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                                         OPAKOVÁNÍ

–  Marie Terezie jmenuje Josefa spoluvládcem

–  reformní návrhy, konzultace, memoranda, tlak na rychlejší a hlubší změny

–  v inspekční cesty  (inkognito, bez pohodlí, osobně poznává život v monarchii)

–  poznává nevolnictví jako přežitý a ekonomicky nevýkonný systém 

–  vstupuje do reforem matky, někdy velmi výrazně (ale nakonec má matka vždycky pravdu)

–  prosadí omezení výdajů dvora i sourozenců, Prátr je zpřístupněn veřejnosti, ovlivní robotní patent 1775
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Obr. č. 1: Orající císař Josef II., Hora-Hořejš, s. 72.
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                                            Josef jako spoluvládce

1765 – po smrti svého otce se stává císařem, matka ho prohlašuje spoluvládcem

více než aktivně se vrhá do návrhů, konzultací, inspekcí...

1766 umírá maršál Daun a Josef je jmenován vrchním velitelem armády a ministrem války

       = první možnost, jak uvádět své představy do praxe

na další možná uplatnění v naprosté většině čeká
        –  lokální úspěšnost v omezení výdajů dvora

        –  obdobně při koncepci robotního řádu

plná možnost realizace vlastních nápadů až po smrti matky v r. 1780
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Obr. č. 2: Mapka habsburské monarchie k r. 1797, Hora-Hořejš, s. 117.
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                                            Reforma armády

1) očista důstojnického sboru
       –  vyhození neschopných synků zámožných a vlivných rodin

       –  prosazení zásady: rozhodující jsou schopnosti, ne urozenost

       –  totéž platí i pro výběr do důstojnických škol a hodnostní postup

2) starost o obyčejné vojáky

       –  realita: služba do 50 – 55 let bez práv a soukromého života

       –  zrušena omezení, např. zákazu sňatku

       –  prostor pro osobní volno

       –  vojenský výcvik nadřazen přehlídkovému   

       –  vysloužilci získávají malé penze, pracovní místa či půdu

       –  většina těchto novot byla po smrti Josefa II. zase zrušena



  

Absolutismus a osvícenství v Habsburské monarchii  IIIa
VI.

                                      Josef jako samostatný vládce

1780 – 1790, údajně 6´000 výnosů, patentů a nařízení (naprostou většinu koncipuje sám)

(což jsou bez nedělí 2 výnosy za den)

má snahu zasahovat úplně do všeho
patří sem např. i nálepky místo voskové pečetě či výklopné dno rakví

příliš chvatně připravovány, bez vzájemné vazby, nesouvisle – spíše umocňují zmatek

stroze racionální a pragmatické, bez citu pro míru, takt a jiné okolnosti

některé předbíhají dobu, jiné vzbudí roztrpčení, mnohé odpor šlechty

reálná hrozba pro výsady privilegovaných vrstev

prostí lidé si z císaře vytvoří mytickou ochrannou postavu – viz Babička  Boženy Němcové

osobně zná velmi dobře život ve svých zemích, hovoří s lidmi, udílí audience
(sfáral do šachty, ochutnal šlichty v chudobinci, nechal se zavřít na Špilberku, viděl hladomor,...)

„vnucené osvícenství“ = povinnost prosadit i přes odpor obyvatel a urozených jedinou pravdu
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Toleranční patent
1781

již 1777 léčka jezuitů na Valašsku (Vsetín a okolí) vůči tajným nekatolíkům → ozbrojený 

konflikt, „tichá tolerance“ od Marie Terezie (– X – Josef)

k 31. 12. 1780 zrušení koniášovské katolické misie

květen 1781 povolen návrat nekatolíků

                     zrušen zákaz vlastnit a číst evangelickou literaturu

                     následně je zrušena i cenzura  (kromě spisů urážlivých, vědomě štvavých a křivdících)

září – zavedení „rozumné toleranční soustavy“ = soukromá bohoslužba i občanská práva  

          luteráni, kalvinisté, pravoslavní a cca Židé   /nejde o zrovnoprávnění s katolictvím/

  v českých zemích vlna nevole (úspěšná rekatolizace) i útoky na evangelíky, celkem asi 50´000 lidí
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Židé: nemusí nosit žluté kolečko, neplatí zvl. mýto, srovnány vyšší poplatky, povolena řemesla aj.,  

          odchod z ghetta, studia na gymnáziích i univerzitách

         zůstává regulace počtu manželství, nově povinnost přijmout německá příjmení

listopad – zrušení klášterů /které nevyučují, nepěstují vědu, nepečují o nemocné/ = redukce na polovinu

                  týká se i sv. Jiří na Pr. hradě, Betlémské kaple aj. 

                  ničení kulturních hodnot, zejm. rukopisů, knihoven a uměleckých děl

                  z klášterů nemocnice, kasárny, chudobince, nalezince apod.

                  prodej kostelů, kaplí, knih na váhu, obrazů a vybavení kostelů

plán využití Pr. Hradu jako vojenského učiliště, výprodej zbytků rudolfinských sbírek 

                  okleštění bohoslužeb, omezení procesí a poutí, redukce vybavení kostelů, méně

                  svátků (27), posvícení určeno centrálně, přesun hřbitovů, pohřbívání v pytlích, …
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Obr. č. 3: Růžencová slavnost od A. Dürera (1471-1528), Hora-Hořejš, s. 87.

Rudolf II. ho koupil za 900 benátských dukátů, Josef II. nechal prodat za 1 zl. 28 krejcarů...



  

Absolutismus a osvícenství v Habsburské monarchii  IIIa
X.

raabizace

-  na základě Josefova poznání neefektivnosti systému feudální roboty

-  reforma dvorního rady F. A. Raaba

-  1775 na panstvích panovnických a státem dozorovaných (města, kláštery apod.)

-  parcelace půdy mezi rolníky

-  místo roboty renta v penězích či naturáliích

-  ekonomicky velmi úspěšné 

-  1777 panovnický patent – doporučení ostatním k následování   (nezájem šlechty)
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Patent o zrušení nevolnictví   
1780  

ruší se „tělesné poddanství neb člověčenství“, uzákoňuje se „poddanství mírné“

    –  týká se uzavírání manželství, opouštění panství, studia, řemesla, zadlužování majetku, 

        zrušeny povinné odběry výrobků a služeb, …

Robota zůstává, ale sjednocena a ohraničena. Celé poddanství zrušeno až 1848.

Josef začíná připravovat koncepci agrární reformy (berní a urbariální)

                                                                     =  zdanění půdy, peněžní renta, vykoupení z roboty

1784–1789  josefinský katastr

    –  vyměření půdy a stanovení hrubého výnosu → výpočet daně (i šlechta)

Reforma vyhlášena 10. 2. 1789 s platností od 1. 11. 1789 s roční přechodnou lhůtou 

    –  nenávist šlechty, 1790 zrušeno Leopoldem II. 
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Další reformy a úpravy

1781 – závazné direktivy pro budování spec. zdravotnických ústavů

1783 – postátnění soudnictví, oddělení od správy státu, tříinstanční soustava

1784 – spojení čtyř pražských měst do jednoho správního celku

1787 – Všeobecný trestní zákoník: rovnost občanů před zákonem, téměř zrušen trest smrti

1789 – pokus o daňovou reformu  (viz agrární reforma)

V reálném stavu života poddaných vidí přítomno nebezpečí revoluce, která se před 

ničím nezastaví – i tomu chce svým úsilím zabránit.
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                                      Josefova zahraniční politika

Josef nemá čas a energii věnovat se dostatečně zahraniční politice, neuvážlivě improvizuje.

  -  opět roste nebezpečí Pruska

  -  spojenectví s Ruskem zavleče Rakousko do války s Tureckem (1788–1790) 

  -  nedobrý pokus o výměnu Belgie za Bavorsko

  -  snaha vojensky potlačit nepokoje v Belgii

  -  vyvolání nepokojů v Uhrách  (vynucený návrat k samosprávě z r. 1780)

  -  1789 počátek revoluce ve Francii (Rakousko vnímáno jako nepřítel, včetně Marie Antoinetty)
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Smrt císaře Josefa II.

Na následky malárie z turecké fronty a tuberkulózu umírá císař ve svých 49 letech. 

Do poslední chvíle ještě „úřaduje“, byť často již neví, co podepisuje.

Nechává rozdat ze svých peněz půl milionu zlatých mezi chudé.

Umírá 20. února 1789.

Vídeň v té době slaví masopust, Pešť přivítá zprávu s bouřlivou úlevou.

Kancléř Kounic: „On zemřel? To udělal dobře, velmi dobře...“
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Leopold II.

-  o šest let mladší bratr, vévoda toskánský

-  velmi úspěšný realizátor mnohých osvícenských reforem

-  zná všechny Josefovy slabiny a chyby, ví, co ho čeká

-  „Abych mohl skočit, musím o krok ustoupit...“

-  nutné kroky: ukončit válku s Tureckem

                        ústupky pacifikovat Uhry

                        usmířit domácí opozici

                        uklidnit duchovenstvo

-  ponechá ale rovnoměrné zdanění šlechtické půdy  /i vliv zpráv z Francie/

-  šlechta i měšťané chrlí restaurační požadavky – Leopold je vyslechne a „časem posoudí...“

-  korunovace v Praze 6. září 1791

-  umírá 1. března 1792 po dvou dnech silných bolestí
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Obr. č. 4: Mladý Leopold II., Hora-Hořejš, s. 122.

Obr. č. 5: Císař Leopold II., Hlavačka, s. 28. 
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