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DĚJINY FRANCIE 2.POLOVINY 20.STOLETÍ

Období IV. republiky – 1944-1958              30.9.2004

PERIODIZACE
8/1944 (osvobození Paříže) – poč. 1946 – prozatímní vláda
1946 – 1947 – tripartismus
pol. 1947 – poč. 1952 – vláda „třetí“ síly
1952 – pol. 1954 – vláda pravého středu
1954 – 5/1958 – krize


AD 1) 8/1944 – 1946
panuje poválečné provizorium – nutnost po 2.SV nastolit politickou moc
dominance Charlese de Gaulla
	3 problémy – nastolit státní autoritu
           - provést politickou i mravní očistu od
             kolaborantů
           - obnova ekonomiky – země hospodářsky zruino-
             vána 


Francouzský život trpěl „schizofrenií“ – rozštěpeností
	exil

domácí odboj na území Francie

AD A)

- formován Ch. de G. – Alžírsko – exilová vláda – boj o její uznání = *Francouzský výbor národního osvobození 6/1944 – prozatímní vláda – po osvobození F – měla se stát legitimní vládou
	ve F - *NÁRODNÍ RADA ODPORU – spojovala všechny odbojové organizace – převaha levice (K+S+levicově smýšlející katolíci – všichni měli ozbrojené složky (u K – název – vlastenecké milice) – nejvýznamnější osobo NRO – JEAN MOULIN – respektoval Ch. de G.

Střet „exulantů“ a „odbojářů“ o budoucí politický systém – exil – silná prezidentská republiky
- domácí odboj – parlamentní republika


Vládu sestavil Charles de Gaulle – 9/1944 – PROZATÍMNÍ VLÁDA
(vč. reprezentantů domácího odboje) – vláda širokého konsensu (i s komunisty)




HLAVNÍ ÚKOLY 
EKONOMICKÁ OBNOVA ZEMĚ
OBNOVA REGULÉRNÍ STÁTNÍ MOCI – paralizace složek z odboje, které pokračovaly nadále v anarchistické činnosti – laděny v komunistickém duchu
NÁRODNÍ OČISTA – vypořádat se s kolaboranty – trvalo to 10 let (1944-53) – rozporuplné
- 1. očista – POLITICKÁ – oficiální – soudní
- 2. očista – MORÁLNÍ
- 3. vedle toho ještě „DIVOKÁ OČISTA“ – odbojáři brali moc do svých rukou – lidové soudy s kolaboranty – 9000 mrtvých…

NÁRODNÍ HANBY
	nejvyšší soud – 18 ortelů smrti – 3 provedeny

vojenské soudy – 800 ortelů smrti 
postihnuti více intelektuálové než-li kapitalisti

CH. de G. – v zahraniční politice úsilí o to F zařadit mezi velmoci – podařilo se (zařazení F do skupiny zemí – USA,VB, SSSR – do správy poválečného N a Rakouska) – ale mocnost 2. řádu (chyběli ale na konferenci na Jaltě)

Toto období pro Ch. de G. obdobím největší SLÁVY – obrovská popularita – razil IDEU NOVÉHO POLITICKÉHO REŽIMU – PREZIDENTSKÉHO – nutnost voleb – léto 1945 – municipální volby (v nich prvně volí ženy) – v 10/1945 – parlamentní volby – úkol – vypracovat NOVOU ÚSTAVU – parlament = KONSTITUANTA
CH. de. G. – prosadil REFERENDUM – 2 OTÁZKY
	1. ??? Návrat k politickému režimu III. Republiky či nová ústava? – 96 % pro novou ústavu

2. ??? Časová působnost vlády a Konstituanty s mandátem půlročním (jen do ústavy) či s mandátem 4-5 let? – vyrovnané – cca 55% pro ústavní mandát

POLITICKÁ SITUACE A POLITICKÉ SPEKTRUM

	prosperita, posílení a prosazení LEVICE!! – pravice OSLABENA – ZDISKREDITOVALA SE S NACISTICKÝM NĚMECKEM BĚHEM 2.SV.

PRAVICE
MODERÉ – umírnění - *1949 – Národní centrum nezávislých (více spíše PRAVÝ STŘED – proevropští, angažování v koloniální otázce – v ní konzervativní – kolonie zachovat

RADIKÁLOVÉ – na úpadku – slábla po 2. SV. – z ní se profilovalo mnoho premiérů v letech 1946-48.
STRANA STŘEDNÍCH VRSTEV – po 2. SV. ztrácela své voliče z těchto vrstev – vůdčí osobnost  PIERRE MENDÉS-FRANCE

LEVICE – v rámci HNUTÍ ODPORU – profilovali se 3 silné strany
LIDOVÉ REPUBLIKÁNSKÉ HNUTÍ – „LIDOVCI“ – MRP – katolická ale levicové zaměření (jinak katolické strany pravicově orientovány) – osobnostmi strany – vůdci z odboje
- tato strana měla nejblíže k Charlesi de Gaullovi
- voliči v ní viděli HRÁZ vůči zesilujícímu vlivu KOMUNISTŮ 
- vůdčí osobností – ROBERT SCHUMANN
DEMOKRATICKÁ A SOCIALISTICKÁ STRANA ODPORU – UDSR
levicoví politici + sympatizanti s CH. de G. – slabá strana v období IV. republiky (viz volby) leč se silnými osobnostmi v čele – „pravicová“ frakce-křídlo – ROBERT PLEVIN, levicová frakce-křídlo – F. MITERRAND

SOCIALISTÉ – SFIO – po 2.SV rázná OČISTA – postupně SLÁBLA (oproti komunistům)
KOMUNISTÉ – PCF - strana, jež padlo 75000 lidí v Hnutí odporu – koncentrovali se v odborech, strana jež se angažovala při podepisování Paktu Ribbentrop-Molotov 1939

Podzim 1945 – PARLAMENTNÍ VOLBY
KOMUNISTÉ – 26 %
SOCIALISTÉ – 23 %
LIDOVCI – 23 %
RADIKÁLOVÉ – 10 %

Premiér – CHARLES DE GAULLE – VLÁDA VÍTĚZŮ (K+S+L)
Časté střety CH. de G. ve vládě – odpor K+S+L – 1/1946 DEMISE VLÁDY CHARLESE DE GAULLA!!

CH. de G. ale počítal s návratem (prý do 6 měsíců, ale ve skutečnosti to trvalo 12 let)

K+S+L –  NOVÁ VLÁDA 1/1946 – CHARTA TRIPARTITY

AD 2) – 1946 – 1947

K – se zříkají plánu na revoluční převzetí moci – cesta parlamentní
- dohoda K+S+L na ekonomické obnově země, avšak spory o podobě nové ústavy – L – žádají silnější vliv exekutivy (výkonné moci – vlády + prezidenta) x S+K zase vliv legislativy (parlamentu) + kontrola vlády a její pravomoci – NÁVRH ÚSTAVY – REFERENDUM – jej odmítlo!!! – DALŠÍ NÁVRH ÚSTAVY – ztíženo projevy CH. de. G.  z BAYEUX – iniciativa L – přepracovali starý návrh ústavy – konec 1946 -  REFERENDEM PŘIJATA = IV. REPUBLIKA
= DE  FACTO OD 1944, DE IURE OD ZAČÁTKU 1947!!!

Ústava dala vznik FRANCOUZSKÉ UNII
Uspořádání – Národní shromáždění – přímo voleno
           - Rada republiky – SENÁT – nepřímo – oproti III. 
             republice funkce oslabena ve prospěch NS



Nové volby po KONSTITUANTĚ
K – 1.
L – 2.
S – 3.

L odmítá K – vláda S+L – 1/1947 – prezident VICENT AURIOL
                                - premiér ROBERT SCHUMANN
K ostře proti vládě vystupovali, Ch. de G. stále vyvíjel větší aktivitu - * Sdružení francouzských národů = * 4/1947 - * „GAULLISTŮ“

5/1947 – K ministři z vlády VYLOUČENI

(RAIMOND AARON - ANGAŽOVANÝ POZOROVATEL)

  
  
										7.10.2004
Francie po 2.SV. – hodně vyčerpaná – materiálně i morálně, F chtěla „za každou cenu“ odvrátit 2. SV.

Charles de Gaulle (prezidentismus) x L+S+K (parlamentarismus)


AD 3) – POL. 1947 – KONEC 1951 - „3. SÍLA“
L+S = dohoda o vládě bez komunistů, do středu – zástupce Pravice – radikálové, protože koalice – nesourodá – pojítko, co je drželo jakžtakž při sobě – tlak „Gaullistů“ a komunistů
Ch. de G. – HNUTÍ REPUBLIKÁNSKÉHO LIDU – jeho strana, v polovině 1947 – velice aktivní – objíždí F – líčí své vize o budoucí F + kritika koalice
	rysy – prezidentský silný systém + představy antiparlamentární (byl proti partajničení) + antikomunismus + nacionalismus – Gaullistické hnutí nekompaktní a nesourodé – sjednocení v osobě Gaullově – on představoval jakési znovuzrození BONAPARTISMU.


K od 1947 silně se radikalizují – 9-10/1947 – sjezd komunistických stran – předák Fr. K – MAURICE THOREZ – výtky od Sovětů (proamerikanismus)– fr. K schválili Marshalův plán x čs.K

Vláda „TŘETÍ SÍLY“

Prezident – VICENT AURIOL (socialista) – ústava IV. republiky – moc mu do osoby prezidenta pravomocí nedávala, v očích veřejnosti post prezidenta nabýval na prestiži, Vincent Aureol usiloval o vládní většinu = stabilitu!
Problém – kdo se stane premiérem – ze středu L – ROBERT SCHUMAN – 11/1947 – postavil vládu 3. síly
*stávkové centra – později po celé Francii, + vlny násilí (komunistické odbory je vyvolávaly – útoky na veřejné budovy – symboly státní moci, sabotáže)
dále – ministr vnitra – JULES MOCH (SOCIALISTA)
potlačení stávkového hnutí – SILOVĚ – PORAŽENO 9.12.1947
odborové hnutí silně oslabeno + oslabení vlivu a prestiže komunistické strany
vládní strany byly „odsouzeny“ vládnout POHROMADĚ – neměly na výběr

V tomto období – 8 vlád, z toho 2 nevládly déle než 2 dny!!!! – svědčí to o NESTABILITĚ REŽIMU, ale pokračuje jakási KONTINUITA, protože ve vládách jsou titíž ministři, vláda nastartovala ekonomickou poválečnou obnovu Francie + dobré hospodaření s investicemi – podíl z Marshalova plánu – do infrastruktury (rozvoj dopravní sítě + silnic + železnic, energetiky = ROZVOJ – podíl – JEAN MONNET – plán MONNET – OBNOVY POVÁLEČNÉ F
	problém – inflace – způsobovala pády vlád 3. síly – v 50. letech – zásadní měnová politika

zahraniční politika – proatlantická, proevpropská

R. Schumann – hospodářský plán rozvoje ZE (Benelux+ITL+VB+F)
Ale rozpory ve vnitřní politice mezi stranami koalice
	ve školství

finanční – měnová politika
= jednota stran 3. síly se začíná ROZPADAT = neúnosné pro socialisty – ROZPAD NA KONCI 1951
v očích samotných Francouzů – obraz nestability – chyběla silná osobnost – kdo by režim ZTĚLESŇOVAL!!!
VÝZNAM VLÁD „TŘETÍ SÍLY“
DEMOKRATICKÝ REŽIM IV. REPUBLIKY
EKONOMICKÝ ROZVOJ
VEDLA ÚSPĚŠNOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU – EVROPSKÉ STRUKTURY


AD 4) – OBDOBÍ VLÁDY PRAVÉHO STŘEDU

Které strany vytváří novou vládu? Strany PRAVICE

	MRP
RADIKÁLOVÉ
NEZÁVISLÍ – CNIP (nestraníci + rolníci)
+ nespokojení „GAULLISTÉ“

*frakce od Gaullistů – republikánští socialisté

poč. 50. let – Ch. de G. ODCHOD Z POL. SCÉNY – on sám „Gaullisty“ ROZPUSTIL

V tomto období vlády ještě MÉNĚ STABILNÍ NEŽ 3. SÍLY!!!
= problém – fr. KOLONIÁLNÍ ŘÍŠE
1954 = permanentní krize – příčina koloniální otázka – ústava z 1947 zakotvovala tzv. „fr. Unii“ včetně institucí = Shromáždění Unie Francie = nefungovaly = koloniální politiku řídila fr. vláda = tlak lobbyistických skupin – fr. vláda rezignovala na federalizační vizi (viz ústava 1947) (Tunisko, Maroko, Alžírsko aj.)

STRUKTURA KOLONIÁLNÍ ŘÍŠE

1. BÝVALÉ KOLONIE – a) zámořské departmány
                  - b) zámořská území

2. PŘIDRUŽENÉ ZEMĚ –  a) přidružená území  -  kontrola OSN (Togo+ Kamerun)    -  b) přidružené státy – (Indočína, Tunisko, Maroko)

3. ALŽÍRSKO – samotná součást F – citlivé a palčivé území (viz – formování odboje za 2.SV na severoafrických územích)

1947-49 – válka v Indočíně – komunistický VIETMINH (Ho Či Min) – guerillová válka – F jen kontrola center a dopravních tepen, F odmítla jednat s Vietminhem a sama vytváří zvláštní státní útvar – nový vietnamský stát – v čele s BAO DAI – Francouzům na Vietnamu ani moc nezáleželo – jedině komunistům ano = pak komplikace – V Číně – Mao-Ce-Tung = podpora Vietmihnu a vietnamské armády x F žádá USA o materiální pomoc – ale i tak F jedna prohra za druhou – sílí odpor veřejnosti
1954 – prohra F – DIEN BIEN PHU – F zdecimována
     - konference v ŽENEVĚ – VB,USA,SSSR,Čína,F,INDOČÍNA = dohoda 20.6. 1954 – F – Vietnam rozdělen 17. rovnoběžkou – sever – Vietnam, Laos, Kambodža – uznána nezávislost , jih od ní – kontrola F

2. PROBLÉM – MAGREBU…
Severní Afrika – Alžírsko, Maroko, Tunisko
	T+M – fr. protektorát spravovaný fr. ministerstvem zahraničí – odboj proti F  - v M – ISTIQLAL = NÁRODNÍ HNUTÍ V ČELE SULTÁN  MOHAMMED ben YONSSEF – Francouzi jej pak poslali do exilu – nastolena loutková vláda – v M pak odpor + terorismus = 3/1956 F uznává faktickou nezávislost MAROKA
T – NEO-DESTUR=odbojové hnutí=úsilí o autonomii, od 1954 – guerillová válka = 6/1955  dohoda o vnitřní autonomii

A – zvláštní status = nedílná součást F, 10 miliónů obyvatel, z toho 1 mil. Francouzů
Alžířané nazývali Francouze „Černé nohy“, správa A – tzv. „ULTRAS“= nejbohatší fr. vrstvy v A, 
1947 – fr. parlament přijal – „alž. status“ = * Alžírského shromáždění (1/2 A +1/2 F) nakonec vzájemná nespokojenost – A si zakládají – CRUA – Revoluční a odbojové hnutí x F – s cílem plánovaných vražd a atentátů fr. představitelů v Alžírsku.
A. guvernér – 1955 jmenován JACQUES SOUSTELLE (Gaullista – s radikálními postoji vůči A otázce) = reakce na A násilí = F násilí = radikalizace situace = *HNUTÍ ODPORU = NÁRODNÍ OSVOBOZOVACÍ FRONTA v čele = BEN BELLA (podpora z M a T)
- elektrifikované bariéry podél hranic Alžírska s M a T = mučení = to vše zapříčiňuje rozšíření hnutí odporu, jenž v důsledcích končí totálním rozkladem koloniálního impéria v 60. letech

1956 Suezská krize (VB,F, Izrael) x Egyptu (Násir) – totální fiasko pro VB a F (chyběla podpora USA) – důsledek – podpora hnutí odporu v A – Francii to stojí čím dál víc prostředků
vlny nevole veřejnosti – 2 tábory (1 pro, 2. proti)

5/1954 – ještě úplně neskončena válka válka v Indočíně
F má vyvést z krize PIERRE MENDÉS-FRANCE – levicově orientovaný RADIKÁL!!! - vládu sestavuje bez K a S, na veřejnosti chápán jako „nový muž“ ač v politice již zkušený, razil nový styl „americký“
- odvaha mluvit o nepříjemných opatření a přijímat je
- rychle, efektivně a energicky jednat
- směřoval F k ukončení války v Indočíně (čímž se stal velice 
  populární na evropském diplomatickém poli)
- úsilí směřovat zahr. pol. k prosazení „vojenského paktu“ =       1954 ztroskotal = paralizace evropských sjednocovacích struktur
- ??? zda ozbrojit N a přijmout N do NATO – on PRO = odpor Gaullistů i K i veřejnosti…
- v ??? Alžírska – volil mírnější postup

2/1955 jeho vláda svržena = nová vláda (shodou okolností ji nestavovou jeho kolega – avšak ražení pravicového radikalismu) = EDGAR FAURE – rozpustil NS = nové volby 1/1956
(vládu sestavil z ministrů, jež reprezentovali jen část z oněch stran, které zastupovali – běžná opozice ve vládních stranách)
- do voleb však nešly jednotlivé strany, ale BLOKY:
A) KOALICE PRAVÉHO STŘEDU = vítěz
B) REPUBLIKÁNSKÁ FRONTA

Ad A) 
	CNIP

Pravá křídla RADIKÁLŮ, UDSR
Někteří Gaullisté a socialisté

Ad b)
	levé frakce RADIKÁLŮ A UDSR

Socialisté

VÍTĚZÍ PRAVÝ STŘED = ale sestavením vlády pověřen (prezidentem) člen poražené Republikánské fronty = šéf S GUY MOLLET!!!
(F nadále hledá optimální model vlád, svědčí o tom fakt, že vláda je sestavována napříč politickým spektrem (stranami) a sestavením vlády byl pověřen člen poraženého uskupení)
= Guy Mollet = kompromis, protože Mendés-France byl v dané chvíli NEPŘIJATELNÝ
VLÁDA
	16 měsíců (nejdéle ze všech – prozatím)

poměrně úspěšná – prosadila přijetí ŘÍMSKÝCH DOHOD 1957 (viz EHS a EURATON – F,ITL, SRN + BENELUX)
	5/1957 ji položili K a Poujadeovci



- pak období častého střídání vlád (K vždy vhodní k pádu vlád)

POLITICKÉ SPEKTRUM
CNIP (Národní centrum nezávislých a rolníků)-umírnění – pravicová konzervativní strana = ANTOINE PINAY
RADIKÁLOVÉ = P = FAURE, L = MENDÉS-FRANCE
UDSR = * Z Hnutí odporu P = PLEVEN, L = F. MITTERAND
MRP (L) = z jeho středu = R. SCHUMANN
SFIO = SOCIALISTÉ = GUY MOLLET
PCF (K) = MAURICE THOREZ


FRANCOUZSKÝ ŽIVOT

Francie po 2.SV. laděna LEVICOVĚ = ideologie – marxismus
Dění = v duchu „Všechno je politika“
Duch doby – J.-P. SARTRE = angažovaný +totální intelektuál = zájem o polické dění, vedl diskurz = učitel na VŠ, novinář, spisovatel, * časopis Les Temps modernes – Sartre byl přesvědčený KOMUNISTA, MARXISTA STALINSKÉHO RAŽENÍ!!!
B. Lévy – Satyrovo století – biografie
Raimond Aaron = protipól Sartra, = Opium intelektuála
Duchovní souputník = A. CAMUS = MOR, CIZINEC, ČLOVĚK REVOLTUJÍCÍ = brzy proti J.-P.Sartrovi + kritika Stalinismu

Ve F v letech 1944=56 (viz události v Maďarsku) silný vliv komunismu
KULTURA
F. BRAUDEL = vědec – historik (člen školy Annales)
Časopisy – Esprit – katolický, 
         - Critique – stranou všeho pol. dění (M. Foucalt)
         - Nouvelle Critique – dogmatičtí komunisti
Artur Koestler = Tma o polednách
Marxismus podnítil nadšení se veřejně angažovat 
V čele zlomu – dramatici (absurdní divadlo)
E. IONESCO, JEAN GENET + SAMUEL BECKETT (IR žijící ve F) = radikální divadelní revoluce = naprostá skepse, nedůvěra k poznání reality a skutečnosti, jazyk není schopen vyjádřit stav reality = viz S.Beckett = ČEKÁNÍ NA GODOTA = o lidech bez práce a budoucnosti, co pořád jen mluví 

Hudba = PIERRE BOULEZ

Boom ROZHLASU v 50. letech = období největší slávy  (na úkor TV – 1950 – 3000 lidí mají TV, 1953 – 24 000, 1958 = 990 000 lidí)


Knihy menšího formátu = brožované – livre de poche)

Masová kultura
Tisk = Le Figaro – nejserióznější
     = L´Humanité = Komunistický
     = Le Monde = *1945 – Beure-Méry
V Paříži tehdy na 34 deníků)
*1953 – L´Express – styl striktního oddělování informací od komentářů

50. léta = převaha vlivu z rozhlasu, až pak tisk = rozhlas = fenomén doby = vliv kulturně výchovný

šansóny 
EDITH PIAF, YVES MONTAND, GILBERT BECAUD, LOUIS MARION, JULLIET GRECO, BRASSENS

Přísný státní dohled nad ROZHLASEM I TV = dohled ministerstva informací = kontrola publicistiky a zpráv

Kinematografie – laděna protiamericky (pouze každý 4.film z USA)
1946 – „dohoda“ Blum-Buyernes – větší podíl
film – režisér – Renoir, Clair, Care – konzervativně laděni i tematicky konzervativní 
hvězdy = J. Filippe, B. Bardote, J. Gabin, P. Brasseur, Arlety (x L. Baarová – kolaborace s N)
animovaný film – TINTIN „Dobrodružství“ x Myšák Mickey
(Tintin u Sovětů, Tintin v Kongu….)

vliv nejen amerického filmu, literatury, ale i JAZZU – mnozí Američané pobývají v Paříži – L. Armstrong, S. Bechét – jazzman, Charlie Parker – výtečný saxofonista
nadšení fr. intelektuálů do amerického jazzu – St. Germain = americký New Orleans
literatura – Raimond Chander – autor detektivek  - detektiv Marlow – cynik, skeptik, Flemming – James Bond…
										
21.10.04

Alžířsko – Hnutí odporu x F = vyhrocení situace
Vznik 1958 – Výbor bdělosti – zástupci ULTRAS – příprava puče v A – úsilí vytvořit situaci a umožnit návrat gen. Ch. de Gaulla k moci
13.5.1958 – vznik Výboru veřejného blaha (ULTRAS + představitelé armády) – v čele – gen. MASSU – prezidentu Coty mu oznámil, že se ujal moci v A, požaduje, aby se moci ve F ujal Ch. de Gaulle – jedině on je schopen nastolit pořádek ve F = vláda padla, ale parlament zůstává

vládu sestavuje – PLIMLIN – z MRP -  v parlamentu většina v poměru 462 : 112
24.5. k A pučistům se přidávají Korsičanéo
veřejnost propírá politickou situaci – i jak pravice, tak i levice – 28.5. demonstrace v Paříži
Ch. de Gaulle – 3 podmínky 
	plné moci pro sebe a své činy

parlament poslat na dovolenou
nová ústava schválená referendem, ne parlamentem

Socialisté se staví za Ch. de Gaulla (hlavně pro byl V. Auriol – „manželství z rozumu“, G. Mollet – šéf strany – „manželství z lásky“ = oboje moc dlouho netrvalo…

BARONI GAULLISMU – nejbližší spolupracovníci Ch. de Gaulla
JACQUES SOUSTELLE – historik
MICHELE DEBRE – hlavní ideolog Gaullismu – státoprávník
ROGER FREY – „šedá eminence“ bankovní sféry
JACQUES CHABAN-DE IMAS – „reproš“ v rugby, starosta v Bordeaux, 
                         kontakty v armádě

Složení 1. vlády Ch. de Gaulla
S+L+RAD+ Nezávislí, bez K, hl. slovo – Gaullisté
Úkoly – nová ústava – „práce“ M. Debrého
      - ukončit válku v Alžírsku

ÚSTAVA
	je v ní vše, o co kdy šlo Ch. de Gaullovi

těžiště moci přenáší z parlamentu na exekutivu (na prezidenta, nikoli vláda)
čl. 16 – pravomoci v době krize (ohrožení suverenity či integrity země)
prezident volen nejen parlamentem (NS) ale i shromážděním notáblů (představitelé místní samosprávy)
+ procedury o svržení vlády – složitější
prezident může rozpustit sněmovnu
NS voleno dvěma koly
návrh této ústavy mělo schválit referendum, ale ve skutečnosti to bylo referendum o samotném Ch. de Gaullovi
účast – 85%, z toho 80% pro Charlese de Gaulla a ústavu

11-12/1958 – parlamentní volby základě ústavy – výsledky
1. UNR – Unie pro novou republiku – znovuzrození Gaullistů 
       - 212 křesel
2. sjednocená pravice (umírnění) – 118 křesel
	parlament – noví lidé, leč bez Daladiera, Mendés-France, Mitteranda,


12/1958 – volba prezidenta – 78% pro Ch. de. Gaulla
Alžírsko – pro Ch. de Gaulla nedůležité, jen prostředek k moci, neměl řešení, jak rychle ukončit střet, zpočátku udržet pro F, vládu předat do civilních rukou od Fronty alžírského hnutí, snahy o mír, ve F vnímány jako kapitulace
9/1959 – proslov v TV, Alžířané mají právo sami se rozhodnout o svém osudu – 1/1960 – v A nepokoje, manifestace = občanské bouře = týden barikád = porážka vzbouřenců = 20 mrtvých
manifest 121 – 9/1960
1/1961 – Ch. de Gaulle vyhlašuje referendům Francouzů a Alžířanů o tom, zda má být A samostatné – pro 75 % = výraz veřejnosti pro konec sporů

OAS (Organizace tajné armády) = 22.4.1961 – vojenský převrat – puč = 4 generálové se ujali moci v A – ale bez podpory důstojníků = krach již po 4 dnech
	ve F i atentáty (i na Ch. de Gaulla)


jaro 1962 ve švýcarském Evianu – jednání fr. Vlády a alž. národního hnutí = sjednané dohody mají a jsou být stvrzeny referendem – F uznává nezávislost ALŽÍRSKA 3. 7. 1962
= KONEC 130 letého „soužití“ – válka 30 000 mrtvých + vystěhování 1 mil. Alžírských Francouzů
ústava V. republiky – o koloniální říši – Commonwealth, v ústavě IV. Republiky – jen „Unie“

bývalé kolonie s F společné jen resorty – hospodářství,financí, školství, práva

	– zákon o nezávislosti kolonií


DOMÁCÍ POLITIKA
Upevnění moci Ch. de Gaulla (pak D´Estaing, Mitterand – prezid)
1962 – George Pompidou
(předchůdce – M. Debré, následník Pompidoua – Murville – lit. kritik)

Ch.de Gaulle je kritizován 
- z „depolitizaceů vlády (Murville aj.)
	za postoj k ES – protievropský, spíše pro „Evropu států“ = proti nadnárodní podobě ES (legrácky – ES = esperanto

6/1962 všichni poslanci (mimo Gaullistů) – podpiss proevropského manifestu = sílí averze proti Ch.de Gaulla
v té situaci Gaulle hodlá prosazovat PŘÍMOU VOLBU PREZIDENTA (poznává, že přes parlament je naplnění této idey neprůchodná) proto jej ROZPUSTIL – v referendu – 1962 = 77% účast, 62 % pro přímou volbu (chápáno jako Gaullův NEÚSPĚCH!!!)
po rozpuštění parlamentu = nové volby 1962 = pro Gaulla dopadly NAPROSTO FANTASTICKY = MOC NESCHÁZELO K ABSOLUTNÍ VĚTŠINĚ GAULLISTŮ

ZAHRANIČNÍ POLITIKA
vrátit F „její třídu – klasu“
dát F mezinárodní autoritu
vrátit prestiž na mezinárodním poli
vrátit vojenskou nezávislost – fr. jednotkám velet jedině fr. velitelé)

šok pro veřejnost = spolupráce se SRN – 1963 s K. Adenauerem – smlouva o spolupráci = klíčový krok smíření = provokace vůči VB
F chápe Británii jako „trojského koně v Evropě
Ch. de Gaulle = protibritský (2x odmítl přičlenění VB k ES – 1963,1967!! + protiamerický (VB naopak proamerická)

Smírlivější politika k SSSR – uskutečněné pozvání Chruščova do F v r. 1960 = čistě účelové, narušení Jaltské konference (F tam chyběla) 
- Ch. de Gaulle ale jinak vyhraněný ANTIKOMUNISTA, ač F 1964 uznala komunistickou Čínu = zloba USA

prezentace Ch. de Gaulla v zahraniční politice
	přívětivost k zemím „Třetímu světu“

zhoršení vztahů k USA – L. Johnson (ještě solidní za Eisehovera i Kennedyho) – F – urychluje vývoj atomové bomby – dosud jen USA, SSSR, VB (od USA) – 1. fr. zkouška – 1960 – Sahara, 1963 F se nepřipojila k dohodě o zákazu atomových zbraních (mezi USA,VB a SSSR)
1959 – z NATO – námořní síly – dislokace = Středomoří
1963 -                                   = Atlantik
1966 – z Nato všechny vojenské jednotky

1967 Ch.de Gaulle v Kanadě v Quebecku = „Ať žije svobodný Quebeck“ – veřejnost znechucena Gaullovým zahraničním vystupováním

EKONOMIE
1944-1974 – „štastné třicetiletí“ – největší hospodářství vývoj v dějinách
	průmyslová koncentrace

rozvoj středních podniků s né více než 500 zaměstnanci
zásady J.M. Keynese + strategie – STOP AND GO (Změny dle aktuální politické situace)
snahy o silnou měnu – frank – zákon 1.1.1960

POLITIKA 1965

1965 – ROK PREZIDENTSKÝCH VOLEB
rysy – antisovětská politika
     - prohlubování ekonomických struktur
     - spojenectví s USA

Serge Berstein – psal o historii Gaullismu

Politická scéna se začíná jasně profilovat  (silní Gaullisté + zbytek nevýrazní
- přeskupování – sjednocování stran = hledání kandidáta do prezidentských voleb proti Gaullovi

a) - levice + levý střed – FGDS – Demokratická a socialistická federace levice – mimo K, dříve P. Mendés-France, i Mitterand) – původní kandidát DANIEL DEFFERRE – ale skutečný F. MITTERAND 
b) – střed + pravý střed – vlastní blok – JEAN LECANUET (MRP – lidoví republikáni)

de Gaulle – podcenil volby, šel do nich bez programu s heslem: „Buď já nebo chaos!“
	kolo – de Gaulle 44 %, Mitterand – 32 %, Lecanuet – 15,6% = přímé volby – všichni volili

kolo – de Gaulle 55 % - Mitterand 45 (ale silný sok)

„3. kolo“  - 1967 – parlamentní volby – pokračuje politická profilace (1962 jasně pro Gaulla, 1965 – prezidenské – síly se vyrovnávají)

střed – pravý střed – Demokratické centrum – Lecanuet
pravice – velice silná – Federace nezávislých republikánů – v čele VALÉRY GISCARD D´Estaing (viz dnešní Evropská ústava) = pravicový politik – z CNIP, de Gaulle jej 1962 jmenoval ministrem financí

výsledky voleb 1967
	Gaullisté – 200 mandátů

FGDS – 121
Komunisté – 73
Demokratické centrum – 41
Nezávislí republikáni (přejmenováni z Unie pro novou republiku na Unii demokratické V. republiky

Vláda – ustvořili Gaullisté a nezávislí republikáni
Premiér – George POMPIDOU

FENOMÉM GAULLISMU = MOŽNÉ INTERPRETACE
JEAN TOUCHART – síla osobnosti Ch. de. Gaulla (rost, vstal a padal s jeho postavou)
marxisté – Gaulle = plod kapitalismu a imperialismu (monopolový kapitalismu), Komunisté neměli daleko k de Gaullovi – zahr. politika – proti USA, sblížení se SSSR, zájem o země „Třetího světa“
Serge Mallet  - forma moderní neokapitalismu – zájmy masové konzumní společnosti – uplatnění autoritativního politického stylu
Francois Gaugiel = výraz modernizace Francie, de Gaulle právě mluvčí této modernizace
René Rémond – Gaullismus – dědictví fr. Bonapartismus – touha po velikosti + prestiž v zahraničí + záliba v plebiscitech
MAURICE AQULHON – historik – dílo – trilogie Marian – na ní odhaluje změny fr. života od Velké francouzské revoluce – Mirian = symbol Francie = nakonec zánik symbolu, 
- KULT STÁTU – symbol PREZIDENT – DE GAULLE = neztotožnění s republikánstvím, ale se státem = GAULLISMU = strana, jež představuje STÁT, strana jež stojí nad stranami - nepartajničí

KULTURA 60. LÉTA
FILM
- nová vlna – Cahiers de Cimena – jak má vypadat film
režiséři – Claudie Chabrol, Jacques Rivette, Francois Fruffalt (1958 – Uličníci),Jean Luck Godard (1959 – U konce s dechem – J.-P. Belmondo), Erik Rohmer
všichni tvořili nízkorozpočtové filmy, reportážní a dokumen-
  taristické – točeny v exteriérech nikoli jako v 50. letech jen v kulisách
herci – K. Deneue, J.L. Trentignant, M. Piccoli.

LITERATURA
nový román – nové tendence jak má být tvořen
časopis – TELL-QUELL – dopisovatelé -  Boris Vian, Claude Simon, Natalie Sarranton, Michel Buton, Margareta Durrasová

SPOLEČENSKÉ VĚDY
Claude-Levi Strauss – dílo – Kulturní antropologie
Georges Dumezil – mytologie ve strukturalismu
Roland Barlais
Michel Foucault – dílo – Slova a věci – přední postavení mezi
                  fr. vědci, podobný význam jako J.-P. Sartre –
ztělesňoval intelektuála zasahujícího do společenského života a do vědy (po něm Pierre Bourdierr)

2. generace kolem Annales – Ferdinand Braudel

POLITIKA
1956 – Chruščov na XX. sjezdu KSSS odsuzuje „kult Stalinismu“ = ŠOK PRO CELÝ LEVICOVÝ SVĚT (hlavně pro F)
SITUACE VE FRANCII:
	intelektuálové se stahují do pozadí = do popředí ANGAŽOVANÝ STUDENT=INTELEKTUÁL – silně levicoví – z frakce Trockicistů – ALAIN KRIVIN – jeden z hlavních osobnostní studentského hnutí 60. let, další proudy uctívaly jako ikony – Togliati, Chruščova

levice vždy vazby a orientace na „Třetí svět“ – vzor Kubánská revoluce 1959 – Fidel Castro, pak i Che Guevera 
proud – Maoisté – viz čínská kulturní revoluce – LOUIS ALTHUSSER – jeho paměti – Budoucnost je blízká

během 60. let – 100% nárůst studentů VŠ (1968-0,5mil, 1957 – 0,25mil) – celá 60. léta = „baby boom“!! – tlak na místa, poněvadž studentů příliš mnoho, těžce hledali uplatnění, přitom nerostl počet profesorů.

Charles de Gaulle – 1966 – pokus o reformu školství
Jaro 1968 – na FF v Nanterre (předměstí Paříže) – koncentrace nejradikálnějších levicových sil – 22.3. 1968 – počátek hnutí – studenti – DANIEL CAHN BENDIT – okupace fakulty – 3.5. rektor jí uzavírá – studenti k Sorbonně – tam meeting či happening – 2000 studentů – barikády – policie používá k rozehnání plyn a obušky – ve 22.30 studenti rozehnáni – stovka zraněných, 594 zatčených = Paříž na pokraji revoluce – 10.5. – 13 rozsudků – 9 podmínek, 4 tresty na tvrdo
- další nevole a bouře – odpor veřejnosti proti zásahu ozbrojených složek, 10.5. se šlo opět do ulic, tentokrát s VŠ i SŠ – zase se staví barikády –ve 02:00 zásah policie – 3 hodiny trvala doslova BITVA v pařížských ulicích, vzbouřenci potlačeni.

G. Pompidou – prohlásil, že dá otevřít Sorbonnu – studenti ji ihned začali okupovat – 13.5. se přidávají dělníci z celé F – na 13.5. vyhlášena generální stávka – v Paříži obrovská demonstrace – 200 000 + stávka po celé F – asi 10 mil. Pracujících zaměstnanců, dělníci i obsahují závody jako Renault

UDÁLOSTI 13.-21.5.1968 = KRIZE + STÁVKA = PARALIZACE FRANCIE
Navíc umocněno tím faktem, že vláda si neuvědomuje vážnost nastalé situace, protože sám prezident de Taille si odjel na státní návštěvu Rumunska, rozhodný politik – premiér G. Pompidou – rozhodl se jednat s odbory – 27.5. dohoda v Grenad – růst mezd aj. ústupky
Ozval se F. Mitterand = „…stát zmizel… - nutnost změny vlády

29.5.1968 – dokonce zmizel samotný Ch. de Taille z Elysejského paláce – až druhý den se objevil s tím, že rozpouští parlament a apeluje na své příznivce z řad vzbouřenců

studentské hnutí však uvnitř bylo v rozkladu – nejednotné s nejasnými požadavky

6/1968 – parlamentní volby – drtivá výhra pravice (Gaullisté a nezávislí republikáni) – 72 křesel

NĚKOLIK INTERPRETACÍ UDÁLOSTI KVĚTNA 1968
pokus nastolit totalitární režim komunistického ražení x u zrodu však nestáli K, navíc studenti nebyli prokomunističtí (K už dávno vyloučili ti příznivce tíhnoucí k trockicismu, Maoistům)
krize univerzit – přetlak studentů - *škodlivý vliv nového oboru sociologie – Nanterre – FF – nově vzniklá
revolta mládeže – z nudy, proti generaci svých otců, proti individualismu ve prospěch kolektivismu, ke studentům se však nepřidali mladí dělníci, ale starší praktici
nový typ hnutí – toužící po podílu na vládě a moci – intelektuálové, studenti + (publicisté) – jedná se o výměnu aktérů v tom třídním boji
politická krize proti režimu Ch. de Gaullovi


Tyto události vedly ke zhoršení postavení prezidenta Charlese de Gaulla ve prospěch G. Pompidoua = premiérem se stává v r. 1968 Murville – reforma univerzit – skrze Edgara Faure – na na automii univerzit + reforma administrativy (správního aparátu)
Ch.de Gaulle chtěl reformovat – SENÁT – měl v úmyslu jej postavit na jiných základech – aby reprezentoval různé sociální skupiny – aby se stal institucí – STAVOVSKOU
územně správní reforma – do 21 regionů – spravovány regionální radou – zvolení zastupitelé včetně reprezentantů různých profesí a sociálních vrstev

o všem mělo rozhodovat REFERENDUM x proti nezávislí republikáni(D´Estaigne) i Gaullisté – 52,5% proti reformám = CHARLES DE GAULLE REZIGNUJE NA PREZIDENTSKÝ ÚŘAD 28.4.1969 = odchází do ústraní, protože již STÁL SÁM PROTI VŠEM… = UMÍRÁ ZÁHY 9.11.1970!!!!



Georges Pompidou – chce se ucházet o prezidentský úřad

1.6.1969 – prezidentské volby
kandidáti – G. POMPIDOU – podpora Gaullistů
          - Alain POHER – předseda senátů – po abdikaci převzal 
                          Gaullovy pravomoci, podpora středu
                          a pravicových nezávislých republikánů
          - Gaston DEFERRE – stál proti Ch.de G. již ve volbách 
                             1965, ale nakonec levice vyslala 
                             F. Mitteranda
          - Jacques Duclos – za K, stalinského ražení

2. kolo – vítěz POMPIDOU NAD POHEREM v poměru 58:42 %

Georges POMPIDOU
- jeden z nejbližších de Gaullových spolupracovníků
- de Gaulle si ho r. 1962 vybral jako premiéra (i přes to, že 
  nepatřil mezi tzv. „barony Gaullismu“
- vystudoval FF – obor literární věda
- pohrdal ideologiemi – nevěřil v účinnost reforem, jen z části
- kulturně vnímávý člověk – zasahoval do moderního umění
- vynikající řečník
- „staral“ se o „výchovu“ budoucí politické reprezentace – viz 
  Jacques Chirac
- spolupráce s Eduard Balladur

premiér – J. CHABAN DELMAS
reformy v sociální oblasti
ve vládě – R. Plevin, M. Degree (Gaullista – tvůrce ústavy)
                dále D´Estaigne, J. Chirac

zabýval se a hlavně řešil sociální situaci mladých lidí a žen – 26.8.1971 se konala feminizační manifestace, usiloval dále o lepší informovat obyvatel, dále snaha o stanovení MINIMÁLNÍ MZDY – která dosud se vyměřovala podle indexu cen,nyní nově dle ukazatele ekonomického růstu (práce Delmase)

odpůrci vlády – opět – PUJADISTÉ – GERARD NICOUD

ZAHRANIČNÍ POLITIKA
Ve šlépějích a duchu politiky Charlese de Gaulla
	vztah k USA – klíčový – snaha o lepší vztahy (R. Nixon)- střet – F podporuje arabské země, zatímco USA proizraelskou politiku, navíc sbližování USA s SSSR (Brežněv) od 1971-2

G. Pompidou – podpora ES (přijetí VB, Irska, Dánska a Norska

Modernizace Francie, po SRN nejvyspělejší – rekordy ve výrobě aut + letecký průmysl (Concorde)

Odpor proti Delmasovi – u nezávislých republikánů i Gaullistů, avšak velice populární přes 60%
1972 – v NS – hlasování o důvěře vládě Delmase
pro 368 x ne 96 hlasů
nakonec vláda padá 7/1972

nový premiér -  PIERRE MESSMER – bez ambicí – loutka G.P. – prezident tak převzal přímou kontrolu nad vládou!!!

LEVICE K + S
K schvalovali intervenci vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR
K – nové vedení – GEORGE MARCHAIS – nový kurz – moderní přátelský předseda strany – suverenní v TV vystoupeních

S – usilují od 60. let o integraci – brzda – a tou je GUY MOLLET (20 LET V ČELE STRANY) – právě jeho styl brzdil integraci strany do státní sféry
1969 – sdružení socialistické kluby – A. SAVARU
1971 – k S skupina v čele s F. Mitterandem – který se stává záhy předsedou Socialistů a hlavní postavou levice
1972 – dohoda s K o společném postupu (program s nim půjdou do boje proti PRAVICI) – v něm požadavek o zrušení čl. 16 (o výjimečných pravomocích prezidenta ve výjimečné situaci) + dále růst mezd, sociálních dávek, snížení pracovní doby

Komunisté se zřekli revoluční změny režimu ve prospěch parlamentní politiky, dále se zavázali, že budou akceptovat Francii v NATO a ES

Volby 1973
	gaullisté (5/1968 přejmenovaní na Sdružení obrany republiky)
- získali 183 křesel

Socialisté – 102 křesel
Komunisté – 73 křesel
Nezávislí republikáni (D´Estaigne) – 55 křesel
střed – 32 křesel
střed – 32 křesel


George Pompidou – onemocněl zvláštní formou leukémie = umírá 2.4.1974 – jako prezident byl neskutečně OBLÍBENÝ VE VEŘEJNOSTI – byl jedním z nich z lidu(oproti Ch.de Gaullovi – jehož kult byl téměř uctíván a byl brán jako někdo nad nimi, nad obyčejnými smrtelníky)

										11.11.04

vláda – dělba mezi prezidenta a premiéra
- Ch. de Gaulle – neudržel koloniální panství ani Alžírsko díky studentskému a sociálnímu hnutí, což se stalo mu osudným …

1974 – předčasné prezidentské volby (silný vliv TV)
levice – Francois Mitterand (předseda S od 1971)
(spory S a K – nevole SSSR vůči fr. K za změnu kurzu)
K – do voleb bez vlastního kandidáta

Pravice – Gaullisté – JACQUES CHABAN DELMAS
                    - Valery Giscard D´Estaigne (politický partner G. Pompidoua, za Ch. de. Gaulla ministr financí), stál v čele Nezávislých republikánů.
	zvrat v kampani – Apel 43 – Gaullisté s Jacquesem Chiracem (George Pompidou jej přivedl do vrcholné politiky) s cílem podrazit nohy Delmasovi (u většiny Gaullistů příliš neoblíben)

podpora spíš V. Giscarda D´Estaigneho – menší zlo pro Gaullisty nez J. Chaban Delmas.

Střed – bez kandidáta
Vytváří se BIPOLÁRNÍ SYSTÉM – levice vs. pravice
Aktivita studentských vůdců – Alain Krivin, Jean Marie L´Pin

1.KOLO
Francois Mittenrad – 43 %
V.G. D´Estaigne    - 32 %
J. Chaban Delmas   - 15 %
(volili jej nejstarší Gaullisté jako M. Debre – tzv. baroni Gaullismu)

2. kolo
V. G. D´Estaigne – 50,8 %  vs. F. Mitterand = 49,2 %
	Giscard exceloval v TV diskusích – viz 10.5.1974 Giscard =   „F.M. nemá monopol na srdce“ – F.M. řešil sociální otázky a solidaritu, Giscard zdůrazňoval, že nejen Mitterandova USDR má cit pro sociální politiku a solidaritu. Giscarda podpořil i Jacques Chirac, J.Ch.Delmase i J.M. L´Pin

O výsledku rozhodly hlasy 400 000 voličů z 26 mil. – dále volební účast (pro F.M – 2/3 dělníků, pro V.G. 2/3 zemědělců) 


VALERY GISCARD D´ESTAIGNE (1926)
z bohaté rodiny, jeho největší problém – NIKDY NETRPĚL…
1962 si ho Gaulle vytáhl jako ministra financí
od 1967 odstaven od vlády, buduje vlastní politickou pozici s cílem odlišit se „GAULLISMU“, úsilí být více liberální a proevropský
obyčejným Francouzům asi nejvíce z dosavadních prezidentů VZDÁLENÝ = „KRÁLEM“
Gaulle o něm:“Jeho problémem je LID!“ – BONAPARTISMUS
Důraz na nezávislou diplomacii (i k USA), modernizace průmyslu a silný frank + liberalizace ekonomického života (decrispation - uvolnění), VYTVOŘENÍ SILNÉHO STŘEDU na pol. scéně. =  na něm integrovat a budovat celou Francii
Poslem NOVÉ ÉRY – razí „nový americký styl“
INSTITUT „VEČEŘE S OBYČEJNÝMI FRANCOUZI“ (Obyčejní Francouzi mohli zvát svého prezidenta na večere)
Prezidentský protokol se proměňuje více do ceremoniality

Premiér – JACQUES CHIRAC (vzájemný obdiv s prezidentem) – vitální, „americké chování“, dravý a divoký premiér

Šéfem exekutivy však zůstává „prezident V. Giscard D´Estaigne
Ve vládě i SIMONE VEIL – ministryně zdravotnictví (1. žena ve vládě od 1958) – SYMBOL ROVNOPRÁVNOSTI – bystrá politička – tvrdošíjná, vášnivě svobodomyslná – odvaha do reforem, do kterých se nikomu nechce – vězenství, zdravotnictví, zákon o legalizaci potratů, ochrana lidí žijících na pokraji společnosti.

V.Giscard D´Estaigne – reformy liberální
	snížení plnoletosti z 21 na 18 let (spekulace z voleb, prý tím získal četné hlasy a tím si pomohl, situace ve světě – VB 1969, SRN 1970, USA 1971)

legalizace potratů – spory + vášně (Liga na práva žen aj. Manifest 343) – zákon o antikoncepci „NEUWIRTH“ x bisku z Martin – debata z NS trvala 4 dny a přenášená TV (Veilová se i rozbrečela – body u diváků), veřejné mínění z 65% pro, NS 285 pro (jen 95 z vlády) 185 proti – nakonec potrat povolen – ženám v tísni (o stavu tísně rozhoduje žena sama!!!), pak do 10 týdnu po početí, zákaz pro cizince, zákon přijat na zkušební dobu na 5 let
zákon o rozvodech – ne tak veřejně propírán
reforma audiovizuálních médií (TV + ROZHLAS – dosud tvrdý dohled) – cíl uchránit před politickým vlivem, změnit způsob financování, reforma ORTF = 7 společností – 4 programové (3 TV + 1 rozhlas), 3 servisní – technické, výzkum, produkční pro realizaci pořadů, rozpočet měla ORTF cca 25 mld FF se 60 tisíci zaměstanci
reforma vzdělávacího systému – rostl počet studentů  - vření na univerzitách – školství postavit – ROVNOSTI ŠANCÍ x kritika opozice, dělení studentstva na více a méně nadané


VALÉRY GISCARD D´ESTAIGNE BYL DOBRÝ PREZIDENTEM VE ŠPATNÉM OBDOBÍ – růst kriminality, drog, násilí, těžké dohody v rámci tripartity – vláda, odbory, zaměstnavatelé = Francie v „blbé náladě“ = znevážení morálky
	2. polovina 70. let – hospodářská krize v ZE

kulturně-ekonomický šok – Izraelsko-Arabská válka 1973 = zvýšení ropy 3-4x
příčiny i jiné – inflační tlaky (odborů i veřejnosti na zvýšení mzdy, zvýšení nákladů na zbrojení a zvýšení veřejných výdajů) 1974 – nejvyšší inflace 15-20 %.
Platební bilance –30 mil.FF (vývoz – dovoz)
Styl – STOP AND GO – Chirac + FOURCADE

Plán FOURCADE – zvýšil daň z příjmu, zastavena krize, ale VZRŮST NEZAMĚSTNANOSTI (mladé lidi do 25 let) = sociální konflikty

	Francouzi se cítí vládou zraněni, častější konflikty mezi prezidentem GISCARDEM a premiérem J. CHIRACEM – ohniska sporů např. ÚSTAVA – nevyjasněný poměr moci mezi prezidentem a premiérem

V.Giscard oslabuje Gaullisty ve prospěch své strany, napětí 1976 = J. Chirac podává (1. dobrovolnou) demisi


Nový premiér – RAIMOND BARRE (tak jako si Gaulle vytáhl G. Pompidoua, tak Giscard si vybral Barrea) 
	neznámý, dle V.Giscarda – nejlepší ekonom, profesor ekonomie,            
navíc bez ambicí i těch politických (V.Giscard to vítal)

Giscard se tak mohl věnovat zahraniční politice, Barre měl podíl na ekonomické a politické podpoře zemí Zaire, Čad, Mauretánie – podpora tamějších ekonomik
Boj proti inflaci – stabilizace franku (zablokoval ceny na 3 měsíce + zamezil růstu mezd) + rozpočtová ROVNOVÁHA + půjčky malým a středním podnikům x vlna nevole (dotklo se to všech lidí) = útoky F. Mitteranda i J. Chiraca
	Zastavil INFLACI + EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA ale NEZAMĚSTNANOST TRVÁ!!!


POLITICKÁ SITUACE
1978 – PARLAMENTNÍ VOLBY
předehra 1977 – volby – pařížský starosta
kandidáti – J. CHIRAC vs. MICHEL D´ORNANO
CHIRAC – dlouho byl pařížským starostem

Gaullisté – novou tvář jim vtiskává právě JACQUES CHIRAC – změna názvu Gaullistů = RPR = Sdružení pro republiku + změna stanov a programu – DŮRAZ 
STÁTNÍ AUTORITU
NÁRODNÍ PRESTIŽ
SOCIÁLNÍ POKROK

VALÉRY GISCARD D´ESTAIGNE – úsilí o vznik vlastní prezidentské strany ve středu politického spektra = UDF – Unie pro demokracii francouzskou
kniha (1.) od fr. prezidenta – Francouzská demokracie
idea = věřil ve střední vrstvy (kolem nich sjednocení Francie) = politika = výraz sociální a ekonomické situace ve společnosti = marxistický náhled
pro Gaullisty politika = BOJ a Giscardova představa o politice = vyrovnávání protikladů – umění anestézie (uklidnění společnosti) = totožný styl jako J. Chaban Delmase

K – se S od 1971 smlouva, z nichž těžili hlavně právě S = u K stagnace = vypověděli smlouvu r. 1977

1978 = PARLAMENTNÍ VOLBY
1.RPR (Gaullisté) – 154 křesel
2. UDF – 137 křesel – v čele Simone Veil
3. S – 114
4. K - 86

Velké V.Giscardovo VÍTĚZSTVÍ
1979 – UDF vyhrála volby do EP (porážka RPR, byli až 3.,2. K)

úspěch = další reformy V. Giscarda D´Estaigna
premiér – Barre 
– liberální obrat v ekonomice pokračuje, ovlivnil a omezil státní intervencionalismus, avšak liberalizace opatrná, nenarušit stabilitu – nutné hlídat ceny + posílit konkurenceschopnost mezi podniky (viz ropné krize – 1. 1973-74, 2. – 1979)
	stabilita FF – ES – přísná finanční politika, ale ve F prudký růst NEZAMĚSTNANOSTI = pokles obliby prezidenta z 57 na 26 %, média proti V. Giscardovi

hosp. růst = energetika, letectví (2. ve výrobě po USA), telekomunikace, informatika, telefonizace F (do každé rodiny 1 telefon)

1981 – prezidentské volby – přelomové
předehra – 1980 – „COLUCHE“ – (KOLIŠ) – Fr. komik (Křidýlko nebo stehýnko) – úmysl – kandidovat na prezidenta (průzkumy mu dávaly dokonce 10-12% preference – podpora Nicoudových Poujadistů + extrémní levice + časopis Charlie Hebdo + někteří intelektuálové – po té, co vstoupili do kampaně silní politici, vytratil se …

LEVICE
K – GEORGES MARCHAIS
S – 1. Michel ROCARD (51 LET), pokud nebude kandidovat F.M. (2x prohrál – 1965, 1974), předseda S – LIONEL JOSPIN ZA F.M.

PRAVICE 
GAULLISTÉ = VALÉRY GISCARD D´ESTAIGNE
RPR – jako 1. Michel DEBREE
      jako 2. JACQUES CHIRAC – starosta Paříže, nakonec získal 
      rozhodující podporu uvnitř RPR – „Reagan po francouzsku“ 

1. KOLO
28 % - V. GISCARD D´ESTAIGNE
26 % - FRANCOIS MITTERAND
18 % - J. CHIRAC
15 % - G. MARCHAIS (obrovská prohra..)

2. kolo
51,75 % FRANCOIS MITTERAND
48,24 % VALÉRY GISCARD D´ESTAIGNE

posun od 1974 – ve 2. kole – podpora K – 92 % pro F.M + ekologové + Gaullisté – (1974 pouze 11 %, nyní 18 %)

F.M – muži, zaměstnanci + mladí lidé,  V.Giscard - ženy
= vítězství odporu proti stávajícímu režimu, než-li  nějakého lepšího politického systému.

Le Monde: „F.M. vítězství vytrvalosti
2. polovina 70. let  = strukturální sociální přeměna – transformace společnosti – zbytnění z řad zaměstnanců ze střední třídy
	mladá generace z „baby boomu“ z 60. let

sekularizace společnosti – liberalizace mravů – ve prospěch levice
ve F – krystalizace bipolárního systému – levice vs. pravice (viz USA)

F. Mitterand rozpustil NS (6/1981) – parlamentní volby – S opora pro něj
	obrovské vítězství

288 křesel pro S = ze 490 – drtivá výhra levice
pravice – 157 (UDF, RPR)
K – 44

Premiér – PIERRE MAUROY
VLÁDA
Gaston Defferre – ministr vnitra
Jacques Delors – ministr ekonomiky a financí (dál politik ES)
Robert Barint – ministr spravedlnosti
Laurent Fabius – budoucí premiér, blízký F.M. spolupracovník

F.M. povolal do vlády 4 KOMUNISTY (prvně ve vládě od 1947)- resorty jako – doprava – zdravotnictví aj.).
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SEMINÁŘ NA AV – VIDEO – ŽIVOTOPIS F. MITTERANDA

MAURICE THOREZ – v čele K – do r. 1964



PREZIDENTSKÉ VOLBY – PŘEHLED

1947 – VICENT AURIOL
1954 – RENÉ COTY
1958 – CHARLES DE GAULLE
1965 – CHARLES DE GAULLE
1969 – GEORGE POMPIDOU
1974 – VALÉRY GISCARD D´ESTAIGNE
1981 – FRANCOIS MITTERAND (1916-1996)
1988 – FRANCOIS MITTERAND
1995 – JACQUES CHIRAC
2002 – JACQUES CHIRAC



Francois Mitterand během 2.SV byl registrován 3 roky u Ohňových křížů (nacionalisté, radikální)
	10/1959 – fiktivní atentát u Observatoře – zinscenoval F.M. sám na sebe = politická vražda = návrat až v prezidentských volbách 1965 (comeback)
	F.M. od 1971 v předsedou Socialistů – úsilí sjednotit levici = 1972 vzniká společný program s Komunisty


ÚSTAVA V. republiky – autor – MICHEL DEBRÉ 



DŮSLEDKY ZVOLENÍ							2.12.04
1.
Vítězství F.M. a S = vzbuzují očekávání – ZMĚN, VELKÉ NADĚJE A OČEKÁVÁNÍ – objevují se vývojové paralely s VFR – Paul Quilés = muž číslo 2 u S po Lionelu Jospinovi
- viz Robespierre – „Otázka času, které hlavy začnou padat a jak brzo…“
2.
F.M. považuje své vítězství jako konečné dovršení VFR a de facto její UKONČENÍ (vítězství nemajetných, duchých, neprivilegovaných nad bohatými a privilegovanými…
3.
F.M. SNIL O VELKÉ PŘEMĚNĚ FRANCIE Z KAPITALISTICKÉ NA SOCIALISTICKOU – měl velikou zálibu v ceremoniích = 10.5.1982 – oslavy přemrštěné, ba až nevkusné, pietní akce na Panteonu – JEAN JORES (S – z přelomu 19./20.St, JEAN MOULIN = největší figura odboje 2.SV.)
4.
F.M. – se rozhodl pro razantní personální obměnu v oblastech = státní správa, univerzity, audiovizuální média + očista veřejného života
5.
F.M. se sám etabloval (profiloval) jako republikánsko-demokratický monarcha
1. premiér F.M. = PIERRE MAUROY = F.M. si jej vybral (zvolil) = spojený se stranou SFIO (Francouzská sekce dělnické interacionály) = pochází ze severu F (= bohatší část F) = vzešel z dělnického hnutí a prostředí + velice vzdělaný (absolvoval prestižní fr. VŠ)
- prezident F.M. tlumil a otupoval operační rádius svého premiéra…

sídlo vlády = MATIGNONSKÝ PALÁC
prezident – ELYSSEJSKÝ PALÁC – v čele prezidentské kanceláře = PIERRE BÉRÉQOVOY

ZMĚNY + REFORMY
1. EKONOMIKA
“la la relans“ = obnova + oživení
prostřednictvím růstu spotřeby – úsilí o zmohutnění kupní síly fr. obyvatel = Jak? – růstem mezd, starobního minima, veřejnými pracemi (infrastruktura)
ROZPOČET = ve schodku (deficitu) = nejdříve – 20 = 51 = 81 mld. FF x J. Delors = ministr hospodářství a financí = leč F.M. ani premiér Mauroy na jeho rady neberou zřetel…

„la nationasion“ = ZNÁRODNĚNÍ
F se vydala proti trendu tehdejší doby (x VB privatizace za M. Tatcharová) = masivní znárodňování, kapitál jen v rukou určitých silných jednotlivců či skupin (konglomeráty) = mající silnou moc = stát je chce OVLÁDAT = proto F.M. slibuje PLNOU ZAMĚSTNANOST + RYCHLEJŠÍ TEMPO ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ = jež NASTARTUJÍ FRANCOUZSKOU EKONOMIKU

Proti populismu F.M. uvnitř S 
MICHELLE ROCARD
JACQUES DELORS
Oba proti vizi masivního znárodňování… když už tak jen s 51% podílem v podnicích, ale F.M. zastánce absolutního vlastnění podniku státem (100%) = tedy v plné míře a natrvalo…
- hlavně se jednalo o 9 průmyslových skupin
	7 jich bylo vlastněno ze 100 % státem

2 z nich z 51 % (představy Rocarda a Delorse)
- bankovní sektor – znárodněno 36 bank
- hutní průmysl – produkce hliníku
- chemický průmysl = polovina sklářského průmyslu, el. energie,

= celá znárodňovací akce stála 43 mld. FF
	pracovní týden zkrácen z 40h na 35 hodin 
60 let = odchod do důchodu

posílení práv zaměstnanců vůči zaměstnavatelům
DECENTRALIZACE STÁTNÍHO ÚSTROJÍ STÁTU = proti duchu VFR (VFR – centralizace, byrokratizace – jak o tom píše Ch. Toqueville) = min. vnitra = GASTON DEFFERE = to on prováděl tu reformu (byl starostal Marseille = 3. největší město Francie) = podstata decentralizační reformy = pravomoc dát do rukou zvoleným místním zastupitelům namísto státem dosazeným prefektům x OPOZICE, protože to chtěli stáhnout i na samotnou PAŘÍŽ (kde vládl J. Chirac), jež měla být rozdělena do 20 obvodů, tím by se starosta stal víceméně SYMBOLICKOU POSTAVOU, vztaženo na města LYON A MARSEILLE = zákon PLM = ústupek opozici, přijat 1982
Bytová politika – předpoklad 450 000 bytů/rok – realita 1982 – 350 000) = poměry mezi nájemcem a nájemníkem ve prospěch nájemníků
	ROBERT BADINTER = - ministr spravedlnosti – F.M. přítel, = zastánce zrušení trestu smrti (F byla poslední zemí ZE, kde ještě platil) avšak veřejné mínění ze 60 % bylo pro zachování trestu smrti (i J. Chirac)
	Školství – ministr ALAIN SAVARY (konkurent o post předsedy S v letech 1969-71 F.M.) – tendence k laicizaci školství + zákon Savary = zestátnění = odpor veřejnosti, existovalo upadající státní školství, jakous takous úroveň mělo mnoho soukromých škol provozovaných církví = úsilí o zestátní


1982 – hospodářská recese = schodek obchodní bilance, pokles FF, 
       roste nezaměstnanost, obliba F.M. jako prezidenta 
       klesla ze 71 na 42 procentních bodů
- tlak EHS na stabilizaci hospodářství a měny 

1982 – municipální volby, 1984 – volby do EP – obojí vyhrála pravice – UDR (D´Estaigne) a RPR (Gaullisté)

ÚSPORNÁ OPATŘENÍ SOCIALISTŮ
	velké změny ve vládě = posílení Delorsovy pozice

devalvace Franku
omezení státních výdajů 
(poslední dva body krajně v rozporu s programem a politikou S – F.M. byl pro)

tlak EHS se stupňuje = padl PIERRE MAUROY (začínal v úřadě jako dosud nejvíce oblíbený premiér a končil jako nejméně oblíbený)
KANDIDÁTI NA POST PREMIÉRA
	J. DELORS – ale on se stává komisařem EK

P. BÉRÉQOVOY
LAVRENT FABIUS – člověk F.M.

Proč? – nová mladá (38 let v r. 1984) tvář mezi S,
Jinak žádné razantní změny ve vládě – bez komunistů

L. FABIUS – HESLA – MODERNIZACE + SJEDNOCENÍ
Tendence oddělit vládu jako úřad od Socialistické strany
	1984-85 = NEOLIBERALISMUS (L.P.= styl jako Reagan v USA)

J.Chirac = fr. Reagan (x dnešní postoje a vztahy J.CH. vůči USA…)

P. Béréqovoy – ministr ekonomiky a financí
(Nejsilnější měnou v Evropě – západoněmecká marka)
	protiinflační politika (cca 3%)

odstranil schodek obchodní bilance (dovoz – vývoz)
	leč přetrvává a spíše ROSTE NEZAMĚSTNANOST…


F.M. vytrvale i přes stav ekonomiky a hospodářství PROSAZOVAL TRADIČNÍ VIZI SOCIALISMU

-L.F. – řešil otázku školství – „la chévénement“ = vznikl nový školský zákon – vesměs zakotvoval v sobě tradiční školní metody

efekt FABIUS = rozčarování, rozpaky = klesá obliba – jak vlády tak samotných S – umocněné vnitřními rozpory S – předseda = L.P vs. L.Jospin – dvě silné osobnosti, střet o to, kdo povede S do parlamentních voleb
Lavrent FABIUS = PROGRAM – neoliberalismus, úspory
Lionel JOSPIN – tradiční socialistický program
- oba dva se podíleli na volební kampani na úkor její přehlednosti a jasnosti, mísily se v ní různorodé prvky, nakonec předvolební kampaň spíše byla výhodnější pro L.J.

aféra GREENPEACE – LÉTO 1985
v Tichomoří, poblíž Nového Zélandu, zlikvidována loď RAINBOW WARIOR – díky podezření fr. tajných služeb, že monitoruje fr. jaderné výbuchy – 1. útok výstražný, při 2. přišel o život fotograf – novinář
	fr. vláda – označila akci za TERORISTICKOU, LE MONDE za měsíc přišel se zjišťěním, že šlo o předem připravenou akci fr. tajných služeb, k níž musel dát souhlas i samotný F.M.

F.M. dva měsíce se snažil krýt přítele v úřadu ministra obrany – CHARLESA HERNU – v důsledku aféry = demise (??)

Před volbami 1986 – S změnily volební systém
	většinový dvoukolový ZMĚNĚN na poměrný jednokolový = proč? Strach a obavy z výhry opozice (UDR – Giscard D´Estaigne + RPR - gaulisté)

zvýšen počet mandátu v NS – z 490 na 577, senát - 331 x M. Rocard – podal demisi z postu ministra zahraničí

téma voleb
	sílicí nacionalistická fronta – JEAN MARIA L´PIN = populistické hnutí – získává 1. úspěchy (starší populisté – PUJADISTÉ, PAK NICOUD) i v průmyslových a větších městech (tradiční bašty S) = protest vyspělé urbanizované Francie proti imigraci (1968 – podíl Evropanů mezi imigranty – 72%, 1975 – 61%, 1982 – 48% ve prospěch přistěhovalců hlavně ze Severní Afriky, celkem 43 % všech imigrantů přicházelo z Afriky

rostoucí kriminality, zejména ta drobná
terorismus (Baskové, Korsičané, Arabové)
blížilo se SPOLUŽITÍ (čeká se vítězství pravice = vláda vs. levicový prezident = koabitace – J.Chirac do ní půjde..

VOLBY 1986
1. PRAVICE (UDR + RPR) – 288 mandátů – 44,6%
2. S – 250 křesel
3. K - 35
4. Národní fronta J.-M. L´Pin - 35

Očekávalo se, že premiérem se stane smířlivý – J. CHABAN DELMAS, ALE F.M. se rozhodl ale J. CHIRACA, F.M. si drží kontrolu nad silovými ministerstvy ZAHRANIČÍ A OBRANY, MUŽ č.2 – ministr financí a ekonomiky – EDUARD BALLADUR – G. POMPIDOU ho přivedl do vysoké politiky – stal se SKUTEČNÝM „PREMIÉREM“ (protože F.M. se J.Chiracem věčně „kočkovali“ a vzájemně se masírovali při společných vystoupeních – tiskovky atd.)
Další členové vlády:
ALAIN JUPPÉ – ministr financí
CHARLES PASCUA – ministr vnitra

Co se týká personálního zemětřesení a „odvety“ Socialistům, nekonala se…
ZMĚNY PRAVICE:
	zrušen zákon o změně volebního systému z před 1986 – návrat k VĚTŠINOVÉMU DVOUKOLOVÉMU VOLEBNÍMU SYSTÉMU
MOHUTNÁ PRIVATIZACE – ale krach Wallstreetu v NY = ústup od privatizační vlny

Omezení imigrace (především z Afriky, i jako celku)
Zákon o národnosti

JACQUES CHIRAC aktivnější než samotný F.M.
	v letech 1986-88 kdy byl premiérem – striktní politika vůči imigrantům + hospodářská politika v duchu neoliberalismu = Francouzi se vrací k F.M.

glosa k blížícím se prezidentských volbám 1988, z titulků novin = „… Proč se J. Chirac kandidovat, když už v podstatě prezidentem JE….)

1988 = ROK DVOJÍCH VOLEB

1. PREZIDENTSKÉ
kandidáti – F.M. vs. J.Chirac, pak K – Andre, NF – J-M.L´PIN
„F.M. neváhal jako politik, ale jako člověk…“ (F.M. 1916-1996)
(BALLADUR – „Nezbytné – fůze pravice – UDR + RPR)
1. kolo
F.M. = 34 %
J.CH. = 20 %
R.BARRE = 16,5 % (1968-71)
J.-M.L´Pin – 14 %

2. kolo
F.M. – 54 %
J.CH. – 46 %

Prezident po zvolení využil pravomoce, jež mu dávala ústava V. republiky a rozpustil NS a vypsal nové volby..- opět většinový volební systém

2. PARLAMENTNÍ VOLBY
S – 262 mandátů – většina relativní nikoli absolutní
Sjednocená pravice (viz Balladur – UDR+RPR) – 252 křesel
K – 27 mandátů
NF (L´Pin) – 1 (=efekt většinového systému – ELIMINACE EXTRÉMISMU)

FRANCOIS MITTERAND (1916-8.1.1996)
měl nejblíže ze svých předchůdců ke kultuře – štědrá kulturní politika pod křídly ministra kultury – Jack Lang
neobyčejně vzdělaný – miloval od malička literaturu – vášnivý čtenář (Hugo, Baudelaire) 
	VELKÝ STAVITEL – největší stopy v PAŘÍŽI (výtky kritiků, i G. Pompidou „stavěl“)

Stavby spjaté s F.M.
rekonstrukce LOUVRE = Prosklená PYRAMIDA na nádvoří („jehlan“)
centrum v De Faus – Grand Arc (Velký oblouk)
nová FRANCOUZSKÁ NÁRODNÍ KNIHOVNA
prostor dřívější BASTILY = velká opera = OPERA BASTILLA

= jednoduché geometrické rozměry = OBROVSKÉ NÁKLADY

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK zpracoval: Daniel Šimek

