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Francie za Napoleona a za restaurace
	Napoleon:
	Osmnáctého brumairu se uskutečnil ve Francii Napoleonský převrat. Mezi lidem vládla únava z Direktoria, místo něho byli do čela státu posazeni tři konzulové. Jednalo se o legální parlamentní převrat, Napoleon nechtěl použít bajonety. Nesnažil se vládnout jako generál a nechtěl lidi vyvádět z relativního klidu a politické apatie. Po pěti bouřlivých letech bylo třeba dát zemi do pořádku. Záhy byla vytvořena funkce prvního konzula pro Napoleona. Ten se snažil o francouzskou jednotu. Byla vytvořena ústava, jež se stala ve chvíli intronizace 1. konzula diktátorskou, plebiscitem však byla schválena. Národu šlo hlavně o vnitřní mír. Konzulové prohlásili revoluci za ukončenou a Napoleon se stal zosobněním Francie, stal se „politickým programem, vládou i ústavou“. Nechal cenzurovat noviny (od roku 1800 zastaveno 60 z 73 pařížských časopisů, nesměly být publikovány články „odporující sociální smlouvě, suverenitě lidu a slávě armády), zavedl despotický centralismus veřejné správy, v Paříži nastolil policejní režim. Ale lid byl spokojen, protože zavládl klid a pořádek, až později se objevilo nebezpečí nekontrolované silné moci. Bonapartismus se stal režimem osobní moci jako směs monarchické tradice a předstírání demokracie, od roku 1804 se pokládal Napoleon za Karla Velikého.
	Sám Napoleon se přestěhoval do královského paláce v Tuileriích a byl přesvědčen o tom, že republika není potřeba, protože Francouzi mají raději slávu než svobodu, volební právo tak postupně bylo zbaveno svého obsahu, fungoval několikastupňový systém. Přesto se snažil udržovat zdání revoluce, nestrpěl ale frakcionismus. Lid očekával i zahraniční mír, on též, aby mohl pacifikovat zemi, válka by ho mohla svrhnout. Ten mu však nedopřály Anglie s Rakouskem, po jejich porážce se ale stal francouzským idolem. Počátek konzulátu tak je považován za jeden ze zlatých věků Francie. Napoleon musel usmířit katolíky a revolucionáře, musel udržet revoluční principy a vzít na vědomí sociální změny, nepřál si návrat krále z exilu a potlačoval royalisty. Výrazně narostla Napoleonovi důvěra roku 1801, kdy mu byl přiřknut doživotní konzulát
	Pro stabilizaci země Napoleon sám předsedal komisím, které vytvářely nový jednotný občanský zákoník, který se stal za hranicemi vzorem, provedl reformu Státní banky, založil obchodní komory, zorganizoval školství pro výcvik armády a spousta novostí nesla pečeť jeho jasného geometrického ducha.
	Oporou jeho režimu se stalo rolnictvo, protože dostalo garantovanou půdu, mohlo ji volně skupovat, zvýšily se platy, mohla vzrůst spotřeba masa a tím životní úroveň. Daně však zůstávaly nadále vysoké.
	Musel také zasahovat proti jakobínům, republikánům a royalistům, kteří usilovali o atentát. Napoleon raději nechal pro výstrahu zavraždit vévodu z Enghienu, čímž zastrašil royalisty, ujistil senát, že nepřišel s kontrarevolucí, a tamější bývalí členové Konventu mu přiřkli titul císaře roku 1804.
	Když prohrál 1813 u Lipska, navštívila ho delegace maršálů, kteří ho prosili, aby abdikoval ve prospěch Bourbonů (Napoleon si byl vědom, že Bourboni jsou v otázce následnictví i v otázce mezinárodní politiky jediným řešením). Ustoupil tedy ve prospěch Ludvíka XVIII., ale staří revolucionáři a královrahové si dali podmínku, že nebudou perzekuováni. Francouzský lid se rychle obrátil ke králi a na Napoleona zapomněl, Francii šéfoval Talleyrand, v Paříži podepsal s Alexandrem příměří a Francie byla vrácena do hranic z roku 1790.
	Talleyrand uznával legitimitu, ale odmítal absolutismus a vládu z Boží milosti. Ve francouzské společnosti už byly příliš usazeny různé svobody, než aby je král mohl zrušit. Ten chtěl alespoň oktrojovat ústavu, necítil se být povolán národem, vydal pro něj alespoň chartu 1814. To se však nelíbilo royalistům, důstojníkům a nejhorší byli emigranti, v podstatě kontrarevolucionáři.
	Když se Napoleon vracel 1815 z Elby, lidé se k němu postupně přidávali, do Paříže přitáhl s malou armádou a do června měl asi 500 000 mužů. Po Waterloo volala po jeho abdikaci celá Francie.
	Za napoleonského období byly potvrzeny zisky revoluce – občanská rovnost, oddělení církve od státu, laicizace školství. V této době dláždily cestu vzhůru práce, schopnosti a odvaha, nikoli původ, chyběla však svoboda, to pak lid Napoleonovi vyčítal. Byla provedena důsledná centralizace státní správy – vznik departmentů (prefekti), okresů (podprefekti) a obcí (starostové). Úředníci byli jmenováni z centra, zreformován byl berní systém (pouze 6 000 úředníků místo 200 000), zvýšil příjmy státu, zreformoval soudnictví. Naopak trpělo umění a literatura jako v každém despotismu (formalismus). Zavedl povinné odvody do armády.
	Napoleonské období znamenalo mírný populační růst a výrazný růst sňatečnosti:
	1770-84…………85 sňatků/10 000 obyv……………390 novorozenců/10 000 obyv.
	1806-10……….………157/10 000…………………………………320/10 000
	Docházelo totiž k vyšší kontrole porodnosti ve všech společenských vrstvách, byl to odraz sociální, duchovní a politické situace, nové právní předpisy umožňovaly rozvod, rušily adventní a postní přikázání, klesal vliv kněží na morálku. Přírůstek obyv. byl cca 5% ročně – důsledek zlepšení lékařské péče (1815 měla Francie přes 30 mil. obyv.), kvalitnější stravy a celkového zlepšení životní úrovně, válka na toto neměla vliv.
	Státní autorita se silně projevovala v rodině, byl kladen důraz na otcovskou a manželskou moc. To se projevilo zhoršeným postavením ženy oproti 18. století. To usilovalo o její emancipaci, kdežto řečeno ideologií revoluce, ženy jsou pouze stroje na plození dětí, nejsou rovny mužům a jsou chabého rozumu, mají vládnout raději jehlou než jazykem.
	Napoleonova finanční politika spočívala v reformě daní – snížil pozemkovou daň a zavedl různé nepřímé daně, centralizoval jejich vybírání. Snažil se stabilizovat veřejné finance, přičemž vycházel z nutnosti státní intervence, nezpochybňoval však základní principy liberalismu. Zčásti také provozoval politiku státního ochranářství – součást souboje s VB na hospodářském poli. Jistý úpadek hospodářství byl zaviněn téměř zrušením námořního obchodu, VB ho znemožňovala a Napoleon mu nerozuměl.
	Restaurace:
	Byla způsobena hlavně únavou z války a spojeneckou diplomacií. Císařova definitivní porážka znamenala, že všichni byli opět připraveni volat: „Ať žije král!“, pokud však bude uznáno jejich vydobyté postavení. Vládu sestavil Talleyrand za podpory Rakouska a Anglie. Ludvík XVIII. byl vnímavý, realistický král, sice byl přesvědčen o svém postavení, ale ukázal vůli nastolit liberální vládu. Neplechu však páchal návrat ultraroyalistických emigrantů. Ti trčeli o 25 let zpět, chtěli Francii před rokem 1789, toužili po pomstě, v jejich čele stál králův bratr hrabě z Artois (Karel X.). Především na jihu vládl „bílý teror“, byla prohlubována krvavá propast revoluce.
	Intrikami byl z vlády vystrnaděn Talleyrand, když předtím pronásledoval své bývalé přátele, na jeho místo se dostal vévoda Richelieu, emigrant a Alexandrův spojenec.
	Voličstvo tvořila v roce 1815 aristokracie a bohatí měšťané (100 000), ti vyslali do Paříže shromáždění složené z emigrantů – lid tak měl zapomenout na revoluci a císařství, Ludvíkovi se zdála sněmovna příliš kontrarevoluční a nazval ji „sněmovnou k pohledání“ (350 ze 400 byli ultraroyalisté) – skutečná reakce. Situace tak nebyla zrovna vhodná ke konsolidaci země, Ludvík chtěl vládnout v tradicích Jindřicha IV., ale byl už příliš starý, naštěstí se opíral o umírněné, schopné royalisty, kteří nespojovali restauraci s reakcí. Vláda však byla nanejvýš obtížná, důstojníci a vlastenci želeli císaře, lid a buržoazie lpěli na sociální rovnosti a trikolóře. 1816 Ludvík dokonce rozpustil sněmovnu.
	1820 byl zavražděn vévoda z Berry, králův synovec a naděje ultraroylalistů. Díky tomu se právě oni dostali k moci – vydávali restriktivní zákony, byl to nástup reakce, proti králi útočil i hrabě z Artois. Bylo třeba dát moc do rukou extremistů, liberálové byli perzekuováni, Francii opět vládl bílý prapor, který „uchránil“ i Španělsko 1823, roku 1824 ustavena opět royalistická sněmovna, schválila si své funkční období na sedm let.
	Roku 1824 se stal králem hrabě z Artois, věrný emigrant a poslušný katolík v zemi dokonce působily oficiálně nepovolení jezuité neboli Tovaryšstvo Ježíšovo), některými návrhy šokoval i ultraroyalisty. Byl umlčen tisk, emigrantům byly přiznány obrovské renty (celkem asi 660 mil. franků) – proti byli i royalisté, ministři byli 1828 vypískáni. Karel X. se sice snažil udělat na oko nějaké liberální návrhy, ale jeho vláda spěla k zániku. Ve skutečnosti se snažil obnovit starý režim, proti sála jednomyslná opozice. Snažil se zničit chartu Ludvíka XVIII. V březnu 1830 poslala sněmovna králi list s obavami národa, načež ji Karel rozpustil. V nových volbách zvítězili liberálové. Král vydával dekrety (charta umožňovala, ale jeho protiústavní) zakazující svobodu tisku, rušil sněmovnu, měnil volební řád. Toto byla sebevražda monarchie. V Paříži se rozhořely půtky, král zasáhl, na ulicích vyrostly barikády. I když král dekrety odvolal, režim byl odmítnut a na trůn se dostal Ludvík Filip, který přijal chartu.
	Oporou režimu byla pozemková aristokracie a církev, klérus tvrdě usiloval o obnovení svého postavení před rokem 1789, měla přijít nová vlna zbožnosti. Aristokracie si od revoluce dokázala udržet své postavení a emigranti získávali významné prebendy ve státní službě.
	V letech 1816-17 Francii zasáhla hospodářská krize, poklesly ceny potravinářských výrobků, nestačil ani celní protekcionismus.
	V roce 1820 se spojili stoupenci císaře, část liberálů a s bývalými republikány chtěli udělat spiknutí v čele s LaFayettem. Bylo však zmařeno hned v zárodku. Vznikaly však karbonářské smlouvy, v jejich čele stál užší komitét s LaFayettem. Chystané povstání však ztroskotalo, 12 lidí bylo popraveno. To byl pro karbonáře konec.
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