NOTATKA

Nowe potęgi europejskie w XVIII wieku.

1)

Powstanie państwa pruskiego:
Zakon Krzyżacki
1466 – II pokój toruński
Prusy Zakonne
Prusy Królewskie

(lenno Królestwa Polskiego)

(ziemie wcielone do Królestwa Polskiego)

Prusy Książęce
1525 – hołd pruski
Brandenburgia-Prusy
1618 – unia personalna między
Brandenburgią a Prusami

Brandenburgia-Prusy
1657 – traktaty welawsko-bydgoskie
(Prusy przestają być lennem Rzeczpospolitej)

Królestwo Pruskie
1701 – koronacja Fryderyka III
1772 – pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej
(przyłączenie do Królestwa Prus Pomorza Gdańskiego i Warmii)
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Reformy doby oświecenia:

wydarzenia

władcy

kraj

Rosja

Prusy

Austria

 Piotr I;

 Fryderyk Wilhelm;

 Maria Teresa;

 Katarzyna II;

 Fryderyk II Wielki;

 Józef II;

 III wojna północna – 1700-1721;

 wojny śląskie – I 1740-1742, II 1744-1745,

 wojny śląskie – I 1740-1742, II 1744-

 budowa Sankt Petersburga;

III 1756-1763;

1745, III 1756-1763;

 wojna siedmioletnia – 1756-1763;
 zniesiono Dumę bojarską i powołano Senat
Rządzący

–

organ

zależny

od

cara,

nadzorujący administrację, odpowiedzialny

administracja

2)

za przygotowanie projektów ustaw; pełnił

 kraj został podzielony na okręgi i prowincje
zarządzane przez komisarzy wojskowych;
 utworzono tajną radę, czyli centralną władzę
w państwie;

funkcję najwyższego sądu; Senat składał się

policję

 język

niemiecki

do

został
Radę

cesarzowej

Teresie, następnie Józefowi II;

walki

z przestępcami wobec cara;
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językiem

urzędowym;
podporządkowaną

 kraj podzielono na 8 guberni i prowincji;
tajną

okręgi i powiaty;

 ustanowiono

z kolegiów – ministerstw;
 utworzono

 kraj został podzielony na gubernie,

Stanu,
Marii

NOTATKA

 stworzono, na wzór zachodni, stałą armię

 armia liczyła ponad 100 tys., a pod koniec

lądową, liczącą 200 tys. żołnierzy + flotę

XIX w. blisko 200 tys. dobrze wyszkolonych

morskę;

żołnierzy;

 wprowadzono hierarchię urzędniczą, która

wojsko

obejmowała
i

cywilnych

14

stopni

(tzw.

wojskowych

czynów),

służba

dożywotnia;

 armia

 Józef II poprawił warunki chłopstwa,
czyli przyszłych rekrutów;

zmieniała

swój

charakter

z cudzoziemskiej (żołnierzy porywano i siłą
wcielano do armii) na narodowy;
 wprowadzono kantonalny system rekrutacji

 rozwiązano formację wojskową strzelców;

– kraj podzielono na okręgi werbunkowe,

 rozwinięto manufaktury pracujących m.in.

czyli kantony;

na potrzeby armii;

 armia liczyła 170 tys. żołnierzy;

 w armii awansowano ze względu na zasługi,
a nie pochodzenie;
 weteranów wojskowych otoczono opieką;

 wprowadzono politykę merkantylistyczną;

gospodarka i finanse

 miasta otoczono dodatkową opieką;

 wprowadzono politykę merkantylistyczną
opartą na cłach ochronnych;
 budowano drogi, kanały, składy wojskowe

 sporządzono spisy ludności dla celów
podatkowych;
 zniesiono

czy magazyny żywności;
 fałszowano monetę polską;
państwowy

politykę

merkantylistyczną;

 popierano rozwój przemysłu i handlu ;

 wzmacniano

 wprowadzono

chłopów,
monopol

w pewnych dziedzinach gospodarki;

poddaństwo
oddano

im

osobiste
ziemię

w „wiekuistą dzierżawę”, zniesiono
sądy szlachty nad chłopstwem;
 zniesiono przywileje szlachty i kleru;
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 zakładano szkoły wojskowe, inżynieryjne,

oświata/ prawo

medyczne i prawnicze;
 wprowadzono uproszczony alfabet;
 w Petersburgu, po śmierci Piotra Wielkiego,
w 1725 r. założono Akademię Nauk;

 wprowadzono przymus szkolny dla dzieci;

 rozbudowano sieć szkół;

 dokonano kodyfikacji prawa krajowego oraz

 studia na uniwersytetach były poddane

przeprowadzono reformę sądownictwa;

nadzorowi państwa;

 utworzono Berlińską Akademię Nauk;
 prasa została poddana cenzurze władz;

 wprowadzono obowiązek nauczania dzieci
szlacheckich;

obyczaje

 nakazano golenie bród i strzyżenie włosów;
 ubrania, noszone przez bojarów miały być w
stylu zachodnim;
 wprowadzono kalendarz juliański;
 zawieszono urząd patriarszy
 zarząd nad Cerkwią sprawował synod;
 zniesiono urząd patriarchy, na czele kościoła

religia

prawosławnego stanął car;

 nastąpiła sekularyzacja katolickich dóbr
kościelnych;
 granice diecezji zostały dostosowane do
granic państwa;
 zerwano łączność kościoła z metropolią
rzymską;

 zlikwidowano klasztory (1/3 wszystkich
zgromadzeń, czyli ponad 700 miejsc)
 utworzono fundusz religijny, z którego
wypłacano klerowi pensje;
 kościół
państwu,

został
zniesienie

podporządkowany
zależności

od

Rzymu;
 wprowadzono patent tolerancyjny, czyli
zrównano protestantów z katolikami;
 ograniczono liczbę świąt kościelnych.
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