Quintreca dokonce používá termín tří
revolucí: revoluce poslanců, revoluce měst a revoluce venkova. České
učebnice se zaměřují především na nejvýznamnější události, tedy na
počátek revoluce - dobytí Bastily, zrušení feudalismu a prohlášení práv
člověka a občana.
Pojmem „revoluce poslanců" se ve francouzských učebnicích označují
události, kdy se poslanci třetího stavu prohlásili za Národní shromáždění a
jeho následná činnost. Revoluce měst a venkova, někdy zvaná též lidová
revoluce či revoluce lidu, se pak začíná dobytím Bastily.
5. května ve Versailles byla generálním

stavům předložena

к jednání

jen

záležitost daní. [...] Třetí stav a několik členů kléru se Sieyesem se 17. června
prohlásili Národním shromážděním a spustili tak revoluci v oblasti práva a zákona.
O tři dny později, 20. června, potvrdili svou suverenitu. Zdá se, že
bude nucen ustoupit před shromážděním zvaným „ústavodárné",

absolutismus

které se vyhlásilo

9. července. Strach z komplotu proti Shromáždění, vyvolaný přílivem

regimentů,

spustil 14. července krvavou lidovou revoluci, když byla dobyta Bastila,

symbol

panovníkovy svévůle. [...] Šlechta začíná emigrovat.'•»
Když cena chleba dosáhla vrcholu, lid povstává a uspíší revoluci. Ludvík pod
záminkou udržet pořádek svolává do Paříže jednotky a odvolává oblíbeného

ministra

Neckera. 14. července povstává pařížský lid. Dobývá symbol královské

svévůle,
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Bastilu. Jejím zničením a popravou královských úředníků je monarchie

znesvěcena.

[...] Dobytí Bastily symbolizuje získání svobody.'42
Druhá polovina léta 1789 je ve francouzských i českých učebnicích
charakterizována jako období strachu a drancování. Učebnice popisují
neklidnou situaci na venkově i ve městech a vysvětlují, že právě tato revolta
donutila

Ústavodárné

shromáždění

ke

zrušení

feudalismu

a přijetí

Deklarace občanských práv a svobod.
Strach z komplotu šlechticů pronásleduje od 20. července celý venkov. Sedláci
se ozbrojují proti případnému

ničení své úrody. „Velký strach" je také širokým

hnutím

a revolty proti feudální

venkovské

solidarity

nadvládě.

Ničena

jsou

šlechtická sídla i samoty. Na návrh liberálních šlechticů Shromáždění zrušilo během
noci ze 4. srpna feudální privilegia a práva, aby zklidnilo rozbouřené venkovany a
ochránilo majetky. Deklarace práv člověka a občana, přijatá 26. srpna,

potvrdila

konec společenského uspořádání starého režimu.'43
Venkované věřili, že generální stavy zruší daně. Postupem času se však začali
zneklidňovat a obávat šlechtického komplotu. Důsledkem vyvrcholení

ekonomické

krize vzrostl počet tuláků a strach z loupežníků, kteří ohrožovali úrodu. Tato doba
od 20. července do 4. srpna je známa pod pojmem „Velký strach". [...]

Venkované

se ozbrojují a ničí šlechtická sídla, aby si vymohli zrušení feudálních práv. Tato
revolta nutí Ústavodárné shromáždění odhlasovat zrušení feudálních výsad a práv
v noci 4. srpna 1789. Deklarace práv člověka a občana (26.8) zavádí nové principy a
vytváří novou společnost, prozatím bez zrušení otroctví.'44
Od jara 1789 dochází na mnoha místech Francie к prvním
vzpourám proti feudálům.

venkovským

Události 14. července v Paříži vyvolají „Velký strach".

Rolníci se obávají reakce šlechty vůči revoluci, a tak napadají jejich sídla a pálí
listiny potvrzující feudální práva [...]. Aristokraté a buržoazie užívající feudálních
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práv vyzývají národní gardu к nastolení pořádku. Tento oficiální vstup širokých
mas lidu do revoluce znepokojuje
zrušit část feudálních

a privilegií

nejmírnější revolucionáře.
[...].

Již oslabená

Rozhodnou se tedy

stavovská

definitivně zrušena o několik týdnů později provoláním Deklarace

společnost

je

[...].145

Živelná revoluční vlna se přesunula z Paříže na venkov, kde se nenávist
rolníků obrátila proti feudálním

vrchnostem. Ozbrojeni klacky a vidlemi

venkované zámky a spalovali záznamy s poddanskými povinnostmi.

přepadali

[...]

Národní

shromáždění se rozhodlo v noci ze 4. na 5. srpna 1789 po bouřlivé debatě vyhovět
rolnickým

požadavkům

a zrušilo

zvláštními

privilegia včetně šlechtického soudnictví. [...]

dekrety

poddanství

a

Dříve než byla ústava

šlechtická
konštituční

monarchie vypracována, došlo 26. srpna 1789 к odsouhlasení základních zásad této
ústavy v tzv. Deklaraci [...]

.ш

Učebnice Dějepis 3 autora M. Hlavačky oproti francouzským učebnicím
navíc dodává, že srpnovými

dekrety Národní shromáždění

následující osvícenské myšlenky: Místo vrchnostenských

zavedlo

dávek zavedlo placení

daní podle výše příjmů. O přístupu do úřadů neměla rozhodovat urozenost a peníze
[...], ale osobní schopnosti. Duchovenstvo se vzdalo desátků, města a cechy ztratily
četné výsady.w

Další odlišností této učebnice je, že udává jiné datum vzniku

Ústavodárného shromáždění než francouzské publikace. Konkrétně uvádí
srpen 1789, zatímco francouzští autoři se shodují na 9. červenci 1789.
Všechny francouzské a české učebnice předkládají к hlubšímu studiu
nejdůležitější dokument zrozený za revoluce - Deklaraci práv člověka a
občana. Francouzské učebnice ji uvádějí v rámci souboru dokumentů tzv.
dossier a vedou žáka ke studiu prostřednictví řady otázek, mezi nimiž se
často objevuje: Které články stanovují rovnost před zákonem, suverenitu
národa a svobodu názoru? Ve kterých oblastech je svoboda garantována?
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Kde jsou její limity? Které články se týkají majetkových poměrů? Co říká
deklarace o právu na vlastní majetek? Kdo má podle článku 6 právo působit
ve veřejných funkcích? Koho Deklarace práv člověka a občana opomíjí?

Poslední významnou událostí roku 1789 a zároveň symbolickým aktem
konce absolutismu je dle francouzských i některých českých učebnic
dějepisu

přestěhování

krále

z

Versailles

do

Paříže

pod

nátlakem

ozbrojeného davu žen.
Ludvík XVI. nepodepsal aplikační dekrety a ceny chleba zůstávají

vysoké.

Začátkem října se dovídá, že prý královské gardy pošlapaly trikoloru. Lid se obává
provokace. Zeny kráčejí do Versailles pro „pekaře, pekařku a malého učně". Ludvík
se podvoluje, podepisuje dekrety a souhlasí s přestěhováním se do Paříže

[...]148

Hlad lidu a liknavost krále vyvolaly poslední velké revoluční dny. 5. října
zaútočil ozbrojený průvod žen, následovaný národní gardou, na Shromáždění a poté
na Versailles.

Ludvík pod nátlakem podepisuje

srpnové

dekrety,

kde

souhlasí

s přestěhováním se do Tuilerií v Paříži. Opuštění Versailles značí konec dědičného
systému Ludvíka XIV. Od této doby se král i Shromáždění

nachází

uprostřed

pařížského lidu a jeden jak druhý se obávají jeho násilností.149
Král Ludvík XVI. se zdráhal přijmout rozhodnutí

[...] z noci ze 4. na 5.

srpna i Deklaraci práv člověka a občana. [...] Mezitím se zhoršila zásobovací situace
v Paříži a král začal povolávat do Versailles věrné pluky. [...] Vzrůstající

napětí

mezi dvorem na jedné straně a sněmovnou a pařížským lidem na straně druhé vedlo
začátkem října к tažení pařížských žen a členů národní gardy do Versailles. Lid
žádal levný chléb a podepsání srpnových zákonů. Dne 6. října dav pronikl do zámku
a donutil krále s rodinou, aby přesídlil do Paříže.15"
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Shrneme-li výše uvedené srovnání francouzských a českých učebnic, lze
říci, že ve výkladu učiva se neobjevují výrazné rozdíly. Odlišné je pouze
chápání počátku revoluce. Francouzské učebnice jej spatřují již v zasedání
generálních stavů, zatímco pro české učebnice je symbolickým počátkem
revoluce dobytí Bastily.

8.2.2 Konštituční monarchie

Francouzské i české učebnice se při výkladu o konštituční monarchii věnují
především významu nové ústavy, dále pak vztahem krále a národa a
zahraniční intervenci vojsk. Ústava království je uvedena a částečně
rozebrána ve všech učebnicích, českých i francouzských.
Během roku 1790 uváděli poslanci v život novou ústavu. Její definitivní text
byl schválen sice až v září 1791, ale Francie se již během „šťastného roku 1790"
stala konštituční monarchií, kde byla přísně oddělena moc zákonodárná, výkonná a
soudní. Dědičný král [...] zůstal v čele státu, ale zákony země tvořili poslanci.
Volební právo obdrželi jen bohatší občané [...]. Země byla decentralizována
rozdělena

na kraje zvané

departmenty

[...].

Systém

volby

se ujal

[...]
a

rovněž

v soudnictví a také v armádě [...]. Deklarace práv člověka a občana tvořila úvodní
část ústavy.

151

Diskuze o ústavě trvaly po celý rok a definitivní text byl schválen 3. září
1791. Podle této ústavy byla Francie monarchií, jejíž král měl přísahat

věrnost

ústavě. Mohl jmenovat ministry, ale ti byli odpovědni Národnímu shromáždění a
měli povinnost předkládat poslancům pravidelné zprávy o své činnosti. Král tedy
sice stál v čele výkonné moci, ale všechna podstatná rozhodnutí byla vázána na
souhlas zákonodárného sboru. [...].152
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Ústava, kterou král přijal s těžkým srdcem, dala vznik konštituční

monarchii

v září 1791. Král si udržel výkonnou moc a měl právo veta. Zákonodárná moc byla
vykonávána voleným

shromážděním.153

Ústava [...] oficiálně ustanovila konštituční monarchii. Byl aplikován princip
dělby

moci:

Zákonodárné

shromáždění

se 745 poslanci,

které

nemohlo

být

rozpuštěno králem, mělo zákonnou iniciativu. Odhlasovává dekrety, které král musí
potvrdit, aby se staly zákonem, a stejně tak státní rozpočet. Král [...] si uchovává
důležité funkce. Vybírá si ministry, kteří jsou pouze jemu zodpovědní, je vrchním
velitelem vojsk a smí odmítnout dekrety Shromáždění.154
Při pozorném porovnání citací výše si lze všimnout rozporné informace
mezi českou učebnicí Dějiny novověku M. Hrocha a francouzskou učebnicí
Histoire 2 od T. Gasniera.

Česká učebnice uvádí, že králem jmenovaní

ministři jsou zodpovědní shromáždění, zatímco podle francouzské učebnice
podléhají výlučně králi. Z výkladu české učebnice tedy vyplývá,

že

francouzský král nemá v konstitučním režimu téměř žádný politický vliv.
Naopak francouzská učebnice podtrhuje i přes zřejmé, ne však úplné,
omezení jeho moci v zákonodárné oblasti, oproti starému režimu, důležitost
funkce krále ve výkonné oblasti.
V

.

v •

t

České i francouzské učebnice si pri hodnocení ústavy všímají také aspektu,
který byl nahlížen u demokraticky smýšlejících občanů negativně, a to že
nezajišťovala volební právo všem občanům. Učebnice Histoire 2 od T.
Gasniera si dokonce všímá její rozpornosti s články Deklarace práv člověka
a občana.
Ústava
shromažďování,

zajišťovala

všem

základní

práva

-

svobodu

slova,

vlastnictví - ale omezovala jejich podíl na politickém

Právo volit poslance

měli jen majetní. Je pochopitelné,

Bourel, G., Chevallier, M.: Histoire 2de. Paris Hatier 2001, s. 174.
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že radikální

tisku,

rozhodování.
myšlenky

nacházely

ohlas právě v řadách pařížských

označovali jménem sansculoti

„pasivních

občanů", kteří se hrdě

[...].155

Navzdory vzývaným principům ústava odepřela politická práva ženám a třem
milionům „pasivních občanů"

[...].156

Ústava sice uznala suverenitu národa, ale zavedla také volební census. Právo
volit tedy bylo rezervováno pouze „aktivním občanům"

[...]. Ostatní

"pasivní

občané" se těšili pouze z občanských práv [...]. V rozporu s Deklarací práv člověka a
občana bylo zachování otroctví v koloniích.157

Dalším důležitým momentem ve vývoji konštituční monarchie, který
rozebírají některé české a všechny francouzské učebnice, je ekonomická
krize, která následovala po změně daňového systému, a její řešení
vyvlastněním církve. Jejím důsledkem byl totiž rozkol v duchovenstvu a
rozšíření okruhu nepřátel revoluce.
Po rozpadu feudálního

systému odvodu daní se stát ocitl na mizině. Staré

daně vybírány nebyly a nový daňový systém se teprve zaváděl. V této těžké krizi se
poslanci rozhodli vyvlastnit církev.158
Staré daně byly nahrazeny novými, které platili všichni: daní pozemkovou (z
půdy), daní z movitosti (stavba) a z obchodu. Nicméně závažnost finanční
dovedla Shromáždění ke znárodnění jmění církve а к její reorganizaci

situace

[...].159

Poslanci mínili splatit dluhy státu tím, že znárodní majetek církve. Byly tedy
emitovány kupóny, tzv. assignáty, které se proplácely z církevního majetku.16"
2. listopadu

1789 se Ústavodárné

shromáždění

rozhodlo dát к dispozici

celému národu majetek církve, největšího pozemkového vlastníka království.

Prodej

těchto „ statků národa" měl umožnit garanci nové měny - asignátu. 12. července
155
156
157
158
159
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1790 bylo odhlasováno Občanské ustanovení církve, které činilo z farářů a biskupů
funkcionáře státu [...].'"

Velký důraz je ve francouzských i českých učebnicích, na rozdíl od
anglických162,

kladen

také

na

politické

rozdělení

Zákonodárného

shromáždění, protože z něho se odvíjí další pokračování revoluce a je tedy
nutné znát jeho politické skupiny.
V říjnu 1791 se poprvé sešlo Zákonodárné národní shromáždění, v němž byli
stále ještě nejsilnější skupinou (díky volebnímu systému) stoupenci monarchie. Do
poslaneckých lavic dále zasedli girondini [...] a radikální jakobíni a cordelieři,163
Od října zasedalo v Paříži Zákonodárné národní shromáždění zvolené podle
zářijové ústavy. [...] Silnou menšinu tvořili mezi poslanci republikáni, kteří také
patřili k nejaktivnějším řečníkům. Umírněnější z nich dostali jméno girondini

[...],

radikálové přicházeli z klubu cordelierů a jakobínů.164
V září

1791 bylo

Ustavodárné

shromáždění

nahrazeno

Zákonodárným.

Poslanci se sdružovali podle svého názoru na krále. Feuillanté - přívrženci krále seděli na pravé straně shromáždění,
seděla demokratická

menšina.

stoupenci ústavy uprostřed. Na levé straně

Ta se vytvářela

v politických

klubech jako

byli

cordelieři či jakobíni.165
[...]

politické

Shromáždění
monarchisté

tendence

obsadili.

se odrážely

v uspořádání

Vpravo seděli aristokraté

místa, které

poslanci

nepřátelští

revoluci, ve středu

vázaní sice ke králově osobě, ovšem připravení

na změny, na levici
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vlastenci, kteří chtěli omezit královskou moc, jako La Fayette či Mirabeau. Prozatím
izolovaný Robespierre již obhajuje ideál republiky,166
Z předchozího výčtu citací lze pozorovat, že jednotlivé učebnice se liší
v označení politických skupin. Základní rozdíl spočívá v pojmenování
poslanců

levicového

křídla

sněmovny.

V českých

učebnicích

jsou

označováni jako radikálové, tedy lidé usilující o rychlé změny. Francouzské
učebnice používají označení demokraté nebo vlastenci.

Důležitou událostí pro vývoj revoluce a pro budoucí osud královské rodiny
je podle českých i francouzských učebnic neúspěšný pokus krále o útěk
z Francie. Jako důsledek vyvozují radikalizaci veřejného mínění a počátek
blížícího se pádu konštituční monarchie ve prospěch republiky.
Vnitřní politickou situaci ve Francii dále vyostrilo chování krále, který tajně
udržoval spojení se zahraničím. V červnu 1791 se král pokusil o útěk ze země. Byl
však v Lotrinsku zadržen, vrácen do Paříže a dočasně zbaven moci.

Radikálové

z klubu cordelierü žádali poprvé veřejně zřízení republiky, sesazení krále a rozšíření
volebního práva.167
Útěk krále 20. června 1791 a jeho zadržení ve Varennes odhalilo jeho dvojí
hru a dokonalo rozkol mezi demokraty a konštituční monarchií. Volání po republice
se umocňuje především v řadách sansculotů,16S

Následné propuknutí války mezi evropskými monarchy a revoluční Francií
je významnou událostí, která ovlivnila nejen dění ve Francii, ale i
mezinárodní vztahy.
Většina českých učebnic popisuje válku a její souvislosti obšírněji než
francouzské. Za upozornění stojí vysledovat v následujících citacích, komu
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podle jednotlivých učebnic vlastně Francie válku vyhlásila. Ironií osudu je,
že zrovna česká učebnice uvádí chybně císaře Františka I. místo Františka II.
(který se prvním rakouským císařem stal až za vlády Napoleona I.).
V srpnu
společném

postupu

revoluční
formálně

1791 se dohodly

Francií

Rakousko,

proti revoluční
a evropskými

válku císaři Františkovi

dezercí generálů a nezkušeností

Prusko a další německé

Francii.

knížaty

státy na

[...]

V dubnu

1792 válka

skutečně

vypukla.

Francie

I. a jeho spojencům. [...] Porážky
dobrovolníků

mezi

vyhlásila
způsobené

opětovně zvýšily napětí v Paříži.

Přívrženci republiky svrhli 10. srpna 1792 městskou správu [...] a zaútočili na
královský palác, protože podezírali krále ze zrady. Král byl zajat a uvězněn.169
V dubnu

1792 získali

převahu

přívrženci

války.

Většinou

hlasů

bylo

rozhodnuto o vyhlášení války Františkovi II. Když v létě proběhly první vojenské
intervence, ukázalo se, že francouzská

armáda je skutečně ve špatném stavu. Navíc

byla její bojová síla oslabena zradou řady velitelů. [...] V zemi zavládl krajní neklid
[...]. V diskusních klubech se ozývali především sansculoti a označovali krále za
zrádce. [...] Do této vzrušené atmosféry zasáhl neblaze koncem července
intervenčních
zemí, jestli

velitel

vojsk vévoda z Brunšviku, jenž vyhrožoval Paříži, že ji srovná se
královi někdo ublíží. To považovali

pařížští

radikálové

za důkaz

vlastizrádného spojení krále s nepřítelem vlasti. [...] Král byl i s rodinou zajat. [...]
Ohrožení Paříže bylo zažehnáno až 20. září, kdy v bitvě и Valmy [...].)7°
Revoluce

vzbudila

samozřejmě

nepříznivou

odezvu

и cizích

monarchů.

V srpnu 1791 se císař Leopold II. a pruský král Fridrich Vilém II. dohodli na
společném postupu proti revoluční Francii.171
Konflikt mezi shromážděním
poslanci

vyhlásili

a králem vyústil ve válku. 20. dubna 1792

válku rakouskému

císařství.

Ludvík XVI. doufal v porážku

revoluce a poslanci ho chtěli donutit, aby se oficiálně vyjádřil, ke které straně patří.
lb9
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Ekonomické problémy a vojenské porážky rozpoutaly bouřlivé klima.

Sansculoti,

podpoření jakobíny, se zmocnili moci v Paříži. 10. srpna 1792 je palác v Tuileriích
útokem dobyt. Pod tlakem revolučních sil poslanci odhlasují sesazení krále a jeho
zatčení.172
20. dubna 1792 Francie vyhlásila válku králi českému a uherskému,
Františkovi II., synovci královny Marie-Antoinetty.

císaři

Pohroma přichází velmi rychle

- Francie je obsazena.173
Francouzské učebnice se postupem nepřátelských vojsk nijak podrobně
nezabývají. Pouze učebnice autora L. Bourquina Histoire 2 se věnuje popisu
války a zaměřuje se na vítězné bitvy Francouzů.
20. září 1792 francouzské

jednotky

dosáhly velkého vítězství u Valmy a

odrazily tak hrozbu zničení pruskými oddíly. 6. listopadu francouzský

generál

Dumouriez vyhrál bitvu u Jemmapes, která Francouzům otevřela cestu na Belgii a
к levému břehu Rýna.174

Obecně lze říci, že ve francouzských a českých učebnicích jsou události
období konštituční monarchie popisovány a hodnoceny stejně. Velká
pozornost je věnována nové ústavě, která ustanovila nový režim a zavedla
dělbu moci, ale zároveň nesplňovala demokratická kritéria, neboť volební
právo nebylo poskytnuto všem občanům. Rozložení politických skupin v
Zákonodárném

shromáždění

je

také

pozorně

ilustrováno

oběma

učebnicemi. Rozdíl mezi nimi spočívá pouze v pojmenování: francouzské
učebnice používají pro levicové politiky pojem demokraté, zatímco české
učebnice radikálové. Neúspěšný pokus krále o útěk je oběma učebnicemi
hodnocen jako zlom a počátek zániku monarchie. Porážky revolučních
vojsk s protifrancouzskou koalicí jsou v obou učebnicích prezentovány jako

172
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události, které uvrhnou zemi do zmatků a krize a vyvrcholí uvězněním
krále a prohlášením republiky. Popisu mezinárodní situace se české
učebnice věnují podrobněji než francouzské.

8.2.3

Republika a jakobínská hrůzovláda

Období republiky je v českých i francouzských učebnicích charakterizováno
politickým soupeřením girondistů a hory v novém shromáždění,

tzv.

Konventu, které vyvrcholilo odsouzením krále na smrt. Dalším prvkem
výkladu je zmínka o rozšíření řady nepřátel republiky, jak v zahraničí, tak
na území Francie. Velký význam se klade roajalistickému povstání ve
Vendée, které je vzhledem ke svému rozsahu označováno za iniciátora
občanské války. Republikánské principy jsou nakonec nahrazeny vládou
teroru jakobínů, který popisují oba typy učebnic podobně.
Příčinou pádu konštituční monarchie a nastolení republiky je podle
francouzských učebnic neúspěch na bitevním poli a hospodářské problémy.
Monarchie padla v souvislosti s vojenskými porážkami a ekonomickou

krizí.

20. září 1792 byla provolána republika. Nové Ústavodárné shromáždění je zvoleno
ve všeobecných

Důležité

volbách.175

místo

zaujímá

v českých

i francouzských

učebnicích

nové

shromáždění Konvent a jeho politická seskupení. Jeho rozdělení

na

pravicové girondiny, levicovou horu a neurčité „bahno" popisují všechny
učebnice.
Na prvním zasedání 21. září 1792 poslanci Konventu zrušili monarchii a
vyhlásili republiku. V novém shromáždění měli největší vliv girondini. Mocný hlas
měli ovšem také jakobíni a cordelieři, jimž se říkalo hora, protože zasedali v horních
175
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lavicích sněmovního sálu. Polovina zákonodárců byla názorově nevyhraněná, těm se
pak hanlivě říkalo bahno.176
Nejsilnější skupinou Konventu byli girondini, ale významné pozice tam také
získali jakobíni a cordelieři, kteří zasedali v horní části sněmovny, a dostali proto
přezdívku „hora". Polovinu poslanců tvořili politicky nevyhranění poslanci, jimž se
hanlivě přezdívalo „bahno".177
Od 22. září 1792 zasedá nové shromáždění, nazvané Konvent. Je rozděleno na
tři skupiny.

Vpravo sedí girondini (staří Brissetovci), vyděšení z masakrů v září

1792, kteří chtějí zarazit násilnosti sansculotů. Nalevo se seskupují poslanci hory,
bránící nejlidovější republiku. Mezi ní se nachází Marat, Danton a

Robespierre.

Uprostřed sedí poslanci „bahna", kteří tvoří většinu a jejichž souhlas je nutný pro
vládnutí.178

Politické soupeření jednotlivých mocenských skupin na půdě Konventu má
dalekosáhlé důsledky. Hlasování o osudu krále je snad nej významnějším
projevem vyhraněných názorů pravice a levice v Konventu. Rozhodnutí o
popravě krále je důležitým mezníkem republiky. Umírněnější poslanci
girondinů jsou poprvé přehlasováni radikálnější částí Konventu, navíc v tak
podstatné záležitosti. Tuto skutečnost podtrhují jak české, tak francouzské
učebnice dějepisu.
Král byl obviněn

z velezrady

a nejtěsnější

většinou

hlasů poslán

popraviště. Jakobínští radikálové poprvé v Konventu zvítězili nad girondiny.

na
Král

byl 21. ledna 1793 na náměstí Revoluce veřejně sťat gilotinou.179
Zápas o převahu

v Konventu

se vyhrotil v diskusi o osudu krále.

navrhovala, aby král byl souzen jako velezrádný "občan Kapet", zatímco

Hora

girondini

Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F., Kudrys, M.: Dějepis, české a světové dějiny. Praha
2002, s.134.
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usilovali o umírněné řešení. [...] V bojovném hlasování nakonec Konvent rozhodl
nejtěsnější většinou pro rozsudek smrti nad králem.1811
Proti vůlí girondistů Konvent odhlasoval smrt krále, který je 21. ledna 1793
gilotinován.m
Girondísté chtějí zamezit procesu s králem, ale to se ukáže jako nemožné, když
je nalezen důkaz jeho zrady - korespondence se zahraničními

panovníky. Král je

souzen, uznán vinným, odsouzen к smrti a 21. ledna 1793 gilotinován.
hory následně hanobí přístup girondistů a podezírají je, že chtěli krále

Poslanci

chránit.m

Důsledky popravy krále jsou také naprosto shodně formulovány v českých i
francouzských učebnicích. Obě z ní vyvozují rozšíření okruhu aktivních
nepřátel v zahraničí i uvnitř země, připojení dalších států do války proti
Francii a rozpoutání občanské války.
Poprava krále nezůstala bez odezvy. Francouzské republice vypověděly válku
další evropské státy, mezi nimi také Velká Británie, Holandsko a Španělsko. Vítězný
postup

francouzských

nemilosrdná

občanská

armád
válka

byl

zastaven.

mezi přívrženci

Na
krále

východě

Francie

(roajalisty)

republiky. Vzpoury proti republikánské Paříži se množily [...].

a

vypukla
přívrženci

m

Poprava krále [...] zhoršila mezinárodní postavení Francie. Do války proti ní
vstoupila

Velká Británie, Španělsko

i severní Nizozemí.

Zkomplikovala

situace uvnitř Francie. V řadě provincií vypukly nepokoje, z nichž

se také

nejvýznamnější

bylo povstání rolníků ve Vendée [...].184
Odsouzení krále na smrt vyvolalo okamžitě dvojí reakci; protivníci revoluce se
vzpírají proti ústavě. Vnější odpůrci - evropští monarchové - se semkli do koalice,
která na jaře 1793 ohrozila Francii. Konvent se rozhodl vyslat proti ní 300 000
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mužů. Uvnitř Francie, и Vendée, propukla občanská válka, protože zdejší obyvatelé,
převážné katolíci a roajalisté, byli otřeseni popravou krále. Muži odmítli odejít do
války.185
Válka, vymožená girondiny a odhlasovaná většinou poslanců, byla neúspěšná.
V březnu 1793 nejdříve povstala tří set tisícová masa lidí, a ta vyvolala

povstání

venkovanů okolí Vendée, kteří se tak připojili k roajalistické kontrarevoluci.

To je

počátek války и Vendée.186
Poprava krále vedla ke vstupu nových států do války proti Francii, hlavně
Velké Británie. Tato první koalice přinesla v březnu 1793 vítězství u Neerwinden.
Ve

stejnou

dobu

přešel

francouzský

generál

Dumouriez

к nepříteli

(což

zdiskreditovalo jeho přátele girondisty) a hranice jsou opět v ohrožení. Na jaře 1793
povstává Vendée, což znamená otevření nové fronty, tentokrát ve
vnitrozemí.

Těmto problémům

francouzském

má čelit v dubnu 1793 zřízený Výbor

veřejného

blaha.187

Rozdílný pohled mají francouzské a české učebnice na příčiny svržení vlády
girondinü a uchopení moci jakobíny. Většina francouzských

učebnic,

podobně jako anglické188, vysvětluje politický převrat a následný nástup
jakobínů k moci v souvislosti s neúspěchem Francouzů na válečném poli a
vnitřními sociálními nepokoji, především povstáním ve Vendée, za které
byli hnáni lidem к odpovědnosti poslanci girondinů.
Pod tlakem lidu girondini přijali výjimečná opatření a zavedli revoluční soud
a Výbor veřejného blaha, který nahradil ministry. Nahromadění vojenských
a povstání

ve Vendée zneklidnilo

pařížský

lid, který z toho činil

porážek

zodpovědné

girondisty. 2. června 1793 sansculoti obklíčili Konvent a dosáhli zatčení poslanců
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girondinů, kteří pak byli popraveni. Shromáždění zvolené ve všeobecných

volbách

podlehlo tlaku lidu.139
2. června 1793 sansculoti obsadili Konvent a vyžadovali vyloučení

poslanců

girondy, kteří byli podle nich příliš umírnění. Jejich zásah umožnil triumf hory

České učebnice a francouzská učebnice Histoire 2 od J.-M. Lambina mají
odlišný pohled na příčiny pádu girondinů. České učebnice se sice zmiňují o
neúspěchu francouzské armády ve válce, ale převrat vysvětlují na mocenské
rovině jako důsledek sporu v Konventu mezi politickými zájmy jakobínů a
girondinů.
Čím častěji docházely zprávy o vojenských neúspěších na frontě v Belgii i
v Porýní, tím více rostlo napětí mezi vládnoucími gírondiny a poslanci hory. Nový
výbor Konventu byl pověřen dohledem na opatření vlády a dostal název Výbor
veřejného blaha. Napětí vyvrcholilo, když v květnu dala vláda zatknout některé své
radikální kritiky. [...] Oblehli [Pařížané] Konvent a přinutili poslance, aby dali
souhlas к zatčení předních girondinských politiků. Tak se dne 2. června
převrat, jímž se v Konventu dostala k moci hora

uskutečnil

[...]."'

V pařížském Konventu se v první polovině roku 1793 rozhořel naplno spor
mezi gírondiny
podnikatelů
soukromého

a jakobíny.

z departmentů,

Girondiní,
usilovali

kteří zastupovali
o

hospodářskou

zájmy obchodníků
svobodu

majetku. Jakobíni, kteří měli podporu pařížské

a

a

ochranu

radnice a často se

neváhali opřít o lůzu z ulice, byli ochotni vyslyšet hlasy po pevných cenách potravin
a zdanění boháčů. Rozhodnutí o tom, kdo ovládne Konvent, padlo v červnu 1793,
kdy 29 nejznámějších girondinů bylo zatčeno národní gardou, okamžitě
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odsouzeno

a popraveno.

[...]

Parlamentní

způsob

vlády

několika

politickými

stranami

vystřídala diktatura jakobínů.192
Měření sil mezi politickými skupinami

vyústilo v Paříži v krizi. V dubnu

vznikl na půdě Konventu Výbor veřejného blaha, který měl dohlížet na opatření
vlády. V červnu 1793 získali po sporech v parlamentu

rozhodující moc jakobíni.

Celkem 29 nejznámějších girondinů bylo zatčeno a popraveno. Začala

jakobínská

diktatura.193
Francouzská učebnice Historie 2 od J.-M. Lambina uvádí jako důvod pádu
girondistů jejich spolčení s venkovany proti pařížskému lidu: Girondini se
marně snaží nechat odsoudit jednoho
sansculotům,

novináře hory, který je příliš

nakloněn

Marata. Proto vzývají umírněné venkovany proti revoluční

Pařížští sansculoti

Paříži.

však ve dnech 31.5 až 2.6. 1793 obklíčí Konvent a donutí

poslance zatknout vůdce girondinů.194

Zavedení revolučního teroru je vysvětlováno ve francouzských i českých
učebnicích dějepisu jako nutnost, vycházející z naprosto

bezvýchodné

situace tehdejší doby. Vzhledem к ohrožení nepřítelem prakticky v každém
koutě Francie je zaveden režim teroru, který má za cíl vypořádat se
s nepřáteli republiky. Za jeho organizátora je považován Robespierre. Jako
záminku zahájení politiky teroru české učebnice uvádějí vraždu J. P.
Marata.
V září 1793 byl úkladné zavražděn jeden z hlavních představitelů

jakobínské

diktatury Jean Paul Marat. Jeho smrt se stala záminkou к zahájení všeobecného boje
proti nepřátelům

revoluce. Začala jakobínská

hrůzovláda,

která se

vyznačovala

systematickou likvidací všech skutečných i domnělých nepřátel revoluce.195
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Snaha jakobínů
radikálního
veřejného

vyrovnat

revolucionáře

se s vnitřním

nepřítelem

Jean Paul Marata v červenci

blaha se dostal Maxmilián

Robespierre

vzrostla

po

vraždě

1793. Do čela

Výboru

a Výbor začal

uskutečňovat

politiku revolučního teroru. Zákon o podezřelých umožňoval vypořádat se rychle a
nesmlouvavě se skutečnými i domnělými nepřáteli republiky.196

Francouzský výklad vraždu J. P. Marata spojuje spádem
(viz.výše).

Příčiny

vyhlášení

politiky

teroru

a

girondinů

pronásledování

jsou

spatřovány ve všeobecné krizi a všudypřítomném ohrožení republiky.
Tento Výbor [veřejného blaha] kontroluje názory pomocí Výboru
bezpečnosti.

[...] Kontrarevolucionáři

jsou pronásledování.

veřejné

V září 1793 je přijat

zákon o podezřelých, který opravňuje zatknout každého. Teror se dostává na denní
pořádek. Revoluční soudy posílají tisíce lidí pod gilotinu.197
Spojenectví hory a lidového hnutí vedla ke zřízení vlády „Veřejného

blaha".

Politika teroru měla za cíl porazit vnitřního i vnějšího nepřítele revoluce a uspokojit
požadavky

sansculotů.

Výbor

veřejného

blaha,

kontrolovaný

soustředil ve svých rukou veškerou moc a přijal výjimečná opatření
V důsledku všeobecné
veřejného

blaha [...].

podezřelých",

Robespierrem,
[...].í9S

krize Konvent svěří od března 1793 vládu

Výbor vyhlásí teror a přijme

Výboru

17. září 1793 „zákon

aby mohl zadržet „všechny nepřátele svobody".

Výbor

o

všeobecné

bezpečnosti je pověřen zatknout všechny podezřelé [...] Tisíce lidí jsou zatýkány po
celé Francii. [...]

Celkové údaje teroru jsou závažné: kolem 17 000

odsouzení

к smrti, 200 000 obětí občanské války (z toho 130 000 z Vendée).199
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Jediná francouzská učebnice Histoire 2 autora L. Bourquina popisuje
podrobněji šíření povstání a obsazování Francie intervenčními vojsky, a tím
naznačuje míru možných nepřátel v zemi, proti kterým teror bojoval.
Republika je ohrožována zevnitř i zvnějšku. Kromě protirevolučních

povstání

ve Vendée a v Bretagni dochází í к revoltě proti zatčení girondistů, která podněcuje
povstání na jihovýchodě,

v Bordelais a v Normandii. Navíc je Francie

ze všech stran: Španělé obsazují Perpignan,

Prusové

Toulon a Rakušané Alsasko. Lid volá po mimořádných

obsazována

Valenciennes,
opatřeních.

Angličané
[...]

osobní

svoboda je zrušena a 5. září 1793 je ustanoven režim teroru [...]200

České i francouzské učebnice zdůrazňují, že politika teroru se nevyhnula
ani náboženskému životu Francouzů. Tento náboženský teror je zde chápán
jako výraz Robespierrovi moci, který usiluje o vymýcení

tradičního

křesťanství a zavedení nového kultu Nejvyšší bytosti. Právě v této době také
došlo ke zrušení církevního kalendáře, který byl nahrazen kalendářem
revolučním.
Během jakobínské diktatury došlo i к pokusu o odstranění křesťanství.
Dosavadní

bohoslužby

nahradil osvícený kult Nejvyšší

[...]

bytosti, к jejíž poctě se

konaly velké lidové slavnosti svobody. [...]2OT
Byl zrušen dosavadní církevní kalendář a přijat nový revoluční

kalendář,

v němž týdny vystřídaly dekády, změněny byly názvy měsíců a roky se nepočítaly
od narození Ježíše Krista, nýbrž od založení republiky.2"2
Robespierre

používá teror jako prostředek

moci. Zároveň se snaží

vnutit

občanskou morálku, založenou na revolučním náboženství a vládě ctnosti203
Teror se týkal také náboženství: procesí jsou zakázána a kostely uzavřeny.2"4

200
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Oba typy učebnic však nezapomínají ani na pozitivní aspekty jakobínske
vlády, které se snaží zrovnoprávnit obyvatelstvo a pomoci i těm nejnižším
vrstvám. Mezi ně patří vytvoření nové demokratické ústavy, která však
měla být uvedena v praxi až po skončení války. Snažili se také řešit
hospodářskou situaci zavedením jednotných cen, pevného kurzu peněz a
zabránit spekulacím a lichvě. Reformy byly provedeny i v armádě.
Tíživou

hospodářskou

situaci

řešili

jakobíni

stanovením

nejvyšších

přípustných cen základního zboží, především potravin, a také určením

nejvyšších

přípustných mezd. [...] Byl také zaveden pevný kurs papírových peněz [...].20S
Úspěchem jakobínské diktatury byla výměna armádních velitelů za mladé a
režimu oddané důstojníky, zrychlení výroby zbraní a zlepšení zásobování.2"6
Revoluční
zásobování

trhů,

vláda

zvládne

kontrola

situaci

cen

a zavede

a platů,

pomoc

sociální
chudým,

opatření:

zajištění

zrušení

otroctví

v koloniích.2"7
21. června 1793 je přijata demokratická

ústava, ale její použití v praxi je

odložena až do mírového období. Je zavedena centralizovaná vláda, řízená Výborem
veřejného blaha a volená každý měsíc Konventem.2"8

Příčiny

pádu

Robespierra

a

s ním

konce

teroru

jsou

chápany

ve

francouzských a českých učebnicích odlišně. Francouzské, stejně jako
anglické učebnice209, uvádějí souvislost mezi úspěchy francouzského vojska
ve válce a celkovým zklidněním situace v zemi, a z toho vyplývající
nepotřebností vládnout pomocí teroru.
204
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Na konci roku 1793 se situace uklidnila. Povstání federalistů а и Vendée jsou
potlačena,

hranice zachráněny.

Vojenská vítězství postupně oddalují ohrožení a

teror se stává nepotřebným. Robespierre a jeho stoupenci jsou zadrženi a popraveni
na příkaz Konventu 9. thermídoru (27. července 1794).m>
Naopak české učebnice a francouzská učebnice Histoire 2 od J.-M. Lambina
považují za příčinu konce jakobínské diktatury a pádu

Robespierra

neoblíbenou politiku teroru, která způsobila v Konventu vznik opozice, jíž
se nakonec podařilo Robespierrovu krutovládu svrhnout.
Proti Výboru veřejného blaha se v Konventu

utvořila opozice, která 27.

července 1794 prosadila zatčení Robespierra a jeho spolupracovníků.
způsoben také tím, že nechal popravit své naprosto nejbližší

Jeho pád byl

spolupracovníky.2U

Země i lidé byli neustálým revolučním terorem vyčerpáni.

Většina občanů

toužila po klidu a pořádku. Když Robespierre chystal v červenci 1794 další vlnu
zatýkání a poprav, sjednotili se jeho odpůrci v Konventu a odhlasovali jeho zatčení.
Dne 27. července byl Robespierre [...] popraven

gilotinou212

Bylo logické, že zároveň rostly také rozpory mezi členy Výboru
blaha i rozpory a strach mezi poslanci Konventu.

veřejného

[...] Když zjistil [Robespierre!, že

někteří z jeho přívrženců využili teroru к nezákonné zvůli a obohacování, hodlal i je
pohnat к zodpovědnosti.

Ti však připravili proti němu v Konventu spiknutí, které

ho 26. července svrhlo. [...] Posledním opatřením revolučního teroru byla poprava
Robespierra

[...].2,3

Nakonec se Konvent obrátil proti samotnému Robespierrovi a vydal ho s jeho
21 přívrženci

katovi. 27. července 1794 byl popraven za volání davu: „Ať žije

republika, pryč s tyranem!" Tím revoluce skončila.214
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Robespierre

neustále zesiluje velký teror. Obvinění jsou během

procesu

zbaveni advokáta. Během 46 dnů je posláno pod gilotinu 1 300 vězňů. 26. července
1794 hrozí čistkou zrádců a zkorumpovaných
strachující

se poslanci

a svolají

zasedání

v Konventu.

Konventu:

V noci se sejdou

je rozhodnuto

sesadit

„Nepodplatitelněho".215

Shrnutím zjištěných poznatků o období republiky a jakobínskeho teroru lze
konstatovat, že francouzské a české učebnice považují za stěžejní události
francouzské revoluce stejné události. Shodně popisují rozložení politických
sil v Konventu a význam odsouzení a popravy krále, která vedla к nárůstu
vnitřních i vnějších nepřátel republiky. Také vláda teroru je pro obě
učebnice důsledkem nutného vypořádání se se všeobecnou krizí a nepřáteli
republiky. Náboženský teror i některé pozitivní aspekty vlády teroru jsou
rovněž podobně popsány ve francouzských i českých učebnicích. Rozdílný
pohled mají na příčiny pádu girondinů i na svržení Robespierra a jeho
vládu teroru. Francouzští autoři spojují obě politické změny jako průvodní
jev událostí na bitevním poli: odstranění girondinů souvisí s neúspěchy
francouzských vojsk ve válce a zhoršením sociální situace ve Francii, konec
jakobínského teroru je naopak spojován s vojanskými úspěchy a tudíž
nepotřebností tak intenzivně pronásledovat nepřítele. V českých učebnicích
jsou obě události vysvětlovány na pozadí politického bitevního pole
v Konventu. Střety za prosazení odlišných zájmů, které

zastupovaly

girondini a jakobíny, se vyostřily a lidmi neoblíbení girondini byly zatčeni a
odstraněni silnějšími jakobíny, kteří měli podporu lidu. Pád Robespierra je
také spojováván se situací v Konventu, kde se proti němu utvořila opozice,
která ho nechala svrhnout.

2

'5 Lambin, J.-M.: Histoire 2. Paris Hachette 2001, s.188.
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8.2.4

Direktorium

Úspěchu thermidoru a vládě direktoria je v českých učebnicích poskytnuto
mnohem více prostoru než ve francouzských. České učebnice zároveň
akcentují jiné aspekty režimu než francouzské učebnice, což je zjevné i ze
strukturování tématu. Ve francouzských učebnicích se výklad zaměřuje na
republiku

thermidoriánů

(1794-5) charakteristickou

zrušením

institucí

teroru, ekonomickou krizí, bílým terorem a potlačením hnutí sansculotů.
Dalším významným momentem, který rodí režim direktoria, je zavedení
nové ústavy. Posledním bodem je charakteristika období vlády direktoria
jako režimu ohroženého opozicí zprava i zleva. Význam armády a
zahraniční události jsou v některých francouzských učebnicích naprosto
opomenuty. Naopak čeští autoři si uvědomují vzrůstající moc vojska a jejich
generálů, především mladého Napoleona, již od událostí thermidoru až
к vojenskému převratu 18. brumairu. Proto líčí úspěchy zahraniční politiky
direktoria, události bitev a vojenských

tažení. Neopomíjejí však

ani

hospodářský a sociální vývoj období 1794 -1799, ani význam nové ústavy.

České učebnice se shodují na faktu, že za svůj úspěch thermidoriáni vděčí
také francouzské armádě, která zaznamenala řadu vítězství na frontě. Díky
těmto úspěchům došlo к uklidnění v zemi, která již nepotřebovala vládu
teroru a vznikly tak příhodné podmínky pro svržení Robespierra.
Úspěch thermidoru byl umožněn také tím, že právě v době, kdy
jakobínsky

teror, dosáhla francouzská

vojska

na všech frontách

vyvrcholil

významných

úspěchů. Po bitvě u Fleurus v červnu 1794 postoupila revoluční vojska znovu na
území Belgie a do Porýní. Tyto úspěchy pokračovaly

také během roku 1795, kdy

dokonce Prusko uzavřelo Francií separátní mír. Roku 1796 pak vpadla jižní armáda
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pod velením mladého generála Napoleona Bonaparta do Itálie v sérii

triumfálních

vítězství zahájila tažení na jih poloostrova,216
К vnitřnímu uklidnění přispěla i četná vítězství francouzské
armády nad interventy. Během roku 1796 obsadilo francouzské

republikánské

vojsko podstatnou

část severní Itálie a území na levém břehu Rýna (včetně Švýcarska,

Jižního

Nizozemí a Holandska) a donutilo Rakousko a Prusko к uzavření míru.217

Francouzské

učebnice

popisují

vládu

direktoria

především

ve vnitropolitické rovině a zaměřují se na změny, které přinesla nová
ústava. Její články jsou studovány jako doplněk к výkladovému textu.
Některé učebnice vyzdvihují také utvoření školské reformy.
Poslanci, kteří organizovali pád Robespierra jsou nazýváni

thermidoriány.

Chtějí uchovat republikánský režim, ale vrátit se к principům roku 1789 a znovu
zavést volební census. V září 1795 Konvent přijal novou ústavu. Chce tak zabránit
zavedení

jediného

Zákonodárná

shromáždění

moc je svěřena

a diktatury

jedince,

dvěma shromážděními

a zavést

dělbu

moci.

nazvanými

Rada

(Rada

starších a Rada pěti set), výkonná moc je v rukou pěti direktorii. Tento režim se
nazývá direktorium. Jako reakci na suverenitu lidu a všeobecné volby zavedl velmi
úzký volební census. Volit mohlo pouze 30 000 pozemkových

vlastníků.213

Thermidoriáni chtějí chránit republiku před jakoukoliv formou diktatury. 22.
srpna 1795 je veřejně vyhlášena
organizovat

Francii zrozenou

Ústava roku III. [...] Nový režim se snaží

z revoluce a hlavní zájem směřuje ke

vzdělání.

V každém departmentu se zakládají „střední školy" pro mládež od 12-18 let. Za
účelem modernizace

vyššího vzdělání je vytvořena

Polytechnická

normale supérieure.

[...] Reformy však nezlepší běžný život Francouzů

Direktorium je tedy režim nepopulární.219
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škola a École
[...].

Nová ústava přijatá v srpnu 1795 dala vznik direktoriu. Zákonodárná moc je
sdílena dvěma komorami, Radou pěti set a Radou starších. Výkonná moc je v rukou
pěti direktorů. Rozdělení moci má zamezit diktatuře jednoho shromáždění

nebo

jednoho člověka. [...] Je zaveden volební census.220

v

České učebnice se věnují ústavě ve stejné míře jako francouzské a
informačně jsou téměř identické.
V roce 1795 byla schválena nová ústava, která zachovávala
státní formu,

ale značně omezovala

republikánskou

práva méně majetných občanů. K moci se

dostaly nové majetné vrstvy z řad buržoasie. [...] Volební právo bylo opět závislé na
výši majetku. Výkonná moc přešla do rukou pětičlenného

direktoria [...].

Nová

ústava byla předložena lidovému hlasování, které ji schválilo.221
Thermídoríáni celkem snadno prosadili nové politické uspořádání Francie, jak
to bylo vyjádřeno v ústavě z roku 1795. Podle této ústavy byla sice

zachována

republika, ale občanská práva byla omezena [...].222
České i francouzské učebnice popisují vládu direktoria jako velmi křehkou,
neboť je neustále napadána pravicovými a levicovými pokusy o převrat.
Jako příklad nespokojenosti se sociální politikou státu je uvedeno tzv.
Spiknutí rovných, kterým povstalci pod vedením G. Babeufa chtěli zrušit
osobní vlastnictví.
Levice pod vedením

Graccha Babeufa organizuje

povstání,

tzv.

Spiknutí

rovných, kterým chce zrušit soukromé vlastnictví a zavést kolektivní režim. Babeuf
je popraven v roce 1797. Roajalistická pravice chce zavést konštituční

220
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monarchii.223

Spiknutí zvláštního typu je zorganizoval

roku 1796 Gracchus Babeuf. Se

svými stoupenci chce uskutečnit sociální rovnost tím, že zruší osobní vlastnictví a
zavede zemědělský

komunismus.224

Skupina jakobínů došla к náhledu, že sociální problém nelze řešit důslednou
demokracií

a sociální politikou

vlastnictví

a v rovnostářském

státu. Východisko

viděli v zavedení

rozdělení národního důchodu.

společného

Hlavním

tvůrcem

tohoto rovnostářského komunismu byl Gracchus Babeuf jenž se pokusil své ideály
uskutečnit roku 1796 cestou státního převratu.225

v

České učebnice vyváženě charakterizují vládu direktoria jak vnitropoliticky,
tak jeho zahraniční politiku, které se francouzské učebnice téměř vůbec
nevěnují. Úspěchy vojenských výprav do Itálie a Porýní zvyšovaly prestiž
tohoto slabého politického režimu.
Vláda direktoria byla úspěšná především ve své zahraniční
úspěchů v Itálii pronikla francouzská
republiky"

bylo proměněno

politice.

Vedle

vojska také za Rýn do říše. V „sesterské

Švýcarsko

(pod názvem

Helvetská

republika)

a

Nizozemí (Batávská republika). Posledním nebezpečných nepřítelem zůstala Velká
Británie. Direktorium se ji pokusilo poškodit tím, že vyslalo expediční sbor pod
vedením Napoleonovým na jaře 1798 do Egypta. [...].226
V březnu se stal Bonaparte vrchním velitelem francouzské

armády v Itálii.

Porazil Rakušany a obsadil území severní a střední Itálie [...]. V květnu 1798 se
generál Bonaparte se souhlasem direktoria soustředil na válku s Velkou Británií,
kterou hodlal oslabit egyptským

tažením a ovládnutím

vyplulo 400 lodí a po dobrodružné

Středomoří.

Do Egypta

cestě v létě 1798 vpochodovalo

francouzské

vojsko do Káhiry.227
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Neúspěch vlády direktoria je v českých učebnicích vysvětlován neobratným
řešením ekonomické krize, které následně vyvolalo sociální nepokoje. Navíc
byla vláda direktoria považována za slabou a neměla potřebnou autoritu.
Vláda direktoria byla stále více závislá na armádě, která zjednávala pořádek i
ve vnitřních záležitostech. Volání po „vládě silné ruky" bylo častější a hlasitější po
neúspěšných
Následná

pokusech

neúroda,

roajalistû

zásobovací

a zbylých jakobínů
potíže,

spekulace,

o státní převrat.

inflace

měny,

[...]

hladomory

i

všeobecná únava z politických událostí však vedly k tomu, že direktorium se v očích
nejnižších vrstev jevilo jako slabé a neschopné.
velkého úspěchu příznivci jakobínů.

V roce 1796 dosáhli ve volbách

[...].228

Složitější byla pro direktorium vnitropolitická situace. Narůstající
státní pokladny

zadlužení

řešilo částečným státním bankrotem. Rozhodnutí uznat jen třetinu

státních dluhů poškodilo zejména drobné rentiéry. Podařilo se zastavit inflaci, a
zejména zastavit růst potravin. Tím však byli poškozeni rolníci, kteří do té doby
prožívali relativní prosperitu. Nedostatek dobré měny ochromoval podnikání,
s výjimkou

textilní

a železářské

výroby

narůstala

nezaměstnanost.

takže

Sociální

problémy způsobily malou stabilitu vlády.229
Francouzské

učebnice

popisují

reputaci

direktoria

stejně jako

české,

dodávají navíc zkorumpovanost a spekulace v politice. Dále upozorňují na
oslabení režimu z důvodu útoků opozičních stran.
Režim se velmi rychle zdiskreditoval
válečných zbohatlíků a zhoršením sociálního

korupcí mezi politiky,

spekulacemi

rozdílu mezi bohatými a chudými.

Nedostává se mu téměř žádné opory ve veřejném mínění. Jeho politická slabost se
projevila zejména v roce 1798, kdy je direktorium nuceno anulovat výsledky voleb,
které vyhráli jakobíni.23"
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Ekonomická situace , která se neustále zhoršuje, uvrhla direktorium do těžké
situace. Daně se vybírají špatně a měna ztratila svou hodnotu. Navíc je režim
napadán opozicí ze dvou stran: zprava roajalisty, kteří chtějí zavést monarchii, a
zleva jakobíny

[...]

Obě strany organizují

převraty,

které jsou

nakonec

sice

potlačeny, ale oslabují režim.231

Vládu direktoria ukončil státní převrat uskutečněný s pomocí armády
Napoleona Bonaparta. Z následujících citací je zjevné, jak se jednotlivé
učebnice liší v udání hlavního organizátora převratu - od samotného
Napoleona, jeho příbuzných, jeho generálů až po direktory. Nejvíce
francouzských učebnic se však shoduje na jméně Sieyese.
Nespokojenost s vládou direktoria zesílila a hrozilo vypuknutí občanské války.
[...]

Napoleon Bonaparte byl tajně požádán generály a svými příbuznými, aby se

vrátil ze svého tažení do Egypta. Dne 9. listopadu 1799 provedl generál

Bonaparte

v Paříži za pomoci státní převrat.232
Když na jaře 1799 získali někdejší jakobíni úspěch ve volbách a netajili se tím,
že hodlají znovu mobilizovat revoluční napětí, vyvolalo to zděšení v řadách všech,
kdo byli spjati

s thermidorem a direktoriem [...]. Proto se někteří politikové tajně

obrátili na Napoleona

Bonaparta, aby v zemi obnovil klid a pořádek.

Napoleon

nabídku přijal [...] я v čele svých jednotek provedl 9. listopadu státní převrat.233
Během let 1794 a 1797 dosáhla francouzská armáda mnohá vítězství v Evropě
a její generálové si díky tomu získali obrovskou autoritu. Mladý generál
Bonaparte, proslavený

Napoleon

svými vítězstvími v Itálii a svou výpravou do Egypta, se

rozhodl převzít moc. 9. listopadu 1799 provedl státní převrat, ukončil tak vládu
direktoria a uzavřel revoluci roku 1789.234

231
232
233
234

Lambin, J.-M.: Histoire 2. Paris Hachette 2001, s.190.
Hlavačka, M.: Dějepis 3. Praha SPN 2001, s. 51.
Hroch, M.: Dějiny novověku. Praha SPL-Práce 1994, s. 80.
Quintrec, G. : Historie 2 de . Paris Nathan 2005, s. 202.

114

Válka přinesla moc generálům. Generál Bonaparte, vitez z Itálie, se obratně
představil jako republikánský

generál.

Direktoři

Sieyes a Barras chtěli

posílit

výkonnou moc a obrátili se tedy na něj. Převrat 18. brumairu roku VIII zrušil
direktorium.235
Režim stále více slábne. Na západě se znovu rozhořela občanská válka [...] a
narůstají

vojenské

porážky.

Část direktoria

chce

reformovat

ústavu.

Jeden

z direktorů - Sieyes - organizuje s pomocí Bonaparta státní převrat 18. brumairu
1799 a sesazuje tak direktorium.236
Vojska direktoria si vysloužila významná vítězství. Během italského tažení
roku 1796 zazářila

hvězda vojenského

genia

Bonaparta.

Generálové

odsuzují

politickou nestabilitu režimu a všudypřítomnou

korupci. Někteří členové direktoria

jako Sieyes v nich spatřují jediný prostředek

к uchování к pořádku a zabránění

znovuzavedení konštituční monarchie nebo teroru. Sieyes přemluví Bonaparta [...]
ke svržení Rad [...].237

České i francouzské učebnice charakterizují vládu direktoria společnými
přívlastky jako slabou, zkorumpovanou, závislou na armádě a neustále
bojující o svou existenci před útoky pravice a levice. Nejvýznamnější
státotvornou událostí, kterou obě učebnice zmiňují, je zrušení vlády teroru a
vydání nové ústavy. Úpadek vlády Direktoria je podle francouzských i
českých učebnic způsoben ekonomickou a potažmo s ní sociální krizí, která
vyvolala vlny odporu proti vládě. Vojenský převrat Napoleona Bonaparte
pak tento režim ukončil. Rozdíl mezi francouzskými a českými učebnicemi
je spatřován v celkové koncepci výkladu režimu Direktoria. Francouzské
učebnice se zaměřují převážně na vnitropolitický vývoj (politický, sociální,
ekonomický) a zanedbávají v porovnání s českými učebnice zahraniční
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politiku Francie. České učebnice se věnují jak vnitřnímu uspořádání režimu,
tak tažení armády za hranice Francie. Více prostoru je v českých učebnicích
věnováno osobnosti Napoleona Bonaparte ve službách Direktoria (na rozdíl
od francouzských, kde je pouze zmíněno jméno).

8.3

Shrnutí

Nástupem Napoleona k moci se ve většině českých i francouzských učebnic
končí téma Velké francouzské revoluce.

Jak už bylo řečeno na počátku,

české i francouzské učebnice se v koncepci výkladu příliš neodlišují. Obě se
snaží vyváženě popisovat události v politické, sociální i ekonomické rovině.
To je velmi důležité pro pochopení vzájemného propojení těchto oblastí
života a jeho vlivu na budoucí dění ve státě. Společnost se totiž stala
hybnou silou celého průběhu revoluce a její spokojenost či nespokojenost,
způsobená právě politickými či ekonomickými faktory, vedla ihned k nové
bouři a novým změnám.
Francouzské učebnice v porovnání s českými trochu opomíjejí zahraničně
politickou situaci. Například snahy francouzské aristokracie v emigraci
získat spojence proti revoluci nebo pozdější Napoleonova tažení v Itálii a
jejich velký vliv na šíření myšlenek revoluce. Zaměřují se opravdu
především na dění uvnitř francouzských hranic. Naopak ale, oproti českým
učebnicím, velmi intenzívně analyzují každý politický režim (monarchie,
republika, vláda direktoria). Výkladový text je doplněn řadou tabulek a
grafů s rozložením politických skupin a jejich vlivem na politickou situaci
ve státě.
Za pozitivní aspekt obou typů učebnic je nutno uvést jejich vztah dědictví
minulosti, které se zachovalo až do dnešních dnů v aktivní podobě. Jedná se
například o způsob odlišování politické pravice a levice, který vznikl právě
116

během

zasedání

shromáždění

během

revoluce.

Dalším

pozůstatkem

revoluce je francouzská hymna Marseillesa. Okolnosti jejího vzniku jsou
vysvětleny v obou učebnicích.
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9

První světová válka v českých a francouzských
středoškolských učebnicích dějepisu

9.1 Příčiny války

Příčiny první světové války jsou ve francouzských a českých učebnicích
vykládány zcela odlišně. Prakticky lze říci, že francouzské učebnice téměř
žádné konkrétní příčiny neuvádějí a v rámci tématického celku První
světová válka se věnují pouze jejímu průběhu od Sarajevského atentátu do
uzavření příměří v Compiegne. Pátrání po příčinách konfliktu směřuje
pozornost к předcházejícímu tématickému celku s názvy jako Evropa 18501914, Lid a státy 1850-1914 nebo Národy a státy 1850-1914, které sledují
utváření a vývoj národních států v Evropě (Německo, Itálie) nebo boj za
nezávislost

národnostních

skupin

žijících

pod

svrchovaností

jiného

mnohonárodnostního státního celku jako bylo Rakousko-Uhersko, Rusko
nebo Osmanská říše. Lze tedy vydedukovat, že francouzští autoři sledují
politický vývoj v Evropě z dlouhodobého hlediska a naznačují jeho
tendence, které nakonec vyústí ve válku.
Zatímco se české učebnice snaží jasně a konkrétně definovat příčiny války
v souvislosti s událostmi na mezinárodní politické šachovnici, francouzská
koncepce učebnic vychází z chápání války jako boje demokratických států
s režimy monarchie a autokracie, který byl vyvolán mezinárodními tlaky,
vzešlými z boje národů za samostatnost.
Mezi lety 1850 a 1914 se změnila mapa Evropy v důsledku sjednocení Itálie a
Německa,

a pak vytvořením

nových balkánských
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států. Přestože se

používání

demokratických zásad rozšiřuje, mnoho národů zůstává utlačováno, což způsobuje
neustálé mezinárodní napětí.238
Národní aspirace v Evropě zůstávají živé i po neúspěšných revolucích roku
1848. Od roku 1850 do 1913 se různé evropské národy úspěšně dokázaly
nebo získat nezávislost jako národní stát. Avšak nacionalismus

těchto

sjednotit
národních

států neusiluje pouze o zisk vlastní nezávislosti, ale slouží také jako důkaz touhy po
moci a národní expanzi na úkor jiných lidí. Tento aspekt nacionalismu

přispívá

к růstu napětí v Evropě na konci 19. a počátku 20. století.239
Národy zůstávají v područí a bojují za svou nezávislost. To je případ Poláků,
kteří byli rozděleni od roku 1798 mezi Rusko, Rakousko-Uhersko

a Prusko a jejichž

povstání roku 1863 bylo potlačeno ruskou armádou. Mnohem intenzivněji se tento
problém ukazuje v srdci císařství Rakousko-Uherska,
bojují za vytvoření národního

kde Češi, Slováci a Chorvati

státu.m

Z těchto citací tedy vyplývá, že příčinou utlačování menších národů v rámci
mocné říše (jako je Německo, Rakousko-Uhersko a Rusko) a následných
konfliktů je autoritářský způsob vlády, který nedává obyvatelům země
možnost politicky se vyjádřit a participovat na rozhodnutí vlády jako
v demokratických zemích. Přestože tato myšlenka není ve francouzských
učebnicích výslovně uvedena, lze ji vyvozovat z části výkladu popisující
politické režimy kolem roku 1900. Například učebnice Histoire 1 autora L.
Bourquina prezentuje na jedné straně „tradiční liberální
režimy": V zemích s demokratickou
voleným

parlamentem.

parlamentní

tradicí je vláda odpovědná za své činy před

Jsou zde aplikovány

velké demokratické

parlamentní

principy. To je případ celé západní Evropy. Na další části dvojstránky je jako
protiklad uvedena charakteristika režimu s autoritářskou tradicí: V zemích
s tradiční autoritou je řízení země závislé na vůli panovníka. Parlamenty mají jen
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omezenou pravomoc, vláda není odpovědná jim, ale panovníkovi. Jako příklad
s vládou tohoto režimu je uvedeno Německo a Rakousko-Uhersko, které
však již poznaly mírné uvolnění. V Rakousku dochází к liberalizaci režimu a v roce
1906 jsou zavedeny všeobecné volby. Nicméně pozemková šlechta a armáda zde
hrají stále hlavní roli. V Německu kancléř musí obdržet souhlas parlamentu

-

Reichtagu, aby bylo hlasováno o zákonech a rozpočtu. Ale je zodpovědný jen svému
panovníkovi,

který tvoří vládu podle svého vkusu. V Rusku je liberalizace

nejomezenější: Navzdory vytvoření nové sněmovny, Dumy, v roce 1905 [...] car
si uchovává absolutní moc a jeho policie potlačuje všechny formy opozice.241
Některé učebnice jako například Histoire 1 od J. Marseille obsahují
systematický přehled států s popisem jejich politického režimu.
Lze se domnívat, že francouzské učebnice dějepisu se v tomto případě snaží
uplatnit mezipředmětové vztahy s občanskou naukou, jejíž cílem je výchova
řádného a uvědomělého občana, a podtrhnout význam demokratické formy
vlády. Výkladový text se svými přílohami totiž ve studentovi snadno
vyvolá představu „dobra a spravedlnosti" v souvislosti se západními
demokraciemi a naopak „zla a útlaku" ze strany vlády autokracie.

Učebnice Histoire 1 od J.-M. Gaillarda se vyjadřuje konkrétněji a uvádí
příklady možných zdrojů konfliktů : Velká národní hnutí druhé poloviny 19.
století

jsou

důsledkem

nespokojeností

(Itálie

požaduje

Trident

a Istrii

dalmatském pobřeží) nebo touhy po odplatě (Francie chce získat zpět

na

Alsasko-

Lotrinsko). Němci sní o „Velkém Německu", Srbové o „Velké Jugoslávii" a lidé bez
svého státu o národní suverenitě. Tato hnutí podněcují rozbroje mezi mocnostmi a
problémy uvnitř mnohonárodnostních

monarchií.242 V tomto výčtu již najdeme

zdroje konfliktů, které podrobněji popisují i české učebnice a hodnotí je jako
příčiny války. Tento text je provázen ilustracemi z pramenných materiálů,
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které se týkají představy o pangermánii, a souborem otázek a úkolů к jejich
hlubšímu pochopení.243

9.1.1 Anexe Alsaska Lotrinska

Problém Alsaska Lotrinska zmiňuje učebnice Histoire 1 od J.-M. Lambina,
nicméně ne jako zdroj napětí mezi Francií a Německem, ale v souvislosti
s agresivní nacionálni mocenskou politikou Německa vůči podmaněným
neněmeckým

obyvatelům.

V tomto

případě

tedy

vůči

Alsasko-

Lotrinčanúm.
Vznik německé říše značí objevení nové koncepce národa spočívajícího
na své síle než na lidové sounáležitosti.
německým

národnostním

cítěním,

Bismarck opravňuje sjednocení

které je založeno

na germánském

více

Německa
jazyce

a

kultuře. Obyvatel území připojených Pruskem se však nikdo na nic neptá, ani v roce
1866 po válce s Rakouskem,
nacionalismus praktikovaný

ani roku 1871 v Alsasko-Lotrinsku.

Bismarckem se překládá jako ovládání

menšin: neněmeckých, alsasko-lotrinských,

Mocenský
národnostních

polských.244

České učebnice jednoznačně označují otázku Alsaska-Lotrinska jako zdroj
francouzsko-německého nepřátelství, které se pak odrazilo při formování
dvou opozičních mocenských bloků. Zdůrazňují touhu Francie po odplatě a
hledání spojenců. Učebnice Dějiny 20. století od autorů Jan a Jan Kuklíkovi
se zmiňuje o výskytu nerostného bohatství na území Alsaska - Lotrinska,
což lze považovat za velmi důležité pro pochopení významu tohoto území a
z toho plynoucí atraktivnosti pro Francii i Německo.
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Francie chtěla odčinit porážku z roku 1870 a vyřešit spor s Německem o
navrácení Alsaska - Lotrinska s jeho bohatými ložisky železné rudy jiných nerostli a
usilovala i o další územní zisky v Sársku.245
Zcela nová situace v mezinárodních vztazích nastala roku 1870 v důsledku
porážky

Francie a vzniku nové ambiciózní

velmoci - německé

říše. Napětí a

nepřátelství mezi Německem a Francií, kde mnozí politikové snili po odvetě, se stalo
trvalou složkou mezinárodních

vztahů.246

Mezi starší a trvalé konflikty náleželo francouzsko-německé
plynoucí ze záboru Alsaska-Lotrinska
ztrátou těchto území nesmířila.

nepřátelství,

Německem v roce 1871. Francie se nikdy se

Sama se ale neodvážila vrhnout se do nového

válečného konfliktu s Německem, a proto hledala vhodného spojence. Díky chytré a
někdy i obojetné politice Otto von Bismarcka ho však dvacet let nenacházela.247

9.1.2 Trojspolek, Trojdohoda

Jestliže české učebnice vycházejí v porovnání s anglickými jako méně
podrobné248,

pak je situace naprosto opačná,

pokud je

srovnáváme

s učebnicemi francouzskými.

Většina českých učebnic vysvětluje vznik spojenectví Německa a RakouskoUherska jako důsledek napjatých vztahů mezi Rakousko-Uherskem a
Ruskem, jejichž zájmy se střetávaly na Balkáně. Po Berlínském kongresu
(1878), který se pokusil urovnat balkánskou krizi, bylo zřejmé, že spory
Ruska

a Rakousko-Uherska

nebude možné trvale odstranit.

Vzniklé

spojenectví tedy mělo sloužit především jako vzájemné zajištění pomoci v
24,5
246
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případě ruského útoku. Dalším státem, který hledal spojence, byla Itálie,
protože se obávala Francie. České učebnice již neuvádějí

konkrétní

okolnosti italsko-francouzského nepřátelství, ale lze se domnívat, že pro
lepší pochopení souvislostí by bylo vhodné je lehce naznačit. Itálie se totiž
tehdy nacházela v neúspěšném konfliktu s Francií o Tunis, který prohrála
v květnu 1881, kdy se Tunis stal francouzským protektorátem. Hledala tedy
spojence do budoucna, který by jí pomohl prosadit své požadavky, a nalezla
jej právě v alianci s Německem a Rakousko-Uherskem.
Východní krize přispěla ke sblížení Německa s Rakousko-Uherskem;
sblížení dala pevnou podobu spojenecká
Dvojspolek,

jenž byla namířen

tomuto

smlouva z roku 1879. Tak vznikl tzv.

nejprve především proti Rusku. [...]

Záhy se

podařilo roku 1882 získat také Itálii, která se cítila ohrožena Francií (tak vznikl
Trojspolek).249
V roce 1879 uzavřely Německo a Rakousko-Uhersko

obrannou

smlouvu,

v níž si slíbily neutralitu v případě války s jiným státem a pomoc při útoku ze
strany Ruska. [...] V roce 1882 se к Německu a Rakousko-Uhersku

přidala Itálie,

která se obávala konfliktu s Francií. Vznikl tak Trojspolek.25"
Před první světovou válkou došlo nejprve ke spojení Německa s RakouskoUherskem, к nimž se posléze přidala Itálie. Tím byl (r. 1882) dotvořen
často nazývaný „centrální mocnosti". Jeho hlavní sílu představovalo

Trojspolek,

Německo.251

Vznik Dohody zdůvodňují české učebnice jako reakci zbylých velmocí na
vzrůstající

moc

centrálních

mocností

v Evropě

a

ohrožení

svých

koloniálních zájmů. Rusko se střetávalo se zájmy Rakousko-Uherska na
Balkáně, Francie s Německem o oblasti Alsaska-Lotrinska. Vzhledem ke
spojenectví svých rivalů v rámci Trojspolku byly Francie a Rusko nuceni
249
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sblížit se mezi sebou. Velká Británie dlouho váhala se svým vstupem do
aliance, nicméně obavy ze vzrůstu vojenské moci Německa ji donutily
urovnat rozpory o kolonie se svými budoucími partnery a roku 1907
přistoupit do společenství Dohody.
Politické poměry na kontinentě sblížily osamocenou Francii a Rusko.
Počátkem 20. století vystoupila z pozadí Velká Británie, která rychle

[...]

dokázala

vyřešit spory s Francií o vliv v koloniích. V roce 1907 upravili své vztahy i tradiční
rivalové - Velká Británie a Rusko. [...]252
Úspěchy
vztazích.
katastrofu

Trojspolku

vyvolaly

roku 1887 novou krizi v mezinárodních

Ve Francii získaly vliv politické
roku 1870. Ve Středomoří

proudy, které volaly po odvetě

rostly obavy Itálie a Velké Británie

za
před

zřetelným pronikáním Ruska a Francie. Proto Bismarck přislíbil německou podporu
pro udržení statu quo v této oblasti. [...] Když se Bismarck pokusil přimět Rusko
k povolnosti tím, že mu hrozil zastavením půjček, dosáhl pravého opaku. Půjčku
poskytli Rusku ochotně r. 1888 francouzští

bankéři a dali tak základ

rychlému

sblížení obou mocností. Roku 1893 uzavřely obě velmoci tajnou dohodu o vzájemné
pomoci proti nebezpečí německého útoku

(Dvojdohoda).ж

Růst vlivu Německa ve střední Evropě a jeho pronikání do kolonií přispěly
k tomu, že britská politika hledala proti Francii i Německu podporu také и svého
tradičního rivala - v Rusku. Byly urovnány spory o sféry vlivu v Asii a v Persii a
navázána

těsnější

obchodní

spolupráce

přistoupila

Británie kfrancouzsko-ruské

v obchodním

podnikání.

Roku

1907

spojenecké smlouvě z roku 1893 - byla

vytvořena Dohoda.254
Německé zbrojení přivedlo Velkou Británii v roce 1904 také ke sblížení
s Francií a nakonec v roce 1907 i к dohodě s Ruskem. Vznikl tak silný blok velmocí
zvaný Dohoda, který se skládal z Velké Británie, Francie a Ruska.

Vyvažoval
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podobný,

ale starší

politický

a vojenský

Uherskem a Itálií z roku 1882, zvaný

spolek

mezi

Německem,

Rakousko-

Trojspolek.255

Ze strachu před agresivními plány tohoto státu [Německa] došlo ke sblížení
Francie a Ruska, které se cítily Německem

zvláště ohroženy.

Smlouvy Francie s

Británií a posléze Británie s Ruskem dokončily (r.1907) zrod Trojdohody.
postavení v tomto bloku připadlo přirozeně
Dohodu

spojovala

především

Vedoucí

Británii.256

myšlenka

obrany koloniálních

zájmů

nárokům Centrálních mocností, zejména Německa. Velká Británie a Francie
(v Tichomoří společně s Japonskem) dosavadní kolonie

proti
hodlaly

obsadit.257

Nejpodrobněji se formování spojeneckých aliancí věnuje učebnice Světové
dějiny II autora V. Čapka a kol. Jako důvody Bismarckova hledání spojenců
uvádí jeho obavy z Francie a Ruska a případné války na dvou frontách,
která by se stala pro Německo těžko vítěznou. Zároveň také vysvětluje, proč
Itálie nebyla spolehlivým článkem Trojspolku. Ambiciózní
německá

zahraniční

francouzsko-ruského
západní

i východní.

politika
sblížení
Proto

se

obávala

a případné
Bismarck

francouzské
nutnosti

uzavřel

revanše

bojovat

Bismarckova
za

rok

1870,

na dvou frontách

v roce 1879 spolek

-

s Rakousko-

Uherskem. [...] Dva roky na to kancléř dohodl tajnou smlouvu s Ruskem a v roce
1882 rozšířil spolek dvou států na Trojspolek
počátku spojencem

nejistým,

smlouvou

neboť její balkánské

s Itálií. Itálie byla od

zájmy se střetávaly

se zájmy

Rakousko-Uherska.258 Vznik Trojdohody popisuje jako složitý proces mnohých
jednání, nejdříve mezi Ruskem a Francií, které pociťovaly obavy z německé
agrese, a poté Velké Británie s oběma spojenci Dvojdohody, se kterými
musela urovnat záležitosti týkající se koloniální politiky. Významným
prvkem této učebnice je, že zmiňuje také odchod Bismarcka z postu
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kancléře. Vzhledem k jeho nezlomné aktivitě na diplomatickém poli а к
vytvoření složitého systému smluv, kterým zabezpečoval pozici Německa
na mezinárodním kolbišti a jistou rovnováhu sil, je tato demise označována
za klíčový mezník ve vývoji mezinárodních vztahů. Když byl Bismarck novým
německým

císařem

Vilémem II. v roce 1890 ze svého úřadu propuštěn,

císař

neobnovil tajnou smlouvu s Ruskem, které se tím ovšem cítilo také ohroženo. Tato
okolnost způsobila, že po dlouhém jednání Francie a Rusko [...] uzavřely v roce
1893 smlouvu, základ budoucí Trojdohody. [...] V roce 1907 se Británie dokonce
spojila s Ruskem, když po ruské porážce Japonskem a po revolučním otřesu (19051907) bylo Rusko ochotnější vyhovět britským požadavkům na Blízkém a Středním
východě. Obě velmoci se snadněji domluvily na rozdělení zájmů v Persii, vyjasnily
si i vztah к Afghánistánu. Tak proti Trojspolku vznikla Troj dohoda.259

Většina

francouzských

učebnic

se

spokojuje

s pouhým

konstatování

existence Trojspolku a příčinám jeho vzniku se více nevěnují. Pouze dvě
uvádějí jako důvod vzniku Trojspolku snahu Bismarcka izolovat Francii,
aby se nemohla pomstít za porážku roku 1870. Krize na Balkáně není do
souvislosti se vznikem spojenectví Rakouska-Uherska a Německa téměř
vůbec uvedena. Pouze učebnice Histoire 1 od L. Bourquina vysvětluje
sblížení Ruska s Francií kvůli střetům zájmů s Rakousko-Uherskem na
Balkáně. Co se týče popisu vzniku Dohody, první krok udělala Francie jako
reakci

na

svou

izolaci

způsobenou

Německem.

Vstup

Británie

je

odůvodňován jako v českých učebnicích obavami z rostoucí moci Německa.
Po svém vítězství

roku 1871 se Prusko snaží izolovat Francii, aby jí

zabránilo se pomstít za porážku. Kancléř Bismarck tedy vytvořil alianci mezi třemi
velkými říšemi kontinentální

Evropy: Německem, Rakousko-Uherskem

Ale Rusko naráží na zájmy Rakousko-Uherska

259

na Balkáně, a tak

a Ruskem.
upřednostňuje

Čapek, V., Pátek, )., Zwettler, O.: Světové dějiny II. Praha Fortuna 1993, s.130.
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sblížení s Francií roku 1892. Těmto dvěma zemím se v roce 1907 připojila Velká
Británie, obávající se německé síly v Evropě.260
Bismarck,
prostřednictvím

ve funkci

kancléře

do roku 1890, se snaží izolovat

Trojité aliance neboli Trojspolku (Německo,

Francii

Rakousko-Uhersko,

Itálie), podepsaného v roce 1882. Francie se však dostává z této izolace, když roku
1893 podepisuje s Ruskem francouzsko - ruské spojenectví, a následným

sblížením

se s Velkou Británií podpisem tzv. Srdečné dohody roku 1894. Tyto tři země vytvoří
Troj dohodu.261
Od roku 1871 do roku 1914 žije Evropa v prostředí „ozbrojeného
který je charakterizován

závodem ve zbrojení a vytvořením dvou

míru",

protichůdných

spojeneckých systémů: Dohody, která spojuje v roce 1907 Francii, Velkou Británii a
Rusko, a Trojspolku, kde se druží německá říše, císařství Rakousko-Uherska

a Itálie,

která se však jeví jako nejistý spojenec.262
V roce 1914 je Evropa zřetelně rozdělená na dva vojenské „bloky". Nejstarší
je Trojspolek, který od roku 1882 spojuje dvě „centrální mocnosti" (německou a
rakousko-uherskou)
konkurující

v srdci Evropy a Itálii. Nicméně Francii se podařilo

blok tím, že vytvořila alianci s Ruskem (1894), a poté se sblížila

s Velkou Británií. Anglo-francouzská
spojenectvím,

založit

ale urovnáním

srdečná dohoda z roku 1904 není opravdovým

všech

záležitostí

ohledně

kolonií

mezi

oběma

mocnostmi. Tento diplomatický systém byl dokončen anglo-ruským sblížením roku
1907, čímž se zrodila Dohoda.263
Zajímavostí je, že většina francouzských učebnic obsahuje úryvek vojenské
úmluvy mezi Francií a Ruskem z 18. srpna 1892.
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9.1.3 Východní otázka

Jako další ohniště konfliktu uvádějí české učebnice tzv. Východní otázku a
rusko-rakouský spor o Balkán, který je popisován velmi podrobně.
Druhým starším konfliktem bylo rusko-rakouské soupeření na Balkánském
poloostrově, které se datovalo od dob krymské války v 50. letech 19. století. Každá
z velmocí měla na Balkáně jiné zájmy a protěžovala jiné zdejší státy:
většinou

Bulharsko,

Rakousko-Uhersko

nejdříve

Srbsko,

Berlínským kongresem byla v roce 1878 Rakousku-Uhersku

potom

Rusko

Rumunsko.

přisouzena správa nad

Bosnou a Hercegovinou.264
V nové rusko-turecké válce zvítězili Rusové a na kongresu v Berlíně se za
patronace západních velmocí nově upravily balkánské poměry. Rumunsko, Srbsko a
Černá Hora se staly zcela nezávislými. Rovněž Bulharsko...

získalo vlastní statut,

který byl roku 1908 změněn na plnou nezávislost.265
Nejpodrobněji se situací na Balkáně věnuje učebnice M. Hlavačky Dějepis 3:
Nová krize na Balkáně byla vyvolána povstáním v Bosně roku 1875, a především
pak bulharským povstáním roku 1876, na jehož stranu se postavilo Srbsko a Černá
Hora. Osmanská vojska tvrdě zasáhla a krvavě se pomstila všem
oblastem.

U carského dvora převážil

povstaleckým

názor, že je morální povinností

Ruska

zasáhnout na Balkáně ve prospěch východních Slovanů, zvláště když s takovým
zásahem byla spojena naděje na posílení ruského vlivu v této oblasti. Roku 1877
ruské jednotky

vítězně

prošly

bulharským

územím

[...]

přinutily

osmanské

zástupce podepsat mír v San Stefanu (počátkem roku 1878). Na jeho základě se
Osmanská říše měla zcela stáhnout z Balkánu a uznat nezávislost Srbska, Černé
Hory, Rumunska

i nově vytvořeného

Rusko stávalo rozhodující
Rakousko-Uhersko

264
265

mocností

Bulharska. Takovou úpravou poměrů
na Balkáně. To ovšem nehodlalo

se

dovolit

ani západní velmoci. Proto byl ještě na léto 1878 svolán do
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Berlína mezinárodní kongres, který měl revidovat výsledky války. Tento kongres
sice potvrdil nezávislost Srbska, Černé Hory a Rumunska, ale bulharské
rozdělil

na dvě části, z nichž jižní

Rakousko-Uhersko

měla zůstat pod vládou

Osmanské

dostalo právo obsadit území Bosny a Hercegoviny,

dělalo nárok Srbsko. Ruský zástupce

území

byl na kongresu izolován,

říše.

na které si

takže

vítězná

mocnost války, Rusko, vyšla z jednání naprázdno.266

Francouzské učebnice, v porovnání s českými, se tzv. Východní otázkou a
formováním

mezinárodních

vztahů

z ní

vyplývajících

podrobněji

nezabývají a omezují se na stručné popisy. Do souvislosti s první světovou
válkou udávají až balkánské války 1912-13. Situaci na Balkáně této doby
sledují pouze z hlediska vytváření národních států. Většina francouzských
učebnic zdůrazňuje úpadek Osmanské říše a z něho plynoucí snahu
slovanských národů získat nezávislost. Spouštěcím momentem balkánských
konfliktů je tedy chápána ztráta moci Turecka a jeho pevných otěží nad
ovládaným územím, která umožní zahájit obyvatelům boj jejich odtržení.
Osmanská říše byla ještě v polovině 19. století obávanou mocností. Do roku
1914 se však její evropská hranice neustále stahovala zpět na východ. Tento ústup
započal

roku 1878 dosažením

podporovaných
balkánských

nezávislosti

Rumunska,

Srbska a Černé

Hory,

Ruskem, a rozmachem Rakouska v Bosně, a dosáhl vrcholu během
válek v roce 1912 a 1913. Důsledkem

toho si Turci

v Evropě

stal jevištěm

složitých

nezachovali žádné další území než východní Thrákii.267
Mezi

lety 1850-1914

se Balkánský

poloostrov

vojenských a diplomatických střetů, kde se mísily národní zájmy a zájmy velkých
mocností.

Úpadek

Osmanské

říše,

podkopávané

obyvatelstva, sloužil jako pozadí těmto pohybům.268
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agitacemi

křesťanského

Osmanská říše byla ještě v roce 1850 významnou evropskou mocností, která
okupovala

balkánský

spolek až к hranicím

rakouské

říše. Avšak slovanský

a

pravoslavný lid (Bulhaři, Srbové, Černohorci), podporovaný Ruskem ve válce proti
Osmanské říši, dosáhl v roce 1878 nezávislosti. Samostatnost Rumunska,

zdánlivě

obdržená již v roce 1859, je oficiálně potvrzena v tomto roce.269
Učebnice Histoire 1 od J.-M. Gaillarda se snaží pomocí mapy270 a jejího
průvodního textu charakterizovat situaci na Balkáně v roce 1878, kde se
střetávají zájmy evropských mocností: Ruska, Velké Británie a RakouskoUherska.
Balkán kolem roku 1878: Rusko, posedlé myšlenkou získat přístup к mořím
na jihu, se pokouší získat kontrolu nad úžinami. Tentokrát se opírá o myšlenku
solidarity se Slovany a vyznavači pravoslaví. Jeho ambice narazí na odpor Britů,
kteří chtějí uchovat svou vládu nad námořními cestami ve Středozemí. Rakousko se
mimo to obává úmyslů Srbska, které chce federaci

jižních

Slovanů.271 К této

informaci a mapě se vztahují tři otázky: 1. V čem spočívají národní problémy na
balkánském

poloostrově?

2. Jaký je původ rozdrobení

Balkánu? 3. Které velké

mocnosti se zajímaly o tuto oblast?
Učebnice Histoire 1 od J.-M. Laubyho a kolektivu se zmiňuje pouze o
úmyslech Srbska sdružit jižní Slovany do jednoho státu a naznačuje střet
rusko-rakouských
nejnestabílnější
jižních

Slovanů

zájmů

v této

oblasti.

Balkánské

oblast. Přání Srbska, podporovaného
ohrožuje

zájmy

Rakousko-Uherska,

státy

Ruskem,
které

Německem.272
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představují

utvořit
je

federaci

podporováno

9.1.4 Anexe Bosny a Hercegoviny
České učebnice všeobecně se situaci na Balkáně věnují velmi podrobně a
přehledně

popisují její

vývoj.

Součástí

je

i problematika

Bosny

a

Hercegoviny v souvislosti s okupací Rakousko-Uherskem. Velmi jasně je
vysvětlen

mezinárodní

dopad

na

tuto

událost,

především

razantní

nesouhlas Srbska, které následně sehrálo při vypuknutí světové války
hlavní roli.
Vážným

ohrožením

míru byla anexe Bosny a Hercegoviny

Rakousko-

Uherskem v roce 1908. Bosenská krize nakonec ve válku nevyústila, přestože akt
habsburské monarchie vyvolal zásadní nesouhlas Ruska a Srbska.273
Berlínským
správa

nad

kongresem

Bosnou

к Habsburské

a Hercegovinou,

monarchii.

rakousko-uherská

byla v roce 1878 Rakousko-Uhersku
kterou

I když velmoci

Vídeň

nakonec

v roce

přisouzena

1908

s tímto řešením

připojila
souhlasily,

anexe Bosny a Hercegoviny přivedla poprvé Evropu až na pokraj

velké války.274
Účastníci
Balkánském
okupovat

kongresu

poloostrově,
Bosnu

к habsburské

[berlínského] uznali nezávislost
nová území získalo

a Hercegovinu,

kterou

nových států na

Řecko. Rakousko-Uhersko

v roce

1908 připojilo

smělo

(anektovalo)

říši. S tímto řešením bylo nespokojeno Srbsko, kterému

Rakousko-

Uhersko svou anexí Bosny a Hercegoviny zahradilo přístup к moři.275
[...]

Zaznamenala

rakousko-uherská

diplomacie

úspěch, když

prosadila

plnou anexí Bosny a Hercegoviny r. 1908. Rusko vyslovilo se zamýšlenou
souhlas, poněvadž

mu Rakousko-Uhersko

anexí

neoficiálně slíbilo podporu nároků na

úžiny. Bosenská krize proběhla ještě vcelku klidně. Největší vzrušení

vyvolala

v Srbsku, kde velká část politiků považovala obyvatele Bosny za Srby a požadovala
273
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připojení této země к Srbsku. Radikální křídlo této srbské politiky sehrálo

záhy

osudovou roli při událostech, které vedly к výbuchu 1. světové války.276

Francouzské učebnice (ne všechny) se o anexi Bosny a Hercegoviny pouze
zmiňují na pozadí nepřátelské konkurence v Ruska a Rakouska-Uherska na
Balkáně.
Balkán se stává opravdovou

časovanou

bombou.

Soupeření

mezi nově

vytvořenými státy je využito dvěma velkými nepřátelskými mocnostmi: Ruskem a
Rakousko-Uherskem,
Některé

které roku 1908 anektovalo Bosnu a Hercegovinu

učebnice

se

к

této problematice

vyjadřují

[...].277

prostřednictvím

obrázkové přílohy. Například učebnice Histoire 1 od T. Gasniera obsahuje
ukázku z časopisu „Le Petit Journal" ze dne 18.10.1908 s názvem Východní
otázka: Rakousko sebralo Osmanské říši Bosnu a Hercegovinu, zatímco
prohlásilo svou nezávislost278

Bulharsko

Jiné (například Histoire 1 od L. Bourquina)

obsahují úryvek ze závěrečné listiny berlínského kongresu - článek 25,
který se týká právě okupace Bosny a Hercegoviny Rakousko-Uherskem. 279

9.1.5 Balkánské války

Balkánským válkám české učebnice věnují velkou pozornost. Jako důvod
první války uvádějí oslabení Osmanské říše a z toho plynoucí touhu
menších balkánských států využít situaci к rozšíření svého území. Druhá
válka se spustila důsledkem rozdělení válečné kořisti první války a
ambicemi Bulharska.

276
277
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Balkánské státy se dohodly, že spojenými silami skoncují se zbytky osmanské
nadvlády v jihovýchodní

Evropě. Jejich koaliční vojska zahájila operace v létě 1912.

[...]. Západní velmoci však nehodlaly dopustit naprosté zhroucení Osmanské říše
přiměly balkánské státy, aby postup svých vojsk zastavily. [...]. V další, tzv.druhé
balkánské válce, ztratilo roku 1913 Bulharsko většinu získaných území.280
Další mezinárodní
německého spojence,

krize propukaly na Balkáně, kam směřovala

expanze

Rakousko-Uherska.2SJ

Podrobněji se situací na Balkáně v letech 1912-1913 věnuje učebnice Dějepis
3 od M. Hlavačky, která na rozdíl od ostatních učebnic také zdůrazňuje vliv
Itálie na porážku Turecka.
Tak jak slábla moc osmanské říše na Balkánském poloostrově, sílila snaha
Itálie a Balkánských států získat pro sebe další turecká území. Téměř

současně

muselo Turecko vést dvě války, když se koncem září 1911 vylodila italská vojska
v severní Africe a obsadila Tripolsko a Kyrenaiku. [...]. Svízelnou situaci osmanské
říše využily malé balkánské

státy Bulharsko,

vyhlásily jí v říjnu 1912 válku.

Srbsko, Řecko a Černá Hora a

V listopadu 1912 vznikla Albánie a v dubnu 1913

bylo podepsáno příměří. [...] Osmanská říše byla vytlačena z Evropy [...] Koncem
června 1913 vypukla druhá balkánská válka, když se utkali bývalí spojenci kvůli
přerozdělení

území Makedonie.

porazily Bulharsko

Srbsko, Řecko, ale také Rumunsko

a

Turecko

[...].282

Stejně tak učebnice Dějepis, české a světové dějiny od P. Čorneje a kolektivu
se velmi podrobně zabývá oběma válkami a zároveň vysvětluje přidružení
balkánských států к Trojspolku či Dohodě.
V roce 1912 se balkánské státy - Srbsko, Bulharsko, Černá Hora a Řecko - dohodly,
že skoncují s vládou Turecka na jeho evropských
poraženo. V květnu

územích. Turecko bylo rychle

1913, kdy byla první balkánská válka ukončena, mu zbyl jen

280
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nepatrný kousek země kolem Istanbulu. Vítězné státy se však neshodly na rozdělení
dobytého
Bulharsko

území. V létě 1913 vypukla

druhá balkánská

proti zbylým členům původní protiturecké

válka, v níž
koalice.

bojovalo

Bulharsko

bylo

poraženo a přišlo o většinu územních zisků z první balkánské války. Tento konflikt
změnil zahraniční politiku balkánských států. Protože Srbsko a Řecko se přiblížily
státům Dohody, orientovalo se Bulharsko na Německo a

Rakousko-Uhersko.283

Jedna česká učebnice, Dějiny novověku od M. Hrocha, obsahuje ve svém
výkladu i popis postupu spojeneckých vojsk balkánských států: Již na
podzim obsadila všechna klíčová místa - Soluň, Skopje atd. - a postupovala na
Istanbul. Západní velmoci však nehodlaly dopustit naprosté zhroucení

Osmanské

říše a přiměly balkánské státy, aby postup svých vojsk zastavily.284
Učebnice Dějepis pro SOŠ od autorů V. Čapka a J. Pátka připojuje к výkladu
i nadstavbový text, který podrobně popisuje vývoj situace na Balkáně již od
poloviny 19. století, kdy hledaly mnohé národnosti v říši cestu k plné národní
nezávislosti, až ke konfliktům 1912-13 a vypuknutí světové války. Nové státy
nezahrnovaly

všechno obyvatelstvo

příslušné národnosti, vznikly silné

menšiny.

Slovinci a Chorvati zůstali součástí Uher. Z této situace se zrodily dvě balkánské
války (r. 1912 a 1913). V té první, protiturecké,

se balkánské

národy spojily a

Turecku zůstalo v Evropě pouze předpolí Istanbulu. Ve druhé válce vznikly spory o
získaná území, zejména mezi Srbskem, Řeckem a Bulharskem, zvláště o Makedonii.
Poměry na Balkáně vedly ke vzniku světové války [...].285

Všechny francouzské učebnice sice zmiňují konflikt na Balkáně, ale nijak
více ho nepopisuji, přestože střety v této oblasti považují za nevýznamnější
předválečné události. Právě situace na Balkáně je v těchto učebnicích
nazývána

„časovanou

bombou",

která

roku

1914

vybuchne

v první

г«3 Čornej, P . , " č ô m é j ô v á ^ ^ ä ^ n , F., Kudrys, M , Dějepis, české a světové dějiny. Praha
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světovou válku. Důraz je kladen na neustálý úpadek Osmanské říše, který
umožnil uchvácení tohoto prostoru jinými zájmovými skupinami, jenž se
zde právě v letech 1912-13 střetly.
Oslabená

Osmanská

říše bude muset pod tlakem Ruska a

mocností postupně uznat nezávislost

knížectví a později států jako

Bulharsko, Srbsko a Černá Hora. Vletech

evropských
Rumunsko,

1912 a 1913 všechny balkánské státy,

předtím než se střetnou samy proti sobě, vytlačí Osmanskou říši z Evropy.286
Roztříštění Osmanské říše vyvolalo na Balkáně v roce 1912 a 1913 dvě války
mezi zdejšími malými státy, jedněmi spojenci Ruska, druhými spojenci

Rakousko-

Uherska. V roce 1914 se mocenská konkurence stala hlavním faktorem

problémů

v Evropě.287
Další ústup Osmanské říše z Evropy se odehrál během balkánských
v letech 1912-1913. Nyní již v Evropě okupuje pouze malé území -

válek

východní

Thrákii. Byl vytvořen nový stát - Albánie. Ostatní balkánské státy se rozšířily.288
Pouze učebnice Histoire 1 od J. Marseille rozebírá konflikt na Balkáně
podrobněji - již od berlínského kongresu roku 1878 až к první světové válce.
Na rozdíl od českých učebnic udává, že napětí v oblasti je způsobeno mimo
jiné i z náboženských důvodů.
V důsledku přítomnosti

osmanské

říše na Balkáně, soupeřením

mezi

Rakousko-

Uherskem a Ruskem a vlivem náboženských konfliktů mezi muslimy a ortodoxními
křesťany se Balkán ocitá v neustálých

konfliktech. Během Berlínského

v roce 1878 je osmanská říše donucena

uznat vytvoření nových států:

Rumunska,

Bulharska a Černé Hory. Dvě války vletech

balkánskými

státy a osmanskou

286
287
288

1912 a 1913 mezi

přetrvává: Bosna neuznává

roku 1908, Srbsko odmítá enklávu, která vzniká
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Srbska,

říší způsobily téměř úplný odchod Turků z této

části Evropy. Nicméně národní antagonismus
anexi Rakouskem

kongresu

svou

vytvořením

Albánie, Makedonie trpí svým rozdelením mezi Řecko a Srbsko [...]. V předvečer
války roku 1914 se balkánská

mozaika

zdá být „sudem střelného

prachu

v

Evropě".289

9.1.6 Marocká krize

Maroko se stalo další oblastí, kde se střetly zájmy již znepřátelených států Francie a Německa. Souvisí s touhou o koloniální expanzi obou států.
Přestože se dotýká přímo Francie, není ve francouzských

učebnicích

dějepisu prakticky vůbec popsána a vysvětlena. V nejlepším případě je
alespoň zmíněna.
Dobývání kolonií se stává zdrojem napětí mezi Francií a Velkou Británií v
roce 1898, a pak mezi Francií a Německem v souvislosti s Marockou krizí v letech
1905 a 1911. Vlády se snaží využít vlastenecký cit za účelem posílení své autority
uvnitř země a potvrdit svou sílu vůči zahraničí.290
Na počátku 20. století se množí střety mezi velkými evropskými

mocnostmi.

V Maroku si konkurují koloniální zájmy Francie a Německa, které dvakrát, tedy
v roce 1905 a 1911, téměř vyvolaly válečný konflikt.29'
V roce 1905 a 1911 se Německo pokusilo vztáhnout ruku na Maroko, tou
dobou francouzský

protektorát.

Válka byla zažehnána

jen díky

neústupnosti

Británie.292

České učebnice se koloniální politice věnují jen okrajově, a to především
během vysvětlování motivů a mezistátních zájmů při vzniku aliancí.

289
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Co se týče marocké krize, české učebnice ji sice zmiňují, ale více se jí
nevěnují. Nejvíce prostoru je krizi v Maroku ponecháno v učebnici M.
Hrocha Dějiny novověku: Větší pozornost ovšem vzbudila krize, kterou podnítilo
Německo v souvislosti
neuznal francouzské

s francouzským

pronikáním

do Maroka. Císař Vilém II.

nároky na nadvládu v Maroku. Německé vojsko hrozilo roku

1911 válkou, ale Francie získala britskou podporu a zaujala nekompromisní

postoj.

Německá vláda musela ustoupit, ale napětí zůstalo a spíše narůstalo.293

9.1.7 Britsko - německé soupeření

Rivalita mezi Německem a V. Británií je patrná z kontextu ve všech českých
učebnicích. Například učebnice Světové dějiny II autora V. Čapka a
kolektivu uvádí: Hlavní evropské velmoci, které si konkurovaly na hospodářském i
obchodním poli v koloniích i v zahraniční politice, byly Německo a Británie. Navíc
německý zbrojní, zejména námořní program ohrožoval žárlivě střeženou

britskou

převahu na moři.294
Jiná učebnice - od M. Hrocha Dějiny novověku - obsahuje ukázku z článku
Saturday

Review

z roku

1897

s názvem

Nesmiřitelnost

britsko-německé

rivality245, ze které je zřejmé uvědomování si Angličanů svého soupeře
v bojích o koloniální bohatství.
Z českých učebnic se tomuto tématu věnuje nejvíce učebnice M. Hlavačky
Dějepis 3, která popisuje snahy Německa dohnat V. Británii v námořním
zbrojení:

Ke

dopracovávaly
jednoznačně

zcela

novému,

nakonec

nepřátelskému

vztahu

se

Velká Británie a Německo. [...] Německo se v roce 1900 vydalo
cestou budování silného válečného

loďstva [...] a začalo

291
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29s

postupně

137

dohánět

Velkou Británii ve stavbě křižníků, bitevních lodí a torpédoborci\. Velká Británie
však odpověděla dvojnásobně rychlou výstavbou moderního válečného loďstva.296

Z francouzských učebnic se napjatému vztahu Velké Británie a Německa
věnuje pouze učebnice Histoire 1 od T. Gasniera, která ho uvádí jako
konkrétní

příklad

všeobecné

tendence

ke

zbrojení

všech

mocností

s využitím veškerého technického potenciálu. Jako důsledek

vyvozuje

spříznění Velké Británie s Francií. Velké evropské mocnosti se obávají, že by
mohly

umožnit

svým

soupeřům

nechat se porazit,

a tak používají

veškerý

průmyslový a technický pokrok к posílení svého zbrojení. Německo si přeje hrát ve
světě takovou politickou roli, která odráží jeho novou ekonomickou moc, a proto si
také buduje obrovskou

námořní flotilu křižníků.

To však zneklidňuje

Velkou

Británii, která modernizuje své loďstvo, a přibližuje se tedy к Francii. Ve stejnou
dobu, kdy se vyzbrojují

těžšími a těžšími zbraněmi, připravují evropské

armády

milióny mužů к válce, díky povinné vojenské službě.297
Stejná učebnice ilustruje německé přípravy к válce německým plakátem
z roku 1903, s názvem Válka v dobách míru.298 K tomu jsou položeny dvě
otázky, které vedou k tomu, aby si žák sám uvědomil důsledky německé
zbrojní aktivity: Který aspekt své moci zde Německo zdůrazňuje? Která země se
může cítit ohrožena touto demonstrací německé síly?299

9.1.8

Stavba železnice Berlín - Bagdád

Vzhledem k tomu, že se tento spor týká Velké Británie a Německa, ani jedna
francouzská učebnice ho nejen nepopisuje, ale dokonce ani nezmiňuje.
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Francouzští studenti tedy pravděpodobně ani nevědí, že se tato železnice
stavěla, natož že by zde došlo ke střetu britských a německých zájmů.
Z českých učebnic se této problematice věnuje Dějepis 3 od M. Hlavačky:
Námořní zbrojení nebylo jediným

sporným bodem mezi Německem

a Velkou

Británií. Německý kapitál se v této době podílel na stavbě tzv. Bagdádské dráhy
v Turecku, která měla propojit Berlín přes Istanbul a Bagdád s Perským

zálivem.

Britové v roce 1903 odpověděli na zahájení stavby této transkontinentální

železnice

obsazením Kuvajtu.3""

9.1.9 Shrnutí

Z porovnání francouzských a českých učebnic tedy vyplývá, že výklad
příčin první světové války se různí. České učebnice sledují a popisují vztahy
jednotlivých států na poli mezinárodní politiky a všímají si ohnisek
konfliktů a střetů mocenských zájmů, které podmiňují vznik koalic a
mocenských bloků. Za zdroje vzniku sporných otázek uvádějí situaci
Alsaska-Lotrinska, soupeření V. Británie a Německa na moři, Marockou
krizi a především komplikovanou situaci na Balkáně.
Francouzské učebnice se vyhýbají jasnému udání příčin války a kapitolu o
příčinách války ani neobsahují. Zabývají se 2. polovinou 19. století jako
sílícího tlaku národů, tvořících součást nadnárodních monarchií (především
Habsburské monarchie a Osmanské říše), za sebeurčení a osamostatnění se.
Tento vnitropolitický boj a napětí se pak mísí s mezinárodními mocenskými
boji a vyostří se na Balkáně. Právě Balkánská krize a války jsou ve
francouzských učebnicích chápány jako motiv к vypuknutí války.

300
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9.2

Průběh

Průběh

války

války

je

ve

francouzských

i českých

učebnicích

vykládán

chronologicky a paralelně. To znamená, že synchronně popisují události na
všech frontách. Tento přístup pak umožňuje studentovi lépe chápat
souvislosti vývoje války. Liší se od anglických učebnic, které většinou
podávají souvislý výklad o událostech na jednotlivých frontách bez
vzájemných souvislostí.

9.2.1 Sarajevský atentát

České učebnice považují atentát za podnět к vyhlášení války Rakousko Uherska Srbsku. Na rozdíl od francouzských učebnic se zmiňují i o smrti
manželky následníka trůnu, Žofie.
Rozbuškou
v bosenském

války se stal atentát,

městě Sarajevu

následník

při němž dne 28. června

rakouského

Ferdinand

d'Esté spolu se svou manželkou

atentátník

Gavrilo

Princip

uskutečnil

trůnu arcivévoda

Sofií Chotkovou.

svůj čin po dohodě

zahynul
František

Devatenáctiletý
s tajnou

srbskou

organizací Černá ruka.m
Jako rozbuška válečného konfliktu zapůsobila smrt rakouského

následníka

trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda d'Esté, který podlehl atentátu, jenž na něj
byl spáchán 28. června 1914 v bosenském městě Sarajevu. Atentát provedli členové
nacionalistické organizace Mladá Bosna

30
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Teprve zavraždění Františka Ferdinanda d'Esté, následníka

habsburského

trůnu, a jeho ženy Žofie v hlavním městě Bosny a Hercegoviny Sarajevu v červnu
r.1914 Gavrilem Principem vedlo к světové válce.303
Učebnice M. Hlavačky Dějepis 3 zařazuje vedle výkladového textu také
úryvek z knihy J. Kotíka „Krev následníka", kde jsou okolnosti sarajevského
atentátu popsány řidičem automobilu, který vezl arcivévodský pár:
Sotvaže jsem odbočil do třídy Františka

Josefa, zvolala Jeho Excelence

[...]
hrabě

Potiorek, který seděl vedle mě: „Zastavit, jedete špatně, nejdříve do nemocnice, pak
podle plánu dále!" Zastavil jsem auto, zařadil zpáteční rychlost a chtěl jsem couvat.
Náhle vyskočil ze špalíru, který tvořilo sarajevské obyvatelstvo, mladík, opřel se o
rezervní pneumatiku na pravém stupátku vozu, který v tu chvíli stál, a vypálil dvě
rány. Vše bylo dílem okamžiku a ničemu jsem nemohl zabránit. První výstřel zasáhl
arcivévodu do krku, druhý pronikl do těla vévodkyně

[...].304

Francouzské učebnice vnímají atentát jako událost, která zapálila „onen sud
střelného prachu" na Balkáně. Popisují ho velmi stručně:
28. června 1914 zavraždil v Sarajevu jeden Bosňan spřátelený
arcivévodu

Františka Ferdinanda,

dědice habsburského

se Srby

trůnu.305 Tento text je

ilustrován obrázkem a otázkou: Co chtějí strůjci tohoto atentátu?3"6
Následník

rakousko-uherského

trůnu

je

v Sarajevu srbským nacionalistou. Rakousko-Uhersko

28.

června

1914

zavražděn

proto vyhlašuje 28. července

válku Srbsku.3"7
Původcem války je krize na Balkáně: 28. června 1914 byl dědic
arcivévoda

František

Ferdinand

zavražděn

v Sarajevu

Rakouska,

srbskými

nacionalisty

z Bosny. Tento atentát byl zkouškou síly mezi Rakousko-Uherskem

a Srbskem.
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Podpořen spojenectvím s Německem vyhlásil rakouský císař František Josef Srbsku
válku 28. července.3"8
Jiskra zažehla oheň 28. června 1914. Při návštěvě Sarajeva, hlavního města
Bosny a Hercegoviny,

byl arcivévoda

František

Ferdinand,

dědic

rakousko-

uherského trůnu, zavražděn Bosňanem Gavrilo Principem, členem tajné organizace
napojené na „jugoslávské" národní hnutí.3"9

9.2.2 Rok 1914: Neúspěch bleskové války

Francouzské učebnice nejdříve zmiňují tehdejší předpoklad, že válka
nebude trvat dlouho a že se jedná o menší konflikt. Naznačují také plán
Německa rychle porazit Francii na západě a pak se přesunout na východ
proti Rusku. Vzhledem k tomu, že všechny francouzské učebnice podávají
téměř identické informace, cituji pouze nejnovější publikace vydané v Paříži
roku 2007.
Celá Evropa je přesvědčena,
nepředvídatelně

že válka

bude krátká.

Konflikt

se

však

rozšířil. Vzhledem k tomu, že německá armáda musí bojovat na

dvou frontách, chce rychle porazit na západě Francii, dříve než potáhne na východ
proti Rusku.310
Všichni si myslí, že válka bude vyhrána pomocí tradičních útočných metod
[...]. Předpokládá
myšlenka

308
304

je ještě

se, že konflikt bude rychlý, maximálně několik měsíců.
posilována

propagandou

a tzv."cpaním

do hlavy"311.

Tato
[...]
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Centrální mocnosti sice využívají dobrého spojení díky své pozici ve střední Evropě,
ale musí bojovat na dvou frontách.

[...]312

Západní fronta
Z událostí na západní frontě je ve všech francouzských učebnicích popsán
postup německých vojsk na Paříž a zmíněna je nej významnější bitva na
Marně, která zastavila postup Němců, následný tzv."běh к moři" a přechod
к poziční válce v zákopech.
Francouzi

prohrávali

od srpna v Alsasku-Lotrinsku,

zatímco

německá

armáda se dostala do vzdálenosti 50 km od Paříže. Její postup je zastaven mezi 6. a
13. září během bitvy na Marně, vedené Joffrem. V následujících

týdnech se obě

vojska marně snažila navzájem se obejít ze západu. Tomu se říká tzv. "běh к moři".
V listopadu se fronta stabilizovala

na 700 km od Severního

moře к švýcarské

hranici.313
Na západě německé jednotky podle Schlieffenova

plánu obsazují Belgii a

dostávají se na sever Francie. Francouzům pod velením generála Joffrea a Britům se
daří je zastavit na Marně. Obě armády se během „běhu к moři" rozprostřely

podél

fronty severně od Paříže, dlouhé několik stovek kilometrů. Válka se znehybňuje a
vojáci se zakopají do zákopů.314
Německá ofenzíva na západní frontě přes Belgii překvapila francouzský stát.
Generálu Joffre se podařilo přivést jednotky do Champagne, aby zarazily

německý

útok, který se nebezpečně blížil к Paříži. Od 5. do 10. září během bitvy na Marně
tyto jednotky dokázaly Němce zastavit a zatlačit zpět. Nicméně, ani jedné armádě se
nepodařilo dojít к rozhodujícímu vítězství. [...] Tento „běh к moři" se zastavil až na
březích Severního moře. [...] To je počátek poziční války.315
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Učebnice Histoire 1 autora J. Marseille navíc popisuje i obranu Paříže v režii
generála Gallieniho. Zatímco jsou v srpnu francouzské

útoky odraženy

pod

těžkou palbou delostrelectva, Němci vstupují do Belgie, dobývají severní Francii a
2. září jsou před branami

Paříže. Generál Gallieni vysílá pařížské

jednotky,

transportované taxíky, proti křídlům proudu německých vojsk, které postupovaly na
jih. Bitvou na Marně, která trvala od 6. do 13. září, byli Němci přinuceni ustoupit
až к Aisne. Ve snaze prorazit frontu se oba protivníci pokoušeli obejít směrem
к západu. Ovšem tento „běh к moři" nepřinesl rozhodující úspěch a v půlí listopadu
1914 se střetnou obě vyčerpaná vojska proti sobě na 700 km dlouhé frontě, která
vedla od severního moře až ke švýcarské hranici. Do roku 1918 zůstane téměř bez
pohybu.316

České učebnice podávají podobný popis situace na západní frontě jako
francouzské. Zdůrazňují především neúspěch bleskové války a její přechod
к zákopové. Tzv."běh к moři", jehož popis nechybí v žádné francouzské
učebnici, je nejvíce vysvětlen v učebnici Dějiny 20. století autorů J. a J.
Kuklíkovi. Zde se také dozvíme o změně na postu německého vrchního
velení a o tzv. flanderské válce, kterou nezmiňuje žádná francouzská, ani
ostatní české učebnice.
Rychlý postup německé armády na západní frontě se v září zastavil před
Paříží na řece Marně. Vznikla tak fronta dlouhá několik set kilometrů.317
Již v prvních dnech se německá armáda setkala s tuhým odporem Belgičanů
a s rychlou pomocí Britů nejvíce ohroženým Francouzům.

[...] V bitvě na řece

Marně ve dnech 3. až 10. září 1914 byl zastaven německý postup na Paříž. Ztráty
na obou stranách byly obrovské. [...] Německý plán bleskové války se zhroutil.318
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Mezi 5.-15. zářím 1914 přešla dohodová do protiútoku, zvítězila nad Němci
v bitvě na řece Marně a posunula frontu zpět až к řece Aisny. Tím se naděje Berlína
na bleskové vítězství na západě zhroutila. Von Moltkeho nahradil nový vrchní
velitel von Falkenhaym a válka na západní frontě přešla do stadia tzv. běhu к moři
[...] 16. října dobyly německé jednotky Antverpy a pokusily se prorazit přes řeku
Iseru a Ypry do Pas de Calais. Ani v této flanderské válce však nakonec
[...] změnila se válka na západní frontě na válku poziční,

neuspěly

zákopovou.319

Východní fronta
Popis východní fronty francouzské učebnice redukují na zmínku o porážce
Rusů u Tannenbergu, a případně i u Mazurských jezer. Většina učebnic také
uvádí neúspěšný boj Rakousko-Uherska proti Srbům.
Na východní frontě

jsou zprvu vítězící Rusové

armádou 27. srpna u Tannenbergu
jsou kompenzovány
obsadili

zastaveni

rakouskou

a 10. září и Mazurských jezer. Tyto porážky

porážkou Rakušanů v Galícii a rezistencí Srbů, kteří znovu

Bělehrad.320
Zpočátku

se Rusům

na východní frontě podařilo

dosáhnout

nějakých

úspěchů. Byli však znovu zahnáni Němci pod velením generálů Hindenburga

a

Ludendorffa и Tannenbergu (26-30. srpen) а и Mazurských jezer (6.-15. září). Na
Balkáně Rakušané napadli Srbsko aniž by však porazili srbskou armádu,

která

statečně odolávala.321
Od srpna do listopadu 1914 si strůjci války mysleli, že rychle zvítězí pomocí
útoků. Na východě Rusové nejdříve zvítězili nad Rakušany,

ale nakonec

jsou

rozdrceni Němci и Tannenbergu. Útoky a protiútoky se střídají až do roku 1917.322
Na východní frontě Němci porazili Rusy и Tannenbergu
Prusku (30. srpna).323
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Východním

České učebnice v různém rozsahu popisují porážku ruské armády u
Mazurských jezer, případně u Tannenbergu. Na východní frontě však
výslovně rozlišují ještě haličské bojiště, kde Rakousko-Uhersko neúspěšně
bojovalo proti ruským jednotkám, a balkánské bojiště, kde mu odolávali
Srbové. Zde je popis podrobnější než u francouzských učebnic.
Na východní fronte skončil nástup ruských vojsk proti nemecké armáde po
počátečních úspěších katastrofou. Německému generálovi Paulu von

Hindenburgovi

se podarilo obě ruské armády koncem srpna a začátkem září v oblasti

Mazurských

jezer obklíčit a zničit. Němci vzali do zajetí 150 000 ruských vojáků. Naproti tomu
rakousko-uherská armáda v Haliči Rusům neodolala a ustoupila až ke Krakovu.324
Na východní frontě byly v počáteční
Němci

v oblasti Mazurských

jezer

ofenzívě ruské jednotky

(na území nynějšího

Polska)

a

poraženy
donuceny

к ústupu. Na haličské frontě byla rakousko-uherská armáda zatlačena až к hranicím
dnešního

Slovenska a do oblasti Krakova.

v zákopovou. Rakousko-uherská

I na této frontě se válka

změnila

armáda byla neúspěšná též na balkánském

bojišti,

kde ji Srbové vytlačili za Dunaj.325
Východopruská

operace znamenala

pro carskou armádu

těžký

neúspěch.

V bitvě и Tannenbergu na konci srpna 1914 von Hindenburga prakticky zničil 2.
ruskou armádu. Avšak na haličské frontě ruský generál Brusilov
jednotky

porazil

a postoupil

až do Krakova,

rakousko-uherské

na severovýchodní

Slovensko

a

karpatské přístupy do Uher.326

Balkánské bojiště je v některých českých učebnicích pojmenováno také jižní
fronta či srbská fronta. Učebnice autorů J. a J. Kuklíkovi Dějiny 20. století a
M. Hlavačky Dějepis 3 se této frontě věnují podrobněji než ostatní učebnice.
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První se zabývá rozsahem porážky Rakousko-Uherska a jejími početními
ztrátami, zatímco druhá se vyjadřuje к materiálnímu vybavení protivníků.
Zajímavostí je, že se zmiňuje o francouzské pomoci Srbsku, o níž
francouzské učebnice dějepisu vůbec nepíší.
Dalším evropským válčištěm byla fronta proti Srbsku. Již brzy po vstupu
rakousko-uherské

armády generála Potiorka do země převzala překvapivě

armáda Srbska a Černé Hory. Rakousko-Uhersko

iniciativu

utrpělo těžké ztráty: přes 220 000

jeho vojáků padlo, bylo zraněno nebo zajato, a tak 5. prosince 1914

ustoupila

rakousko-uherská armáda zpět za Dunaj.327
Menší strategickou

hodnotu měla jižní fronta, kde se utkala

rakousko-

uherská armáda se srbskou. Počáteční úspěchy silnější a lépe vyzbrojené

rakousko-

uherské

armády

vystřídaly

od prosince

1914 ústupové

boje a

přestřelky. Srbské armádě se podařilo za pomoci francouzských

dělostřelecké

dodávek zbraní a

munice vytlačit nepřítele ze země.323

9.2.3 Rok 1915 - Poziční a zákopová válka (1915-1916)

Francouzské

učebnice

se

v první

řadě

zaměřují

na

podrobnou

charakteristiku života na frontě a v zákopech. Podtrhují nelidské podmínky
v zákopech a obrovské ztráty na životech při jejich obraně. Některé
učebnice (například Histoire 1 J.-M. Lambina) věnují této problematice
dokonce celou dvojstránku (tzv.dossier), ilustrovanou autentickými fotkami
z fronty a líčení v dopisech vojáků.329
Od roku 1914 až do 1918 je západní fronta prakticky nehybná. Spočívá na
systému

paralelních

zákopů,

chráněných

ostnatými

dráty

327
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a

propojených

nepravidelnými

spojovacími

chodbami. Život vojáků se střídá v rytmu

postupu

v první linii [...] nebo odpočinku v zadní části fronty.33"
Poziční válka vedla armády od roku 1915 zakopat se v systému

zákopových

linií. Strategické plány se změnily. Už se neusilovalo o řízení rozhodujícího
jednotek, ale o proražení fronty na určitém místě nebo o vyčerpání

pohybu

protivníka.

Způsob vedení boje se také změnil. Používání dělostřelectva, kulometů, granátů a
min dodávalo

konfliktu

nevídaný

rozměr brutality.

Objevily se nové

zbraně:

plameňomety, bojový plyn (1915), tanky (1916), válečné letectvo.331
Vojáci zakusili brutalitu moderního boje, především kanonády
a kulometů

dělostřelectva

[...] život v neustálém bahně zákopů v područí špíny, krys a vší,

utrpení způsobené zraněním, pohledu na všude přítomnou smrt, hluku a stresu
boje, zápachu hniloby [...].332

České učebnice také popisují zákopový systém i život v zákopech, ale ne tak
sugestivně jako francouzské učebnice.
Vojska obou stran byla soustředěna ve stokilometrových

systémech

zákopů,

z nichž často jedna i druhá strana vyrážely ke krvavým výpadům. Útoky z obou
stran, které trvaly až do přelomu let 1915-1916,
strategického

nevedly к zásadním

postavení.333

Na obou stranách fronty

byly vybudovány

zákopy, betonové bunkry

minová pole, která bylo velice obtížné překonat. Místo postupu vojsk
dělostřelecké

souboje

a marné

pokusy

překročit

nepřátelské

nasazením pěších divizí.334
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linie

a

nastupovaly
masovým

Západní fronta
Pouze jedna z francouzských učebnic se kromě charakteristiky zákopové
války zmiňuje také o konkrétní ofenzivě, která však ničeho,

kromě

obrovských ztrát na životech, nedosáhla: Roku 1915 Joffre spustí sérii útoků
v Champagne a v Artois. Cenou za postup francouzské

linie o 4 km je 350 000

mrtvých.335
Přestože na západní frontě nedochází к zásadnímu zlomu a probíhá tzv.
zákopová válka, již výše popsaná, české učebnice upozorňují na bitvu, která
se odehrála na belgickém území a neblaze se proslavila prvním použitím
bojového plynu. Jedná se o bitvu u Ypres. Zajímavostí je, že tato událost
není zmíněna ani v jedné z francouzských učebnic. V českých učebnicích se
píše:
Na západní fronte nedošlo к výrazným posunům linií. Dne 22. dubna 1915
použili Němci и belgického města Ypres poprvé v dějinách proti nepříteli chemickou
zbraň, když do francouzských

zákopů vypustili oblak chloru. 15 000 vojáků bylo

najednou vyřazeno z boje, z toho 5 000 na následky otravy zemřelo.336
Velké ztráty na životech, nedostatek zbraní a munice neumožnily v roce
1915 rozsáhlé operace. U belgického města Ypres použili Němci jako první jedovaté
plyny (odtud název yperit), ale ani jejich nasazení nevedlo к úspěchu.337
V dubnu 1915 připravily

německé jednotky

útok na Ypry, během

něhož

poprvé masově použily bojové plyny. Otrávily na 15 000 mužů, z nichž 5 000
zemřelo okamžitě.333
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Východní fronta
Stejný nepoměr výkladu francouzských a českých učebnic se odráží
v popisu

východní

fronty

roku

1915.

Pouze

jedna

z francouzských

studovaných učebnic se vyjadřuje к dění na východní frontě a úspěšnému
postupu německé armády.
Na východě Němci od roku 1915 zatlačili Rusy o 500 km zpět, vyřadili dva
miliony vojáku z boje a obsadili Varšavu. Přestože je ruská armáda téměř zničena,
země se nevzdává. Její spojenci, Francie a Velká Británie, se snaží bezúspěšně vést
operaci proti Turecku, které vstoupilo do války po boku Německa, aby získalo
kontrolu úžiny Dardanel.339

České učebnice se věnují východní frontě se stejným zájmem jako frontě
západní. Popisují významný průlom Němců do ruské obrany a obsazení
rozsáhlého území na východě.
Německé velení přesunulo na východní frontu další divize. V květnu 1915 se
Němcům podařilo prolomit

ruskou obranu a obsadit celou západní

Ukrajinu,

Bukovinu, část Běloruska a Litvu. Poté se východní fronta ustálila na linii vedoucí
od Rižského zálivu к hranicím Rumunska. Tak jako na západní frontě i na východní
převládly poziční boje a dělostřelecké

přestřelky.340

Na východě prorazily v květnu 1915 německé a rakousko-uherské

armády

ruskou obranu a obsadily západní oblasti carské říše (část Ukrajiny a Běloruska,
Litvu a Bukovinu).341
Učebnice Dějiny 20. století autorů J. a J. Kuklíkovi se velmi podrobně
zabývá důsledky ofenzivy Centrálních mocností na východní frontě a
událostí známé pod označením Gorlický průlom. Popisuje ruský ústup ze
svých pozic a změnu vrchního velení ruských armád do rukou cara.
339
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Ofenzívu

na východní frontě

zahájili Rakušané v Karpatech.

17. února dobyli

Černovice a 20. února město Stanislaw. [...] Naopak ruská armáda 22. března 1915
přinutila obleženou pevnost Přemyšl, aby se vzdala [...]. V květnu a červnu 1915
provedla úspěšný průlom do pozic ruských armád u Gorlice, na nějž navázaly
německé a rakouské útoky z jihu. Nepříznivý vývoj vojenských operací
rozpory v ruském vedení. Citelně se projevoval též nedostatek

prohloubil

výstroje

ruských

vojsk. Začal ruský ústup z nadějně vypadajících pozic: 5. srpna 1915 ruská vojska
vyklidila Varšavu, 27. srpna Kaunas a 5. října i Vilnius. 8. září 1915 převzal vrchní
velení ruských armád osobně car Mikuláš II. a novým náčelníkem generálního štábu
se stal generál Alexejev. Ruský útok se tím však nezastavil a na konci roku 1915
stála vojska Centrálních mocností až na linii Riga - Západní Dvina - Baranoviči Strypa.342

Dardanelská operace
Dardanelská operace je podrobně popisována v anglických učebnicích, jak
píše

ve

své

diplomové

práci

Porovnání

českých

a

anglických

středoškolských učebnic dějepisu K. Havelková. Nicméně francouzské
učebnice se o ní téměř nezmiňují. Uvádějí pouze neúspěch spojeneckých
vojsk u Dardanel v souvislosti s šířením války do dalších oblastí. Například:
Konflikt se neustále šíří do světa a jeviště operací se násobí ne souši i na moři.
V roce 1915 Spojenci sklidí neúspěch, kdyže pokusí porazit и Dardanel
Centrálních

mocností Turecko.343 Nebo Spojenci zorganizovali

spojence

v březnu

1915

expedici do Dardanel proti spojenci Německa - Osmanské říši. Cílem bylo zlepšit
spojení s Ruskem. Nicméně se nepodařilo při této operaci zmocnit se úžin a
francouzsko-anglícké

síly rozptýlené po moři nebyly schopny zabránit

srbské obrany před Rakušany.344
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proražení

Z českých učebnic je to pouze publikace M. Hlavačky Dějepis 3 obsahující
nadstavbový text, který podrobně rozebírá neúspěšnou operaci států
Dohody v okolí Dardanel, důvody jejího neúspěchu a zároveň její důsledky
pro britského politika W. Churchilla.
Dardanelská

operace byla útokem

na Konstantinopol

žádost Ruska s cílem odlákat turecké síly z kavkazské fronty

podniknutým

[...] V první fázi

na
[...]

byl podniknut námořní útok turecké pevnosti v okolí Dardanel. [...] Ve druhé fázi
se vojska Dohody [...] pokusila v dubnu 1915 dobýt poloostrov

Gallipoli.

[...]

Krvavé boje na Gallipoli skončily v prosinci 1915 evakuací vojsk Dohody a de facto
jejich porážkou.

[...]

Vyznačovala

se chybným velitelským

postupem

a vedla

к obrovským ztrátám spojenců, stejně jako soluňská operace o rok později.

Nejvíce

uškodila Churchillově pověsti racionálního politika; trvalo léta, než ji nabyl zpět.345

Rozšíření konfliktu v Evropě
Vlivem zapojování se dalších států do války dochází к rozšíření války na
další

území.

Francouzské

učebnice

jen

stručně

popisují

připojení

jednotlivých států к jedné či druhé válčící straně.
Hledání nových spojenců na obou stranách vedlo к územnímu
konfliktu. Od října 1914 se Osmanská říše připojila к Centrálním
v roce 1915 ji následovalo Bulharsko.

rozšíření

mocnostem a

Ke státům Dohody se přidali také noví

spojenci: Itálie, která opustila Trojspolek a stanula po boku Dohody roku 1915, poté
Rumunsko a Řecko roku 1916.346
Roku 1915 Spojenci otevřeli nové fronty: v severní Itálii, která vstoupila do
války na straně Spojenců na jaře, a v severním Řecku na podzim.347
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Oba tábory hledají spojence. Itálie se přidruží к Dohodě roku 1915 ve víře
územních zisků. Roku 1916 se také Rumunsko připojí к Trojdohodě. Bulharsko se
naopak přidá к Centrálním

mocnostem.348

České učebnice však nezůstávají u stručného výčtu nových spojenců, ale
také vysvětlují, jaký dopad měl jejich vstup do války na stávající situaci na
bojišti. Někteří sloužili především к vázání sil nepřítele, jiní ale měli
rozhodující vliv na vítězství či porážce nepřítele. Jedná se především o Itálii
a Bulharsko.
V květnu

1915

vznikla

s Německem a Rakousko-Uherskem

v Evropě

další fronta.

Itálie,

která

tvořila

Trojspolek, vyhlásila v létě 1914 neutralitu. Za

slib územních zisků v jižních Tyrolech a na Jaderském pobřeží přešla v roce 1915 do
dohodového

tábora a otevřela novou frontu

proti bývalému spojenci

Rakousko-

Uhersku. Rakousko-italská fronta byla od počátku nepohyblivá, ale vázala značné
síly rakousko-uherské

armády.344

Rakousko-uherské

síly byly oslabeny otevřením italské fronty, když Itálie

[...] vstoupila do války po boku Dohody. Zvláště těžké boje se odehrávaly v horské
oblasti na řece Piavě.35"
Na konci roku 1915 se k Rakousko-Uhersku
kterému

byla slíbena část Makedonie,

a Německu přidalo i Bulharsko,

dosud spravovaná

Srby a Řeky.

Vstup

Bulharska do války výrazně změnil poměr sil na jižní balkánské frontě. Srbové byli
obklíčeni a poraženi [...].351
Poměr

sil na Balkánském

poloostrově

se změnil,

když se na

stranu

ústředních mocností přidalo Bulharsko, s jehož pomocí se podařilo dobýt Srbsko.352
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Na

Balkáně

uzavřelo

v září

1915

Bulharsko

spojeneckou

smlouvu

s Centrálními mocnostmi a připojilo se к útokům na Srbsko. To již nemělo dostatek
sil dále odolávat mnohonásobné přesile a během října a listopadu se podařilo Srbsko
obsadit.

[...]

Obsazením

Srbska

získaly

Centrální

mocnosti

přímé

spojení

vyhlásit

válku

ale velmi brzy

utrpěli

s Tureckem. [...]353
Ruské

úspěchy

Rakousko-Uhersku.

přiměly

Rumuni

dosud

zaútočili

zdrcující porážku od rakouských
rakousko-uherským a bulharským

neutrální

Rumunsko

v Sedmihradsku,

a německých

sborů. Rumunsko

bylo

dobyto

vojskem.334

Arménská genocida
Francouzské učebnice zahrnují téma, které v českých nenalezneme. Jedná
o

genocidu

realisticky,

Arménů
řekněme

dokumentačním

zorganizovanou
spíše

materiálem.

Turky. Je

drasticky.
Fotografie

prezentována

Výkladový
velkého

text

formátu

je

se

velmi

doplněn

zachycující

pohupující se popravené oběšence vyvolává pocity opravdové hrůzy.355
Roku 1915 turecká vláda obvinila arménské křesťany z komplotu s ruským
nepřítelem a zorganizovala jejich deportací a masakr. Tato genocida způsobila smrt
dvou milionů Arménů.356
Arménští křesťané, kteří žili v Osmanské říši, jsou podezříváni ze spiknutí
s Rusy a roku 1915 deportováni a masakrováni. Milion a půl, včetně žen i dětí, jich
zahynulo v této první genocidě 20. století.357
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9.2.4 Rok 1916 - pokračování zákopové války

Francouzské učebnice se dále věnují významným událostem na západní
frontě.

Tedy

rozhodujícího

kromě

popisu

neodehrálo,

zákopové

války,

nej významnějším

kde

se

vyvolává

ve

studentovi

nic

bitvám: na Sommě

Verdunu. Celkový charakter výkladu látky, doplněného
materiálem,

vlastně

smutnou

a u

autentickým

představu

marného,

krvavého a zbytečného boje, který stál život statisíců lidí.

Západní fronta: Verdun, Somma
Německý útok na Verdun v únoru 1916 je také neúspěchem. Podle slov
německých vojenských velitelů se od této akce očekávalo, že na ní
armáda

vykrvácí".

dělostřelectva
generála

Ofenzíva

trvala až do prosince

způsobila smrt 163 000 Francouzů.

Pétaina, který sem nechával

„francouzská

a za nepřetržité

Ovšem Verdun pod

neustále posílat francouzské

palby
obranou

regimenty,

nepadl. Nakonec jsou Němci, kteří ztratili 143 000 mužů, oslabeni stejně jako
Francouzi. Ani bitva na Sommě, rozpoutaná v červenci 1916 Francouzi a Brity na
podporu Verdunu a stejně tak krvavá, nestačila na prolomení řad protivníka.358
Rok 1916 je ve jménu bitvy и Verdunu, kterou německé velení
„vykrvácet"

francouzskou

armádu.

Francouzi

ztratili

plánovalo

275 000 mužů,

Němci

240 000. Pro nic. V červenci 1916 Joffre s pomocí Britů zahájí ofenzivu na Sommě.
Výsledkem je více než milion mrtvých a zraněných
400 000 je Britů, bez toho, aby řady protivníka

na obou stranách, z nichž

byly proraženy.

Žádná

bitva

v dějinách nestála takové množství lidských životů.359
Během bitvy na Sommě v roce 1916 Britové ztratili 500 000 mužů. Němci se
snaží vyčerpat francouzskou

armádu při zuřivé obraně Verdunu. Je to vyčerpávající

válka. Tato bitva bez vítěze a poraženého

trvala celý rok 1916. Zahynulo
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tam

160 000 Francouzů

a 140 000 Němců. V očích Francouzů

se stala

symbolem

války.36"

války

Bitva и Verdünn (únor-prosínec

1916) je nejvýraznějším

v zákopech.

posílená

francouzskými

Britská

armáda,

kanadskými,

momentem této
australskými

a

oddíly se pokouší prorazit v Picardíi operací na Sommě roku 1916 361

V touze po „vykrvácení" francouzské

armády Němci zahájili v únoru 1916

rozsáhlý útok и Verdünn. Bitva trvala téměř celý rok, aniž by došlo к pohybu
fronty. Ztráty byly enormní: 240 ООО německých mrtvých a 260 ООО Francouzů.
Francouzská armáda pod vedením generála Pétaina vydržela díky

pravidelnému

systému zásobování a střídání vojáků. Mezi červencem a listopadem se Britové
pokoušeli útočit na Sommě. Celkové ztráty byly otřesné: více než milion mrtvých a
zraněných (z toho 400 ООО Britů).362
Většina učebnic doplňuje výkladový text mapkou s popisem průběhu bitev,
fotkami a úryvky dopisů vojáků.363

České učebnice se od popisu bitev francouzských učebnic nijak zvlášť
neodlišují. Jediným výrazným rozdílem je udávaný počet mrtvých. Čeští
autoři udávají mnohem větší počet obětí. Dalším překvapením je, že
francouzské učebnice se v souvislosti s bitvou na Sommě nezmiňují o
použití tanků poprvé v historii. V českých učebnicích

tuto

informaci

nalezneme.
V roce 1916 zahájili Němci na západní frontě operaci, která trvala mnoho
měsíců a vyžádala si téměř milion padlých: pokusili se dobýt strategicky
Verdun. Těžké ztráty přinesla i anglo-francouzská

360
361
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významný

ofenziva na řece Sommě. Ani

jedna operace nepřinesla očekávaný výsledek. Dohodě nepomohly ani tanky, které se
poprvé objevily na dějinné scéně.364
Koncem února začaly nejtěžší boje na západní frontě. Německá armáda se
pokusila dobýt strategicky důležitý Verdun. Německá vojska postoupila pouze o
několik kilometrů. Boje u Verdunu trvaly až do prosince roku 1916. Vyžádaly si
600 ООО padlých na straně Německa a 360 ООО na straně Francie. Aby byl oslaben
německý tlak na Verdun, zahájila francouzsko-britská

armáda ofenzivu na řece

Sommě. V této bitvě, trvající od července do listopadu 1916, byly poprvé použity
tanky. Podobně jako boje и Verdunu ani krvavá jatka na Sommě nepřinesla žádné
z válčících stran výrazný úspěch. Na Sommě zahynulo 1 300 ООО lidí.365
Nejpodrobněji bitvy popisuje učebnice od Jan a Jan Kuklíkovi Dějiny 20.
století:
Bitva и Verdunu (únor až září 1916) přinesla Německu nové zklamání.
To přineslo

nové změny německého

vystřídal ve funkci

vrchního velení. Ericha von

náčelníka generálního

nejblížší spolupracovník

[...]

Falkenhayna

štábu Paul von Hindenburga,

generál Erich von Ludendorffa byl skutečným

jehož
tvůrcem

úspěšných operací. [...] Velká bitva na řece Sommě (červenec až listopad 1916)
rozhodnutí

nepřinesla a stala se příkladem

ohromného mrhání lidskými

životy.

Britové ztratili 400 000, Francouzi 200 000 a Němci 500 000 mužů. Právě v této
bitvě použili Britové v bojovém nasazení novou zbraň - tanky. [...] Generál Joseph
Joffre byl vystřídán generálem Robertem

Nivellem, který se proslavil v bitvě и

Verdunu.366

Východní fronta
Česká učebnice Dějiny 20. století autorů J. a J. Kuklíkovi se podrobněji
věnuje i operacím na východě a zdůrazňuje jejich význam v souvislosti
364
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s děním na západní frontě. Útoky ruských vojsk totiž donucovaly Němce
stahovat některé jednotky ze západu na východ.
Na východní frontě se od konce roku 1915 pokoušelo ruské velení zastavit
nepříznivý vývoj a chtělo prolomit frontu novými ofenzívami. [...] Například ruská
ofenzíva v březnu 1916 měla pomoci spojencům v bitvě и Verdunu. Ruský útok
narazil na připravenou německou obranu a ztroskotal. Vrcholem

[...]

se tak stala

tzv. Brusilova ofenzíva (červen až srpen 1916), která se časově

kryla s bitvou na

řece Sommě. Dohoda dosáhla svého cíle, neboť Němci museli stáhnout

některé

jednotky ze západní fronty. Rusové získali Bukovinu a část Haliče a především
Rakousko-Uhersku

způsobili těžké ztráty.367

Pouze jedna francouzská učebnice (J.-M. Lambina Histoire 1) zmiňuje útok,
kterým si ruská armáda vydobyla zpět některá ztracená území.: Ani na
východní frontě nepřináší útoky žádné výsledky. V roce 1915 Němci postoupili 150
km proti Rusům, nicméně roku 1916 Rusové získají část ztraceného území zpět.
Vyčkávací strategie války nikde neuspěla. Spojenci proto chtějí přejít к manévrování
a otevřít nové fronty.368

České učebnice se také zabývají válkou na mořích a ponorkovou válkou,
která byla důsledkem neschopnosti německých námořních sil porazit
Británii na moři.
V červenci roku 1916 byla svedena největší námořní bitva první

světové

války и dánského pobřeží, kde se střetla britská a německá válečná flotila.364
К přímé
v Severním

konfrontaci

německého

a britského

moři, kde se Německo snažilo prorazit

britskou flotilu zvanou Grand

[...].

V bitvě u Jutska

loďstva

došlo

především

námořní blokádu a zničit
[...] ztratili Britové 14 a

367
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Němci 11 bitevních

lodí

[...]. Proto se Německo soustředilo

na

neomezenou

ponorkovou válku [...]•370

Francouzské učebnice se nevyjadřují к námořním bitvám mezi Velkou
Británií a Německem. Uvádí pouze německou ponorkovou válku, a to
v souvislosti se vstupem USA do války.

9.2.5 Rok krize 1917

Přelom roku 1916 a 1917 je považován v českých i francouzských učebnicích
za zlomový bod průběhu války. Za významné faktory ovlivňující neutišující
válečnou situaci jsou považovány neustálé neúspěchy vojsk na frontě bez
rozhodujícího úderu, všeobecná únava z války a radikalizace nespokojené
společnosti. Z českých učebnic cituji například:
Během dosavadních bojů se ani jedné válčící straně nepodařilo

rozhodnout

válku ve svůj prospěch. [...] Přicházela únava, zásobování vojska na frontách
civilního

obyvatelstva

demoralizovaly

v zázemí činilo vládám potíže.

společnost.

Lidstvo

zažívalo

největší

[...]

a

Bída, hlad a smrt

krizi hodnot

V důsledku zvyšujícího se utrpení se široké masy obyvatelstva začaly

v dějinách.
radikalizovat.

Hrozila sociální revoluce. [...]371
V důsledku

pokračujících

bojů,

špatného

zásobování

obyvatelstva,

zhoršujících se hospodářských poměrů i zpráv o množství padlých rostlo ve většině
evropských států napětí ve společnosti a odpor proti válce.372
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Vyčerpanost a neschopnost obou stran dosáhnout většího úspěchu i rostoucí
bouře občanů proti bídě a válce přivodily na konci roku 1916 a počátkem roku 1917
hospodářskou, sociální a politickou krizi válčících států.373
Některé české učebnice dále poukazují na výrazný vliv politické situace
jednotlivých válčících států na průběh války a na následná diplomatická
jednání o míru, která však nejsou úspěšná (tajná jednání Rakousko-Uherska
s Dohodou o separátní mír).

Francouzské učebnice popisují především krizi v zázemí a vzpoury na
frontě:
Vojenské porážky
vzplanou ve francouzské
Chtějí zastavení

stupňují fyzický

a morální

úpadek vojáků. Na jaře

armádě vzpoury. Někteří vojáci odmítají jít na frontu.

krvavých

útoků a zlepšení

svých životních

podmínek.

Tato

vojenská krize je také výrazem morální krize, která postihuje obyvatelstvo.

Lidé

začínají shledávat válku dlouhou [...].374
V zázemí se hromadí stávky způsobené

drsnou zimou roku

1916-1917,

bídou, drahotou a špatnými pracovními podmínkami v továrnách na zbraně.375
Mezi vojáky se objevuje únava. Neúspěch ofenziv, oddalování

mírových

vyhlídek způsobuje roku 1917 morální úpadek. Propukají stávky v zázemí a vzpory
na frontách. Pacifismus se dostává k moci. Socialisté opouštějí vládu [.. .].376
Některé francouzské učebnice navíc uvádějí neúspěšné útoky Francouzů ve
Francii, které podnítily další vzpoury ve vojsku. Například: Rok 1917 je
rokem únavy z války, která se zdá nekonečná. Neúspěch francouzského

útoku v

„Chemins des Dames" mezi Soissons a Remeší způsobí v květnu vlnu

vzpoury.

Generál Pétain ji utišuje systémem vojenských povolení a zastavením

šílených

373
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útoků. [...] Na podzim 1917 v důsledku katastrofální vojenské porážky u Caporetta
v Itálii dezertuje mnoho vojáků.377

Ruská revoluce
Ruské revoluce jsou začleněny do výkladu první světové války jak
v českých,

tak

ve

francouzských

učebnicích.

Únorová

revoluce

je

vysvětlována jako vyústění hluboké krize v oblasti ekonomiky, společnosti
i politiky, která svrhla carismus a nastolila novou vládu s demokratickými
záměry. Říjnová revoluce je pak převzetím moci bolševiků v čele s Leninem.
Její význam pro výklad první světovou válku spočívá v tom, že vláda
bolševiků uzavřela příměří s Německem a ukončila boje na východní frontě.
Tím umožnila přesun vojsk Centrálních mocností na západní frontu.
Francouzské učebnice se od sebe navzájem liší v rozsahu popisu obou
revolucí. V některých učebnicích jsou jen krátce zmíněny, nicméně většina
jim věnuje detailní samostatnou kapitolu.
Rusko zastavuje boje. Všeobecná nespokojenost

způsobuje

revoluci a pád

cara Mikuláše II. v únoru 1917. Provizorní vláda vzešlá z této první revoluce je
v říjnu svržena Bolševiky, kteří chtějí mír. Lenin podepisuje brestlitevské

příměří

(prosinec 1917), pak mírovou smlouvu, která umožnila Německu opustit východní
frontu.378
Během jednoho
neočekávaná

revoluce

týdne, od 26. února do 2. března,
nad carismem.

Neschopen

potlačit

zvítězila

rychlá a

manifestace[...]

car

Mikuláš II. abdikuje. [...] členové provizorní vlády nechtějí přerovnat ekonomický a
sociální řád. Nechtějí ani podepsat mír [...]

Vůdce bolševiků Lenin, který se vrátil

z exilu, soudí, že nadešel pravý čas к převzetí moci. [...] shromáždění
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Sovětů

uznává „říjnovou" revoluci a odvolává provizorní vládu. V listopadu 1917 bolševici
slibují mír [...].379

v

České učebnice věnují oběma ruským revolucím dostatek prostoru, což
dosvědčují citace ze tří publikací:
Velká
zaostalost
nového

nespokojenost

se projevila
kalendáře

panovala

v Rusku, jehož

v celé řadě vojenských

v březnu)

1917

hospodářská

neúspěchů.

se v Petrohradě

[...]

konala

i

politická

V únoru

generální

(podle
stávka,

pokládaná za počátek takzvané únorové revoluce. V jejím důsledku odstoupil car
Mikuláš II. a moci se ujala prozatímní

vláda. [...] Nastalo období

takzvaného

dvojvládí a pokračujícího rozkladu, jejž využili bolševici v čele s Vladimírem Iljičem
Leninem.
obsadily

[...]

V noci z 24. na 25. října (podle nového ze 6.na 7. listopadu)

tyto síly všechny důležité budovy a svrhly prozatímní

říjnová revoluce.

vládu.

Začala

[...]380

Krize odhalila slabiny Ruska. Země neměla dostatek dobrých železnic a
silnic, průmysl

nebyl s to adekvátně

potřeby lidí v zázemí. [...] Zjara
důsledky

války.

Lidé ztratili

zabezpečit potřeby armády ani

1917 pocítilo obyvatelstvo

důvěru

ve svou vládu

V Petrohradě vypukly ve stávky a demonstrace.
v povstání proti carismu. Následujícího
režimem

bez soudu

popraven.

v Rusku již plně

a v cara Mikuláše

[...] Generální stávka

roku byl car se svou rodinou

[...]. 7. listopadu

1917

revoluce z března 1917 byla se změnila v revoluci socialistickou.
prohloubila

strádání civilního

II.

přerostla
sovětským

odstranili

ozbrojeným povstáním Prozatímní vládu a chopili se moci v zemi.

Zima 1916/1917

uspokojit

bolševici

Demokratická

[...]381

obyvatelstva.

Politická,

sociální a zásobovací krize dosáhla vrcholu nejdříve v Rusku. V únoru 1917 (podle
nového kalendáře v březnu) vyšli v Petrohradu lidé do ulic a svrhli

samoděržaví,
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tedy i cara. K moci se dostala prozatímní vláda, která vyhlásila republiku a občanské
svobody.

[...] Téměř katastrofální důsledky pro postavení Dohody na východní

frontě měla další, tentokrát říjnová (podle kalendáře listopadová) revoluce v Rusku.
[...] Ještě v listopadu 1917 zahájili bolševici v Brestu Litevském
s Německem, Rakousko-Uherskem,

mírová

Tureckem a Bulharskem. Jednání byla ukončena

začátkem března 1918 a sovětská delegace přijala německé ultimativní
[...] Východní fronta přestala

jednání

podmínky.

existovat.ж

Z výše uvedených citací je tedy zřejmé, že české a francouzské učebnice
vykládají příčiny, průběh i důsledky revolucí téměř identicky. Žádné
výrazné rozdíly z komparace obou typů učebnic nevyplývají. Nicméně, lze
uvést dvě poznámky, kterých je možno si povšimnout.
Za prvé, francouzské učebnice se ani v jednom případě nezmiňují o
odlišnosti

ruského

kalendáře

od

kalendáře

ostatních

zemí

Evropy.

Důsledkem toho student pravděpodobně ani netuší, že únorová revoluce se
prakticky odehrála v březnu a říjnová revoluce v listopadu. V českých
učebnicích je tento rozdíl vysvětlen a jsou uváděna obě data.
Další zajímavost se týká osobnosti Lenina a jeho návratu z exilu do Ruska,
kterou ve francouzských učebnicích také nenalezneme. České učebnice si
totiž pokládají otázku, zda-li Lenin nemohl být „ve službách Německa"
poslán zpět do Ruska s úkolem získat moc a ukončit válku na východě.
К tomuto tématu se velmi zřetelně vyjadřuje učebnice Dějepis 3 M.
Hlavačky v nadstavbovém textu „Otevřená otázka: Leninův návrat do
Ruska" , kde píše: O březnové revoluci se Lenin dozvěděl z novin a 16. dubna
přijel v „zaplombovaném

vagónu" do Ruska. Jako obvykle překvapil všechny svou

razancí. Měl program a hlavně peníze. Německý generální štáb a císař Vilém II.
přišli na myšlenku, jak vyhrát válku. Rozhodli se v krizových místech
podpořit

radikály,

aby vyvolali chaos. [...]

Podle přesvědčivého

Dohody

Bernsteinova

svědectví šlo o neuvěřitelných 50 milionů zlatých marek, ze kterých byl placen tisk,
382 Hlavačka, M.: Dějepis 3. Praha SPN 2001, s. 162-164.
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agitátoři a vyzbrojeni rudogardistů. Otevřenou otázkou dějin zůstává, do jaké míry
mohly tyto peníze a tajná německá podpora dopomoci bolševikům к dobytí moci
v Rusku a do jaké míry ovlivnily brestlitevská

jednání v zimě a předjaří

roku

1918.383 Učebnice Dějiny 20, století autorů J. a J. Kuklíkovi zase používá
pramenný materiál а к problematice německé podpory Lenina připojuje
zprávu německého vyslance ve Švýcarsku německému kancléři ze 30. září
1915: Estonci Keskjulovi se podařilo dohodnout podmínky, za kterých jsou ruští
revolucionáři ochotni s námi uzavřít mír v případě úspěšného dokončení

revoluce.

V souladu s informací, obdrženou od dobře známého revolucionáře Lenina
Samozřejmě

Leninův program se nemůže zveřejnit, jelikož jeho publikování

[...]
by

především vedlo odhalení zdroje informací [...] Domnívám se, že musí být obklopen
clonou největší tajnosti, aby se vytvořil dojem, jakože se už vede příprava к dohodě
s mocnými kruhy v Rusku.384

Vstup USA do války
Vstup Spojených států do války je ve francouzských i českých učebnicích
chápán jako důležitý mezník ve vývoji války. Většina francouzských i
českých učebnic zdůvodňuje vstup USA do války v dubnu 1917 jako reakci
na neomezenou ponorkovou válku Německa. Shodují se tak i s názorem
velké části učebnic anglických.
Tuto skutečnost potvrzují následující citace francouzských učebnic:
Neomezená

ponorková

válka vyhlášená

Německem

v reakci na

britskou

námořní blokádu přivodila v dubnu 1917 vstup Spojených států do války po boku
států Dohody.385
Americké

veřejné mínění,

nespokojené

s německou politikou

neomezené

ponorkové války, která byla zahájena v únoru 1917 s cílem utlumit Velkou Británii,

J»3 Hlavačka, M.: Dějepis 3. Praha SPN 2001, s. 164.
384 Kuklík, ]., Kuklík, J.: Dějiny 20. století. Praha SPL-Práce 1995, s. 23.
385 Lambin, J.-M.: Histoire l r e . Paris Hachette 2007, s. 206.
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se rychle přiklonilo ku prospěchu Spojenců. 2. dubna 1917 obdržel prezident Wilson
souhlas Kongresu se vstupem USA do války proti Německu.336
Spojené státy vstupují do války. Neomezená ponorková

válka

vyhlášená

Německem paralyzuje obchod USA s Evropou. 2. dubna 1917 vyhlásil

president

Wilson válku.337

V tomto posledním případě se jedná o lehké zjednodušení

data, protože válka USA Německu byla vyhlášena až 6. dubna 1917. Dne 2.
dubna došlo к předložení návrhu války americkému Kongresu.
Učebnice Histoire 1 G. Quintreca podtrhuje význam vstupu USA do války
nejen z ekonomického a vojenského hlediska, ale i jako morálního oživení.
Vstup USA do války v dubnu 1917 přinesl ekonomické výhody Spojencům,

neboť

jejím důsledkem se zvýšil počet finančních půjček a vývoz důležitých zdrojů (obilí,
ocel). Vojenská pomoc se dostává velmi pomalu. První jednotky se vyloďují až
v červnu 1917. [...] Vojenský přínos USA umožňuje zvýšit početní stav mužstva a
plánovat nové útoky, ale také je zdrojem morální vzpruhy pro vojáky i spojeneckou
populaci.333
Francouzská učebnice Histoire 1 od J. Marseille překvapivě nespojuje vstup
USA do konfliktu s ponorkovou válkou, ale s válečnou ideologií. Vstup
Spojených států do války posílil pocity vedení války ve jménu velkých principů, je
jím poselství, které hlásí prezident Wilson 2. dubna 1917 Kongresu: „Neutralita již
není možná a žádoucí, když se jedná o světový mír a svobodu lidstva" To je také
důvod proč, ruská únorová revoluce roku 1917 je s uspokojením

přijata

Dohody. Můžou totiž hlásat, že válčí za obranu demokracie proti

autoritářským

režimům.339

386 Bourquin, L.: Histoire Ve. Paris Bělin 2007, s. 200.
387 Lauby, J.-P., Promérat, M., Siřel, F.: Histoire l r e . Paris Magnard 2007, s. 195.
388 Quintrec, G.: Histoire l r e . Paris Nathan 2007, s. 198.
389 Marseille, ):. Histoire l r e . Paris Nathan 2007, s. 196.
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státy

Následující citace z českých učebnic týkající se vstupu USA do války
poukazují, obdobně jako francouzské učebnice, na německou ponorkovou
válku:
V dubnu 1917 vstoupily po boku Dohody do války Spojené státy americké.
Byla to jejich odpověď na

německou ponorkovou válku, zaměřenou proti všem

lodím, které mířily do francouzských

a britských přístavů.39"

V dubnu 1917 vstoupily do války po boku Velké Británie a Francie Spojené
státy americké. Vláda s ohledem na protiváleěné

nálady amerického

dlouho

Ale

otálela

s přímou

neomezenou ponorkovou

podporou

Dohody.

válku a torpédovalo

směřovaly do britských a francouzských

když

obyvatelstva

Německo

vyhlásilo

bez výstrahy všechny lodě, které

přístavů, vyhlásily USA Německu válku.391

Ponorková válka přiblížila vstup USA do války, neboť ohrožovala

americký

námořní obchod s válčící Evropou. [...] Prezident Wodroozo Wilson předložil 2.
dubna 1917 americkému Kongresu návrh rezoluce o vyhlášení válečného stavu mezi
USA a Německem a již 6. dubna 1917 vyhlásily
příkladu následovala řada jihoamerických

USA Německu válku. Jejich

států. Čína, Siam (dnešní Thajsko) a

Libérie. [...]392
Česká učebnice Dějiny 20. století autorů J. a J. Kuklíkovi uvádí jinou
událost, která se stala záminkou pro vstup USA do války. Jde o případ
výletního parníku, který byl zasažen německým torpédem a při jeho
potopení zahynulo kolem tisíce lidí.: Poprvé se americké veřejné mínění výrazně
postavilo proti Německu již v květnu 1915, kdy byl německými ponorkami potopen
parník Luisitania a zahynulo přes tisíc lidí, z toho 128 Američanů.393 Zajímavostí
je, že tato informace se objevuje pouze v jedné z francouzských učebnic, a to
jen ve formě obrázku z letáku к dokreslení ponorkové války. Naopak

390

Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F., Kudrys, M.: Dějepis, české a světové dějiny. Praha

SPN 2006, S.178.
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Hlavačka, M.: Dějepis 3. Praha SPN 2001, s. 163.
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Kuklík, )., Kuklík, J.: Dějiny 20. století. Praha SPL-Práce 1995, s. 22-23.
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některé anglické učebnice ji uvádějí jako další z důvodů

vstupu USA do

války.394
Učebnice Světové dějiny II autora V. Čapka a kolektivu přichází s další
událostí, která měla hrát roli v působení na americkou veřejnost ve
prospěch vstupu do války proti Německu: V roce 1917 britská tajná služba
vyluštila

důvěrný

telegram

německého

zahraničního

ministra

Mexika, který ho vyzýval, aby přivedl Mexiko na německou

velvyslanci
válečnou

do

stranu.

Sliboval za to, že po vítězství vrátí Německo Mexiku území, které ztratilo Mexiku
kdysi ve válce s USA (1846) Americký tisk využil této informace к působení na
veřejné mínění.395

9.2.6 Rok 1 9 1 8 - k o n e c války

Závěrečný válečný rok je spojen s poslední neúspěšnou snahou Německa
zvrátit válku

ve svůj prospěch

a s vytouženou

pomocí

Američanů

dohodovým státům na frontě. Dochází к rozpadu koalice centrálních
mocností a ke konečné kapitulaci.
Francouzské učebnice se podrobně zabývají především děním na západní
frontě,

kam

Německo

přesunulo

své

jednotky

z východní

fronty.

Zdůrazňují německou iniciativu к ukončení zákopové války a opětný
přechod к pohyblivé válce sérií útoků. Podtrhují také příchod amerických
posil, které výrazně mění poměr sil na bojišti a umožňují rychlou kapitulaci
spojenců Německa. Posledním výrazným momentem války je uváděna
Berlínská revoluce, jejíž výsledkem je sesazení Viléma II. a podepsání
příměří novou německou vládou.

394 Havelková, K.: Srovnání současných anglických a českých středoškolských učebnic
dějepisu. Praha 2004, s. 102.
395 Čapek, V., Pátek, J., Zwettler, O.: Světové dějiny II. Praha Fortuna 1993, s. 134.
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Německo si přeje ukončit válku dříve než dorazí početné americké
a proto se v březnu 1918 vrací к pohyblivé válce. Generál Ludendorff

jednotky,
koncentruje

své síly na západ a zahajuje sérii útoků. V květnu se německé jednotky

opět

dostávají к Mamě a ohrožují Paříž. Spojenci si jsou vědomi nebezpečí, a tak svěřují
velení do rukou Focha. Foch s podporou

milionu amerických

vojáků

přechází

v červenci 1918 do útoku. Němci evakuují část okupovaného francouzského
Centrální

mocnosti

ustupují na všech frontách.

území.

Němečtí spojenci kapitulují

a

Německo zůstává oslabeno.396
Na jaře roku 1918, ještě před příchodem amerických posil, Německo sbírá
své poslední síly к rozsáhlým ofenzívám. V březnu je prolomena fronta a Paříž je
bombardována.

Díky americkým posilám a nové výzbroji (letadla, útočné tanky)

jsou Spojenci obdařeni početní
generálu

Fochovi.

i materiální přesilou.

Vrchní velení je

V létě jsou zahájeny rozsáhlé protiútoky

na všech

svěřeno
frontách.

Bulhaři, Turci i Rakušané jsou postupně poraženi. Německá armáda bojuje za
ústupu, zatímco revoluce v Berlíně vyhání Viléma II. Německá provizorní

vláda

podepisuje 11. listopadu příměří v Rethondes.397
Berlínská revoluce je zmíněna téměř ve všech francouzských učebnicích.
Zdá se, že Francouzi, hrdí dědici francouzské revoluce, jsou stoupenci
každé revoluce, zvláště pak, když svrhne vládu monarchy a nastolí
demokratickou vládu. Příkladem je citace: Revoluční bouře v Berlíně vedou
к abdikaci Viléma II. a proklamaci republiky 9. listopadu 1918. Představitelé

nového

režimu přijímají podmínky příměří, podepsaného 11. listopadu 1918 v Rethondes.398
nebo Po abdikaci císaře Viléma II. je 9. listopadu ustanovena republika. Mezitím se
revoluce šíří v celé zemi. Příměří je podepsáno v Rethondes, v compiegneském
11. listopadu.399
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lese,

Z událostí na východní frontě některé francouzské učebnice zmiňují
porážku Rakousko-Uherska

v Itálii. Učebnice Histoire

1 autora J.-M.

Lambina poukazuje i na rozpad Rakousko-Uherska: Rakousko-Uhersko

je

poraženo 28. října italskými jednotkami Vittoria Veneta a dochází k jeho rozpadu.
Císař abdikuje a v Praze, Vídni a Budapešti jsou provolány

republiky.400

České učebnice se podrobněji věnují událostem na západní frontě, ale
neopomíjejí ani dění na východě. Stejně jako francouzské učebnice popisují
postup Němců na západní frontě na Paříž až к Marně a následný protiútok
spojeneckých vojsk.
Němci znovu došli až ke břehům řeky Mamy a z těžkých děl ostřelovali
Paříž. Déle se však nedostali. Celková vyčerpanost, nedostatek surovin a nástup
čerstvých amerických sil brzy válečnou situaci obrátily. Dohodová vojska přešla do
protiútoku

[...].401

Postup na Paříž se opět zastavil na Marně a dohodové armády,

podporované

čerstvými americkými silami, přešly do protiofenzivy.41,2
Během jara a léta 1918 podnikli Němci s jednotkami staženými z východní
fronty

rozsáhlou ofenzívu na západě. Byla to poslední zoufalá snaha

rozrazit

spojenecké linie, dobýt Paříž a skončit válku dříve, než přijedou Američané

[...]

V květnu Němci dosáhli řeky Mamy, vzdálené 59 km od Paříže. [...] Pod vrchním
velením generála Ferdinanda Foche byl německý útok zastaven a od července 1918
nastal protiútok. V září byli Němci donuceni vrátit se za své hranice.403
V březnu 1918 zahájilo Německo sérii velkých ofenziv na západní frontě [...]
Druhá bitva na řece Marně (červenec - srpen 1918) skončila podobně jako v roce

400 Lambin J.-M.: Histoire

Paris Hachette 2007, s. 206.

«" Hlavačka, M.: Dějepis 3. Praha SPN 2001, s. 164.
402 Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F., Kudrys, M.: Dějepis, české a světové dějiny. Praha
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1914 německým ústupem za řeku Aisne. 26. září zahájil maršál Foch

rozhodující

ofenzívu dohodových sil, která donutila Německo к žádosti o příměří,404
Učebnice M. Hlavačky Dějepis 3 připojuje také úryvek z knížky Dějiny
Německa od Thomase Müllera, která detailně popisuje vývoj na západní
frontě roku 1918, včetně momentu, kdy Němci ztratili víru ve vítězství: [...]
Britský tankový útok 8. srpna u Amiensu se stal „černým dnem" německé armády.
Německá vojska byla zatlačena až do východních pozic a poprvé se ukázalo, že vide
dále bojovat je и mnoha vojenských jednotek zlomena. Bylo stále zřejmější, že válku
již nelze vyhrát. Jakmile se ukázalo, že i na ostatních frontách dochází ke zhroucení
dochází ke zhroucení ústředních mocností a jejich spojenců [...], přiznal
vojenskou porážku

Ludendorff

a 29. září kategoricky požádal politiky o okamžité

uzavření

příměří [...].405
Zároveň také popisují rozpad fronty na východě a vnitřní nepokoje států
Centrálních mocností, které vedly к rozpadu Rakousko-Uherska. Například
V

V

V

r

V

N

/

učebnice Dějepis, české a světové dějiny kolektivu P. Corneje, I Cornejové,
F. Parkana a M. Kudryse jmenuje různá povstání na území rakouskouherské monarchie, které jsou výrazem jejího úpadku: Zhoršující se situaci
hospodářsky vyčerpaných Ústředních mocností umocňovaly i nepokoje v zázemí a
vojenská povstání. Vojenské vzpoury v severočeském Rumburku, v boce Kotorské a
v srbském Kragujevací neohrozily sice habsburskou monarchii, ale ukázaly hloubku
jejího rozkladu. [...] Na podzim roku 1918 se Rakousko-Uhersko rozpadlo41'6
Učebnice Světové dějiny II kolektivu V. Čapka, J. Pátka a O. Zwettlera
v souvislosti

s rozpadem

koalice Centrálních mocností

mluví

také o

rozpadu Rakousko-Uherska a vyjmenovává nové nástupnické státy: Tehdy
se také zhoršila situace centrálních mocností na Středním východě a na Balkáně.
První kapitulovalo Bulharsko (v září 1918), brzy na to požádalo o mír Turecko. Od
Kuklík, }., Kuklík, j.: Dějiny 20. století. Praha SPL-Práce 1995, s. 24.
-и» Hlavačka, M.: Dějepis 3. Praha SPN 2001, s. 164.
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října se začalo rozpadávat Rakousko-Uhersko

a postupně vznikly nástupnické státy:

Rakousko, Maďarsko, Československo, Polsko, Rumunsko, Jugoslávie..4"7
Učebnice Dějepis 3 M. Hlavačky se zmiňuje o úspěchu Dohody i mimo
Evropu: Zároveň byla zahájena rozsáhlá ofenziva na Balkánském poloostrově,

která

přinutila Bulharsko vystoupit z války. Dohodová vojska slavila vítězství v Sýrii,
Mezopotámii a Palestině. Koncem října 1918 Turecko požádalo o příměří.4"8
Učebnice Dějiny 20. století autorů J. a J. Kuklíkovi detailně popisuje jak
situaci na Balkáně, tak situaci na italské frontě, kde po úspěšném průlomu
rakousko-uherských vojsk na Piavě a následné italské protiofenzívě došlo
к úplnému zhroucení rakousko-uherských pozic: Po zhroucení

rakousko-

uherských pozic na italské frontě 25. října 1918 oznámil již následující den císař
Karel německému

císaři Vilému II., že jej okolnosti „přinutili

к nezvratnému

závěru, aby během 24 hodin požádal o separátní mír a okamžité příměří".

[...]409

Tato učebnice, jako jediná ze všech zde studovaných, také vysvětluje tzv.
Andrássyho nótu a její důsledky.

Válku ukončila berlínská revoluce a podpis příměří s Německem. Své místo
nachází i v některých českých učebnicích:
V listopadu abdikoval německý císař a byla vyhlášena republika. Stalo se tak
listopadovým povstáním, v němž se k moci dostala sociální demokracie410
Dne 3. listopadu vypukla v Německu revoluce a císař uprchl za hranice.
Nová vláda podepsala

11. listopadu

1918 dohodu

o příměří,

čímž

poznala

porážku.4"
Dne 3. listopadu vypukla v Německu

revoluce, kterou zahájilo

povstání

námořníků v Kielu. Německý císař uprchl za hranice. [...] Válka formálně

skončila

407
408
409
410
411
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11. listopadu 1918, kdy Německo podepsalo dohodu o přiměří, kterou

přiznalo

porážku.4'2

9.2.7 Shrnutí

Průběh první světové války je ve francouzských a českých učebnicích
popisován chronologicky na všech bojištích a většinou jsou prezentovány
stejné hlavní události. Rozdíl tkví v rozsahu popisu válečných událostí české učebnice popisují a vysvětlují průběh války, zatímco výkladový text
francouzských učebnic často udává jen stručnou zmínku o situaci na frontě.
Francouzské učebnice totiž více prostoru věnují líčení života ve válce - na
frontě i v zázemí. Dalším rozdíl spočívá v tom, že české učebnice se
vyváženě věnují všem evropským bojištím, zatímco francouzské učebnice
upřednostňují spíše situaci na západní frontě. Čeští autoři také připomínají
hrdinské působení zahraničních legií v bojích ve Francii, které francouzské
učebnice ani nezmiňují. Válkami v koloniích se nijak podrobně nezabývají
ani francouzské, ani české učebnice.

4,2
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9.3 Mírová jednání a důsledky války

Brestlitevský mír
Brestlitevský mír je ve francouzských a ve většině českých učebnic
zmiňován a vysvětlen již v souvislosti s důsledky říjnové revoluce, která je
součástí tématického celku první světové války. V kapitole o mírových
jednáních se tedy již nevyskytuje.
Francouzské učebnice jej považují za důsledek říjnové revoluce, kdy se moci
chopili bolševici, kteří vyslyšeli prosby zbídačeného a nespokojeného lidu
uzavřít

mír. Význam

Brestlitevského

míru

pak

spatřují

v umožnění

německým jednotkám přesunout se na západní frontu a vést rozsáhlé útoky
proti Francii.
České učebnice se na rozdíl od francouzských vyjadřují i к obsahu smlouvy
a hodnotí ji jako nevýhodnou, protože Rusko ztratilo část svého území:
Jednání byla ukončena začátkem března 118 a sovětská delegace

přijala

německé ultimativní podmínky. Mír byl vykoupen ztrátou Polska, Pobaltí a částí
Běloruska.4'3
Jednání s Ústředními mocnostmi v Brestu Litevském skončila v březnu 1918
separátním mírem. Cena za mír, kterou bolševická vláda zaplatila, byla obrovská:
Rusko ztratilo Polsko, Pobaltí,

část Běloruska,

muselo

se stáhnout

z Finska,

z Ukrajiny a propustit zajatce.4'4

Versailleský mírový systém
Systém smluv vzešlý na základě mírové konference ve Versailles rozebírají
všechny učebnice dějepisu. České i francouzské učebnice zdůrazňují rozpad

413
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monarchií a vyjmenovávají nově vzniklé státy. Francouzské učebnice také
vyzdvihují pád autokratické formy vlády a zrození demokracií.

v

České učebnice se zaměřují především na poválečné uspořádání Evropy a
vznik nových států.
Přímým následkem války byl rozpad čtyř monarchií - ruské,
uherské a turecké. Na troskách Rakousko-Uherska

rakousko-

vznikly nové státy:

Rakouská

republika, Československo, Maďarsko s Království Srbů, Chorvatů a Slovinců415
Rakousko-Uhersko

se rozpadlo a na jeho území vzniklo 5 nových států:

Rakouská republika [...] К důležitým

změnám došlo i v dalších státech

Z bývalého ruského impéria se v Pobaltí vyčlenily jako samostatné

Evropy.

státy Litva,

Lotyšsko a Estonsko.4I6
V důsledku

války zanikly

čtyři monarchistické

německá a turecká. Rakousko-Uhersko
sedmi států: Rakouska, Maďarska

říše: ruská,

habsburská,

přestalo existovat a jeho území se rozdělilo do
[...]. К důležitým změnám došlo i v dalších

částech Evropy. Z ruské carské říše se v Pobaltí vyčlenily jako samostatné
Litva, Lotyšsko a Estonsko a také Finsko. Polský stát se obnovil

státy

f...].417

Francouzské učebnice se neliší od výkladu českých učebnic. Některé se
navíc zmiňují o možných národnostních problémech v n o v ě vytvořených
státech, což se v českých učebnicích nevyskytuje:
Mírové smlouvy daly vznik novým státům: Finsko, Estonsko,
Litva, Polsko, Československo,
Jugoslávie).

království

Srbů, Chorvatů a Slovinců

Již podpisy smluv podnítily problémy: nové státy často

Lotyšsko,
(budoucí
obsahovaly

významné národní minority. Některé státy řešily jejich situaci plebiscitem.418

415
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Smlouvy podepsané s ostatními strůjci války ještě více přeměnily
Evropy. Rakousko-Uhersko

mapu

zmizelo ve prospěch sedmi států, z nichž tři byly zcela

nové: Polsko, Československo a Jugoslávie. Z obavy před revolucí Spojenci rovněž
založili

tzv. sanitární kordon podél hranic Ruska se třemi baltskými

státy a

Polskem.419
Rakousko-uherské

císařství zmizelo a dalo vzniknout novým státům [...].

bylo opět vytvořeno díky ztrátě západních

území Ruska. To umožní

Polsko

vytvoření

Finska a tří pobaltských států.4211
Všechny učebnice se shodují na domněnce, že nové uspořádání Evropy již
položilo

základ budoucímu

světovému

konfliktu. Jako

důvody

jsou

uváděny: prosazování zájmů vítězných mocností, nespokojenost Německa a
Itálie s mírovými podmínkami, nedořešení národnostního problému uvnitř
států.
Zatímco

čtyři velcí spojenci

(USA, Francie,

Velká Británie

prezentují své vítězství jako vítězství demokracie nad autoritářstvím,

a Itálie)
vzdalují se

sobě navzájem v závislosti na svých zájmech a nutí poraženým mír, který zasévá
zrno nové světové války.421
Německo, které nemohlo vyjednávat smlouvu, odmítá versailleský
Itálie dostala jen část slíbeného

území a ponížení

italští nacionalisté

„diktát".
mluví o

„mrzkém vítězství". Národnostní otázka není dostatečně vyřešena. Menšiny žijí
stále pod nadvládou jiného
československého

lidu: jako

Sudeti - Němci začleněni

do

nového

státu. Definice nových hranic utváří neustálé napětí.422

Mírová smlouva s Německem
České učebnice charakterizují mírové podmínky Německa jak v oblasti
vojenské, tak územní:
4,9
420
421
422
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Versnilleská smlouva ukládala Německu i přísná vojenská opatření:

patnáct

let měla dohodová vojska okupovat levý břeh Rýna; jeho pravý břeh se měl až do
hloubky 50 km stát demilitarizovaným

pásmem, kde nesměla být budována žádná

vojenská zařízení [...]. Mírová smlouva označila Německo za viníka
světové války a uložila mu povinnost
Německo

muselo odstoupit

rozpoutání

reparací.423
části svého území jiným státům a ztratilo

všechny kolonie. Vojska Dohody mohla okupovat levý břeh Rýna [...].

Německu

byly uloženy tak vysoké válečné náhrady - reparace, že jejich splácení

podkopalo

německé hospodářství a jejich plnění musely později řešit další konference.424
Německo

muselo postoupit

všechny

kolonie a v Evropě ztratilo

osminu

území a dvanáctinu obyvatel ve srovnání s rokem 1912. Muselo se vzdát zejména
Alsaska a Lotrinska ve prospěch Francie, Poznaňska a značné části západního a
východního Pruska a Horního Slezska ve prospěch Polska. Z Gdaňska byl vytvořen
svobodný

stát. Hlučínsko

Francouzské
z hlediska

bylo postoupeno

učebnice také rozebírají
územního

a

Československu,

Šlesvicko

mírovou smlouvu

vojenského.

Zdůrazňují

Dánsku.

s Německem

problematičnost

nepřítomnosti poraženého na mírových jednání a jeho nemožnost se
к podmínkám míru vyjádřit. Proto také někteří francouzští autoři používají
v souvislosti

s mírovou

smlouvou

pojem

„diktát".

Přiznávají

také

oprávněnou nespokojenost Němců s těmito podmínkami, které považují za
ponižující a tvrdé, a vidí zde zárodek nového konfliktu.
Německo

musí vrátit Alsasko-Lotrinsko

Francii,

Šlesvicko

Dánsku

a

kantóny Eupen a Malmédy Belgii. Na východě je připraveno o Poznaňsko a části
západního Pruska ve prospěch znovuvytvořeného

Polska. Navíc musí všechny své

423
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kolonie postoupit Francii a Velké Británii. V oblasti vojenské Německo musí snížit
počet vojáků v armádě na 100 000. Nesmí vlastnit tanky, těžké dělostřelectvo,

ani

letectvo. [...] musí platit reparace, jejichž výše byla roku 1921 stanovena na 132
miliard zlatých marek. [...] Poprvé v historii je mír sjednaný vítězi

diktován

poraženému, který nemá právo se к němu vyjádřit.426
Versailleská smlouva podepsaná 28. června 1919 [...] nutí Německo
svou zodpovědnost

uznat

z války a platit reparace. Němci se dlouho nesmíří s tímto

diktátem, který považují za hluboké ponížení.

427

Tento výklad je doprovázen

výňatky z Versailleská smlouvy, týkající se demilitarizace Porýní (čl. 42, 43),
znovuzískání území, která Francie ztratila podpisem frankfurtské smlouvy
10. 5. 1871 (čl. 51), uznání zodpovědnosti Německa jeho spojenců za
rozpoutání a za důsledky války (čl.231), nařízení nahradit všechny škody,
které Spojencům byly způsobeny (čl. 232). К tomuto výčtu je přiložena
otázka: Čím jsou územní a vojenská ustanovení v očích Spojenců
Všechny

francouzské

učebnice

přikládají

oprávněná?

к výkladovému

textu

také

přehlednou mapu územních změn po první světové válce a výňatky
z Versailleské

smlouvy,

které

jsou

provázeny

otázkami.

Například

v učebnici Histoire 1 J.-M. Lambina: Na která území, odebraná Německu,

se

vztahuje článek 51 ? Dokažte, že Německo již nemůže být vojenskou mocností. Které
články Versailleské smlouvy jsou pro Německo těžko přijatelné? Pokládat otázky
к předloženým historickým pramenům je velmi užitečné, neboť student
dokáže lépe dokument analyzovat a chápat dějinné souvislosti. Schopnost
samostatného tvůrčího myšlení také podporují karikatury, které jsou
výrazem soudobého veřejného mínění. Učebnice Histoire 1 J.-M. Lambina
prezentuje proti sobě karikaturu německou a francouzskou s názvem

426
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427
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„Rozporuplná smlouva"

s otázkami:

Proti čemu se staví Francouzi

podle

karikatury A? Proti čemu se staví Němci dle karikatury B?««

Společnost národů
Za důležitý výsledek versailleské mírové konference považují české i
francouzské učebnice dějepisu vznik Společnosti národů. Jejím cílem bylo
udržet mír a bezpečnost ve světě, a také pomáhat rozvoji spolupráce mezi
státy a národy. Shodují se na faktu, že tuto krásnou myšlenku světového
míru nedokázala naplnit. Jako hlavní důvod neúspěchu fungování této
organizace uvádí absenci členství USA, a dále nedostatek síly a autority
к prosazování této idey.
Jako první schválili

účastnící konference

Přestože iniciátorem vzniku nové organizace

Pakt společnosti

národů

byl americký prezident

[...].

Woodrow

Wilson, Spojené státy do ní nevstoupily. Naděje vkládané do Společnosti národů se
v dalších letech nenaplnily, organizace nedokázala prosadit svou autoritu a zabránit
novým konfliktům.429
Ženevská
odhodláním
vojensky

diplomatická

mezinárodního

proti těm státům,

jednání
společenství

nebyla

totiž

zasáhnout

které porušovaly

základy

podpořena
politicky,

dostatečným
hospodářsky

mezinárodního

a

práva a

neváhaly proti jiným státům použít vojenskou sílu a další formy nátlaku.43"
Vážným oslabením Společnosti národů se již na počátku jejího

působení

stala skutečnost, že Kongres USA odmítl ratifikovat Pakt společnosti národů a USA
se proti Wilsonově vůli vrátil к tradiční politice izolacionizmu

Francouzská

a

britská diplomacie se snažily ve Společnosti národů prosadit své cíle a zajistit svou
bezpečnost431.
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Ve Společnosti národů nebyly z různých důvodů zastoupeny ani USA, ani
sovětské

Rusko.

Společnost

národů

se tak brzy

stala pouze

arénou

evropských

mocnosti soupeření o sféru vlivu v jednotlivých částech světa.432
Americký

Kongres

odmítl

v březnu

1920

ratifikovat

najednou

versailleský

mír a vstup USA do Společnosti národů. USA se nikdy nestanou členy SN, což
oslabuje tuto

instituci.4"

Společnost národů nedisponuje mezinárodní armádou, aby mohla uvést v praxi svá
rozhodnutí, a především je ochuzena o účast USA [...J.434
První mocnost světa se neúčastnila Společnost národů, kterou založila.435
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9.4 Důsledky války

České učebnice se nejvíce zaměřují na politické důsledky války a nové
uspořádání světa, které je již popsáno v kapitole výše. V oblasti společnosti
a ekonomiky uvádějí jen stručné shrnutí počtu mrtvých a raněných,
poukazují na morální otřes a velké materiální škody.
Během čtyř válečných let padlo 10 milionů vojáků a 20 milionů bylo raněno a
zmrzačeno. V důsledku válečného strádání, hladu a epidemií zahynulo na 7 milionů
civilních obyvatel. Rozvrácené hospodářství, zpustošená země a

nepředstavitelná

bída vedly к sociálním nepokojům a revolucím.43é
Lidstvo zažilo jeden z největších masakrů v dějinách, který zasáhl jeho víru
v dosavadní mravná a duchovní hodnoty měšťanské

společnosti.437

Do armád bylo povoláno přes 70 milionů vojáků, z nichž přibližně 10 milionů
padlo (Rusů a Němců po dvou milionech, Francouzů
milion, vojáků Rakousko-Uherska

1,5 milionu, Britů skoro

1, 25 milionu a USA měli 115 tisíc ztrát na

životech. 20 milionů lidí bylo zraněno a 7 milionů zajato. Výdaje na válku přesáhly
600 mld.zlatých

marek. Po válce 20 milionů lidí, oslabených

epidemii tzv."španělské

válkou,

podlehlo

chřipky".438

Francouzské učebnice rozebírají důsledky války velmi detailně v oblasti
společenské i ekonomické a ilustrují je množstvím příloh. V první řadě se,
stejně jako české učebnice, věnují lidským ztrátám a válečným zraněním.
Pokládají válku za nejkrvavější v dějinách. Výkladový

text dokládají

přehlednou tabulkou bojujících evropských států s počtem mobilizovaných
a usmrcených vojáků. Zdůrazňují také velký počet zmrzačených, kteří již

436
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nebudou moci pracovat a jsou odkázáni na péči rodiny nebo společnosti:
Vojenské ztráty přesáhly 9 milionů padlých a 17 milionů zraněných, z nichž 6,5
milionu

bylo zmrzačených.

Text je opět doplněn sugestivními obrázky,

vyvolávající soucit s takto trpícími. Některé učebnice se také zmiňují o
rozdílném zasažení různých sociálních skupin. Například učebnice Histoire
1 od autora J.-M. Lambina se vyjadřuje následovně: Ve Francii byli nejvíce
decimováni

venkované,

kteří

představovali

největší

část

vojenské

pěchoty.

V Německu byli naopak nejvíce zasaženi dělníci v továrnách.439
Dalším společenským důsledkem války je ve francouzských učebnicích
zmiňován propad natality, způsobený odlukou a úmrtím partnerů a tedy
nízkou porodností během války, který se projevil v letech 1935-1940, kdy
tato za války narozená generace dosáhla dospělosti. Velké ztráty
mužů trvale ovlivní aktivní populaci,
nerovnoměrnost

podpoří stárnutí obyvatelstva

pohlaví. Pád natality během konfliktu je příčinou

mladých
a způsobí

„prázdných

ročníků" ve třicátých letech.44" К této problematice je přiložen demografický
graf věku Francouzů к 1. lednu 1922.
Francouzské

učebnice

také

rády

zdůrazňují

vliv

války

na

emancipaci. Například: Ženy nahradily muže v továrnách a nyní již

ženskou
nechtějí

opustit zodpovědnou práci, kterou vykonávaly. S příchodem míru totiž často ztrácí
svá zaměstnání. Ženy, které ovdověly, musejí pracovat, aby přežily. V Německu a
Velké Británii ženy získávají právo volit.441
Situace mužů, kteří se vrátili z války, je charakterizována jako hluboká
morální krize.
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Lambin, J.-M.: Histoire l r e . Paris Hachette 2007, s. 218.
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Lauby, J.-P., Promérat, M., Siřel, F.: Histoire 1«. Paris Magnard 2007, s. 202.
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Důsledky války se projevily také v ekonomické oblasti.

Francouzské

učebnice vyčíslují škody na svém území, které bylo velmi tvrdě zasaženo
zákopovou válkou:
Válečné škody nebyly nikdy dějinách tak závažné, hlavně co se týče oblasti poziční
války. Francie je nejvíce postiženou zemí. V oblasti postižené bojem byly 3 miliony
hektaru území zdevastovány a zničeno bylo 400 000 obytných domů. Belgie, Srbsko
západ Ruska jsou také poškozeny.
destrukcí,

na druhou

stranu

Centrální mocnosti byly sice méně

však byly ekonomicky

zruinovány

dotčeny

dohodovou

blokádou.442
Dále vysvětlují také řešení poválečné ekonomiky, která musela reagovat na
způsobené škody a ztráty. Válečné výdaje se musely kompenzovat

zvýšením

daní, půjčkami a zvýšením oběhu bankovek. Důsledkem byl pokles měn a nárůstem
státních dluhů.
franků.

443

Roku 1919 se válečný dluhový deficit vyšplhal až na 286 miliard

Tento pohled do ekonomické historické reality lze považovat za

velmi užitečný. Student pak lépe chápe i z toho plynoucí politické a sociální
souvislosti. Jaký dopad měly tyto změny na příjmy občanů vysvětluje další
část výkladového textu učebnice Histoire 1 J.-M. Lambina: Propad

měny

zruinoval příjemce pevných příjmů, jako jsou rentiéři. Naopak ti, kdo mohou splácet
dluhy

znehodnocenými

penězi, jsou

zemědělci,

kteří profitují

z nárůstu

zemědělských produktů, a někteří průmyslníci, kteří nahromadili enormní

cen

množství

peněz prací pro armádu. Ve Francii je to případ Renaultu (výrobců munice a tanků)
a Boussac (plachty pro letadla), v Německu Krupp (kanóny a munice).444
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Lambin, J.-M.: Histoire l r e . Paris Hachette 2007, s. 218.
Lambin, J.-M.: Histoire Ve. Paris Hachette 2007, s. 218.
Lambin, J.-M.: Histoire Ve. Paris Hachette 2007, s. 218.
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9.5 Charakteristika

války

České učebnice se zaměřují především na konkrétní události, tedy na
příčiny a průběh světového konfliktu. Obecné charakteristice války se příliš
nevěnují. Pouze v učebnici Dějiny 20. století od J. a J. Kuklíkovi nalezneme
kapitolu, která předchází průběhu války a popisuje charakter války.
Nicméně

ve

Francouzské

francouzských
publikace

učebnicích

dokonce

poskytují

zaujímá

významné

místo.

této

problematice

téměř

srovnatelný prostor jako válečným událostem. Některé z nich (Histoire 1 od
L. Bourela nebo Histoire 1 od T. Gasniera) dokonce vykládají průběh války
na pozadí této charakteristiky. Z tohoto důvodu je srovnání charakteristiky
války zahrnuto i v této práci. Prakticky lze srovnávat především publikaci
Dějiny 20. století autorů J. a J. Kuklíkovi a ostatní francouzské učebnice.

Světovost válečného konfliktu
Konflikt let 1914-1918 je pokládán za první válku, do níž se zapojil celý svět.
Tato informace je patrná již z názvu války. České učebnice se o počtu
účastníků zmiňují většinou až v kapitole o důsledcích války a zapojování
jednotlivých zemí do války popisují přímo během průběhu války. Šíření
mimo Evropu vysvětlují v souvislosti s válečným děním. Například:
Válečný konflikt probíhal

také v koloniích

a na moři. Německé

válečné

loďstvo bylo až na výjimky vytlačeno ze světových moří již v průběhu roku 1914.
Postupně přecházeli do rukou Dohody i německé kolonie: v roce 1914 Togo, Tiaočou [...], Nová Guinea a ostrovy v Tichomoří, v roce 1915 německá
Afrika

445

[...].445

Kuklík, ]., Kuklík, J.: Dějiny 20. století. Praha SPL-Práce 1995, s. 20.
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Jihozápadní

Válečné operace probíhaly i mimo Evropu. Válčilo se na Kavkaze, kde se
к Ústředním mocnostem přidalo Turecko, a na Blízkém i Dálném Východě.446

Francouzské učebnice zdůrazňují světovost války velmi jednoduše, a to
prostřednictvím mapy a jejím vysvětlením, jak se do války postupně
zapojovaly ostatní státy a vznikl tak světový konflikt - což je velmi
zvýrazněno. V některých učebnicích se pod nadpisem „světová válka"
promítá zjednodušený

průběh války se zaměřením na zasažení nových

států, včetně kolonií.

Totální válka
Česká učebnice autorů J. a J. Kuklíkovi Dějiny 20. století vysvětluje totálnost
konfliktu takto: Absolutní

nasazení prakticky všeho obyvatelstva

totální charakter, neboť si podřizovala
válčících

států.

Následně

veškerý hospodářský

rozebírá

jednotlivé

dávalo

válce

a společenský

život

oblasti,

které

sloužily

vojenským cílům: Dosud nevídané rozměry válečného konfliktu, ale i technický
pokrok válečného průmyslu (tanky, letadla, ponorky, chemické zbraně)
ohromnou spotřebu materiálu.

[...] to vedlo к podřízení celé

soustavy

[...]

válečným

potřebám.

Militarizace

zvýšené státní zásahy do ekonomických

ekonomiky

vyžadovaly

národohospodářské
s sebou přinesla

i

struktur [...] Poprvé se v takové míře

využilo zmíněného vědeckého a technického pokroku [...] Dosavadní
společnosti a její hodnoty upadly do hluboké krize.

uspořádání

447

Některé francouzské učebnice (například Histoire 1 J.-P. Laubyho a
kolektivu) obsahují, stejně jako česká učebnice, celou kapitolu výkladového

446

Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F., Kudrys, M.: Dějepis, české a světové dějiny. Praha

SPN 2006, S.176.
447 Kuklík, ]., Kuklík, J.: Dějiny 20. století. Praha SPL-Práce 1995, s. 13-15.
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textu, který se vztahuje к charakteristice totální války a zřetelně ji popisuje.
Jiné ji prezentují především prostřednictvím pramenných materiálů, grafů,
úryvků textu a obrázků. Jako příklad lze uvést učebnici autora Histoire 1 J.M. Lambina:
Během první světové

války velké mocností

posílají

na frontu

vojáky

nepřetržitě a soutěží ve výrobě nových zbraní (plyn, ponorky, letadla). Válka tedy
vyžaduje obrovské lidské, materiální

i peněžní zdroje. Pro jejich dosažení státy

totální válce mobilizovaly ekonomický a společenský celek. Zadlužovaly se, snažily
se od každého získat maximální

materiální

přínos a zakládaly

si na silném

vlastenectví.44S Tento text je provázen šesti dokumenty zobrazující mobilizaci
žen a dětí, patriotismus, zadlužování, důsledky námořní blokády a výňatek
z Ludendorffovy

publikace

„Totální

válka".

К dokumentům

jsou

pochopitelně formulovány i otázky.449
Učebnice Histoire 1 T. Gasniera pod nadpisem Proč mluvíme o totální válce?
vysvětluje:

První světová válka, nová svým rozsahem i délkou trvání, zasáhla

nejen vojáky na frontě, ale i civilní obyvatelstvo v zázemí. Zatímco se mění způsob
práce vlády, rozjíždí se válečná ekonomika a všem lidem je neustále

vnucována

válečná propaganda.450 Tento text je opět doprovázen pěti dokumenty, týkající
se nové role vlády, válečné ekonomiky na příkladu zbrojní produkce Velké
Británie, mobilizace mužů i žen a propagandy. Cílem je analyzovat
předložené materiály a zpracovat.451
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9.6

Shrnutí

Události první světové války se více méně dotýkají většiny států světa.
Z tohoto důvodu bylo poučné srovnání této události v učebnicích dvou
evropských zemí, které byly přímými svědky války od jejího počátku.
Prezentace učiva první světové války odráží různé pojetí dějepisu v obou
zemích.
České učebnice kladou velký důraz na faktografickou stránku věci a snaží
se podat maximální přehled událostí války na rovině diplomatické i
vojenské.

Studentovi

je

tak

poskytnuto

získat

ucelený

obraz

tak

komplikovaného konfliktu a propojit si příčiny a důsledky jednotlivých
válečných akcí, které jsou navzájem provázány. Z toho také vyplývá jasné a
systematické

uvedení předválečné mezinárodní situace a příčin války,

stejně jako poválečných mírových jednání. Také průběh války je popisován
rovnoměrně na frontách evropského bojiště. Uvedeny jsou i důležitá
střetnutí ve světě.
Francouzské učebnice neusilují o důsledné popsání válečných událostí jako
české učebnice, ale zaměřují se více na způsob života za války a také na jeho
charakteristiky. Snaží se o co nejsubjektivnější působení na studenta, aby si
uvědomil, jaké hrůzy válka přináší a jak náročné je bojovat za vlastní
existenci. Z toho lze také usuzovat, proč se nezabývají tak intenzivně
mocenskou hrou před první světovou válkou, a proč neposkytují tak
podrobný popis evropského bojiště. Hlubší pohled podávají pouze na
západní frontu, což je pochopitelné, protože se bojovalo na území Francie.
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10 Závěr
Snahou této diplomové práce bylo co nejlépe zanalyzovat a porovnat
současné středoškolské učebnice dějepisu v České republice a ve Francii, a
to jak po stránce formální, tak i obsahové. Vzhledem k tomu, že učebnice
odráží pojetí a význam daného předmětu ve výchovně-vzdělávací filosofii
země, bylo cílem práce na základě studia učebnic také odhalit místo a cíle
předmětu dějepis.

První

část

diplomové

práce

byla

věnována

porovnání

českého

a

francouzského systému vzdělávání a předmětu dějepis v něm. Zjištěné
poznatky potvrzují, že role dějepisu je v obou zemích mírně odlišná. Hlavní
rozdíl spočívá v tom, že v České republice figuruje dějepis jako samostatný
předmět, zatímco ve Francii je součástí bloku dějepis-zeměpis, na základní
škole navíc s občanskou výchovou. V České republice je výuce předmětu
dějepis věnováno více času než ve Francii. Nicméně, maturita z dějepisu
v České republice není povinná a záleží na studentovi, jaké předměty si
zvolí. Naopak ve Francii musí zkouškou z dějin projít každý uchazeč o
maturitní diplom.

V další části práce byla srovnávána obsahová rovina učebnic a předmětu
dějepis. Výsledkem bylo prokázání překvapivě výrazného rozdílu. Český
dějepis se snaží vyváženě postihnout celou historii člověka, od jeho vzniku
až do současnosti. Studentovi je umožněno získat důležité poznatky ze
všech období na různých místech světa a vytvořit si tak komplexní pohled
na dějiny. Naopak francouzský dějepis je velmi nevyvážený. Období před
francouzskou revolucí věnuje jen několika málo tématům, které mají
význam spíše pro výchovu к občanství, kulturní rozhled a také kulturní
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toleranci, než pro dějinné vzdělání. Plnohodnotný výklad dějin je poskytnut
až pro období 20. století do současnosti.

Porovnáním forem prezentace učiva českých a francouzských učebnic
vyplynula na povrch řada odlišností. Základní rozdíl spočívá v tom, že
český dějepis se zaměřuje především na faktografickou stránku výkladu
dějin, zatímco francouzský dějepis usiluje o badatelství a heuristický postup
s využitím množství pramenného materiálu. Z tohoto rozdílného pojetí
dějepisu se také odráží rozdílná koncepce formy učebnice. České učebnice
staví na výkladovém textu, ke kterému se váže jak aparát otázek a úkolů,
tak

názorné

doplňkovému

dokumenty,

které

ilustrují

text

a zároveň

textu přinášejí nové zajímavosti к tématu.

často

díky

Francouzské

učebnice jsou vytvořeny na základě pramenných materiálů, které jsou velmi
kvalitně graficky i didakticky zpracovány. Tyto dokumenty sice také
konkretizují stručný výkladový text, ale především jsou předmětem žákovy
analýzy, vysvětlení, srovnání. Tím ho nutí к samostatné činnosti a rozvíjí u
něj historické myšlení. Připravuje se tak metodicky ke studiu historie na
vysoké škole, které ve Francii spočívá především na analýze pramenů a
psaní historické disertace nebo historického komentáře.

Srovnáváním dvou konkrétních významných událostí dějin v českých a
francouzských učebnicích se potvrdily představy, které vycházejí z obou
pojetí dějepisu. České učebnice podávají více informací, jsou zaměřené na
faktografické prvky dějin, na data, události, jména, vztahy, příčiny a
důsledky. Francouzské učebnice také zmiňují hlavní události, ale ne
s takovým smyslem pro detail jako čeští autoři. Zaměřují se především na
dějiny Francie. Na druhou stranu ale obsahují velké množství témat, která
se týkají společnosti, kultury, způsobu života obyčejných lidí, a hlavně
vývoji demokracie a jejích principů.
188

К hodnocení funkce obou typů učebnic lze tedy shrnout, že česká učebnice
akcentuje faktografickou stránku věci, zatímco výchovný a metodologický
prvek je zastoupen méně. Naopak francouzská učebnice klade největší
důraz na historickou metodu práce a výchovu k uvědomělému občanství,
zatímco faktografická funkce učebnice není tolik prosazována.
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Č. 3

DĚJEPIS
1 . - 4 . ročník čtyřletého gymnázia
5. - 8. ročník osmiletého gymnázia

I. Charakteristika předmětu
Hlavním posláním výuky dějepisu na čtyřletém gymnáziu je přispět к položení základů
odpovědného a kultivovaného občanství mladého člověka. Obsah předmětu je koncipován a
stratifíkován tak, aby vynikly dominantní komponenty vývoje naší civilizace. Pojetí školního
dějepisu klade v souladu se soudobými trendy důraz na pochopení především těch dějinných
aspektů, jejichž odraz v reálném čase stimuluje potřebu hledání aktualizačních paralel a genetických kódů stávající společnosti. Jako motiv filozofické integrace, či nosnou osu „dějinného příběhu", doporučuje tento koncept ideu „hledání lidské důstojnosti", která prolíná celým dějinným časem a v našem věku nabývá podoby kodexu lidských a občanských práv. Ke
specifickým možnostem výuky dějepisu patří i programová kultivace hodnotových postojů,
jakými jsou úcta ke kulturnímu dědictví lidstva a vlastního národa, smysl pro toleranci ve
vztahu к odlišným civilizačním soustavám, či nalézání křehké rovnováhy mezi fenoménem
vlastenectví a moderního občanství. Ačkoliv je důležitým cílem předmětu seznámení studentů se základní faktografií a problematikou, invenuje dějepis komunikativní dovednosti, především schopnost zaujímání vlastního názorového stanoviska, schopnost racionální argumentace, či vedení konstruktivního dialogu.

II. Obsah učiva
Přehled tematických celků
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod do dějepisu
Pravěk
Starověk
Středověk
Novověk
Moderní doba

Obsah tematických celků
1.
-

Úvod do dějepisu
historie a dějepisectví, jejich pojetí v minulosti a význam dějepisu pro moderního člověka,
druhy historických pramenů a metody historikovy práce,
společenské instituce uchovávající dědictví minulosti, archivy, muzea, galerie, knihovny,
vnímání historického času a periodizace dějin

2. Pravěk
- antropologická geneze člověka, úloha archeologie, interpretace nálezových artefaktů,
- paleotit a jeho vnitřní členění, homo erektus, homo sapiens, homo sapiens sapiens,
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-

mezolit, zásadní klimatické změny,
neolit, usedlý způsob života, počátky zemědělství, zrod kultovních představ,
eneolit, metalurgie a zpracování kovů, patriarchát, nejvýznamnější kulturní okruhy,
doba bronzová, kultura únětická, mohylová, kultura popelnicových polí,
doba železná, halštat, latén, Keltové v našich zemích, Skythové a Thrákové,
doba římská, kulturní vliv římského impéria, Germáni, stěhování národů

3.
-

Starověk
počátky mezopotámské civilizace, Sumer, Akkad, Asýrie, Babylónie,
zemědělství, řemesla, obchod, náboženství, literatura a věda, architektura, sochařství,
počátky egyptských dějin, stará, střední a nová říše, období ztráty politické svrchovanosti,
správa egyptského státu, sociální rozvrstvení obyvatelstva, zemědělství a obchod,
náboženství, hieroglyfy, literární památky, architektura, sochařství a malířství,
civilizace Předního východu, Chetité, Foiničané, Frygové, Lýdové, perská říše,
vznik a rozkvět hebrejského státu, judaismus jako pramen evropské kulturní tradice,
starověká Indie, bráhmanství, buddhismus, hinduismus, literatura, věda a umění,
starověká Čína, taoismus, konfucianismus, literatura, věda a umění
zrod antické civilizace, egejská oblast, mínójská kultura, mykénská kultura,
období „temných staletí', tzv. homérská společnost, patriarchální otroctví,
archaické období, vznik polis, velká řecká kolonizace a její důsledky,
sociální problémy městských států, raná tyranis, náboženství, sportovní hry,
aristokratické zřízení v Athénách, Solónovy reformy, Kleisthenovy reformy,
státní zřízení ve Spartě, sociální rozvrstvení, messénské války, peloponéský spolek,
umění a myšlení archaické doby, řecké mýty, počátky filozofie, architektura a umění,
klasické období, řecko-perské války, athénská demokracie, Perikles, peloponéská válka,
kultura klasického Řecka, divadlo, filozofie, dějepisectví, výtvarné umění, architektura,
období makedonské hegemonie, Alexandrova říše, helénistické státy a jejich kultura,
příchod italických kmenů, Etruskové a jejich kultura, Řím v době královské,
raná římská republika, římské republikánské instituce, boj plebejů s patricii,
vrcholný rozkvět římské republiky, punské války, expanze ve východním Středomoří,
počátky římského umění a literatury, vliv řecké vzdělanosti,
krize římské republiky, vnitropolitické reformy, optimáti a populárové, Sullova diktatura,
povstání otroků, I. triumvirát, občanská válka a Césarova diktatura, cesta к samovládě,
II. triumvirát, legalizace Augustovy moci, stabilizace říše, kultura Augustovy doby,
principát, rozmach impéria v 1. a 2. století, budování impéria a jeho správa, romanizace,
kultura a náboženství v době principátu,
politická a hospodářská krize impéria, nápor „barbarských kmenů",
křesťanství a jeho šíření, pronásledování křesťanů v Římě, Nový zákon a jeho význam,
dominât a zánik antického světa, společenské a hospodářské poměry, rozdělení říše,
kultura pozdní antiky, průnik antických a křesťanských tradic

4.
-

Středověk
barbarské státy, Langobardi, Ostrogóti, Vizigóti, zrod feudálních principů společnosti,
francká říše, majordomové, Karel Veliký, karolinská renesance, Verdunská smlouva,
vznik Francie, normanské nájezdy, Kapetovci, clunyjská reforma,
vývoj v Itálii, Burgundsko, Benátky, papežský stát,
Svatá říše římská, maďarské nájezdy, renovatio imperii, boj o investituru,
severní a střední Evropa v raném středověku,
středověké zemědělství, technologie výroby, osevní systémy, vznik kulturní krajiny,

-

byzantská říše, mocenský vzestup, césaropapismus, ortodoxní církev, byzantská kultura,
Kyjevská Rus, Varjagové, přijetí křesťanství, Bulhaři, Pečeněhové, Tataři,
arabská společnost, Mohamed, sunnité a šíité, sociálně ekonomický vývoj, kultura,
Židé a jejich život ve středověké společnosti,
Sámova říše, vzestup a pád Velké Moravy, počátky české státnosti,
český stát v době knížecí, seniorát, krize přemyslovské dynastie,
vzdělanost, umění a životní styl v době raného středověku, románská kultura,
křížové výpravy, konfrontace křesťanského světa s islámem,
mocenské soupeření mezi Anglií a Francií, Velká listina svobod, „stoletá válka",
Svatá říše římská za Lucemburků a prvních Habsburků,
vznik měst, městská práva, řemesla, obchod, sociální složení městského obyvatelstva,
Latinské císařství a zánik byzantské říše, turecké výboje a osmanská říše,
mocenské ambice českého státu za posledních Přemyslovců a jejich zhroucení,
Čechy v době lucemburské, politický, hospodářský a kulturní rozměr Karlovy vlády,
konec české prosperity, vážné poruchy ve fungování společnosti, zrod husitské ideje,
husitství, vzestup a pád revoluční vlny, výsledky a důsledky české reformace,
konsolidace Čech v době poděbradské a jagellonské, cesta ke stavovské monarchii,
vzdělanost, umění a životní styl v době vrcholného středověku, gotická kultura

5.
-

Novověk
zámořské objevy, vznik a rozmach koloniálních říší, konstituování světového trhu,
setkání křesťanského světa s mimoevropskými kulturami Asie, Afriky a Ameriky,
renesance a humanismus jako nové pojetí světa i člověka,
spor konciliarismu s papalismem, německá reformace a její šíření v Evropě,
francouzsko-habsburské soupeření o hegemonii v Evropě, boj Nizozemí za nezávislost,
hospodářský a politický nástup alžbětinské Anglie, proces utváření ruského státu,
nástup nových prvků v evropské ekonomice 16. století,
české země po nástupu Habsburků, konflikt absolutismu se stavovstvím,
zápas o náboženskou a politickou svobodu, protireformace, Česká konfese, Majestát,
humanismus a renesance v našich zemích,
prohlubování náboženských, hospodářských i politických konfliktů mezi velmocemi,
vznik mocenských seskupení, třicetiletá válka, její charakter, výsledky a důsledky,
anglická cesta к parlamentní demokracii,
diferenciace evropského vývoje, střetávání absolutismu s parlamentarismem,
mezinárodní vztahy ve znamení francouzské hegemonie,
přeměny ve východní a střední Evropě, politický vzestup Ruska a Pruska,
hospodářství a život společnosti v 16. a 17. století,
konec stavovské monarchie, české stavovské povstání a jeho důsledky,
třicetiletá válka a státoprávní integrace českého státu v habsburském soustátí,
překonání následků třicetileté války, refeudalizace českého venkova, počátky manufaktur,
barokní kultura, architektura, výtvarné umění, literatura, hudba, životní styl,
svět v době nástupu britské koloniální velmoci, globalizace politiky a ekonomiky,
osvícenství jako duchovní vize občanské společnosti,
boj anglických osad za nezávislost, vznik Spojených států amerických,
Velká francouzská revoluce, její příčiny, průběh a důsledky, mezinárodní ohlas,
vláda direktoria, Napoleon Bonaparte, napoleonské války, Vídeňský kongres,
období restaurace a rovnováhy sil (1815-1848),
romantismus, biedermeier, zrod kultury občanské společnosti,
německé národní hnutí, revoluční události v Itálii, Španělsku, Rusku a ve Francii,
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zrození industriálni společnosti, průmyslová revoluce a její důsledky,
liberalismus, nacionalismus, sociální otázka a koncepty jejího řešení,
revoluční rok 1848 v Evropě a varianty jeho politických vyústění,
osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa 11., zrušení nevolnictví, toleranční patent,
české země v době předbřeznové, národní obrození, metternichovský absolutismus,
revoluční rok 1848 v Čechách, formulování národního programu,
Velká Británie jako světová velmoc, pluralitní vnitropolitický systém, sociální reformy,
sjednocení Itálie a Německa, Francie mezi císařstvím a republikou, Pařížská komuna,
reformy v carském Rusku, krymská válka. Berlínský kongres, občanská válka v USA,
technicko-vědecká revoluce, její hospodářské a společenské důsledky,
ústup klasických koloniálních velmocí, velmocenský vzestup Německa a USA,
mezinárodní vztahy v předvečer 1. světové války, vznik velmocenských seskupení,
1. světová válka, ruská revoluce, rozvrat a krize tradičních hodnot,
přehled kulturního vývoje ve druhé polovině 19. století, změny životního stylu,
počátky parlamentarismu v našich zemích, rozvoj českého společenského života,
rakousko-uherský dualismus, boj o české státní právo, fundamentální články,
„drobečková" politika, postup politické diferenciace české společnosti, realisté,
krize habsburské monarchie, střet nacionalismu a ideje občanské společnosti,
odraz technického převratu v ekonomice českých zemí, česká kultura přelomu století,
česká společnost a světová válka, zahraniční akce, zhroucení Rakousko-Uherska
Moderní doba
Versailleská mírová smlouva a poválečné uspořádání světa, Washingtonská konference,
hlavní trendy vývoje mezinárodních vztahů v období poválečné obnovy,
vznik totalitních idejí, zrod fašismu v Itálii, německý nacismus, cesty sovětské moci,
národněosvobozenecká hnutí a růst politické role koloniálních zemí,
hlavní trendy vývoje mezinárodních vztahů ve druhé polovině 20. let,
světová hospodářská krize, odraz ve vnitropolitickém vývoji nejvýznamnějších zemí,
nástup nacismu k moci, charakter režimu, nacistická ideologie, Norimberské zákony,
Stalinova diktatura, industrializace a kolektivizace, teror sovětské moci,
vznik válečných ohnisek, zformování bloku fašistických států, politika appeasementu,
systém kolektivní bezpečnosti, anšlus Rakouska, Mnichovská dohoda, cesta к válce,
vznik ČSR, osobnost T. G. M., hospodářství, zahraniční politika, národnostní složení,
vnitropolitický systém, konfrontace státotvorných a opozičních sil, úspěšná stabilizace,
hospodářská krize, hledání východisek, polarizace společnosti, ohrožení demokracie,
sudetoněmecká otázka, eskalace vnitropolitického napětí, cesta к Mnichovu,
přehled vývoje světové a české kultury ve 20. a 30. letech,
příčiny světové války, nástup německé agrese, porážka Francie, bitva o Británii,
střetnutí dvou totalitních režimů, rozhodující zlom, globalizace válečného konfliktu,
otevření druhé fronty, jednání o poválečném uspořádání světa,
válka a civilní obyvatelstvo, holocaust, krize duchovních základů evropské civilizace,
porážka Německa a Japonska, ustavující zasedání OSN, Postupimská konference,
bilance druhé světové války, devastace materiálních, kulturních a morálních hodnot,
důsledky Mnichova, Česko-Slovenská republika, její charakter, rozklad a zánik,
Protektorát Čechy a Morava, domácí a zahraniční odboj, persekuce obyvatelstva,
představy o poválečném vývoji, květnové povstání, osvobození a obnova státnosti,
počátek konfrontace mezi Východem a Západem, vznik supervelmocí a jejich bloků,
rozklad koloniálního systému, konflikt na Středním a Blízkém východě,
vznik OSN, lidská práva, Norimberský soudní tribunál, mírové smlouvy,
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Trumanova doktrína, založení Informbyra, Marshallův plán hospodářské obnovy,
období studené války, německá otázka, berlínská krize, vznik SRN a NDR,
roztržka s Jugoslávií, NATO a Varšavská smlouva, korejská válka, Pařížské dohody,
sovětský blok za studené války, nástup konzervatismu a liberalismu v západním světě,
proces dekolonizace, politické, hospodářské a sociální problémy rozvojových zemí,
ohniska nových konfliktů, židovsko-arabský spor, Indočína, Vietnam, karibská krize,
nový kurz sovětské politiky, uvolňování mezinárodního napětí, duch koexistence,
komunistický blok po Stalinově smrti, prohlubování procesu západoevropské integrace,
jednání o omezení strategických zbraní, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
thatcherismus, koncepce strategické iniciativy R. Reagana, zostření mezinárodního napětí,
„glasnost a perestrojka", reformy v SSSR, pád totalitních režimů a rozklad sovětské moci,
sjednocení Německa, konec studené války, integrace demokratického světa,
poválečná obnova ČSR, zápas demokratických sil s komunismem, německý odsun,
odmítnutí Marshallova plánu, ofenziva totalitních sil, únorový převrat,
teror jako prostředek přeměny společnosti, politické procesy, socialistická ekonomika,
vznik ČSSR a pokus o reformu socialismu v Československu v roce 1968,
sovětská okupace a období normalizace, počátky disentu a jeho boj o vědomí národa,
„něžná revoluce", pád komunismu, návrat naší země do světa demokracie,
globální problémy lidstva, přehled kulturního vývoje ve druhé polovině 20. století

III. Přístupy к obsahu a organizaci výuky
Učební plán l . a ž 3. ročníku čtyřletého gymnázia vymezuje pro výuku dějepisu pevnou
časovou dotaci. Ve čtvrtém ročníku gymnázia je předmět v učebním plánu označen „R", což
znamená, že o jeho zařazení rozhoduje ředitel školy. Koncepční rozvržení látky do jednotlivých ročníků provádí vyučující na základě tohoto rozhodnutí tak, aby v obou možných variantách (1.- 3., 1.- 4.) zvládl obsah předepsaného učiva v plném rozsahu. Stejné ustanovení
platí i pro gymnázium osmileté, kde je pevná časová dotace stanovena pro 5. až 7. ročník
s disponibilní dotací v ročníku osmém.
Specifickým aspektem výuky dějepisu na čtyřletém a vyšším osmiletém gymnáziu je programově cílený důraz na problémovou výuku, která nabízí velké možnosti rozvoje tvůrčích
aspirací studentů, dává ideální prostor к rozvinutí jejich analytických i generalizačních schopností, a v neposlední řadě umožňuje tematický exkurz do oblastí vymezených specifickým
zaměřením školy. Jelikož lze u studentů předpokládat solidní vybavenost základní faktografií
i jistou průpravu myšlení, je velmi vhodné prokládat lineární osu výkladu prvky pluralitních
pohledů a odlišných koncepčních přístupů. Především ve vyšších ročnících gymnázia lze využít bohatých možností mezipředmětových vztahů, jejichž systémové aplikování plně koresponduje s principem moderní vědy, založené na rozvoji mezních či interdisciplinárních
oborů.
Odborný garant VÜP: PhDr. Pavel Jiřičko

88

'\oba

с-Н

Programme

ВО du 31 août 2000

Les thèmes du programme
I. Un exemple de citoyenneté dans l'Antiquité :
le citoyen à Athènes au V« siècle avant J.-C.
- Être citoyen à Athènes
- Une conception restrictive de la citoyenneté
II. Naissance et diffusion du christianisme
- Le contexte religieux et historique de la naissance
du christianisme
- La diffusion du christianisme jusqu'à la fin du
IVe siècle
III. La Méditerranée au XII e siècle :
carrefour de trois civilisations
- Les espaces de l'Occident chrétien, de l'Empire
byzantin et du monde musulman
- Différents contacts entre ces trois civilisations :
guerres, échanges commerciaux, influences culturelles

/V. Humanisme et
Renaissance
- Une nouvelle vision de l'homme et du monde
- La Renaissance artistique
V. La Révolution et les expériences politiques
en France jusqu'en 1851
- Ruptures avec l'Ancien Régime
- Mise en œuvre des principes révolutionnaires
- Héritages conservés, héritages remis en cause
VI. L'Europe en mutation
dans la première moitié du XIX* siècle
- Les transformations économiques et sociales
- Les aspirations libérales et nationales jusqu'aux
révolutions de 1848
- Un tableau de l'Europe au milieu du XIXe siècle

Commentaire des thèmes du programme
1 . Un exemple de citoyenneté dans l'Antiquité :
le citoyen à Athènes au V e siècle avant J.-C.
Athènes devient dès le Ve siècle avant J.-C. une cité
gouvernée par l'ensemble de ses citoyens. Il faut
donc partir du citoyen, en centrant l'étude sur le
fonctionnement concret de la démocratie (cadre
géographique de la cité, droits et devoirs du citoyen,
exercice des magistratures), puis en l'élargissant
aux rapports du civique et du religieux, et aux
aspects culturels.

Il faut en outre souligner la conception restrictive de
la citoyenneté que développe Athènes au Ve siècle, et
insister sur les limites de la démocratie athénienne :
une citoyenneté fondée sur le droit du sang (mais
refusée aux femmes), qui exclut les étrangers et les
esclaves et dont le fonctionnement est imparfait.
Entrées possibles : les lieux de pouvoir à partir du
plan d'Athènes, la religion civique à partir de la frise
des Panathénées...
2. Naissance et diffusion du christianisme
Le programme invite à une présentation du cadre
géographique et du contexte historique et culturel
(l'Empire romain, la situation de la Palestine dans
l'Empire, le monothéisme juif), pour mettre en
évidence filiations et ruptures.

L'étude d'extraits du Nouveau Testament permet de
souligner l'originalité du message chrétien
transmis par les apôtres - par rapport à la religion
juive et aux religions antiques - et de faire
comprendre l'origine du dogme et des pratiques
religieuses qui structurent pour longtemps la vie de
l'Occident chrétien.

L'élève doit également percevoir l'élaboration
progressive du christianisme et son organisation en
Église [prêtres, évêques, conciles...).
Le second point, consacré à la diffusion du christianisme, religion à vocation universelle, pose les
problèmes essentiels des relations de l'église et du
pouvoir : comment une religion, dont les adeptes ont
été parfois persécutés, devient une religion tolérée,
puis la religion d'État de l'Empire.
Entrées possibles : le message chrétien dans des
extraits des Évangiles ou d'autres textes de la Bible,
l'expansion du christianisme à travers les voyages
de Paul de Tarse...
3. La Méditerranée au XII e siècle :
carrefour de trois civilisations
Il convient de présenter rapidement le cadre
géographique à partir de cartes, et d'expliciter les
limites chronologiques du sujet (1095-1204). S'il

©Hatier,mai 2001, ISBN 2-218-72957-1.
Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants droit, ou ayants cause, est illicite (article L. 122-4 du Code de la Propriété
intellectuelle!. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par l'article L. 335-2 du Code de la Propriété intellectuelle. Le
Code de la Propriété intellectuelle n'autorise, aux termes de l'article L. 122-5, que les copies ou '«productions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une uàlisation collective, d'une part et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration. Une représentation ou reproduction sans autorisation de l'éditeur ou
du Centre Français d'Exploitation du droit de Copie I20. rue des Grands-Augustins, 75006 Parisi constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal

faut éviter de dresser un tableau exhaustif conduisant à l'étude détaillée des trois civilisations du
bassin méditerranéen, il est souhaitable d'en souligner les fondements religieux (catholicisme romain,
islam, orthodoxie) et politiques.
Le cœur de la question est bien l'idée de carrefour
de civilisations. À l'aide d'un petit nombre
d'exemples et de documents librement choisis, il
s'agit de mettre en valeur la diversité des contacts
que développent ces différentes civilisations :
affrontements guerriers (croisades, Reconquista... 1,
échanges commerciaux [comptoirs), influences
culturelles (syncrétisme).
Entrées possibles : un carrefour exemplaire Ha Sicile),
un espace de contacts (l'Andalousie)...
4. Humanisme et Renaissance
Dans l'Europe des XVe et XVIe siècles se produit une
modification profonde de la vision de l'homme sur
sa condition et sur le monde, ainsi que la naissance
d'un esprit scientifique. Dans le même temps se
transforment les rapports de l'homme avec la religion (les Réformes). Ces bouleversements sont facilités par les mutations importantes des moyens de
communication et de diffusion des idées et des
savoirs : invention de l'imprimerie, multiplication
des universités, collèges et académies.
Il s'agit de privilégier l'exploitation de quelques
documents variés (extraits des grands auteurs de
l'Humanisme, oeuvres d'art de la Renaissance) pour
mettre en relation les différents domaines du sujet
et faire apparaître ruptures et continuités.
L'utilisation de cartes permet de prendre conscience
de l'élargissement du monde (les grandes découvertes) et de localiser les exemples choisis.
Entrées possibles : des personnalités (des écrivains,
des artistes, des mécènes), des foyers de création
(Florence, Rome, Flandres...) ou des œuvres emblématiques (peintures, sculptures...).
5. La Révolution et les expériences politiques
en France jusqu'en 1851
Cette question est délibérément centrée sur la
France avec un triple objectif :
- faire percevoir la rupture fondamentale représentée par cette période ;
- évoquer les grands repères chronologiques, les
moments forts et les acteurs de cette période ;
- dégager un bilan des bouleversements provoqués,
en particulier dans les domaines politiques et
sociaux.
Le programme invite à organiser cette étude autour
de quelques axes privilégiés :
-Afin de comprendre la rupture que constitue la
Révolution française, il est nécessaire de commencer par une rapide présentation de la France
en 1789 pour souligner les pesanteurs du système

politique et social de l'Ancien Régime, alors
qu'émergent des idées nouvelles exprimées par les
philosophes des Lumières et lors des révolutions
anglaise et américaine ;

- Il faut mettre en valeur les principes qui fondent la
Révolution française (droits de l'homme, égalité
civile, liberté, nation...) en s'appuyant sur les textes
fondamentaux de la période (Déclaration des Droits
de l'homme et du citoyen, Constitutions, Code civil)
et sur une chronologie montrant comment et par
quelles forces sociales ces principes sont mis en
œuvre. Au travers des interrogations sur qui vote,
légifère et gouverne, les mots clefs du vocabulaire
politique sont contextualisés (suffrage censitaire et
universel, souveraineté nationale, séparation des
pouvoirs, assemblée...)

- Les expériences politiques qui se suivent
entre 1789 et 1851 ne doivent pas donner lieu à une
étude exhaustive, mais il convient de définir les
principaux régimes (monarchie constitutionnelle,
république, empire) et d'amener les élèves à réfléchir sur la façon dont les principes fondamentaux de
la Révolution ont été conservés ou remis en cause
durant la première moitié du XIXe siècle.
Une attention particulière est accordée à l'exclusion
persistante des femmes de la vie politique, et à la
difficile abolition de l'esclavage.
6. L'Europe en mutation
dans la première moitié du XIX e siècle
Ce dernier thème d'étude se conçoit à l'échelle
européenne.
Il invite à mettre en évidence les mutations durables
qui s'amorcent durant la première moitié du
XIXe siècle :
- les transformations économiques et sociales
induites par le démarrage de l'industrialisation
(Révolution industrielle) qui se traduisent par l'affirmation de la bourgeoisie, l'émergence de classes
sociales nouvelles (monde ouvrier) et le développement du paupérisme ;
- le développement des aspirations nationales et
libérales accéléré par les transformations économiques et sociales et les influences de la Révolution
française (nationalisme et libéralisme). Sont ainsi
mises en évidence la nouveauté du sentiment
national et la variété des situations politiques en
Europe, dans un contexte de conflit entre les idées
libérales et une classe politique qui appartient
encore à l'Ancien Régime (Réaction et vagues révolutionnaires de 1830 et 1848) ;

- Des cartes fournissent un tableau des situations
économique et politique de l'Europe au milieu du
XIXe siècle, afin d'assurer la nécessaire transition
avec le programme de la classe de première.
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I L i f t Industriel ft u cMltwt>o* 4u milk« du *ijr *«<le i w
n>
1. Transformations économique, ж м l e s ti riéotoftoue* de rty» »ndui.tr.ei,
en Europe et *n Amêftqut tki Word
2- Religion et culture
3- l'Europe et le monde dominé : échanges. c o ^ w f w x n , соЫгожякип
I I La frame du milieu du xix* siècle i 1914 ho H)
l e cadre territorial et ôémozràpt.;r^
2, De la Deuxième République à 1879. 1л recherche ď u r, rfgime polÄiau*
3- ta République j ^enracinement ďune mwttle culíce poWiçue (1879 î9îa>
III Guerres, démocraties et totalitarismes 6914-1945) (25 h)
Cartes politiques de l'Europe en 1850 et en 5914 : Etats, régimes politiques
et revendications des nationalismes
1. la Première Guerre mondiale et les bouleversements de f Europe
2. les démocraties libérales durant les années 1930 : l'exemple de la France
3. les totalitarismes
4. La Seconde Guerre mondiale
- les grandes phases
- la politique nazie d'extermination
- La France dans fa Seconde Guerre mondiale

B.O. ď 7 du 3 octobre 2002
I L i g e industrie! en Europe et en Amérique du Mord du milieu du xu* siècle à 1939 (8 b)
1. Щив*г1а8*а1»оп et croissance
2. la société de Câge industriel
I I La Franc* de 1900 à 1939 (12 h)
1, Tableau de la France à fa « Belle Époque »
2» les français dans la Première Guerre mondiale
3. tes années 1930
III Les totalitarismes et la guerre (12 b)
1, Les totalitarismes
2. La Seconde Guerre mondiale

Programme d'HISTOIRE
Classe Terminale des séries L et E S
B.O. hors-série n°7, 3 octobre 2002

Le monde, l'Europe, la France de 1945 à nos jours
Щ
I. Le m o n d e de 1945 à n o s jours (22h)

II. L'Europe de 1945 à n o s jours (10h)

Introduction : le monde en 1945

1 . L'Europe de l'Ouest en construction
jusqu'à la fin des années 1980

1. De la société industrielle à la société
de communication
Ce thème invite à une présentation synthétique des grandes

transformations du second xxe siècle (cadre économique, mutations sociales, civilisation matérielle, évolution des sciences et

des techniques, révolution informatique). Il inclut le fonctionnement du marché mondial des biens culturels et la question de la
« mondialisation de la culture ».

2 . Les grands modèles idéologiques
et la confrontation Est-Ouest jusqu'aux années 1970
On étudie les traits majeurs des modèles soviétique et américain,
en se centrant sur les années 1950-1960, et les lignes deforce de
la politique internationale de 1945 aux années 1970, moment où
la détente crée un certain équilibre international.
3 . Le Tiers-Monde : indépendances,
contestation de l'ordre mondial, diversification
On analyse l'émancipation des peuples dominés, les difficultés
économiques et sociales auxquelles les États nouvellement indépendants sont confrontés et leurs tentatives d'organisation pour
obtenir un poids accru dans les relations internationales. La diversification des États du Tiers-Monde s'accentue dans les années
1970.
4 . À la recherche d'un nouvel ordre mondial
depuis les années 1970
Les années 1970 constituent un tournant car l'équilibre interna-

tional est remis en cause : dérèglement économique, moindre

maîtrise du monde par les deux Grands, nouvelles formes d'op-

position intérieure dans les sociétés communistes, multiplication
des conflits dans le Tiers-Monde.

La construction européenne procède de plusieurs facteurs : un
idéal qui associe rejet des « guerres civiles » européennes et
recherche d'un modèle, une réaction à la menace soviétique, une
volonté d'utilisation de la puissance de la communauté au service
des politiques nationales. Elle se traduit par la mise en place
d'une politique d'intégration et de convergence.
2 . Le temps des démocraties populaires (1948-1989)
L'étude de la mise en place de l'ordre stalinien permet de montrer
la dépendance de ces pays envers l'URSS. Les révoltes des
années 1950 et les stratégies réformistes font apparaître une différenciation marquée entre les pays. L'entrée en jeu progressive
des sociétés civiles est mise en valeur pour rendre compte de la
disparition des démocraties populaires.
3 . Les enjeux européens depuis 1989
L'implosion de la zone d'influence soviétique ouvre la voie à
l'élargissement de l'Union européenne à l'est, posant avec acuité

la question de l'approfondissement. Les transferts progressifs de

souveraineté invitent les Européens à s'interroger sur le rapport
entre les États-nations et l'Union. Les conflits dans les Balkans

montrent que le continent européen n'est pas à l'abri du retour de
la guerre ; ils soulignent la difficulté de l'Union à mettre en

œuvre une politique extérieure commune.

III. La France de 1945 à n o s jours (18h)
1. Bilan et mémoires de la Seconde Guerre mondiale
Après avoir étudié les conséquences du conflit dans l'immédiat

après-guerre - sans se limiter aux pertes humaines et aux destructions matérielles -, on présente l'émergence de différentes

mémoires de la période de la guerre au sein de la société française.

Après un regain de la tension Est-Ouest, la disparition de l'Union

2 . L'évolution politique

soviétique met un terme à la guerre froide. Les États-Unis s'im-

On étudie les grandes phases de la vie politique depuis 1945. On
analyse les institutions de la Ve République et leur fonctionnement.

posent, non sans contestations, comme l'unique superpuissance.
À partir de la fin des années 1970, l'affirmation de l'islamisme,
sous différentes formes, constitue un autre fait majeur. Ces pro-

fonds bouleversements façonnent le monde actuel, au sein
duquel les organismes internationaux sont à la recherche d'un
rôle nouveau, notamment face à la gestion des conflits sociaux.

3 . Économie, société, culture
On met l'accent sur les bouleversements des structures économiques et sociales. On analyse l'évolution de la population, des
modes de vie, des pratiques culturelles et des croyances.
4 . La France dans le monde
On présente l'enjeu de la décolonisation et les constantes de la
politique étrangère, le rôle de la France dans les institutions
internationales et sa place dans les échanges mondiaux, les

formes de la présence française dans le monde.
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PRÉSENTATION DU MANUEL D'HISTOIRE
L'introduction du chapitre
_ _
j3

La France, une démocratie libérale
dans la crise des années 1930

Titre
Introduction du chapitre
Problématique
Axe chronologique donnant
les grandes dates
et périodes du chapitre
Deux documents
complémentaires :
- résumant une idée
essentielle du chapitre
- présentant un aspect
de la problématique
du chapitre

Les pages de «

i РЫпслгей
. a ses successeurs
soutenus pv les Républicains JUlionau*.
U France seul« jusqu'ici • résiste éi*
crise mondiale
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COURS »

Les documents avec des questions éventuelles

10

Les pages « D O S S I E R » ou «

CARTES »

c a m p d extermination : Auschwitz

Titre

inn
Introduction

/1

:

V

»

«
Documents

Questions
permettant
d'exploiter
les documents
et de se préparer
à l'épreuve du
baccalauréat

Les pages « F I C H E
Fiche de révision
Elle est destinée
a rappeler les informations
essentielles du chapitre
et comprend toujours
quatre rubriques :

DE RÉVISION » « EXERCICE »

FICHE DE RÉVISION

Dates essentielles
â mémoriser

EXERCICE
l a s t a b i l i s a t i o n d e la R é p u b l i q u e
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Bilan du chapitre
Biographies
(voir les biographies
complètes pages 376-383)
Notions ou mots voisins
qu'il ne faut surtout
pas confondre
Cette page est à relire en entier à la veille
d'un devoir surveillé
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Exercice
Document
point de départ
de l'exercice

Questions :
- Elles font appel ä des connaissances
acquises (travail de révision)
- Elles se rapportent à l'étude
du document (travail d analyse)

En fin de manuel
un lexique reprenant l'ensemble des définitions données dans les pages de cours et les pages « Dossier ».
un dictionnaire des biographies des personnages historiques présentés dans les pages « Fiche de révision ».
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La Révolution française
(1789-1799)
La Révolution française met fin à la monarchie absolue et
à la société d'Ancien Régime. Elle a entraîné de profondes mutations
politiques et sociales.
De 1789 à 1799, la vie politique reste troublée, signe de l'impossibilité
d'établir un régime politique stable.

La nation contre l'absolutisme
Le Serment du Jeu de Paume.

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. »
Art. 3 de La Déclaration

des Droits de I homme

et du citoyen. 1789.

I* 20 juin 1789.
(Peinture d'après J . - L Dav<d, 1790.

La nation contre la monarchie

Exécution de Louis XVI,
te 21 janvier 1793.

« lAl и is fin roi cl la République est fondée. Louis a été détrôné par ses crimes
Luuis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. »
Robespierre, Discours

H juillet
: prise de
ta Bastille

f

I

H juillet
fête de
la Fédération

10 août
chute d s
la monarchie
20 septembre
guerre extérieure
victoire de Valmy

179Ü. j

179Г)

j

17»t> I

1797

|

RÉPUBLIQUE
Convention

i

26 août
Déclaration des
Droits de l'homme
et du citoyen

musée Carnavalet.]

à lu Convention, 3 décembre 1792.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE
Assemblés constituante / législative

-

(Gravure de 1793. Paris,

/..

juin
début de
la Terreur
21 janvier
Louis XVI
décapité

Directoire

.—1
9 thermidor
chute de
Robespierre

18 Brumaire
coup d'État
de Bonaparte
répression de la
conjuration des Égaux

La Révolution française 1 i 5

Itl^néthode

ETUDE D'UN DOCUMENT (2) :

La démocratie athénienne selon Périclès
L'AUTEUR

Éloge funèbre des premiers morts de la guerre
du Péloponnèse, 430 av. J.-C.

titre du d o c u m e n t
d o n n é par les
auteurs d u m a n u e l
f

Thucydide

И

La constitution qui noys-rrgit n'a rien à envier à celles de n o s

(v. 4 6 0 -

voisins. Loin d ' i m i t e f i e s autres peuples, n o u s leur offrons

guillemets :
c'est un discours -

plutôt un e.xjprrtple. Parce que notre régime sert les intérêts de

v 3 9 5 av. J.-C.)

la m j j s e é í e s citoyens et pas seulement d'une minorité, o n lui

Buste antique,
époque romaine.

nne le n o m de démocratie. M a i s si, en ce qui concerne le
règlement de n o s différends particuliers, n o u s s o m m e s tous

Musée national, Naples

égaux devant la loi, c'est en fonction du rang que c h a c u n

Thucydide est u n historien athénien.

occupe dans l'estime publique que n o u s choisissons les m a g i s -

Son

trats de la cité, les citoyens étant désignés selon leur mérite

du Péloponnèse, est considéré c o m m e

ouvrage,

Histoire

de lo guerre

plutôt q u ' à tour de rôle. D ' u n autre côté, q u a n d un h o m m e

le premier véritable livre d'histoire.

sans fortune peut rendre service à l'État, l'obscurité de sa

Thucydide est le premier à expliquer

condition ne constitue pas pour lui un obstacle. N o u s n o u s

les événements par la raison, en les

g o u v e r n o n s d a n s un esprit de liberté et cette m ê m e liberté se

distinguant de la m y t h o l o g i e et de

numérotation

retrouve d a n s n o s rapports quotidiens, d ' o ù la méfiance est

l'intervention des dieux.

des lignes

absente. [.. 1

Il raconte avec b e a u c o u p d ' i m p a r t i a -

de 5 en 5

.—"

lité la guerre entre A t h è n e s et Sparte,

N o u s obéissons aux magistrats qui se succèdent à la tête de

appelée « guerre du P é l o p o n n è s e ».

la cité, c o m m e n o u s obéissons a u x lois, à celles surtout qui
assurent la protection des victimes de l'injustice et à ces lois
n o n écrites qui attirent sur ceux qui les transgressent le
mépris général.
N o u s a v o n s m é n a g é à l'esprit, d a n s ses fatigues, d ' i n n o m b r a bles o c c a s i o n s de délassement en instaurant des c o n c o u r s et
des fêtes religieuses, qui se succèdent d ' u n bout à l'autre de
l'année et en a m é n a g e a n t n o s habitations avec goût, de sorte
q u e notre vie quotidienne se déroule dans un décor plaisant
qui chasse lés h u m e u r s sombres. Telle est la puissance de
notre cité q u e les biens de-toute la terre y affluent. N o u s en
arrivons à c o n s o m m e r

les productions des autres

peuples

c o m m e si elles étaient, autant que celles de l'Attique, notre
bien propre.
{...]
coupe
d a n s le texte

En ce qui concerne la générosité, notre c o m p o r t e m e n t est, la
encore, à l'opposé des f a ç o n s d'agir ordinaires. Ce n'est pas en
acceptant les b o n s offices que n o u s n o u s faisons des amis,
mais en offrant les nôtres.
[..] E n bref, j'affirme que notre cité d a n s s o n ensemble est
pour la Grèce une éducatrice. »

I A SOURCE

—

-livre II

•ŤHUCYOlpE, Histoire rte la guerre du Péloponnèse, II, 37-41J[éçriten_
- p a r a g r a p h e s 37 à 41
423-411), traduction D. Roussel, Gallimard, 1964

Auteur

titre de l'ouvrage

date de rédaction

du texte

d ' o ù est tiré le texte

de l'ouvrage

traducteur

éditeur

date de l'édition

actuel

utilisée

P e r s p e c t i v e
О Pour bien lire un texte, numéroter les lignes (de 5 en 5). puis, à l'aide de crayons
de couleurs, distinguer :
- les différentes parties du texte en s'aidant des paragraphes, mais aussi des articulations
logiques du texte (conjonctions de coordination, mots de liaison, etc.) ;
- les idées importantes :
- les mots ou expressions à expliquer (événements, dates, allusions à développer, etc.).
О Porter en marge ses remarques personnelles.
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présenter un texte historique
A. Retrouver des informations
L'étude d'un texte historique a un objectif : donner

des informations et des idées. Il faut d'abord utiliser les

indications données par le texte lui-même : titre, source.
1. Le texte a un auteur
Le nom de l'auteur est indiqué dans la source.

Se renseigner sur l'auteur : qui est-il ? à quelle époque
a-t-il vécu ? Utiliser d'abord sa mémoire et ses

connaissances, faire appel aux ressources du manuel

(voir biographie de Thucydide) et, si nécessaire, au CDI.
2. Le texte a une date
Indiquée dans la source, elle n'est pas toujours précise.

jЦ З О
t ).-C.
J date de l'événement

I

423-411 av. J.-C.
dates entre lesquelles
le texte a été écrit

B. Dégager le plan du texte

3. Le texte rapporte des événements
Le titre renseigne sur le événements évoqués.
Se demander si le texte est écrit en même temps que
les événements décrits ou s'il s'agit d'un récit postérieur
aux événements. Pour visualiser ces informations, on peut
tracer un axe chronologique.
Dans le cas du document ici présenté, le texte date de 423411 av. J.-C. et l'événement rapporté est de 430 av. J.-C. :
le document est très proche de l'événement. Cette
précision est nécessaire pour savoir si l'on peut faire
confiance au document. S'il est rédigé longtemps après
les faits et même si l'auteur veut retracer fidèlement
le passé, il peut comporter des oublis, des erreurs,
des déformations.
I l ООО

13000
vous
1 9 6 4 date
de la traduction
du document

С. Critiquer le document

Lire le texte, souligner les mots importants.

Étudier un texte historique, c'est aussi faire preuve
de sens critique :

En faisant l'éloge des citoyens athéniens morts à la guerre,

• On peut se demander si l'auteur athénien, Thucydide,
favorise sa cité dans son récit. Or, d'autres historiens nous
apprennent qu'il raconte de manière impartiale la guerre
du Péloponnèse.

Ici, il s'agit d'un discours de Périclès (chercher qui il est).
il justifie en réalité la démocratie athénienne.

-Chercher les phrases d'introduction et de conclusion
du discours.

•Première partie (lignes 1-15) :

On peut dire de lui qu'il est un auteur honnête et sans
doute objectif.

selon Périclès, ce qui caractérise tous les citoyens

• Thucydide cite le discours de Périclès comme s'il l'avait
entendu. On peut se demander s'il a pu l'entendre (voir les
dates du discours et de la vie de Thucydide) et s'il rapporte
exactement les propos de Périclès.

Le texte nous renseigne sur la définition de la démocratie
et la manière dont sont choisis les magistrats.

-Quel est l'avantage de la démocratie selon Périclès ?
•Deuxième partie (lignes 16-30):

Lt texte présente les devoirs des citoyens athéniens,

puis comment la démocratie se manifeste dans la vie

quotidienne de la cité et de ses habitants.

-Quel est le premier devoir des citoyens ?

-Quels avantages Athènes tire-t-elle de sa puissance ?
•Troisième partie (lignes 31-36) :

Périclès vante la « générosité » d'Athènes.

• Ne pas confondre :
- Date de l'événement relaté par le texte.
- Date de rédaction du texte.
- Date de publication du livre et date de la traduction
j (souvent indiquée au-dessous du texte).

• La critique du texte peut s'appuyer sur d'autres
documents. D'autres auteurs grecs évoquent aussi
la démocratie athénienne et en font la critique :

• Le peuple athénien a toujours ressemblé à un navire
anarchique : tant que ceux qui sont à bord redoutent
la tempête qui menace, ils sont d'accord tous pour obéir
au pilote et remplir leurs devoirs ; mais quand ils n'ont plus
peur, ils se mettent à mépriser ceux qui les commandent et à
se disputer entre eux car leurs avis diffèrent : les uns veulent
poursuivre le voyage, les autres contraindre le pilote à toucher
terre ; les uns déploient les voiles, les autres saisissent les
amarres et ordonnent de les ramener. Leurs disputes, leurs querelles offrent un spectacle honteux à ceux qui les regardent de
l'extérieur, et mettent en danger leur propre sécurité. •
POLYBE, historien grec (v. 200-v. 120 av. J.-C).
Histoires. VI. 44.
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Commenter une carte historique

WMENTAIRE D'UN DOCUMENT

limite! d< I Fmpii« ottoman an 19U
Pi Cfvcto'Otl b'itunniqutl
I
I

i Monckm de la SON
1 conliéien I970ou Rayaon* Uni

d. la SON
OMondoh
confié» «n 1920 ô b Franc«
l*M
ii«]
1

[\lhj ďintWpvxklKC«
MinoiilB» lurd«
P«rol« en «uplototion

1. Présentei le document
2. Quel chargement nuieur a eu
lieu dans cette région après la
Première Guerre mondiale?
î . Quels sont les différents statuts
dont disposent les peuples du
Moyen-Orient dans cette période?
4. Quel est ľintŕrtt de cette carte'

I Le Moyen-Orient dans les années 1930.

tnOüP

^ Repires

• Une arte historique n'est pas une source primaire, ťest-Mire
un document original publié au cours de l'époque étudiée. Cest
une source secondaire, c'est-à-dire un document de synthèse,
élaboré par l'historien. 1 partir de diverses informations.
• la carte historique n'est pas un document simplement descriptil En spatialisant un certain nombre de données, elle veut
démontrer quelque chose. Pour bien comprendre la problématique d'une carte, vous devei être alten« 1 plusieurs éléments:
- le tltn de la carte, qui indique souvent la problématique;
- la léiende de la carte, qui est souvent organisée en fonction
de cette problématique,
- l'échelle de la carte (mondiale. régionale, nationale, locale).

• Guide d'analyse du document
• 11 Cette carte * ľkhelle rational« vous présente le MoyenOrient dans l e années t MÛ. Commence» par vous interroger
sur U définition même de cette régi«*: quels sont les prind-

*HttodnWriknîn

paux peuples concernés (arabes, non-arabes) ? Quelles puissances extérieures sont actives dans cette région ? Quels enjeux
peuvent attirer ces puissances ?
• 2. II laut ensuite s'interroger sur la période prise en compte
Quelle puissance a disparu après la Première Guerre dans cette
région ? Quelles sont les puissances qui sont ensuite intervenues?
• 3. la légende vous permet enfin de distinguer les différents
statuts des peuples du Moyen-Orient
- Quels sont les peuples soumis i une domination coloniale?
- Quels sont ceux qui tfont pis été colonisés? Ceux qui accèdent i l'indépendance dans cette période ?
- Qu'est-ce qu'un mandat de la SON >
- Quel es» le peuple du Moyen-Orient qui aujourd'hui encore
ne peut disposer d'un rut-nation ?
• 4.tousconclurez en vous interrogeant sur ľoripnahté et
l'importance de cttte région. Cbirope a-t-ette avec le MoyenOrient desrapportscomparables avec ceux qu'elle entretient
avec d'autres parties du monde ?

vv'loWa.
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Explication d'un document

Méthode A n a l y s e r un o r g a n i g r a m m e
ĺ

„IDENT r u l . EMFEREU

—

-

—

m

l'iufit* Jr ku
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1 . Présentez te document
2 . Qui détient
Qui dètitnt le
Qui détient te
Justifiez vos

U souveraineté ?
pouvoir exécutif ?
pouvoir legistatil 7
réponses.

3 . Quelles sont les relations entre l e s différentes institutions 7

La constitution de 1852

4. Caractérisez ce régime

Point méthode
Un organigramme est une représentation schématique i
qui permet de présenter la structure d'ensemble d'un |
système politique et de mettre en évidence les relations 1
qui lient entre eux les éléments qui le composent.

hiérarchique), mais peut aussi se faire к plusieurs
niveaux (par exemple séparation des types de pouvoir
par colonnesl.

i

Д З З Д Analyser l ' o r g a n i g r a m m e

a M J ^ á U r e l'organigramme

• Décrire les compétences des pouvoirs e t les relations
qui peuvent exister entre eux tnature de ces relations, sens

• l i r e attentivement le titre et repérer l'ensemble des

dans lequel elles s'exercent) Par exemple qui détient la

Informations fournies (date, régime politique concerné,

souveraineté ' le pouvoir exécutif ? l e pouvoir législatif ?

pays...|.
• É t u d i e r la l é g e n d e (signification des couleurs,

j

nature des flèches utilisées, symboles ). Exemple . une

i

Quelles relations existent entre ces éléments ?

fofVJ*«

assemblée est représentée par un figuré semi-circulaire

. Caractériser le régime politique à partir du travail

symbolisant un hémicycle
• Étudier la composition

généralement, la 1<м . о

d ' u n organigramme est verticale tun élément pl.ter
au-dessus d'un autre indique alors so'ivcnt un r

...и

Conclure

I

effectué ci-dessus.
. Confronter éventuellement les institutions e t l e u r
pratique.

^.'lok-zx с . 10

Explication d'un document (4/16)
Sujet : Le Goulag dans les années I950
camp de ttmùV
correctif
BAJis'

groupe de camps
de travail

Leningrai

Dalstroï

wile construite
par les l e k s

Norilsk

canaux construits
par les zeks

\Kazan

nouveaux
centres
industriels
grandes
liaisons
lerroviaires

Kolyma

d'Okhotsk
ICHÎICHtNtS
M peuples du
Caucase

principaux
peuples déportés
pendant la guerre

Sredne Břisk
'Baikal

Komsomol!
• Svobodny

кАwoo* л

C E N T R A L E lac

Balkhach

frontière
de 1 9 4 5

idivostok
ïïap'è'-fiЕЯиШ Gŕoraptoe i'j Cook® HúrodaK. 4* trcrv-Jfe 1У67

Document
Le Goulag dans les années 1950.

m

[Questions
L 1. Présenter le document.
г 2. Rappeler ce qu'est le Goulag. Où se trouvent les principaux camps du Goulag ?
; 3. Pour quelles raisons y eut-il des déportations au Goulag ?
: 4. Quels sont les travaux effectués par les détenus du Goulag !
; 5. Quel rôle politique le Goulag joue-t-il dans le système soviétique au temps de Staline >

У 1. Aide générale
»Examiner attentivement la carte et sa légende. Regrouper les
^formations par type (les camps, les tâches effectuées, les
lite construites, etc.).
• 2. C o m m e n t répondre aux questions
Question I
'Penser au litre et au type de document. S'agit-il d'un docuSent d'époque ou d'un document réalisé par un historien ?
Question 2
Utiliser la légende pour faire la différence entre les groupes de
imps et les camps isolés.
Observer la taille des carrés, proportionnelle au nombre des
imps de la région. Dans quelles régions de l'URSS se trouvent
»camps ? Quel est le climat de ces régions ? leur emplace-

ment par rapport à la panie européenne de ľ URSS ? par rapport
aux grandes voies de communicalion ?
Question 3
• Les dates qui sont données au-dessus des flèches indiquent les
déportations.
• Pour trouver les raisons de ces déportations, étudier les dates
(à quel moment de l 'histoire cela correspond-il ?).
• D'où viennent les peuples déportés ?
• Quels liens peut-on établir avec les dates ?
Question 5
• Se rappeler comment fonctionne le système soviétique :
- régime totalitaire,
- surveillance et arrestations par le KGB,
- rôle de la terreur,
- notion d'« ennemi du peuple ».
Chapitre

5 • le modèle soviétique

ski« ES-l-S

í'lob^.
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Composition (2/10)
Sujet : Comment expliquer
la chute du système
soviétique ?
CHRONOLOGIE
: • 1965-1982 : l'ère Brejnev.
» 1980 : grèves au* chantiers navals de Gdansk (Pologne) :
création du syndicat libre Solidarnosc qui compte
rapidement plusieurs millions d'adhérents.
• 1981 : interdiction de Solidamosc en Pologne.
• 1985 : Gorbatchev, secrétaire général du parti communiste
d'Union soviétique : début de la perestroïka
• n o v e m b r e 1989 : chute du mur de Berlin.
• 1989 : disparition des regimes communistes en Hongrie.
Pologne,Tchécoslovaquie. RDA. Bulgarie, Roumanie ;
Eltsine élu au suffrage universel president de
la République de Russie.
» août 1991 : échec du putsch communiste conservateur
i Moscou.
• d é c e m b r e 1991 : fin de l'URSS, remplacée par 15 États
indépendants.

Ailes de la liberté.

•I«
>• 1. A i d e g é n é r a l e
A . Lire le sujet
• Lire attentivcmenl le sujet. Définir avec précision les mots
clés du sujet.
• Attention aux termes voisins : le système soviétique, ce n'est
pas l'URSS ; le sujet est plus large.
Définir les limites du sujet :
- la durée : aucune date précise n'est indiquée. Il faut donc déterminer soi-même les limites chronologiques du sujet, ne pas
B . Analyser le sujet

commencer trop loin avant la chute du communisme et la disparition de l'URSS en 1991. Se demander à partir de quand (quel
secrétaire général du PCUS ?) les difficultés du système soviétique deviennent insurmontables.
- les limites géographiques : le « système soviétique «• ne
concerne pas que l'URSS. Songer aux autres pays qui appliquenl également ce système (Europe de l'Est en particulier).
- le thème : la disparilion du système soviétique. Pourquoi ?

f 1. Le thème:

Chute = effondrement

Comment expliquer la chute du système soviétique ?
2. La zone géographique :
elle correspond au système soviétique :
- l'URSS ;

- élargir à d'autres pays desquels ?

102

séries E S - L - S

3. L'époque :
du début des années I980
jusqu'en I99I.

DOCUMENT
D'ACCOMPAGNEMENT

s

Boris Eltsine, président
de la République de Russie,
chasse Mikhaïl Gorbatchev,
président de l'Union
soviétique, de la tribune
du Parlement de Russie,
le 23 août 1991.

л

>- 2. Dégager une problématique
• Iл problématique doit reprendre les éléments du sujet et le délimiter nettement (pas de hors sujet). Elle ne répète pas nécessairement mot à mot l'intitulé du sujet. Il faut donc trouver une
autre question qui permette de répondre au su jet.
Quelques exemples de problématiques possibles :
- I,i chuie du système soviétique en 1989-1991 s'explique-t-elle
seulement par les difficultés intérieures de l'URSS ?
- la disparition du système soviétique est-elle uniquement la
conséquence de ses faiblesses et de son incapacité à les surmonicr ?
-quelles sont les raisons de l'effondrement tlu système soviétique dans les <• démocraties populaires •> et en URSS, en 19891991 ?

>- 3. Construire la composition
A. Organiser les idées
• Écrire les idées, les faits, au brouillon, en vrac. Certains faits
ne seront pas retenus, certaines idées seront peu développées :
d'autres seront peut-être à l'origine d'une des grandes parties
du devoir rédigé.
• Classer les idées et les faits dans les différentes parties de ce
qui constituera une ébauche de plan.
• Ne rédiger entièrement au brouillon que l'introduction et la
conclusion. Vérifier que l'introduction présente bien le sujet et
que la conclusion répond bien aux questions posées dans l'inI Inxiuction.
• Le sujet porte sur les raisons de la chute du système soviétique. On peut utiliser, au choix, un plan thématique ou un plan
chronologique. Exemple de plan chronologique :
I.1-е système soviétique en crise :
- L'URSS des années 1980, de la stagnation du temps de
Brejnev..,
- . . . à la perestroïka de Gorbatchev.
- La contestation dans les démocraties populaires : l'exemple
de Solidarnosc.
II. La fin des démocraties populaires : l'année 1989.
III. La disparition de l ' U R S S : 1991.

>* 4. Proposition de plan thématique détaillé

En 1985. le système soviétique semble solidement installé en
URSS et dans un bon nombre d'autres pays (Europe de l'Est,
Cuba, Viêt-nam). L'arrivée au pouvoir d'un dirigeant plus
jeune, Mikhaïl Gorbatchev, animé de la volonté de réformer ce
qui ne fonctionne pas dans le système soviétique, semble la solution aux difficultés intérieures de l'URSS. Pourtant, en 1991,
le bloc de l'Est et l'URSS uni disparu, marquant ainsi l'effondrement du système soviétique.
La chute du système soviétique est-elle la conséquence de ses
faiblesses et de l'incapacité à les surmonter ?
Les difficultés se sont d'abord manifestées par l'opposition de
la « société civile ». On étudiera ensuite les échecs économiques avant de passer, dans une troisième partie, à la manifestation ultime de la crise et de l'effondrement du système, la
crise politique.
I. Les raisons sociales de l'effondrement
1. La montée de l'opposition d'une société civile en URSS...
2 . . . . et dans les « démocraties populaires ».
3.1-е succès de Solidarnosc.
I L Le poids de l'économie
L Une faible productivité ; la stagnation de l'époque Brejnev.
2. La nécessité de réaliser des réformes économiques et de
poursuivre la course aux armements avec les Etats-Unis.
3. Mais des réformes qui échouent les unes après les autres : la
dernière : la perestroïka.
I I I . I-es raisons politiques
1. Les tentatives de Gorbatchev, l'échec en Afghanistan ;
2. Les nationalismes ;
3. Le poids du marxisme-léninisme et l'échec final du putsch.
Conclusion
Les faiblesses du système se révèlent, avec le temps, de plus en
plus difficiles à surmonter.
Mais les facteurs extérieurs ont joué un rôle non négligeable :
- montée de l'opposition à la domination soviétique dans les
« démocraties populaires » ;
- rivalité internationale avec les Etats-Unis ;
- é c h e c militaire en Afghanistan.
CHAPITRE 5

* Le modèle soviétique
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označení humanismus (z latinského humanus, c<
znamená lidský; humanitas je lidství).
Slovo humanismus má však ještě jiný význam. Z
hrnuje též názor, že hlavní pozornost mají učenci v
novat člověku. V porovnání se středověkem, kdy v o
nisku zájmu vzdělanců i umělců stály nikoli \t
lidské, nýbrž božské, to byl výrazný posun. Právě st
dium prací antických umělců a myslitelů přimělo ití
ské vzdělance, aby se začali více zabývat lidmi ja
tvůrci hodnot, jejich životními radostmi a strastmi i j
jich místem ve světě. Tento vztah К člověku a ke SVÉ
byl zvláště blízký podnikavým severoitalským měš
nům, mezi nimiž nalezl nový směr mnoho přívrženc
Člověk, skrytý po celý středověk v bezejmenném da>
začal být oceňován i jako jednotlivec, jehož práce
užitečná pro celou společnost. Humanismus tak pří
stavoval jeden z prvních kroků, jimiž Evropa vstůj
vala do novověku.

zemí. Významnou obchodní pozici měla i další velká
přístavní republika, Janov. Janované budovali své
obchodní stanice v celém Středomoří, zvláště východním, odkud dodávali obilí do stále lidnatějších severoitalských měst. Florencie proslula množstvím bankovních domů, které (podobně jako Židé) půjčovaly
peníze na úrok, a soukenickou výrobou, zpracovávající anglickou vlnu. Milán se pak proslavil výrobou
zbraní a zbroje.
OBYVATELSTVO SEVEROITALSKÝCH MĚST. Ačkoli severoitalské městské státy patřily к nejvyspělejším
v Evropě, tvořily bohaté vrstvy jen malou část jejich obyvatel. Odhaduje se, že ve Florencii žilo roku 1 4 0 0 asi 2 0 0 0
lidé patřících k nejbohatší (patricijské) skupině. Přibližně
3 8 0 0 0 lidí se řadilo mezi takzvaný lid a zbývajících 2 0 0 0 0 ,
převážně dělníků ze soukenických dílen, náleželo к chudině. Patricijské rodiny si stavěly velké paláce (často s vysokou věží), které byly symbolem jejich bohatství a společenského postavení. Mezi patricijským služebnictvem se
vyskytovali i Tataři a příslušníci kavkazských národů, vykoupení z arabského a tureckého zajetí. Důležitou roli hrály v městském prostředí rodinné a přátelské vztahy, c o ž
vedlo к vytváření znepřátelených klanů, které mezi sebou
bojovaly o politickou moc. Postavení dělníků nebylo dobré.
Roku 1 3 4 5 došlo ve Florencii к první známé evropské stávce a v roce 1 3 7 8 tam vypuklo velké povstání zpracovatelů
vlny. Roční příjem velkobchodníka byl až tisíckrát vyšší
než příjem dělníka.

J A K ŽILI HUMANISTÉ. Kolébkou humanismu i re
sančního umění bylo severoitalské město Florencie, lei
v oblasti zvané Toskánsko. S tímto městem byl v úzkém s
jení básník Francesco Petrarca, velký obdivovatel anti
který během 15. století nalezl ve Florencii množství ná
dovníků.
Humanisté nestudovali antické spisy jen proto, aby 1
poznali starověkou kulturu. Jejich hlavním cílem bylo nať
pat poučení z dějin, aby mohli zlepšit vlastní současn
Když humanistické myšlení zapustilo kořeny i v jiných i
ských městech, začali si jeho přívrženci mezi sebou dop
vat. Své listy, které napodobovaly starověké vzory, psali
tříbenou latinou. Dávali v nich najevo hlubokou zna
antických autorů, které vášnivě četli. Jeden ze slavných
manistů při četbě starověkého spisu dokonce málem pře
dl, že jeho lůžko hoří. Strženi dávnými příklady si humar
všímali také přírodních krás a podnikali výpravy do zají
vých krajin. Postupně svůj zájem obraceli i к řečtině ;
Itálie zvali přední byzantské učence, kteří na Apenins:
poloostrově nalezli nový domov.

Značnou rozlohu střední Itálie zaujímal papežský
stát. Papež sám však v letech 1309-1377 nesídlil
v Římě, nýbrž v Avignonu. Jižní Itálie, kde bylo nejvýznamnějším státním útvarem Neapolské království, se
od severních oblastí Apeninského poloostrova výrazně
lišila. V porovnání s nimi byla zaostalá a tuto nerovnoměrnost se nepodařilo odstranit ani ve 20. století.
Také italský sever se od poloviny 14. století potýkal
s problémy. Celý Apeninský poloostrov zasáhla v letech 1347-1349 velká morová epidemie, která způsobila prudký úbytek obyvatelstva, zvláště v lidnatých
městech. Mor pak italské oblasti sužoval v nepravidelných poryvech až hluboko do novověku.

;

Počátky humanismu
Politická rozdrobenost italského území a občasné,
leč neúčinné zásahy panovníků Svaté říše římské do
zdejších záležitostí neuspokojovaly italské vzdělance.
Rada z nich snila o obnově velikosti antického impéria,
a začala se proto zajímat o památky starořímské minulosti. Mnozí italští učenci studovali antické nápisy na
troskách dávných staveb i díla starověkých autorů. Ve
druhé polovině 14. století tak přispěli к lepšímu poznání antiky a jejího života.
V průběhu následujícího století zájem o antiku mezi
italskými vzdělanci ještě vzrostl a do značné míry se
stal módou. Učenci opisovali starověká díla a sami se
j e pokoušeli napodobovat. Snažili se psát náročnou antickou latinou a ve svých pracích oživovali myšlenky
starověkých tvůrců. Pro tento směr se později ujalo

j
j

• Obr. 430 Florentská katedrála Santa Maria del Fio,
skládá ze dvou částí. Vysoká zvonice (vlevo) má sice gt
okna, spíše ovšem jako dekorativní prvek; mohutná ki
j dílo stavitele Filippa Brunelleschiho, už nepokrytě náleží
; šanci. Obě složky spojuje chrámová loď
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Le temps des tranchées

français de 1 9 1 4 - 1 9 1 8 , ainsi appelés. parce qu

doc.2,3et4

De la mer du Nord à la frontière suisse, tranchées allemandes et alliées se font face
a quelques centaines de metres l'une de l'autre, séparées par un no man's land cou
vert de barbelés. Mis en place des la fin de l'année 1914, le systeme des tranchées est
de plus en plus perfectionné au fil du temps, en particulier sur le front occ.dental ; celles de la première ligne sont reliées á une seconde et a une troisième ligne par des
boyaux permetîant d'assurer le ravitaillement et les relèves.

peuvent difficilement s « raser.
. s t r a t é g i e : voir Ne pas confondre, p. 208.
I terres irrédentes

: de l'ilaJiun terra irredei

» terre non encore iiberéo - ; nom donné au» tí
loires autrichiens peuples en partie d'Italiens
revendiqués par l'Italie (Trenlin Istrie. Dalmatie)

C'est dans ces tranchees que les poilus font désormais la guerre. Exposes a toutes

les intempéries, dans la boue et au milieu des rats, rongés par la vermine et soumis a

d'interminables bombardements, ils attendent I ordre d attaque donne par ľ'état-major.

B. Des offensives sanglantes et inutiles

doc. i et s

C h a c u n d e s c a m p s cherche á percer le front adverse. Après avoir concentre d e s

troupes dans un secteur donne, puis bombardé massivement l'ennemi pour reduire sa
capacité defensive, les états-majors lancent leurs hommes dans un assaut qui s'achève
en un terrible corps a corps á l'arme blanche. De telles attaques permettent parfois de
gagner un peu de terrain, mais jamais de percer l'ensemble des lignes adverses, maigre des pertes considerables C'est ainsi qu'échouent les offensives françaises de
1915, en Artois puis en Champagne.
L'attaque l a n c é e s u r V e r d u n par l e s A l l e m a n d s e n février 191Б est, elle a u s s i , u n

échec. Conçue, selon le mot des dirigeants militaires allemands, pour « saigner l'armee
française », cette offensive, qui se poursuit jusqu'en décembre, provoque la mort de
163 000 Français sous les coups d'un pilonnage d'artillerie sans precedent. Mais
Verdun, défendu par le général Pétain, qui y fait passer successivement l'ensemble des
regiments français, rie tombe pas. Finalement, les Allemands, qui ont perdu 143000
hommes, sont aussi affaiblis que les Français. Tout aussi sanglante, la bataille de la
Somme, déclenchee en juillet 1916 par les Français et les Brilanniques pour soulager
Verdun, ne suffit pas à rompre ies lignes ennemies.
Sur le front Est. les offensives ne donnent pas plus de résultat. En 1915, les Allemands

avancent de 150 kilomètres face aux Russes, mais en 1916, ces derniers regagnent une

partie du terrain perdu. Partout la guerre d'usure a échoué. C'est pourquoi les Alliés adop-

tent des stratégies de diversion, en tentanf d'ouvrir de nouveaux fronts.

C. L'échec des stratégies de diversion

doc. 6

E n m a r s 1Э15, l'Italie entre e n g u e r r e aux côtes d e l'Entente, qui lui a promis l'an-

nexion des terres irredentes à la fin du conflit. Mais l'olfensive des troupes italiennes,
mal préparées, contre l'Autriche-Hongrie, n'empêche pas cette dernière de conquérir
finalement toute la Serbie. Décimés, l'armee serbe se replie á Corfou en 1916.

. L'Allemagne ayant rallié la Bulgarie et l'Empire ottoman, les Alliés entreprennent,

contre ce dernier, en mars 1915. l'expédition des Dardanelles, afin d'ameiiorer leurs

liaisons avec la Russie. Mais cette operation ne parvient pas a forcer les Détroits, et ies
lorces franco-anglaises repliées à Salomque son! impuissantes á éviter i'effonorement

serbe face aux Autrichiens.

L e s A n g l a i s a t t a q u e n t l ' E m p i r e o t t o m a n e n M é s o p o t a m i e et e n Palestine. E n juin

1916, ils poussent les Arabes a se soulever contre les Turcs, en leur faisant espérer la

formation d'un grand royaume arabe s'etendant de l'Euphrale à la Méditerranée et à

Un poilu.

La vie quotidienne à Verdun
Depuis huit jours, les corvées de soupe
reviennent plus. Elles partent le soir n L i
noire et c'est fini, elles se fondent i ornnie
sucre dans le cafe. Pas un homme n
retourné. Ils ont tous été tués, absoluir
tous, chaque fois, tous les jours, sans aui
exception. On voit là-has un mort couché
terre, pourri et plein de mouches mais cni
ceinturé de bidons et de houles de pain
secs dans un fi! de fer. On attend que le h
bardement se calme. On rampe jusqu ri
On détache de son ior|is les boules de f
On prend les bidons pleins. D'autres bu
ont été troués par les balles. Le pain est r
Il faut seulement couper le morceau qui
chait le corps. Voilà ce qu on tait tout le
Cela dure depuis vingt-cinq jours. On m
n'importe quoi Vers le soir, un copair
arrivé avec un rat. Une fois écorché, la i
est blanche comme du papier. Mais, avec
morceau à la main, j'attends malgré to'
nuit noire pour manger.
Jean Cionu J189S-I9 K)j.

Ecrits рас:,

l'océan Indien. Les Russes lancent des offensives dans les régions arméniennes de

1. Quelle difficulté d e s c o m b a t t a n t s d e V(

lui aussi chretien, les Turcs les massacrent et les déportent en masse, faisant plus d'un

2 . Relever les é l é m e n t s m o n t r a n t ľ h o r r e u

l'Empire ottoman. Accusant les Armeniens chrétiens de comploter avec l'envahisseur,
million de morts arméniens : c'est le premier génocide du XX'' s.
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l'auteur évoque-t-il ?
q u o t i d i e n n e d e la vie d e ces c o m b a t t a r

"piMoha.

cľ.1£

Thème de l'œuvre

Composition

Technique

1 Présentez la scène. Qui sont les
personnages représentés?

U Comparez cette fresque avec les
miniatures, p. 91, et notamment ta
manière de représenter t'espace.

6 Étudiez le travail sur les costumes et
sur les corps.
En vous reportant au dossier sur «Le
corps à la Renaissance» (p. 106-107).
expliquez les liens qui existent entre la
technique de Raphaël et l'évolution de
la médecine à cette époque.

2 De quelle architecture Raphaël s'estil inspiré pour le décor ? Quel lien peuton établir avec l'œuvre de Palladio ?
3 En quoi le sujet du tableau rapproche-t-il Raphaël des préoccupations des humanistes: étudiez
les personnages, leur attitude, leurs
vêtements, tes objets qu'ils tiennent.

5 A partir du document 1, suivant
quel principe Raphaël a-t-il disposé
les personnages sur sa toile et
construit te décor de la scène qu'il a
peinte? Où se situe le point de fuite
sur le tableau? Quel est l'objectif
recherché par te peintre à travers une
telle composition?

7 Que pouvez-vous dire de la technique de Raphaël sur la couleur et la
lumière ?

La Renaissance: une nouvelle vision du monde 1 1 1
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• Obr. 86 Lékaři a ranhojiči ve špitálním
sále. I když zobrazené prostředí středověkého špitálu vzdáleně připomíná nemocnici,
bylo tomu trochu Jinak. Posláním špitálů, zřizovaných zprvu kláštery a později též městy,
bylo poskytovat útočiště starým, postiženým
a bezmocným lidem, kteří se o sebe nemohli postarat. Byly to tedy spíše útulky, jejichž
chovanci dostávali stravu, ošacení a jakési
„kapesné", jež si mohli vylepšit almužnami.
Některé špitály fungovaly jako ústavy pro nevyléčitelně nemocné. Například osoby stižené malomocenstvím (leprou) žily v uzavřených špitálech (leprosáriích) za městem.
Zdravotní péči poskytovali ve středověku
zprvu řéholníci a řeholnice v klášterech,
s rozmachem měst pak i lazebníci, provádějící drobné zákroky, a především ranhojiči
specializovaní na chirurgii. Z univerzit sice
vycházeli školení lékaři, aie bylo jich vzhledem к společenské potřebě málo, takže se
starali především o zámožné a bohaté pacienty. Karia IV. například léčil mistr Havel, Václava IV. a jeho bratra Zikmunda Lut
burského zase Zikmund Aibík z Uničova. К slavným českým lékařům 15. století náleželi vzdělanci, kteří zvládli několik oborů
jména astronomové Jan Ondřejův, řečený šindel, a Husův přítel Kfíšfan z Prachatic. Celkově však středověká medicína пес
zala čelit velkým epidemiím, a to nejen moru, nýbrž také černých neštovic, tyfu a dalších nemocí. Ty se v hygienicky nevyhovuj
podmínkách rychle šířily. I proto byla středověká úmrtnost podstatně vyšší než dnes a průměrná délka života nesrovnatelně r
Přispívala k tomu vysoká dětská úmrtnost i úmrtnost rodiček, kterou se podařilo podstatně omezit až v 19. století

снаитю
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A la recherche
ďun nouvel ordre mondial
En décembre 1991, l'Union soviétique tombe dans les oubliettes de l'histoire.
La guerre froide est finie. Il ne reste plus qu'un seul « Grand ».les États-Unis.
On imagine alors que les idéologies totalitaires disparaîtront. L'optimisme règne.
Dans les premières années du XXIe s., on attend encore le nouvel ordre mondial,
celui qui devait instaurer la paix universelle, le triomphe de la démocratie et
de l'économie de marché.

ES-L-S

->• Pourquoi les années 1990 ressemblent-elles à la décennie des illusions ?
Quelles transformations profondes les relations internationales subissent-elles ?

L'ouverture du mur
de Berlin.
« À l'heure o ù il se désagrège,
l'Empire soviétique offre
ce caractère exceptionnel
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d'avoir été une
superpuissance sans avoir
incarné une civilisation [.. .].
Sa dissolution rapide
ne laisse rien d e b o u t
ni p r i n c i p e s . ™ codes,
ni institutions, ni m ê m e
une histoire. C o m m e
les A l l e m a n d s avant eux,
les R u s s e s s o n t ce d e u x i è m e
peuple e u r o p é e n incapable
de d o n n e r un sens à s o n
XX* siècle, et par là incertain
s u r tout s o n passé. »

François Furet, Le Passé du
' ne
illusion. Essai sur l'idée communiste
ou XX* swde.Uffont. 1995
184
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1989 J
nov.

sept-dèc.

chute
du mur
de Berlin

effondrement
de l'URSS

;

1
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1991

l-

guerres en Yougoslavie

1 91

\ gferre du Golfe

août 1990
invasion
du Koweït
par l'Irak

fïïm
• 999
intervention de l'OTAN
e n Serbie (guerre d u Kosovo)
g u e n e civile en Algérie
!

^

T

1995
accords d'Oslo
(OLP-Israël)
signŕs à Washington

oct-nov.
MOI
guerre en
Afghanistan

attentats du

m

1994
début des affrontements
en Tchétchénie
(Russie)

m

Л

llseptMOIJjAj

1998
premiers attentats
d'Al-Qaida contre
les Etats-Unis
(Nairobi et Dar es-Salaam)

r
2002
attentats
d'Al-Qaida :
Djerba (Tunisie)
Bali (Indonésie)

mars-avril
2005
guerre e n Irak

list
т "

T

2004
2003
attentats
attentats
d'Al-Qaida
islamistes
Riyad,
Madrid
Casablar
lança.
Istanbul

Le 11 septembre 2001,
un deuxième Boeing
détourné par des
terroristes islamistes
vient s'écraser
sur la seconde tour
du W o r l d Trade C e n t e r
à New York.
« La chute du mur. ce fut
un pur moment d'exaltation.
Soudain, tous les espoirs
devenaient réalité.
Les attaques terroristes du
11 septembre représentent
l'Inverse. [...] Ce que je veux
dire, c'est que le 11 septembre
a marqué une rupture.
Tout le concept de rivalité
entre l'Est et l'Ouest,
qui avait dominé le monde
pendant près d'un siècle,
a soudain basculé.»
Interview du violoncelliste
Mmsiav Rostropovitch. Le Figom.
î novembre 2001.

185

ť (©<ПА. С" - \°\

О velké vyspělosti keltského řemesla svědčí škála nástrojů,
které Keltové znali a používali, stejně jako jejich tvar a funkční
vlastnosti. Některé z nich se poté proto už přiliš neměnily. Na
obrázku vidíme výhňovou lopatku (1), kovářské kleště (2),
šídlo (3), pilník (4), poříz (5), nýtovačku (6), vidlici (7), klenotnické kladívko (8) a jakýsi nástroj, také užívaný výrobci šperků
(9), průbojník (10), svidřík (11), dláto (12), kladivo (13) a nožovou pilku (14). Srovnej i obrázek zavíracího špendlíku.
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amphore

hyd rie, vase servant
à transporter l'eau

coupe à boire

cratère servant à
mélanger l'eau et le vin
skyphos, vase
à servir le vin

AJr-Jj
ŕ
1
\
J
\
/
œnochoé, vase
o sem'r le vin

jĺ
canthare,
vase à boire

lécythe, vase
funéraire

aryballe,
vase à parfum

^ ^

Quelques types de vases grecs-

^

Л

о

^

á .
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ALEKTE'
LES CHIENS ABOIENT
l u w t » tUUAU

ta «ЫТТЛ u u ^ u .

L'Europe è la veille de la Première Guerre mondiale. («Alerte les chiens aboient », cane humonstique de l'Europe en 1914 J
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sources pour ľhistoire
Années

GrandeBretagne

1790

6

ÉtatsUnis

Allemagne

-

0,3

p

1800

10

1820

12,5

, -

1830

16

1840

30

2.1

1850

49

7

France

Total

0,8

1

1

'

1,5

1,1

1,7

2

Ф

3.4
6,7

3

12

80

5

I Production de houille (millions de tonnes)

I

I

I
..

/

1790

1800

i

1810

1820

1850

У

1840

Les statistiques
L'historien dispose rarement de connaissances chiffrées pour les
périodes antérieures au Ш Г s., mais à partir du xixç s., il peut utiliser de longues séries de chiffres concernant la production, les
salaires, les prix, les échanges.

д. Types de données statistiques
Les statistiques sont des informations chiffrées qui sont généralement présentées sous forme de séries. Une série statistique est une
longue suite de chiffres correspondant à une période ininterrompue et permettant de mesurer une évolution.

production de houille de la Grande-Bretagne
millions de t o n n e s

I

i

1850

I Courbe de la production de houille
ëiïGrande-Bretagne.

On peut distinguer plusieurs types de données :
- les statistiques présentant une évolution ; exemple : un tableau
ou une courbe de production ;
- les statistiques permettant une comparaison, par exemple entre
plusieurs pays ;
- les statistiques présentant une répartition; exemple :
un graphique barre ou en cercle.

B. Observer un tableau et un graphique
de statistiques

Calculer un pourcentage
Ex. : calculer la part de production de charbon de la GrandeBretagne en 1850 par rapport a la production mondiale.
Multiplier le chiffre dont on calcule le pourcentage par 100
et diviser le résultat par le chiffre global.
49 (production de G-B) x 100 = 6 1 2 5 %
80 (production mondiale)
La G-B produit 61,25 % du charbon mondial en 1850.
Calculer u n indice (un rapport entre des quantités
ou des prix qui montre l'évolution).
Choisir une année de référence, par exemple 1800 pour
la Grande-Bretagne. Attribuer à la production de cette
année-là la valeur ou « indice » 100. L'indice d'une autre année
se calcule ensuite en divisant le chiffre de l'année par celui
de l'année de référence et en multipliant par 100.
Production de la G-B en 1840 :
30x100
indice 30 par rapport á 1800
10
La production de houille a augmenté de 3001

L i r e
• Jean-Pierre Rioux, La Révolution
industrielle, 1780-1880, Points Histoire.

s

i

t

e

r

• Musée d'art et d'industrie (Saint-Étienne)
• La maison des canuts (Lyon)
• Écomusée de la communauté urbaine
(Le Creusot)

j

Les données statistiques brutes sont présentées sous
forme de tableau. Le titre du tableau renseigne sur
le type de données, la période et les pays concernés.
S'il s'agit d'une courbe, l'axe vertical, appelé axe des
ordonnées, indique le phénomène mesuré, et l'axe horizontal, appelé axe des abscisses, indique le déroulement
du temps, de gauche à droite.
Après avoir repéré les éléments du graphique et du
tableau, il faut :
- lire la légende ;
*
- chercher les unités employées, soit des valeurs brutes
(francs, tonnes, etc.), soit des valeurs relatives (indices,
pourcentages).

С Lire et interpréter les statistiques
Il s'agit de dégager des observations de la lecture des
chiffres, colonne par colonne ou période par période
(attention I des statistiques peuvent être incomplètes).

- Pour chaque courbe ou série, analyser d'abord l'allure générale : les
courbes montent ou les chiffres augmentent, baissent ou stagnent.
- Observer ensuite s'il existe des ruptures (accélérations ou ralentissements) : quand y a-t-il croissance ou augmentation, décroissance ou diminution, stagnation ? Déterminer les dates autour desquelles les courbes
changent de direction. Individualiser alors des périodes : les courbes ou les
chiffres augmentent de a à b, stagnent de b à c, etc.
- S'il y a plusieurs courbes, sont-elles parallèles ou non ? Laquelle démarre
la première ? Laquelle atteint le plusjiaut niveau ?
CHAPITRE t j • tes transformations économiques et sociales en Europe (1800-1850)

méthode

ÉTUDE DE PLUSIEURS DOCUMENTS (S)

Sujet : La révolution industrielle :
caractéristiques et conséquences (1800-1850)
1 . P r é s e n t e r les d o c u m e n t s .
2 . S é l e c t i o n n e r , c l a s s e r et c o n f r o n t e r les i n f o r m a t i o n s p a r t h è m e s .
3 . R é d i g e r à l ' a i d e d e s i n f o r m a t i o n s t i r é e s d e s d o c u m e n t s u n e s y n t h è s e r é p o n d a n t à la q u e s t i o n p o s é e .

j

L'industrialisation de l'Europe en 1850.

Charbon

(millions de tonnes)
Consommation
de coton

Д La population des villes de plus de 100 ooo habitants.

Royaume-Uni

France

Allemagne

1850

18SO

1850

1850

50

4,4

7,8

5,8

Belgique ! Autnche
j

1850

300

58

100

99
(1860)

(millieis de tonnes)
Production
defer
(milliers de tonnes)
Réseau ferroviaire
Ikilometresj

Royaume-Uni

26

10

29

400

2 200

27

230

27

4

140

ISO

2915

5 850

854

1 357

1 121 О
О
О

Nombre

fciys-Bas

200 000

1

Allemagne

320000

4

Auiriche-Hongne

250000

3

730 000

Italie

850 000

7

1 500 000

Espagne

370 000

680 000

200 000

4

Portugal
États balkaniques

600 000

Scandinavie

100 000
470 000

Total

22

5 550 000

720 000

3

I 100 000

1

45

Nature
d o c . 1 statistiques

1850

thème
industrialisation;
différences entre p a y s

d o c 2 statistiques

1600-1850

ville/population qui
augmente, conséquences

doc. 3 graphique

1815-1850

13 400 000

et par rapport au sujet.

On peut utiliser à nouveau le tableau préparatoire ci-contre
En quoi les documents :
- se complètent-ils ?
- s'opposent-ils ?
1 re

période

160 000

Chercher quelle est la cohérence des documents entre eux

les documents (par période, par nature, par auteur,
par Thèmes).

780 000

240 000

Sélection et classement, des documents

un tableau à double entrée permet de dégager un fil

350 000
230 000

2

Présenter les documents

directeur permettant de répondre à la question. Regrouper

1 6 6 0 000

1

B. Deuxième question

2. Au brouillon, une récapitulation des documents dans

5 250 000

2

A. Première question

des autres sur la copie.

urbaine

12

5

EURO«

f i . Éviter de présenter les documents les uns à la suite

Population

de villes

770 ООО

Russie
10 000

Population
urbaine

Belgique

France

(millieis de tonnesl
Consommation
de lame

Nombre
de villes

0.7

étape : lire attentivement les documents,

c'est le travail de départ.

Des informations précises apparaissent.
ľ

étape : les noter au brouillon en ne retenant

que l'essentiel.

de la révolution industrielle ;

3' étape : établir le lien entre les informations

différences entre p a y s

et la problématique contenue dans le sujet.

salaires ; c o n s é q u e n c e s
sociales de la révolution
industrielle

d o c . 4 tableau

1847

revenu ; c o n s é q u e n c e s
sociales de la révolution
industrielle

doc. 5 image

c o n s é q u e n c e s sociales

Il apparaît nettement qu'on peut privilégier la nature des
documents. La rédaction de la réponse á la question mettra
donc l'accent sur la NATURE des documents : 2 documents
statistiques, 2 graphiques, 1 image (tableau) ; et sur le fait
qu'ils couvrent une période homogène : 1800-1850.

246

I

110

indice des salaires réels

105

100
95
90
85
80
75

• France

70

• Allemagne

65

1815

1820

1825

18»

1835 1810

années»

1845 1850

I Salaires réels en France et en Allemagne, 1820-1848.
Un budget bourgeois en 1847 en France

DÉPENSES

REVENUS

35 000 F revenus du capital

(valeurs mobilières)
et de la terre
(fermages)

nouniture
entretien
domesticité

lautres revenus

loisirs
épargne

I Les ouvriers de la coutellerie Thiers au xix* s.
Un budget bourgeois en 1847 en France.
Rechercher les thèmes :
- les thèmes sont les différents aspects du sujet.
- Le classement permet de mettre en évidence

l£s différents thèmes. Le tableau constitue une étape
essentielle vers la synthèse. C'est le moment d'utiliser
ses connaissances (ici songer aux mots clés : révolution
industrielle, classes sociales, monde ouvrier, bourgeoisie).
Un fait

économique

Conséquences
humaines

Conséquences
sociales

textile, fer

doc. t où ? Angleterre

monde ouvrier

d'abord : variations
selon les pays
urbanisation
variations

- Une révolution industrielle reposant sur le charbon,
la sidérurgie, le textile ; elle démarre en Angleterre ;

baissent ; pas de

des salaires

différence majeure
et Allemagne

doc. 5 travail ouvrier

Le plan de la synthèse reprend les thèmes successifs. La
synthèse va plus loin que le tableau. Les exemples tirés des
documents servent à illustrer l'argumentation. La synthèse
s'appuie sur les enchaînements du raisonnement.

les salaires réels
évolution

revenu du capital

- la bourgeoisie : richesse.

Grandes lignes de la synthèse :

entre France

doc. 4

2e thème = une première conséquence : humaine,
urbanisation et enrichissement.
3 f thème = une seconde conséquence : sociale, qui
concerne :
- le monde ouvrier : une vie difficile ;

exode rural

selon les pays

doc. 3

Les thèmes se dégagent après confrontation
des documents :
1" thème = point de départ : la révolution industrielle,
un fait économique.

С. Troisième question

quoi ? charbon,

doc. 2

iPhoîo de A. Bau ré (plaques de verre).

la bourgeoisie
s'enrichit
vie pénible
des ouvriers

- elle bouleverse les pays : les villes croissent ;

- elle bouleverse la société (conséquences sur les rapports
entre classes sociales).

•;JJU.IJ4UCT

В

A

Г

О Dans un sujet « Étude de plusieurs documents »,
plus le travail sur la question 2 est précis,
plus la rédaction de la synthèse est aisée.
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L a « n o u v e l l e classe o u v r i è r e »
1.1 v i e q u o t i d i e n n e d e la c l a s s e o u v r i è r e a c e s s é d e c o n s t i t u e r
u n c o m p o r t e m e n t s e x i o l o g i q u e particulier. T o u s s ' a c c o r d e n t à
d é m o n t r e r q u e . p r o g r e s s i v e m e n t , la c l a s s e o u v r i è r e p e r d la
plupart d e s caractéristiques e x t é r i e u r » q u ' e l l e avait a c q u i s e s
d a n s s o n p r o c e s s u s d e f o r m a t i o n historique.
Les quartiers ouvriers disparaissent p e u à p e u d e la - b a n l i e u e
r o u g e -, c é d a n t la p l a c e à d e s i m m e u b l e s e n c o p r o p r i é t é oit
l'ajusteur c ô t o i e le r e p r é s e n t a n t d e c o m m e r c e , l ' i n g é n i e u r et le

j

c a d r e m o y e n d e l'administration D a n s les c e n t r e s d e v a c a n c e s
d e la C ô t e d ' A / u r . d e Sic ile et d e G r è c e , d e j e u n e s m é u l k i s par
t a g e n ! les b u n g a l o w s

tahitiens - d e filles d e d i r e c t e u r s

a c h è t e n t l e s m ê m e s d i s q u e * et d a n s e n t t e s m ê m e s r y t h m e s

Ils
le

b r a s s a g e d e s « n u l l e s sociales clans les n o u v e a u x e n s e m b l e s
urbains, o ù voisinent ouvriers qualifiés, cadres techniques,
salaries d u s e c t e u r tertiaire et p r o f e s s i o n s libérales, c o n t r i b u e
largement .1 l ' h o m o g é n é i s a t i o n , l a l i a s s e o u v r i è r e a effectivem e n t cessé- d e vivre a part. S o n niveau d e vie. ses aspirations
au c o n f o r t 1 rmt s o m e d u g h e t t o o ù e l l e fut c o n f i n é e a u x d é b u t s
d e l'industrialisation. L o u v r i e r c e s s e d e s e sentir tel l o r s q u il
: sort d e l'usine
Svqte Mallet,

Q

UtXMvrSeChaemwninv. Ц-Seuil, l'.xj.s.

Q

L ' a b b é P i e r r e e t les s a n s - a b r i e n 1954.

L a F r a n c e d e 1946 e t la F r a n c e d e 1975.
1946

52.6
21,8
650 000 4 000 000

• Population active (millions)
• Nombres d'adolescents de plus de 14 ans,
poursuivant des études

450 W0

• Nombres de logements construits au cours
des 7 années précédant le recensement

f*"onj d,
' 'ndiitt*;.

• Nombre de voitures particulières en circulation
• Mortalité infantile (en %•)
• Durée de la vie moyenne Hommes
• Durée de vie moyenne Femmes
• Niveau de vie de la nation (1938 = 100)

19) ŕ,
И

• Pouvoir d'achat du salaire horaire moyen
des femmes de menage ( 1939 = 100)

tyvš

1975

40.5

• Population totale (millions)

en % de la population activr

4

«00 000

1 000 000 15 300 000
»4.4
13.8
61,9
69.1
67.4
77.0
87
320

125

420

L e s c a t é g o r i e s socio-professionnelles e n F r a n c e .

1. Q u e l l e s catégorie» a u g m e n t e n t le plus ? P o u r quelles raisons ?
2. Q u e l l e s catégories d i m i n u e n t ľ P o u r quelles raisons ľ

[ J

L e c a d r e , figure s y m b o l i q u e d e s « T r e n t e G l o r i e u s e s »

Lors d u recensement d e 1954, les c a d r e s m o y e n s et s u p é r i e u r s
représentaient 8.8 4 d e la p o p u l a t i o n active d e la F r a n c o ; e n
1962, celte p r o p o r t i o n p a s s e a 11,8
Le style d e v i e d u c a d r e le d i s t i n g u e n e t t e m e n t d e s a u t r e s
catégories sociales. Vivant d ' u n salaire parfois très eleve (...I, il
attache b e a u c o u p p l u s d ' i m p o r t a n c e a u r e v e n u q u ' à la fortune,
ce q u i le différencie très nettement d u b o u r g e o i s . Il a s p i r e a u
confort materiel !.. ). .ч-.s d é p e n s e s alimentaires, b i e n qu'étant
les p l u s élevées e n v a l e u r a b s o l u e , n e représentent q u ' u n quart
d e s o n b u d g e t a n n u e l I...I

E n r e v a n c h e , les d é p e n s e s de-

transport. d e v a c a n c e s , d e loisirs, d e culture, tiennent u n e
place importante d a n s s o n b u d g e t

II n e s e m b l e p a s q u ' i l soit

porté a épargner. L'attachement a u x b i e n s matériels q u i s ' e x p r i m a i t c h e / le b o u r g e o i s par le d é s i r d e c o n s e r v a t i o n , se
manifeste elle/. lui par le plaisir de la c o n s o m m a t i o n .
C e style d e v i e s e x p l i q u e m o i n s , s a n s doute, par le n i v e a u d e s
r é m u n é r a t i o n s , q u e par le sentiment d e sécurité q u i caractérise
l.i v i e d u c a d r e L . 1. Sa v a l e u r t e c h n i q u e est u n e g a r a n t i e
sérieuse ( d e sécurité d ' e m p l o i )
1965

1970

É q u i p e m e n t des ménages.

1975

C ' e s t cette valeur t e c h n i q u e

q u i lui d o n n e , a v e c la sécurité, l ' i n d é p e n d a n c e .
GťíMfles Dupnut,

ШЬкШ/тщипе. Armand Ci dm.
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1965

34 5

Croissance du produit intérieur brut
en pourcentage

de

Salaires en

О

La croissance de l'économie française depuis I949.

1. Comment évolue globalement la croissance depuis I973 ?
2. Expliquer l'expression « crise à rebonds ».

e n millions de p e r s o n n e s

J Les profits et les salaires.
1. Par quoi se traduit le début de la
dépression (milieu des années 1970) ?
2. Durant quelle période les profits ont-ils
été les plus élevés ?
3. Quand les salaires baissent-ils ?
population active occupée*

la pauvreté en France...
taux en % de la population

16--

...

seuil de pauvreté en 2000 :
3 500 francs par mois
selon l'INSEË

*y compris militaires du contingent et apprentis
1936

1964

1969

1974

1979

_

1984

1989

1994

2000

Source : INStfc rWrences 2002 2003.

Д Population active et chômage en France.
emplois
12 000 000
10 000
1970 1975 1980 1985 1990 1995

2000

la part des prestations sociales dans les
revenus des minages salariés pauvres
en milliers de francs 1996 par foyer
П Я prestations sociales
] Л
revenu déclaré

000
tertiaire

8 000 000
6 000 000

industrie

4 000 0 0 0 -

2 000

000
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

nombre d'heures de travail effectuées par semaine, en 2002
45

1975

Я

1979

1990

Souicr : i<r

1996
Tribune. 22

iws 2001

Pauvreté et aides sociales.

1. Comment la pauvreté a-t-elle évolué
de I970 à I985 ? de 1985 à 2000 Г
2. La hausse des aides sociales a-t-elle été
efficace ľ
CHAPITRE 18 • Population et boulevei
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Q Le» éjections de 1971, 1876, 1877<t 1881.
1. <Mktoretpofctiqwe родом 7
2. Оме» l*)f« роКф*
? O"*»» Ion* potttiqu* арротй ?

r
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Populační exploze

(Podle meien*iù UNESCO)

^ ' i f i h t

с .

H

-Poloha,

POUVOIR EXÉCUTIF

POUVOIR LÉGISLATIF

prépare

LA

y ^ m y ^

dittnut

CHAMBRE
DES PAIRS

]

héréditaires

CHAMBRE
DES DÉPUTES

âgés de plus
de 40 arts
cens - I OOOF

I

MINISTRES

И

H

к

Mn~~Le"švstéme politique de la Charte.
1. Quels sont les pouvoirs attribués au roi ?
2. Définir l'expression « souveraineté nationale ».
3. Montrer comment la Charte prend en compte le principe
de la souveraineté nationale.
4. Montrer comment la Charte limite l'expression des citoyens.

élisenl

Extrait du préambule de la Charte (1814)

Nous [louis XVIII] avons dû, à l'exemple des Rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrés toujours croissants
des Lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduit dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis
un demi-siècle, et les graves altérations qui en sont résultées ;
nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une Charte
constitutionnelle était l'expression d'un besoin réel
En même temps, nous avons dû nous souvenir aussi que notre
premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur
propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne.
Nous avons espéré qu'instruits par l'expérience ils seraient
convaincus que lorsque la sagesse des rois s'accorde librement
avec le vœu des peuples, une charte constitutionnelle peut
être de longue durée ; mais lorsque la violence arrache des
concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté
publique n'est pas moins en danger que le trône même.
1. Pour quelles raisons Louis XVIII accorde-t-il une Charte
constitutionnelle à ses sujets ?
2. Expliquer « droits de la couronne ». Comment
Louis XVIII justifie-t-il le maintien de ces droits ?
3. Montrer que le roi tient compte de certaines idées
qui ont marqué la Révolution.

Une scène de mission : bénédiction solennelle
croix de retraite (1826).
Gravure de Mossard, BN. fb'/я

1. Décrire l'attitude des fidèles.
2. Dans quel but la cérémonie est-elle organisée ?

Lise en relation des documents
О Relever les principes contenus dans le préambule
de la Charte (doc. 3) mis en application
dans la Charte (doc. 2).

Caricature de trois députés
en 18
De gauche à droite, le libéral (« Les Franc;
sont égaux devant la lo
le constitutionnel (• Ah quels dîn
quels bons diners I •), l'ultra (« Éteigne
éteignons les Lumière;
Gravure anonyme de li
Musée Carnavalet, Pi

1. Á quoi correspondent, sou;
Restauration, les termes de « libéra
de « constitutionnel » et d'« ultra
2. D'après ce document, commi
caractériser chacun d'eu
3. Quel député l'auteur de
caricature semble-t-il préféré
СНАР1ТЩ 12 • La v : e politique e n France de 1Я15 à 1851
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ROYAUME-UNI

r

ROI

nomme

Premier
ministre
(chef de la majorité
parlementaire)
+
ministres
"GOUVERNEMENT

(pouvoir exécutif)

règne sans gouverner

nomme

dissout

&
v k
veto
suspensif

Chambre
des Communes
(députés élus pour 5 ans)
vote les lois

t

Chambre
des Lords
(nommés à vie)

PARLEMENT (pouvoir législatif)

suffrage masculin censitaire élargi

ALLEMAGNE
nomme
révoque

Roi de Prusse
empereur
allemand

règne et
gouverne

dissout

Chancelier
+ ministres

Reichstag
(députés élus
pour 5 ans)

t

votent
les lois

Bundesrat
(Conseil fédéral)
représentants
des 25 États

suffrage universel masculin
•ï'-1 •• Ч'.'-

gouvernement
des 25 États :
Prusse,
Bavière,
Saxe,
Wurtemberg,
etc.

t

suffrage
universel
ou censitaire

Les institutions du Royaume-Uni et de l'Allemagne
au début du xxe s.

cS .
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Joseph Staline,

secrétaire général du parti
Au début des années 1950, l'URSS de Staline semble figée dans
un modèle rigide et pesant, dont les traits les plus caractéristiques
sont la personnalisation du pouvoir, l'omniprésence du contrôle
policier par les agents du ministère de l'Intérieur soviétique (MVD,
précurseur du KGB) mais aussi la dureté de la vie quotidienne,
la misère des campagnes, la coupure avec le monde extérieur.
Cumulant les fonctions de secrétaire général du Parti,
de président du Conseil des ministres et de maréchal de l'Armée
soviétique, Staline exerce une dictature personnelle. Retranché
dans un isolement soupçonneux. Staline vieillissant gouverne avec
quelques collaborateurs dévoués (Beria, Malenkov, Khrouchtchev)
en s'appuyant sur une police politique omniprésente.

ДА З Д Р А В С Т В У Е Т
в о ж д ь СОВЕТСКОГО НАРСЩА-

ВЕЛИКИИ С Т А Л И Н !
D
« V i v e le guide du peuple soviétique,
le grand Staline ! ».Affiche de B.Moukhine, 1946

VOCABULAIRE
K G B (Komitét Çosudarstvtnnoi Bezopastnosti, Comité soviétique de la sûreté
de l'État) organisme de surveillance politique, de répression policière, d'espionnage
et de contre-espionnage instauré en 1954. Il reprend les fonctions du M G B , fondé

Ë J Les déplacements
du camarade Staline

en 1946, successeur de la Tcheka. créée le 7 décembre 1917, du Guépéou ( 1922)
et du N K V D ( 1934). Le K G B est dissous en 1991.

j j Pouvoir apparent et pouvoir réel.
• Le pouvoir réel : STALINE,
Secrétaire général du Parti communiste

> Le pouvoir apparent :
L'ÉTAT
Praesidium

LE PEUPLE

Bureau
politique

Conseil
des ministres

7 Я

Soviet s u p r ê m e
Soviet
de
l'Union

LE PARTI COMMUNISTE

Comité
central —

PEUPLE

Soviet
des
nationalités

1

SOVIÉTIQUE
élit a u suffrage
universel
direct et secret

Soviet suprême
de république fédérée

les candidats
uniques désignés

soviet
de province

СОП|

m
i

яС

3

par le Parti

lgrés

du Parti

Y

congrès
de R é p u b l i q ulee

conférence
de province

soviet
d'arrondissement

••

d'arron
d e ville o u d e v

soviet
u r b a i n o u niral

О—I
adhésions>

86 MÉtd^W

organisations
de b a s e

-

Cinq grosses automobiles noires surgis
senl du Kremlin I. . I, elles débouchen
en ville à 100 à l'heure. Staline se rend :
sa maison de cani|>agne. II est invisible
derrière le rideau, protégé par la carn>s
serie blindée. Nul ne |x:ul distinguer s.
voiture de celle de l'escorte ; elles son
identiques, dépourvues de plaque:
d immatriculation à l'avant, et les cluiuf
fours ne cessent de se doubler En ur
quart de siècle de ] x ni voir absolu, nu
n'a entendu parler d'un coup de feu lia
contre Staline. Trois mille agents tle I.
Sécurité d'État veillent sur le trajet qui v.
du Kremlin à sa datcha. Tous ceux qu
résilient le long de cet itinéraire soin
l'objet d'une vigilance psuticulière.
Le monde entier <TOÍI que Staline vit at
Kremlin. Il y a plus de vingt ans que et
n'est plus vrai. Son domicile est sa
datcha au sud-ouest de Moscou. [...
Cette nuit, comme chaque nuit, une
fenêtre restera allumée jusqu'à l'aulx
dans le grand bâtiment gouvemementa
du Kremlin, visible de la place Rouge
Les passants attardés regarderont avei
respect cette tache de clarté et ils penseront : • Il vit. pense et travaille pour runts.

(Viirgcs Donnli, Mart de Staline, Latium, 1ÍT3

UNION EUROPÉENNE
CONSEIL EUROPÉEN
î 5 chefs d'État etde gouvernement

depuis
1993

нйг

décide
20 commissaires
nommés par
le Conseil
européen

Conseil
des ministres
des Affaires Ш
étrangères
/ ;/•;: ЛИР-.;;

в
H

peut proposer n
m

Commission ЯК
européenne informe
4 k

Parlement
européen
676 députés
élus au suffrage
universel par les
citoyens des États

POLITIQUE
ÉTRANGÈRE
ET SÉCURITÉ

1993

oriente

oriente

Commission
européenne

Conseil
des ministres
de l'Intérieur
et de la Justice
adopte des
conventions et
décide des actions
communes

propose
réunion des
ministres des
) 5 États selon
leur domaine
d'attribution

depuis

Conseil
des ministres
exerce le
pouvoir législatif
seul ou avec
le Parlement

iar

transmet

adoptent

•
directives et
règlements

COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
économie,
éducation, culture

la Cour
de justice
interprète
et contrôle
tous les
actes émis.

ratifient
JSr

conventions

SÉCURITÉ
INTÉRIEURE
justice, police,
immigration

Česká společnost
ve 11 století
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QUESTIONS
1. Presenter la carte
2. Quelles sont
les principales industries
européennes á la veille
de la Seconde Guerre
mondiale? Différenciez
celles qui sont apparues
lors de la première phase
d'industrialisation de
celles qui sont apparues
lors de la deuxième.
3. Quelles sont les
principales régions
industrielles? Distinguez
celles qui ont connu une
industrialisation précoce
de celles qui ont été
industrialisées plus
tardivement
4. Quel lien établissez-vous
entre le réseau ferroviaire
et l'industrialisation?
5. Quelles sont les grandes
caractéristiques
de l'industrialisation
européenne à la veille
de la Seconde Guerre
mondiale?

POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS
La lectuie de la carie permet de dégager trois grands thème»:
1. Les principales industries i la veille de la Seconde Guerre mondiale.
2. Les loyers économiques maieurs.
3. Les principaux axes de communications lerrovlairev

Ces trois themes sont repns dans le questionnaire
U première question concerne U presentation de U carte et »on Intérêt.
Dans un premier temps, il laut donc décrire le document lespace concerné, le
phénomène mis en évidence Ces informations sont données dans le titre et la
légende Cette carte présente ľindustnalisation de Г Europe en 1939 et met en
évidence certaines étapes de sa diltusion depuis le milieu du xix* siècle, selon les
différentes phases de I industrialisation
Conseil Fbur préciser le context«, Il ne faut pa» rrclUr tout votre cour*,
mjt» sélectionner seulement ce qui est utile à lu compréhension de la carte.
Les questions suivantes ne consistent pas seulement a Ure ta légende. Elles
nécessitent également de (aire appel A vos connaissance» pour:
- distinguer les deux types d industrie.
- distinguer les régions précocement industrialisées et les autres, pub les hiérarchiser.
- établir un lien entre I industrialisation et l'essor du chemin de 1er.

C o n s e i l A t t e n t i o n il bien a r t i c u l e r v o s c o n n a i s s a n c e » a v e c la c a r t e . S o n
o b s e r v a t i o n e s t le p o i n t d e d é p a r t de ľanalyse-

La dernière question vous Invite à faire la synthèse des éléments précédents. Il s'agit d extraire ce qui vous semble plus importom. Votre attitude doit être
entique vous pouvez regretter l'absence d'un élément sur la carte.
Menez en évidence la diffusion de l'industrialisation d'ouest en est et la naissance
de lieux qui concentrent la puissance économique alliée à la puissance industrielle et aux innovations
C o n s e i l L e s p h é n o m è n e s s o n t il é t u d i e r i d i f f é r e n t e » é c h e l l e » : i n t e r n a t i o nale. n a t i o n a l e , é v e n t u e l l e m e n t r é g i o n a l e o u l o c a l e .

• ^ 0 1 NT M é T H O D C
La première étape consiste à bien lire le titre, les
thèmes d e la légende, et prendre en compte l'espace
concerné. Il faut réfléchir à la date des événements cartographiés pour définir la période Les informations de la légende
sont parfois quantifiées : vous devez vérifier s'a s'agit de pourcentages, ďindices ou autres et apprécier Tordre de grandeur.
Tout cela vous guide pour mesurer l'intérêt de la carte
La deuxième étape est celle de la description : chaque
élément de la légende est étudié, ainsi que sa localisation.
Pour trouver les arguments à développer dans le devoir,
posez-vous les questions suivantes : où ? quand ? comment ?
q u i ? pourquoi? quelles conséquences? Appuyez-vous sur
votre cours pour dasser, regrouper et justifier les différentes
informations que vous livre la carte

L'étape suivante est celle de I
dire du commentaire de la carte. vous <
explications par des connaissances |
par les grandes lignes avant tfaBer vers Га
allez du général au particulier.
• 4 Pour apprécier
rer les conséquences
trop loin dans le temps 9.
les Bmites du document et de sa <
4
Vôtre devoir
période, sur vos
en cours et sur U

:

* ď

La Renaissance en Europe
L'Italie apparaît comme le principal foyer artistique de la Renaissance. À Florence d'abord, puis à
Rome, Milan, Venise, de très nombreux artistes
inventent et créent des formes et des techniques
nouvelles. Dans les autres villes marchandes du
nord de l'Europe, Bruges, Anvers, la présence d'une
clientèle fortunée favorise la création, d'autant que
les échanges sont nombreux avec l'Italie à cause de
l'importance des liens financiers et commerciaux.

c1
—•j
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Des artistes italiens sont appelés dans les cours
européennes par les rois et les princes ; ils apportent avec eux les nouvelles façons de construire, de
sculpter ou de peindre. L'influence italienne dépend
de ces nouvelles commandes, mais aussi de la force
des traditions artistiques locales.
Les artistes de ce temps se déplacent beaucoup,
au hasard des commandes et selon leur réputation.
Ainsi, Léonard de Vinci séjourne dans de nombreuses villes italiennes et termine sa vie en France.

-Щ

С

océan

Léonard de Vinci
(1452-1519)

Léonard nait à Vinci, près de

Florence.
À la fois peintre, architecte, ingénieur, urbaniste, il s'intéresse aux
mathématiques, aux sciences
physiques et naturelles, se déplace R i
dans toute l'Italie, à Milan, Pavie, ü ш к я Ш
Mantoue, Venise et Rome. Florence où il peint LaJocontie.
En 1516, il répond à l'invitation du roi de France François
Г et s'installe près d'Amboise, jusqu'à sa mort, en 1519.
Il utilise d3ns sa peinture la technique du clair-obscur, la
juxtaposition d'omöres et de lumières qui donne une
impression de relief (le sfumato). Il est le symbole même
de l'homme de la Renaissance par son esprit curieux et
universel. Il conçoit ses travaux scientifiques comme une
activité artistique complémentaire de la recherche des
lois de la nature et de l'univers. « Ce que j'ai cherché à
travers tous mes travaux, et particulièrement à travers ma
peinture [...] c'est comprendre le mystère de la nature
humaine », écrit-il dans ses Carnets.

Q u e s t i o n s
1 . C i t e r les p r i n c i p a l e s v i l l e s i t a l i e n n e s , c e n t r e s
d ' i n n o v a t i o n et de création.
2 . A s s o c i e r a u x plus i m p o r t a n t e s d ' e n t r e elles
u n a r t i s t e e t u n e oeuvre.
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Atlantique

lEscurial— Madrid
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p r i n c i p a u x f o y e r s d e la R e n a i s s a n c e
g r a n d c e n t r e d e la R e n a i s s a n c e
c e n t r e a r t i s t i q u e et a r c h i t e c t u r a l

influences

— 11515-15171

Renaissance
flamande
Anvers
Bruge's^"

a

L

P

u v a i n

d é p l a c e m e n t s d e L é o n a r d d e Vinci,
dates d e ses principaux séjours

et

Poznan

T"
1 ^Cologne
Cracovie

J

Anet l

Nuremberg

•arts
:
ontainebleau

Prague

Vienne

hâteaux 4
i la Lpire
lilan

Vérone

intoue

errare

a r

\ Renaissance
ц х italienne
UrbinO
' .gRome

Barcelone
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Les phases de la guerre

1

G»nd

Dunksrqi

Calai.

Yp,e

Cologrv»

I

ï

ALLEM

MANCHB

M»v»nc«.

Агта»,
Péronn*

,Luxembourg

Chemin des
Dimes 11917)

Verdun
(1916)

Champagne
11915)

В sauvais

•Verdi
Avant la ouerr»
j

—

Allemagne en 1914
Frontières avant la guerre

'

Marne
(1914)

.Mttz
Nancy

1и offensive»

Offensives allemandes en août et septembre 1914
Offensives alliées de 1914
Avance extrême des Allemands en septembre 1914
Front stabilisé, fin 1914
Batailles avec très grandes pertes humaines
t > n n é e 1918

^
>

Bslfort»
100 km

Avance des Allemands en 1918
Front le 11 novembre 1918

Le front occidental de 1914 à 1918
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. Empire« centrau«
.
(avance extréme an 1914)
* Batailla» tenestre*
. Russes
* Bataillas navales
" (avance extréme en 191«) —fc- Ottanslves des Empires centraux
. Fronts en novembre 1917 —^ Offensives de* Alliés
. Blocus économique contre lAllamagni
fW

Le» fronts européens de 1 9 U »1917

I« W novmbfJIH

l e

sutot

ТшКаНи occupés par
РТЯ» Pays da l'Entama
Ь—•£ et leur* alliés
i • • Teirltoiies repris
pat les Allié*
I I
États neutre*
КСБЭВШ
d armi««*

ШIn Empir*« canuaux

ALLEMAGNE

AUTRC
IHEH
- ONOWE

EMPIRE OTTOMAN

ЕЯЗЗ'
Lbvpi*»

instves des '
itr»-offensi«

*

L., fíontes «uropeene» en 1921)

«ľ J

I

I

Empire* centraux

RUSSIE
SOVIÉTIQUE

OCCAM
АПАНПСХЛ

«ItUÉtlOn

j

-рч-i 1 <=>к-а-
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VERS

LE

BAC

COMMENTAIRE DE DOCUMENT
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S u j e t : C a r t e de
l'Europe c e n t r a l e au
d é b u t des a n n é e s 1840

ROYAUMl

(DAN^ül
^ Ь ю Д
Mer

du

Nord
HOLSTEIN

Questions
1 P r é s e n t e z le d o c u m e n t . Q u e l s t y p e s d ' i n f o r mations apporte-t-il?

HANOVRE

/ROYAUME {
DES PAYS-BAS

2 De q u a n d datent les frontières d e s États
r e p r é s e n t é s ici ? C o m m e n t c a r a c t é r i s e r l ' E u r o p e
c e n t r a l e s u r le p l a n p o l i t i q u e à c e t t e d a t e ?
3 Quels sont les r e g r o u p e m e n t s ?
E n quoi consistent-ils?

ROYAUME
DE BELGIQUE

ROYÀÛMÊ

U Comment саг&сХдевдг I« фечф&кчетЛ.
de l'Empire d'Autriche ?

F u n d o r t !•.•!•!

5 D a n s ta p e r s p e c t i v e d ' u n e u n i t é a l l e m a n d e ,

BAVJÈfiÉ'

q u e l s s o n t l e s a t o u t s et l e s h a n d i c a p s r e s p e c t i f s
d e l a P r u s s e et d e l ' E m p i r e d ' A u t r i c h e
p o u r r é a l i s e r cette unité ?

WURTEMBERG

Question 1
Quel est le titre de la carte ?
Délimitez ce que l'on entend par Europe

centrale.

Comment est organisée la légende?
Dégagez-en l'idée générale.
Question 2
Reportez-vous au cours, page 224.
Question 3
Cherchez dans la légende les regroupements
d'États.
S'agit-il de regroupements politiques et/ou
économiques?
Question i.
D'après la légende, quelles minorités sont
présentes dans l'Empire d'Autriche''
Sont-elles nombreuses?

ROYAUME DE FRANCE

CONFÉDÉRATION
HELVÉTIQUE- '

Turin*
ROYAUME
DE PIEMONTSARDAIGNE

ROYAUME
BARD-VÉKITIQ

PARME
MODÈNE
TOSCANE

r

p - -, ROYAUME
r
(•}. j DE SUÈDE '

wm

L e s a s p i r a t i o n s libérales et n a t i o n a l e s e n E u r o p e 2 3 S
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o ř - « . . Balkánsko narodn^i k roku 1S7Q a 1&7S

1922
an I de
l'Ere fasciste
1922
Mussolini
président
du Conseil

mars 1 9 1 9 Ж
création des I

faisceaux de combat I

juin 192«
assassinat
de Malteotti

A 28 octobre 1922
j Marche sur Rome

1929
accord
du latian

I»»»
|>i*ini(Mn lui»
nnlhénillnt

— "
juin l'j<l(i A
entite en »uwih iU I ' I U i . I

((xiliaUlMho I

1
Exercice de révision
1848 :

t

1884:10i ^ i K a n t l e ^ y r w T ľ
franc f

J

1 9 0 5 : création d e la SFiO

Г
Г

j

ISIHURIM моими
WIK

1 9 1 7 : Revolution b o l c h e v i q u e

Russie

1 9 1 9 : loi limitant U journée
d e travail a 8 heures en France
1 9 2 0 : c o n g r è s de Tours,
scission e n t r e les socialistes
e t les c o m m u n i s t e s

injustices
Л s o c k t e Industrielle
• t leur condamnation

• Bourgeoisie

Pyramíd* dv iyst#me capeatnlr fW
C»*< itrff» pur Me pa» к fjturui d»
ГагисШкм de^ Ъ*пЛгчп mdwtoeh
du monde Uhskf&w y* л*< a ľ»
rtt»tl un* (. çiivutKWi »ytvixaHI*
f*wMK»orí :'í tonde? tf- \90b *

• Classes m o y e n n e s
• Libéralisme
• Proletariat
• Socialisme
• Traditionalisme

CK«

Les pc r t o m a t M d é с
J o h n Davidson
Rockefeller
( 1 8 3 9 1937)
Symbole cJj setf-made
man il fait fortune dam
l'industrie pétrolière et
devient ľhomme le рЬй
riche des EUtsUnis

Karl M a r x
(1818-1883)
Théoricien du marxisme
auteur du Mandertf

du Parti lommurtote

en 1 8 4 8

J e a n Jaurès
( 1 8 5 9 1914)
Principale figure
fr'nc4*
du socialisme
avant la Première Cue"'
mondiale, un del
•
fondateurs de la S f »

ig-5

Ф CaptaUwne
2 } Nov* vous foufprroni
Q) NovS voci dupons
(4: H Oui twont tul vO«S
(S) Wo« manfeons pov» vous
(•) Nous twva-fcms pou» *eu*
et ahme etons tovttemonde

Questionsi
1. Définissez te terme capitalisme Pourquoi le capitalisme
est II représenté sous cette forme et place au sommet de
la pyramide ?
2 . Identifiez ce qui est représenté au* étages 2. 3 et 4
Quelles accusations porte fauteur de la caricature sur
certaines Institutions ? Dans le cas du niveau 4. donnez
un exemple précis qui semble lui donner raison
3. Quelle classe sociale est representee au niveau 5 ?
Comment ? Quel reproche ľauteur lul lait il ?
4 . Qu'est-ce que le prolétariat ? Comment I auteur fait il
pour rendre sensible la situation de cette cUsse sociale
(niveau 6) ?

En utilisant vos connaissances, citez des ежmples précK
qui peuvent Justifier la posmon de fauteur
5 . Que suggèrent tes attitudes des persormafes U U v J
Quelle ideologie Justifie teu» action 7
Quelles en sont tes principales « e e s 7 De quel type de
mouvement ou d organisation cette doctrine a-t-eUe
favorisé lessor ?
6. Connaissez vous une autre idéotogw Qui rejette U
société capitaliste ? Au nom de quelles valeurs ?
7. Montrez que cette cancature preserte une vision
simpliste de U société industrielle et des rapports «nt»e
tes groupes qw la composent

Сплите» 2 U W W » M r * *

sources pour ľhistcgrQ
• Références :

D. Brisson et N. Coural,

CD-Rom réalisé par le musée
du Louvre, coll. « J'imagine le
monde », édition Montparnasse
Multimédia- RMN.

Ufri

Exploiter un CD-Rom
A. Le CD-Rom « musée du Louvre »
Le CD-Rom « Le musée du Louvre » peut être consulté dans tous les CDI ;
c'est un outil précieux car il présente les œuvres contenues dans un musée,
d'une manière dynamique. En outre, comme les images sont numériques, les
oeuvres présentées sont de grande qualité, qu'il s'agisse d'un détail du
tableau ou des couleurs.
Le principe de circulation à l'intérieur du CD-Rom dit « en arborescence »,
permet une utilisation multiple.

B. Entrées possibles
Plusieurs entrées sont possibles

L i r e
»kmard Jestaz, La Renaissance
tľarch/tecture, Gallimard, coll.
«Ktouvertes ». n* 242.
•fhilippe Comar. La Perspective en jeu,
âffimard, coll. « Découvertes », n* 138.
•David Rosand, Titien :l'ortplus fort que
i ture. Gallimard, coll. « Découvertes »,

im

•Alessandro Vezzosi, Léonard de Vinci.
xlttseience de l'univers, Gallimard,
rtl.« Découvertes », n" 293.
•taCollection Tout l'œuvre peint
les artistes.
'Les guides de voyage sur Florence,
tome, Venise, etc.
être nécessaire de se reporter
itoouvrages portant sur la mythologie
romaine, ou á la Bible pour
« compréhension de certains thèmes.

w
; stMe

»II peut

jrtcquc et

V i s i t e r
• lt musée du Louvre á Paris
• t e s nombreux Musées des Beaux-Arts
«province.

(•Sins:collection « Palettes », d'Alain
*it. Série de documents vidéo
iarjn tableau ou un peintre.

I n t e r n e t
JlKww.loiivre.fr
?®www.rmn.fr (réunion des musées
aux)

- Approche d'une époque (ici la Renaissance)
- Etude d'une oeuvre
précise : par exemple
La Joconde.
- Entrée par un auteur :
Léonard de Vinci

- Analyse de plusieurs
tableaux en s'appuyant
sur un thème :
ici le portrait.

Pour chaque œuvre présentée, le CD-Rom donne
des renseignements techniques sur son auteur. Par
un effet de zoom, certaines œuvres peuvent
être étudiées en détail,
par exemple le sourire de
la Joconde.
Des renseignements complémentaires sur les autres
œuvres du peintre, ou
d'autres œuvres de la
Renaissance peuvent permettre des comparaisons.
Attention, le CD-Rom d'un
musée ne permet de voir
que les œuvres exposées
dans ce musée.
Renseignez-vous sur les
CD-Rom de ce type disponibles dans votre établissement.

Léonard de Vinci, La Joconde, 1500-1504.
Huile sur bois, 77 x S3 cm. musée du Louvre. Paris.
Léonard de Vinci vient de quitter Milan ; il est à
Florence et peint le portrait de l'épouse de son ami
Francesco del Giocondo, Mona Lisa. La tristesse
du visage pourrait s'expliquer par la perte récente
d'une petite fille (?). Le « sfumato », jeu d'ombre et
de lumière, donne une atmosphère baignée
de mystere, et lie subtilement le personnage au décor.
CHAPiIRE 7 • U Renaissance Artistique 1 3 5
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evropské státy se podílely na objevení Ameriky? Proč
dostal nový světadíl tento název? 8. Kdo podal v praxi
důkaz o kulatosti Země? 9. Vysvětlete, proč se Evropanům dařilo rychle ovládnout obsazená zámořská
území. 10. Co dala Amerika Evropě a Evropa Americe? 11. Proč se Jižní a Střední Americe říká Latinská
Amerika? 12. Jaké zboží se vozilo do Evropy z asijských oblastí, Ameriky a Afriky? 13. Jak se v důsledku zámořských objevů změnily hlavní trasy mezinárodního obchodu?
Literatura к dalšímu čtení:

Světové dějiny

Maria Bellonciová: Lucrezia Borgia. Její život a její
doba. Praha 1969
Christopher Hibberť. Vzestup a pád rodu Medici. Praha 1997
Christopher Hibbert: Florencie. Životopis města. Praha
1997
Josef Janáček: Století zámořských objevů
(1415-1522).
Praha 1959

Josef Janáček: Kolumbovo dědictví. Praha 1962
Josef Janáček: Kryštof Kolumbus. Praha 1970
Josef Janáček: Čtyři plavby Kryštofa Kolumba. Pí
1992
Oldřich Kašpar: Zámořské objevy 15. a 16. s и
a jejich ohlas v českých zemích. Praha 1992
Josef Macek: Cola di Rienzo. Praha 1965
Josef Macek: Italská renesance. Praha 1965
Indro Montanelli: Dante a jeho doba. Praha 1981
J. H. Plumb a kol.: Renesance. Praha 1969
Giuliano Procacci: Dějiny Itálie. Praha 1997
Renesančná Florencia. Bratislava 1973
Steven Runciman: Pád Cařihradu. Praha 1970
Aleš Skřivan, Petr Křivský: Moře, objevy, staletí.
ha 1980
Michal a Martin Svatošovi: Živá tvář Erasma Roí
dámského. Praha 1985
Tzvetan Todorov: Dobytí Ameriky. Problém druh
Praha 1996

České dějiny

Emil Pražák: Řehoř Hrubý z Jelení. Praha 1964
Milan Kopecký: Český humanismus. Praha 1988
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E 5 H La « grande confédération german.que » et l'Europe centrale
)'apres l'Atlas de Debes, Europa. Sprachen und Volkerkarte (carte lingu.st.que et ethnographie de I Europe), 1893
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Příloha (Gaillard : Histoire l re . Paris Bréal 2003, s. 184) с . Ц
Text:
Obhajoba teorií pangermanismu
Tento princip je velmi jednoduchý. Spočívá v nutnosti, společné všem živým
bytostem, opatřit si co nejvíce možného prostoru pro svou činnost. [...]
Zdravý rasový egoismus nás podněcuje vysazovat raději naše hraniční
kameny na cizí území, jak jsme to udělali u Met, než zůstat bez nutnosti na té straně
hranic území námi kolonizovaného. [...] Tyto kolonie budoucnosti se skládají [...]
z rozsáhlých území obydlených Poláky, Cechy, Maďary, Slováky, Slovinci, Ladiny 1 ,
Réty 2 , Valony, Litevci, Estonci a Finy.
Dokud území těchto malých národů, neschopných založit vlastní národní
státy, nebudou rozděleny mezi velké státy střední Evropy, Evropa nebude moci mít
nikdy mír. Toto rozdělení bude přirozeně stát tvrdé války.
Ernst Hasse 3 , Německá politika, 1905
Otázky к mapě:
1. Když se nějaký národ pokouší vytvořit svůj stát, mluvíme o „existenčním
nacionalismu". Proč v případě pangermanismu smíme mluvit o „mocenském
nacionalismu"?
2. Za pomoci textu Ernsta Hasse určete údaje, podle kterých autor mapy
vyznačil hranice „velké německé konfederace" .
3. Vysvětlete, proč se červená čára (hranice, o které sní autor) zahrnuje také
území obydlená především Cechy, Slováky a Maďary
4. Uveďte příklady území požadovaných roku 1893, které dnes (již) nepatří
Německu
Otázky к textu:
5. Vysvětlete pět prvních řádek druhého odstavce.
6. Kde se, podle autora textu, nacházejí „kolonie budoucnosti" Německa?
7. Která řešení navrhuje, aby se vyhnulo válkám?
Úkol:
Vytvořte syntézu
Vysvětlete, že problém národa kolem roku 1914 je charakterizován existenčními
nacionalismy a zároveň mocenskými nacionalismy.
1
2
3

Švýcarský lid jehož jazyk je latinského původu
Švýcarský lid jehož jazyk je latinského původu
Prezident pangermánské ligy
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Doc 1 Les Balkans vers 1878
La Russie, obsedee par l'idée d'obtenir
un accès aux mers du « Sud », cherche a
contrôler les détroits Elle s'appuie a cette fin
sur les solidarités slaves et orthodoxes Son
ambition se heurte a celle des Britanniques,
qui veulent conserver fa maîtrise des routes
maritimes en Mediterranee L'Autriche
s'inquiete en outre des visees de la Serbie,
qui veut federer les Slaves du Sud.
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Date de l'autonomie ou
de ľindependance d un Etat
Occupation autrichienne
en Bosnie

Č

к La question d'Orient : l'Autriche prend la Bosnie-Herzégovine
à l'Empire ottoman, tandis que ta Bulgarie proclame son indépeniance », couverture du Petit Journal, le 18 octobre 1908.

it La guerre en temps de paix », affiche allemande
pour les manœuvres navales de 1903

DOSSIER

Les combats dans les tranchées
• De la fin de 1914 au début de 1918, les armées
des deux camps, incapables d'emporter la décision,
renforcent la défense de leurs positions en creusant
sur toute la longueur du front des tranchées.
• C'est dans ces tranchées que les soldats vivent
la plus grande partie de la guerre, dans des conditions
souvent inhumaines ; et c'est pour défendre leurs
propres tranchées, ou pour s'emparer de celles
de l'ennemi, qu'ils combattent durement, sous les obus,
avec des pertes effroyables.

Après le début de l'offensive allemande â Verdun
Ma chère mère,
Par quel miracle suis-je sorti de cet enfer, je me demande encore
bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant ; pense donc,
nous sommes montés mille deux cents et nous sommes redescendus trois cents ; pourquoi suis-je de ces trois cents qui ont eu la
chance de s'en tirer, je n'en sais rien, pourtant j'aurais dû être tué
cent fois [...]. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le
sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fut possible
de se tirer d'une pareille fournaise. [...] A la souffrance morale de
croire à chaque instant la mort nous surprendre viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir : huit
jours sans boire et presque sans manger, huit jours à vivre au
milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres,
marchant sur nos camarades tombés la veille. [...] Nous avons
tous bien vieilli, ma chère mère, et pour beaucoup, les cheveux
grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées ;
et je suis de ceux-là. Plus de rires, plus de gaiete au bataillon, nous
portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à
Verdun du 5 au 12 mars. [. j Tu as raison de prier pour moi, nous
avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous, et moi-même
bien souvent quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit, et tu peux
croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur
Gaston Brion, soldat français, samedi 25 mars 1916.

Ц

Français

Allemands

I Le système des tranchées.

Hommes et machines

Chers parents,
Il y a beaucoup de poilus qui se font encore evacuer aujourd'hui
pour pieds gelés. Quant aux miens, il ne veulent pas geler malheureusement car je voudrais bien une évacuation aussi. Ils ne fait
pas bon ici en arrière ; ce sont les avions qui font des ravages terribles et en avant, c'est loin de marcher comme les journaux vous
annoncent. Ceux-ci sont des bourreurs de crâne pour encourager
le civil, n'y croyez rien, comme je vous ai déjà dit c'est la guerre
d'usure en bonshommes, en tout.
Votre fils dévoué.
Auxence Guizart, soldat français, 13 novembre 1916
Je crois que dans l'état de fatigue où sont les deux infanteries,
c'est celle qui attaquera la première qui sera la première par terre
En effet, partout on se heurte aux machines. Ce n'est pas homme
contre homme qu'on lutte, c'est homme contre machine. Un tir
de barrage aux gaz asphyxiants et douze mitrailleuses, en voilà
assez pour anéantir le régiment qui attaque. C'est comme cela
qu'avec des effectifs réduits les Boches nous tiennent, somme
toute, en échec. Car enfin nous n'obtenons pas le résultat désiré,
qui est de percer. On enlève une, deux, trois tranchées, et on en
trouve autant derrière.
Michel Lanson, soldat français, juillet 1915.

Une tranchée anglaise dans la Somme,
en janvier 1916.
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Devant Souville. côté français et côté allemand.
Vous ne pouvez pas avoir idée de ce qu'on a vu làbas. Nous nous trouvions à la sortie de Fleury, devant
le fort de Souville. Nous avons passé trois jours couchés dans les trous d'obus à voir la mort de près, à
l'attendre à chaque instant. Et cela, sans la moindre
goutte d'eau à boire et dans une horrible puanteur de
cadavres. Un obus recouvre les cadavres de terre, un
autre les exhume à nouveau. Quand on veut se creuser un abri, on tombe tout de suite sur des morts. Je
faisais partie d'un groupe de camarades, et pourtant
chacun ne priait que pour soi. l.e pire, c'est la relève,
les allées et venues. A travers les feux de barrage
continus. Puis nous avons traversé lf fort de
Douaumont, je n'avais encore rien vu de semblable.
Là, il n'y avait que des blessés graves» et ça respirait la
mort de tous côtés.
Karl Frit/., caporal allemand, 16 août 1916.

л. Devant le fort de tort de Souville. côte français, 1 9 1 6 .

Soldats au repos dans un abri,
Historial de Pfcronne.
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Une tranchée conquise

1915
Je ne sais si je pourrais dormir dans un lit
à présent, on est habitué a coucher par
terre ou sur la paille quand on peut en
trouver II y a bien deux mois que je ne
me suis pas déshabillé, et j'ai enlevé mes
souliers cette nuit pour dormir ; il y avait
au moins quinze jours que je ne les avais
pas quittés.

- Je vais te donner quelques détails combinent nous avons passé la nuit dans la
«•tranchée. Celle que nous avons occupée
tel... J a une longueur de cent metres à peu
près [. .,] ; elle est profonde d'un mètre,
la terre rejetée en avant, ce qui fait que
l(,l'on peut passer debout sans être vu. La
largeur est généralement de quinze cent i m è t r e s et l'on fait de plate en placé des
rr< t'ndroits un peu plus larges de façon à
•"pouvoir se croiser quand on se rencontre.
1 4 3 ans le fond de la tranchée et sous le terr a i n , on creuse de petites caves où un
t e \ o m m e peut tenir couché, c'est pour se
nlr >arantir des éclats d'obus.
r

Adolphe Wegel, soldat allemand.
lautes lettres extraites de Jean-Pierre Gueno,
Vves Laplume, collectif, Paroles de poilus lettres
. 9 1 et carnets du front, 19I4I9I8.
Librio, I9S8.

Gncs'h'o^s
И

Retirer des informations des documents

1. Préciser quel est l'usage précis des mitrailleuses, des barbelés et des mortiers (doc. 1).
2 . Q u e l s faits montrent la violence des combats (doc. 2 et 5) ?
3 . C o m m e n t les tranchées assurent-elles la protection des soldats (doc. 3) ?
<t. Quel jugement le soldat l a n s o n porte-t-il sur les offensives auxquelles il participe (doc. 4) ?
5 . C o m m e n t sont disposées les tranchées ? Q u e trouve-t-on entre elles (doc. 4) ?
6 . C o m m e n t est organisée cette tranchée (doc. 7) ?

Q

Mettre en relation les informations des documents

7 . Présenter les aspects militaires de la guerre des tranchées (doc. 1, A et 7).
8. Présenter les aspects psychologiques de la guerre des tranchées (doc. 2 et 5).

H

Rédiger

9 . A l'aide des éléments de ce dossier, rédiger un paragraphe expliquant pourquoi la guerre
d e s tranchées a été un véritable enfer pour les soldats.

CHAPITRE 1 1 1
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Le génocide arménien
• De nombreux Armeniens chrétiens vivaient, depuis
plus de 2 500 ans en Asie Mineure, au nord-est de
l'Empire ottoman majoritairement musulman. En 1914,
ils sont plus de deux millions. Entre avril et août 1915,
les autorités turques, c'est-à-dire le comité Union
et Progrès composé de nationalistes turcs laïcs,
prennent le prétexte d'un risque de collusion
des Arméniens avec l'ennemi russe, lui aussi chrétien.

Ils ordonnent la déportation et l'extermination
des Arméniens dans l'ensemble du territoire ottoman
et leurs biens sont confisqués (27 mai 1915).
• Plus d'un million d'Arméniens disparaissent au cours
de ce massacre de masse, qui constitue le premier
génocide de l'histoire du xxc s. Sont également
déportés et massacrés les chrétiens assyro-chaldéens
et syriaques du sud-est de l'Asie Mineure.
VOCABULAIRE
g é n o c i d e (du grec genos,
latin occidere.

« peuple», et du

• tuer ») : volonte d'extermina.

lion systématique d e tout un peuple.

E l

met
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KHditertante
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région de peuplement arménien
avant la Première Cuerre mondiale

offensives russes en 1914-1915

frontières d'État en 1915

principales routes de la déportation

Le témoignage d'un soldat arménien, désarmé par les autorités turques

Cité par Stéphane Audoin-Roureau et Annette Becker. 14 18. Retrouver la Cuerre.
coli Folio-Histoire, 2000.
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Il a été précédemment communiqué que
le gouvernement a décidé d'exterminer
tous les Arméniens habitant en Turquie.
Ceux qui s'opposeraient à cet ordre et à
cette décision ne pourraient faire partie
de la formation gouvernementale. Sans
égard pour les femmes, les enfants et les
infirmes, quelque tragiques que puissent
être les moyens de l'extermination, sans
écouter les sentiments de la conscience, il
faut mettre fin à leur existence.
Mehmet Talaat. ministre de l'Intérieur,
a la préfecture d'Alep

La déportation des Arméniens en 1915.

Au mois di- juillet 1915, nous vîmes, un jour, un long convoi J e nos compatriotes arménien», conduits par les gendarmes Ils étaient au moins 5 1X10, pour la plupart des femmes,
des vieillards, des enfants [...]. Le lendemain, notre compagnie reçut l'ordre de traverser
la montagne, on nous recommanda de ne pas oublier nos pelles et nos pioches. À peine
arrivés sur les hauteurs, nous aperçûmes une foule compacte ; c'étaient les déportés arméniens que nous avions vus la veille, mais cette fois ils étaient entourés par des « brigands »
turcs et kurdes [...]. Ce qui se passa sous nos yeux fut horrible. Partout le carnage, l'épouvantable poursuite, partout du sang [.. .]. Plusieurs jeunes et jolies Arméniennes, liées
ensemble, que les chefs avaient choisies pour leur harem, regardaient comme nous le carnage, pétrifiées, hallucinées. (OnJ nous ordonna d'enterrer immédiatement les corps et de
faire disparaître les traces de sang. Nous avons creusé de grandes fosses, mais à peine à un
mètre de profondeur, nous mîmes au jour des cadavres de soldats arméniens habillés
comme nous. Ces malheureux avaient creusé quelques jours auparavant des fosses pour
d'autres victimes et à leur tour avaient été massacrés.

Télégrammes des autorités
turques, 15 septembre 1915

Exterminez sans aucune hésitation ni
pitié les Arméniens de l'âge d'un mois à
quatre-vingt-dix ans. Attention seulement que cela ne soit fait en ville ou
en vue de la population.
Premier minisire turc, aux responsables
administratifs des régions orientales du pays.

dans C. Challand et V. Ternon, 1915.
le Génocide des Arméniens. Complexe. 2002

Q

Le bilan du génocide.

Arméniens assassinés sur place

600000

Arméniens morts en déportation

600000

Arméniens réfugiés au Caucase

200000

Arméniens enfermés ou cachés

250000

Arméniens ayant réussi

150000

â demeurer chez eux
D'après L'Histoire, n 1 187. p. 24.

Exécution d'Arméniens par des Turcs en 191 5.

I

Rapport du vice-consul allemand de Samsoun,
4 juillet 1915

U

Rapport de l'ambassadeur d'Allemagne
à Constantinople

Les mesures de déportation - applicables a toutes les provinces
d'Anatolie - sont d'une telle dureté, et tellement contraires à tout
sentiment humain, qu'il est impossible d'y rester indifférent. 11 ne
s'agit de rien de moins que de l'anéantissement et de l'islamisation par la force d'un peuple entier. (...) Le gouvernement a
envoyé dans tous les foyers arméniens des musulmans fanatiques.
Ils font de la propagande pour l'islam, appellent les Arméniens à
se convertir et menaçant bien entendu des pires conséquences
ceux qui resteraient fidèles a leur foi. Pour autant que je sache,
beaucoup de familles se sont déjà converties et leur nombre augmente de jour en jour. Jusqu'ici, ces malheureux ont résisté en
majorité aux propos fallacieux qui leur sont tenus et, chaque jour,
de nouveaux groupes sont refoulés vers l'intérieur Presque aucun
n'a eu le temps de régler ses affaires'. A peine pourvus du strict
nécessaire, ils doivent abandonner leur foyer et tout ce qu'ils possèdent.

Le comité Union et Progrès exige l'extermination des derniers
restes des Arméniens et le gouvernement doit céder. Les deportations des Arméniens ont recommencé partout Mais les loups
affamés du Comité n ont plus beaucoup à attendre de ces malheureux, si ce n'est l'assouvissement de leur fureur fanatique de
persécution. Leurs propriétés sont confisquées depuis longtemps
et leurs biens liquidés par une soi-disant Commission. Si, par
exemple, un Arménien possédait une maison évaluée à 1(X) livres
turques, elle a été adjugée á un Turc, ami ou membre du Comité
pour environ 2 livres turques.

D'après ce que j'ai entendu dire, ils sont actuellement retenus
non loin d'ici pour être endoctrinés a tond en faveur de l'islam.
(...) Pas un Arménien chrétien n'a le droit de rester ici. D'après
les nouvelles de l'intérieur, la population de villes entières a déjà
disparu pendant la déportation. >

L'hellénisme est l'élément culturel de la Turquie. 11 sera détruit
comme l'élément arménien, si des influences étrangères ne s'y
opposent pas. Turquifier veut dire chasser ou tuer et exterminer
tout ce qui n'est pas turc et s'emparer par la force des biens d autrui.

Il n'y a donc plus beaucoup à chercher chez les Arméniens. Aussi
la meute se prépare avec impatience pour le moment où la Grèce,
forcée par l'Entente, se déclarera contre la Turquie ou ses alliés. Il
y aura des massacres sur une échelle plus grande que ceux des
Arméniens. Les victimes sont plus nombreuses et le butin plus
tentant.

1 Ils ne peuvent vendre leurs biens immobiliers avant de partir.

C o m t e Wolff Mc-tternich. 5 0 j u i n 1 9 1 6 .

QyresttbK?
•

Retirer des informations des documents

1 . D a n s quelle région de l'Empire ottoman vivaient les A r m é n i e n s ? Q u e l
p o i n t c o m m u n présentent-ils avec les R u s s e s (doc. 1) ?

6 . Expliquer « turquifier ». Q u i s e m b l e menacé a p r è s le génocide des
A r m é n i e n s (doc. 7) ? P o u r q u o i ?

Q

Mettre en relation les informations des documents

2 . Q u e l o r d r e a été d o n n é par le Comité U n i o n et P r o g r è s (doc 2) ?

7 . A partir d e s d o c u m e n t s 2. 3 et 4 , m o n t r e r q u e le m a s s a c r e d e s

3 . Relever les éléments montrant le caractère massif d u massacre ( d a . 3).

A r m e n i e n s est bien u n génocide.

Quelle proportion d'Arméniens a pendu la vie a u m o m e n t d u génocide ?
Q u e l l e p r o p o r t i o n a été déracinée o u privée de liberté (doc 1) ?
S . Q u e l s o r t les Turcs réservent-ils a u x A r m é n i e n s , selon le vice-consul

8 . L e s A r m é n i e n s sont-ils m a s s a c r é s u n i q u e m e n t p o u r d e s r a i s o n s
religieuses (doc. 6 et 7) ?

H

Rédiger

a l l e m a n d d e S a m s o u n ~> P o u r q u o i le t é m o i g n a g e d ' u n A l l e m a n d est-il ici

9 . E n un paragraphe, présenter les étapes, les caractères et le bilan

précieux (doc. 6) ?

d u génocide arménien.

I CHAPITRE 1 1 1
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offeniive
sur la rive droite
du 21 Uvrtět

Ulster

Sud-alricains V .
,
Albert •
i
Canadiens
^ ^
Néo-tèlandais

* *SoinS
Verdun

itlly Sdiilisei

Australieni

J r Poyoumonf

*

Hetorrte

•Somme
Iront en 1916

ofersivcs
Amandes

le 21 lévrier
le 28 février
le 12 juillet
le 18 décembre

territoire occupé par les Allemands

fort français
village rasé

1« j u i l l e t

Iront en 1916

10 juillet

1er septembre
19 novembre

Les deux grandes batailles de 1916 : Verdun et la Somme.
I. Mesurer la progression allemande à Verdun et la progression britannique
dans la bataille de la Somme.
J. Pourquoi peut-on parler dans ces deux cas d'une guerre d'usure ?

Щ

La stratégie allemande
à Verdun et son échec

I.e plan de Falkenhayn avant la bataille
(décembre 1915).
L'offensive frontale est une méthode
douteuse, inutile... 11 y a mieux à faire 11
existe, a notre portée, des objectifs d'une
telle importance aux yeux de l'étatmajor ennemi qu'il serait prêt à engager
son dernier homme pour les préserver. Et
la France serait saignée à blanc.
Le jugement de Hindcnburg devant
le déroulement de la bataille (1916).
La bataille nous vide de notre sang
comme une plaie ouverte. Le champ de
bataille est un véritable enfer, considéré
comme tel par tous les soldats.

Verdun, en 1916.
D é b a r q u e m e n t d e troupes
britanniques aux Dardanelles.
Combat dans le détroit des Dardanelles
le 18 mars 191b. Illustrierte Zeitung.
Les (lottes anglaise et française tentent
de forcer l'entrée du détroit
des Dardanelles, à partir de la mer Égèe
et de progresser vers Constantinople,
mais la puissance des forts qui
commandent le détroit et
la résistance turque provoquent
l'échec de l'expédition.
1. Décrire les opérations
de débarquement.
2. Л quelles difficultés se heurtent
les Alliés ?
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i c o n f é r e n c e d e la P a i x .
feil l u tableau de sir William
Orpen Imperial War Museum.

Londres.

oni assis, de gauche â droite :
Orlando (Halle).

Wilson lÊlats-Ums).

Clemenceau (France)

et Lloyd George
(Royaume-Uni).

01

Le traité d e Versailles

Art. 4 ? et 43.

- 11 est interdit à l'Allemagne

de maintenir ou de

.•onstruire des fortifications ( . . . ) sur b rive gauche du R h i n et sur sa
nve droite i l'ouest d'une ligne tracée à 5 0 km à l'est de c e fleuve, et
l'entretenir ou de rassembler des forces armées dans cette zone.
Art. S I . - L e s territoires cédés à Y A l l e m a g n e par l e Uailé Je ï r a n c f o r t
du 11) mai 1S71 sont réintégrés dans la souveraineté française з partir
de l'armistice du 11 novembre 1 9 1 8 .
Art. 8 0 . - L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance et les frontières de l'Autriche ; elle reconnaît que cette indépendance sera inaliénable |.

]

Art. 8 1 . - L'Allemagne reconnaît la complète indépendance de l'État
tchécoslovaque et les frontières de cet F.tat. ( . . . )
Art. 8 7 . -

L'Allemagne reconnaît la complète indépendance de la

Pologne et renonce en faveur de la Pologne à tous droits et titres sur les
territoires à elle attribués. ( . . . )
Art. 119. - [.'Allemagne renonce en faveur des principales puissances
alliées et associées à ses possessions d outre-mer.

ííiuhmV.MMJTOH ЦКЩ V&ÇJM WTOVKV

\ n . \7\. - L i fabrication Ae U n b , est interdit«.
Art. 1 7 3 . - T o u t service militaire est aboli.
Art. 1 9 8 .

Les forces militaires ne pourront c o m p r e n d r e aucune avia-

Uon

L l o y d G e o r g e . — J'ai lutté à Verteiltet
qu'il redevienne
fort j fu lutterai
ailleurt
réparer
mon erreur /...

Art. 2 3 1 . - L'Allemagne reconnaît qu'elle et ses alliés sont responsables
( . . . ) de toutes les pertes et d e tous les d o m m a g e s subis par les gouver-

poor
pour

nements alliés en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par
l'agression de l'Allemagne et d e ses alliés.
Art. 2 3 2 . - Les gouvernements alliés exigent ( . . . ) et l'Allemagne en
prend l'engagement, que soient réparés tous les dommages causés a la
population civile des Alliés et á leurs biens.
A r t . 4 2 8 . - A titre de garantie, [ ..] les territoires allemands situés à
l'ouest du Rhin seront occupés par les troupes des puissances alliées
pendant une période de quinze années.
1. Quels territoires perdus par l'Allemagne sont concernés par
l'article 51 ?
2. Montrer que l'Allemagne ne peut plus être une grande
puissance militaire.
î . Quels articles rendent le traité de Versailles difficilement
acceptable pour l'Allemagne ?

U n traité contesté

И Д

a. Caricature française. 1919
b. Caricature allemande journal satirique allemand Simplicissimus.

1922.

1. Que contestent les Français d'après la caricature a ?
2. Que contestent les Allemands d'après la caricature b ?
I CHAPITRE 1 2 1 L'Europe e t le Proche-Orient bouleversés par la Grande Cuerre
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• Pendant la Première Guerre mondiale, les grandes
puissances alignent des effectifs de soldats sans
précédent, et elles ont recours à de nouveaux
armements (gaz, sous-marins, avions). La guerre exige
donc des moyens considérables en hommes,

en matériel et en argent. Pour se les procurer, les É
mobilisent dans une guerre totale l'ensemble de
l'économie et de la société. Ils s'endettent, s'attach
à obtenir de chacun un considérable effort matériel
et comptent sur un patriotisme sans faiblesse.
V O C A B U L A I R E

guerre totale : mobilisation de toutes les forces d'un pays, n
mais aussi économiques et psychologiques, dans le but de vain,
versaire.

L e s f e m m e s et les enfants mobilisés
par la propagande, c a r t e postale d e 1915.

Q

Les effets du blocus e n A l l e m a g n e

Mon cher mari,
Je joins quelques lignes à ce paquet pour te dire comment nous allons ici
peux t'en faire un tableau, si la guerre dure encore longtemps, nous p
tous
Tout est rationné, on donne une demi-livre de pam, 6 0 grammes de viar
jour et par tête, 6 0 grammes de beurre et un oeu£ 2 0 0 grammes de su<
semaine, 50 grammes de savon et une demi-livre de poudre de savon pai
une livre de pommes de terre par jour (...].
Les gens se demandent ou cela va aller. Nos ennemis ne manquent de rie
tout les Anglais qui veulent nous faire mourir de faim. Dans les grandes v
misère est la plus grande, car i la campagne, on trouve toujours des légun
se payent très cher en ville.
Lettre adressée à uri prisonnier allemand par sa femme, novembi
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La guerre totale

D'un caractère sans précédent fut la guerre mondiale qui rompit
toutes les formes d'hostilités connues depuis cent cinquante ans.
Non seulement les forces armées des États belligérants, poursuivant leur destruction réciproque, menaient les opérations, mais les
peuples eux-mêmes se voyaient prendre part à l'action, la guerre
maintenant les atteignait directement et les entraînait dans les
pires souffrances. Et dans mes Mémoires de guerre, je caractérisais
ainsi ce conflit :
« Les armées et les flottes combattaient les unes contre les autres,
de la même manière qu'elles l'avaient fait autrefois, tout en
déployant des forces plus puissantes que jamais. Mais á ľ encontre
du passé, les peuples se massaient avec toute leur énergie derrière
leurs armées .. Dans cette guerre, il était difficile de distinguer où
commençait la force armée proprement dite, où s'arrêtait celle du
peuple. Peuple et armée ne faisaient qu'un. Le monde assistait, au
sens propre du mot, à la guerre des peuples. »
Gênerai Ludendorff. la Cuerre totale. 1937

ENGLAND

« Souscrivez à l'emprunt de guerre pour des sousmarins contre l'Angleterre », affiche allemande de 1917

en milliards de dollors
<

lue v o t r e

montant de la dette

Les dettes d e guerre entre Alliés en 1918.

votre victoire i r r i v e ,
le c i e l i
Donnei-leur
aujourd'hui
votre» p»in>
quotidien |

2.5

Q

Retirer des informations des documents

1. Quel est l'effet recherché par la diffusion d'une telle c a n e postale
rdonnei • nou»
"lYniive, comme
и l'uvtl donné«
e u x qui le» o n t
once»i
Ne nou» U l » » c i p«»
delivrei-nou»

(doc. I ) ?
2 . Quelles sont les conséquences de la guerre sur la vie d e s civils
allemands Idoc. 2) ? Pourquoi accuser l'Angleterre ?
S . Décrire la scène. C o m m e n t ces civils s'enfuient-ils ? Q u e signifie
pour eux ce départ ? (doc. 5).
4 . Quel est le but de cette affiche (doc. 4) ? Quelle forme nouvelle
de guerre ëvoque-t-elle ?

5. Caractériser la guerre totale, selon Ludendorff (doc. 5) ?
6 . Quelles sont les conséquences d'une telle situation (doc. 6) ?
7 . Comment foi catholique et patriotisme sont-ils associés (doc. 7) ?

1 3 Mettre en relation les informations des documents
8 . M o n t r e r comment la guerre mobilise les esprits (doc. 1 , 5 . 7 ) .

H

Rédiger

9 . A l'aide d e s éléments de ce dossier, rédiger un p a r a g r a p h e

Image patriotique en 1914.

expliquant que la guerre de 1 9 1 4 - 1 9 1 8 est une guerre totale.
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Pourquoi parle-t-on d'une « guerre totale »?
Nouvelle par son ampleur autant que par sa durée, la Première Guerre mondiale

touche les soldats du front et les civils de l'arrière : en même temps que les pratiques
gouvernementales se modifient, une économie de guerre se met en place
et une propagande incessante s'impose à toutes les populations.

1

3

De nouveaux rôles
pour les gouvernements

Nommé

président

bientôt surnommé
tés socialistes

du Conseil en 1917, George

Clemenceau,

le « Père La Victoire », répond aux

qui réclament

un arrêt des

dépu-

combats.

On dit : « Nous ne voulons pas la guerre, mais il faut la
paix le plus tôt possible. » Ah! moi aussi, j'ai le désir
de la paix le plus tôt possible et tout le monde la désire.
Il serait un grand criminel celui qui aurait une autre
pensée, mais il faut savoir ce qu'on veut. Ce n'est pas
en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien.!...] Politique intérieure, je fais la guerre ; politique
étrangère, je fais la guerre, le fais toujours la guerre.
[...] )e continue à faire la guerre, et je continuerai
jusqu'au dernier quart d'heure, car c'est nous qui
aurons le dernier quart d'heure! Comptez-vous donc
sur une contagion de vos idées pour arrêter la guerre ?
L'exemple d'hier devrait vous détromper. Vous voulez
la paix démocratique ? Nous aussi. Vous nous demandez nos buts de guerre? Nous vous les avons dits.
Demandez donc ceux des Allemands. Je vous ai dit que
la justice ferait son œuvre. Le gouvernement fera son devoir. Il poursuivra la guerre jusqu'à la paix
victorieuse. S'il y en a ici qui sont
disposés à refuser les crédits de
guerre, qu'ils le disent! »
Georges CLEMENCEAU,
discours à la Chambre des députés,
8 mars 1918.

Quel est le but du gouvernement
de Clemenceau?

2

La mobilisation

a) des hommes
« On a besoin de nous deux dans l'artillerie ! Engagez-vous ! Accumulez les munitions !

Affirhp hritanniniip Ho -m-tc

b) des femmes et des étrangers
Femmes et Chinois travaillant dans une usine d'armement française
pendant la Première Guerre mondiale.

Biographie p. 352

J

L'économie de guerre
La production d'armements au Royaume-Uni
1914 1915 1916 1917 1918

Canons (unités)

91

Mitrailleuses (milliers)

0,3

Avions (milliers)

0,2

Obus (millions)
Explosifs (milliers de tonnes)

3 390 4 314 5 1 3 7 8 0 3 9
33,5

79,7

120,9

1,9

6,1

14,7

32

0,5

6,0

45,7

76,2

67,3

5

24

76

186

118

6,1

D'après G. HARDACH, The First World War, 1987.
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La diabolisation de l'ennemi
Dans les Mémoires qu'il rédige en 1941 juste avant de se suicider,
l'écrivain autrichien Stefan Zweig revient sur
Européens

l'état d'esprit

des

au début de la guerre.

En 1914, de toute façon, tous les peuples en guerre se trouvaient dans un état de surexcitation ; les pires rumeurs se
transformaient aussitôt en vérités, les plus absurdes calomnies trouvaient créance. [...] Hélas, ils ne savaient pas, ces
inconscients qui propagent de tels mensonges, que la technique consistant à accuser les soldats ennemis de toutes les
atrocités imaginaires fait partie du matériel de guerre au
même titre que les munitions et les avions. [...] La guerre ne
peut s'accorder avec la raison et l'équité. Il lui faut l'enthousiasme pour sa propre cause et la haine de l'adversaire. [...]
D'honnêtes commerçants estampillaient leurs enveloppes
de la devise Gott straffe England (Que Dieu punisse l'Angleterre !), des femmes de la bonne société juraient (et écrivaient
dans des lettres aux journaux) qu'elles ne parleraient plus
jamais un mot de français. Shakespeare était banni des
scènes allemandes, Mozart et Wagner des salles de concert
de France et d'Angleterre.
Stefan ZWEIG, Souvenirs d'un Européen, 1941.

« Détruisez ce monstre fou !
Engagez-vous! »
Affiche de propagande
de l'armée américaine.

5

Le « bourrage de crâne » —

La censure ayant été établie dès le début de la guerre, les journaux ne peuvent publier que des
nouvelles approuvées par l'état-major. Certaines d'entre elles sont particulièrement

« Les balles allemandes ne tuent pas. [...] Et l'inefficacité
des projectiles ennemis est dans toutes les conversations.
Les shrapnells éclatent mollement et tombent en pluie inoffensive. Le tir est très mal réglé. Quant aux balles [...], elles
traversent les chairs de part en part, sans faire aucune
déchirure

'

L'Intransigeant, 17 août 1914.

»

« La guerre, avec ses allures dévastatrices, n'a que l'apparence de la destruction.»

Le général Chernis, cité dans
l'Écho de Paris, 13 novembre 1914.

fantaisistes.

« À part cinq minutes par mois, le danger est très minime,
même dans les situations critiques ; je ne sais pas comment
je me passerai de cette vie quand la guerre sera finie. »
Le Petit Parisien, 22 mai 1915.

« On attendait l'heure de la ruée comme on attendrait une
fête »
Le Petit journal, 3 octobre 1915.

« À l'entrée de Beaumont [près de Verdun], nos poilus, ceux
qui avaient fait semblant de fuir, s'amusèrent follement. »
Le journal, 28 février 1916.

I T U D E DE L ' E N S E M B L E

DOCUMENTAIRE

Analyser les documents

Rédiger une réponse argumentée

Pourquoi peut-on dire que la guerre mobilise toutes les énergies? (doc. 1,3)
2-Pourquoi

parle-t-on d'une « économie de guerre »? (doc. 1,2,3)

3- Pourquoi

l'effort de guerre doit-il toujours s'accroître? (doc. 1,2,3)

Que signifie l'expression « bourrage de crâne » ? (doc. 4,5)
5-

À l'aide des documents et en utilisant
les réponses aux questions, montrez
que la Première Guerre mondiale utilise
toutes les ressources disponibles.

Quels moyens la propagande utilise-t-elle pour conditionner les esprits ? (doc. 4,5)
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