VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE 1789 -1799
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příčiny
státní bankrot (neúspěšné války – ztráta
kolonií v Kanadě, nákladný provoz dvora
– „po nás potopa“ - Ludvík XV. +
madame de Pompadour, Ludvík XVIII. +
Marie Antoinetta – dcera Marie
Terezie:“Ať jedí koláče!“)
podnětem byly také události v USA
(demokracie) a myšlenky osvícenství
daně platí jen 3. stav
1. a 2. stav (šlechta+duchovenstvo) =
privilegované stavy daně neplatí
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POJMY
Trikolora
Marseillaisa
Volnost, rovnost, bratrství
Jakobíni (radikální skupina)
Royalisté (stoupenci krále)

•
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průběh
Ludvík XVI. kvůli daním svolává generální
stavy (zástupce všech tří stavů)
ty požadují ústavu (konstituci – konstituční
monarchii – král měl být omezen ústavou a
parlamentem)
Král tajně chystá vojsko
Lid vezme útokem Bastilu (14.7.1789) –
vypukne VFR
1790 – deklarace práv člověka a občana –
občanská rovnost, odstraněna privilegia
šlechty
1791 – po neúspěšném útěku král přijímá
ústavu (FRANCIE KONSTITUČNÍ MONARCHIÍ)
1792 král hledá pomoc v zahraničí – uvězněn
za vlastizradu, popraven, vyhlášena
REPUBLIKA, popravena i Marie Antoinetta
Rakousko a Prusko vytváří vojenskou koalici
proti revoluční Francii (obavy ze šíření
revoluce – „Když Francie kýchne, celá Evropa
dostane rýmu!“)
Radikální jakobíni nastolují z obavy z
nezdaru revoluce krvavou revoluční
diktaturu (v čele Robespierre)
1794 – Pryč s tyranem (nenáviděný
Robespierre svržen a popraven)
1794-1799 u moci umírněné direktorium –
uvolnění poměrů
Napoleonovy válečné úspěchy na obranu
revoluční Francie zvyšují jeho popularitu –
1799 se dostává k moci jako 1. konzul, 1802
jako doživotní konzul, 1804 korunován
císařem

NAPOLEON
1799 1. konzul, 1802 doživotní konzul, 1804 císařská korunovace
Vydává občanský zákoník CODE CIVIL, obnovuje monarchii (1. císařství)
Po úspěšném italském tažení proti Rakousku chce v Egyptě Britům zablokovat cesty k jejich koloniím.
Pod pyramidami vítězí (vojákům tehdy řekl:“Vojáci, čtyřicet století hledí na vás!“), je ale poražen na Nilu
admirálem Nelsonem. Díky nálezu rosettské desky Champollion rozluštil hieroglyfy.
1805 poražen Nelsonem u Trafalgaru (Nelson zvítězil, ale padl)
2.12.1805 bitva tří císařů u Slavkova (Napoleon poráží rakouského císaře Františka I. a ruského cara
Alexandra I.) – „slavkovské slunce“
1806 – vyhlašuje kontinentální blokádu (Evropské přístavy uzavřeny britským lodí, zákaz obchodovat
s Británií i jejími koloniemi)
Rusko obviněno z porušování kontinentální blokády – Napoleon podnikne ruské tažení (nerozhodná
bitva u Borodina (ruský velitel Kutuzov), Rusové vypálí Moskvu, francouzskou armádu zničí hlad a mráz
1813 je Napoleon poražen v bitvě národů u Lipska, deportován na ostrov Elba
Ve Francii je znovuobnovena moc Bourbonů (Ludvík XVIII.) – restaurace bourbonské dynastie
Nespokojenosti Francouzů Napoleon využívá k návratu – ale jen na 100 dní (Stodenní císařství)
1815 je definitivně poražen u belgického Waterloo a deportován na ostrov Sv. Heleny.

