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Jana Vavříková
F R A N Z       H E R R E             -                  M E T T E R N I C H
(výpisky)

Časová tabulka:
1788 – 1790 – studium ve Štrasburku
            1789 – vypuknutí VFR
1790 – 1794 – studium v Mohuči, otcův asistent v Bruselu, ceremoniář při korunovaci císaře     Leopolda II. (1790)   a Františka II. (1792)
            1794 – ztráta rodinných statků na levém břehu Rýna a přesídlení do Vídně
            1795 – sňatek s Eleonorou Kounicovou
1797 – 1799 – účast na rastattské kongresu
1801 – 1803 – vyslanec v Drážďanech
1803 – 1806 – vyslanec v Berlíně
            1804 – Napoleon se stává francouzským císařem
1806 – 1809 – velvyslanec v Paříži
            1809 – ministr zahraničí ve Vídni po porážce Rakouska ve válce s Francií
            1810 – sňatek Marie Luisy, dcery rakouského císaře Františka I., s Napoleonem
            1812 – Rakousko spojencem Francie ve válce s Ruskem
            1813 – po neúspěšných mírových jednáních vede Metternich Rakousko v čele   protinapoleonské koalice  do války, bitva národů u Lipska, povýšení do stavu dědičného rakouského knížete, poměr s  Vilemínou Zaháňskou
            1814 – tažení koalice proti Francii, Aliance čtyř – Rakousko, Rusko, Prusko a Anglie, první pařížský mír, Vídeňský kongres za Metternichova předsednictví, restaurace, aliance pěti, systém rovnováhy
            1815 – Napoleonův návrat z Elby, ukončení Vídeňského kongresu a Německého spolku, nové tažení  Rakouska, Ruska, Pruska a Anglie do Francie, druhý pařížský mír, Svatá aliance
            1818 – Cášský kongres, zrovnoprávnění Francie, Metternichův poměr s Dorotheou Lievenovou
            1819 – Karlovarská usnesení proti demagogickým rejdům v Německém spolku
            1820 – Opavský kongres: vyhlášení intervenčního práva k udržení restaurovaného řádu
            1821 – Lublaňský kongres: intervence do Neapolska a Piemontu, Metternichovo jmenování státním kancléřem
            1822 – Veronský kongres: intervence ve Španělsku, Anglie se distancuje od konzervativních mocností
            1825 – úmrtí manželky Eleonory
            1827 – druhé manželství s Anoiettou Leykamovou, která zemřela roku 1829
            1830 – červencová revoluce v Paříži, nepokoje v Itálii a Německu, Metternichova protiopatření: pronásledování demagogů a obnovení spolku Rakouska, Pruska a Ruska
            1831 – třetá manželství s Melanií Zichyovou
            1835 – úmrtí císaře Františka I., začátek vlády Ferdinanda I., pokles Metternichova vlivu na  vnitropolitické záležitosti
            1848 – revoluce v Paříži, Berlíně, Vídni, Metternichův pád a útěk
1848 – 1851 – exil v Londýně a v Bruselu
            1851 – návrat a výslužba ve Vídni
            1854 – úmrtí manželky Melanie
            1859 – Klemens Václav Lothar Metternich umírá ve Vídni

Konec jednoho světa:
-	Klemens Václav Lothar Metternich se narodil 15. 5. 1773 v Koblenci (Münzplatz v paláci Metternich Hoff),  “ Představuji si, že se narodil úplně oblečený, s napudrovanými vlasy a při příchodu na svět se uměřeně uklonil.”, matka hraběnka Marie Beatrix Aloisie z Kageneggu, otec František Jiří Metternich
-	M. sourozenci: 1772 Paulína, 1774 Josef, 1777 Ludvík ( zemřel )
-	pod Rakousko spadalo Nizozemí, hlavními oporami císařství byla církevní kurfiřtství Mohuč, Trevír, Kolín
-	M. dostal jméno Klemens Václav po svém kmotrovi
-	rodové jméno pochází od vesničky Metternich u Weilerswistu
-	1679 byli Metternichové povýšeni do stavu říšských hrabat, byli nezávislý na Říši ( příslušeli k rýnské Germania sacra = miniaturní Sacrum imperium )
-	čtyři Metternichové se stali církevními kurfiřty ( tři v Mohuči a jeden v Trevíru )
-	své třetí křestní jméno dostal M. budoucí rakouský státní kancléř po nejvýznamnějším z nich, Lotharovi z Trevíru
-	uměl si každého získat, hlavně ženy
-	byl narcisticky zamilován sám do sebe, po celý život se uměl vyjadřovat lépe francouzsky než německy, byl od přirozenosti líný myslet, musel se naučit pohybovat a chovat na parketu diplomacie, který pro něj znamenal svět
-	jeho hofmistrové: Abbé Bertrand ( piarista ), Johann Friedrich Simon ( protestant, osvícenec, později začal pohrdat lidmi a nakonec je likvidoval, to byl M. klíčový prožitek, po kterém přestal důvěřovat lidem, kteří nosili srdce na dlani )
-	jako student byl svědkem dobytí štrasburské Bastily 21. července 1789, na podzim 1790 opustil M. Štrasburk a odjel do Frankfurtu nad Mohanem, kde se chystala korunovace Leopolda II. ( 9. 10. 1790 ),
otec M. jako druhý volitel za české kurfiřtství, M. jako ceremoniář katolické části vestfálského kolegia v kostýmu rytíře maltézského řádu
-	císař Josef II. zemřel 20. 2. 1790 na souchotiny, nástupce bratr Josefa - Leopold
-	Rakouské Nizozemí vyhlásilo 11. 1. 1790 samostatnost pod názvem Spojené státy belgické
-	otec M. se stal roku 1791 řídícím ministrem v Rakouském Nizozemí
-	1792 korunovace Františka II. ve Frankfurtu nad Mohanem, který se brzy změnil ve Františka I., císaře rakouského a jím už také zůstal, M. se s ním seznámil již na korunovaci jeho otce Leopolda II.
-	1793 poprava francouzské královny Marie Antoinetty
-	otec M. obdržel Řád zlatého rouna
-	M. 6ti měsíční pobyt v Anglii, navazuje kontakty s budoucím ang. králem Jiřím IV., seznámil se také s odpůrcem VFR s konzervativním politikem Edmundem Burkem, Angličanky mu imponovaly už méně
-	sansculotti (revolucionáři, kteří nosili kalhoty proletářů do úzkých ) pronikli do Holandska, 23. 10. 1794 byli již v Koblenci, o němž – jak řekl Robespierre – každý inteligentní Francouz ví, že leží ve skutečnosti ve Francii, Metternich Hoff byl ztracen a rodinný majetek na levém břehu Rýna rovněž, otec M. přišel o postavení a synova kariéra zřejmě skončila dříve než mohla vůbec začít

Začátky diplomata:
-	v Čechách vlastnili Metternichové panství Kynžvart, M. se necítil ve Vídni dobře
-	hrabě Johann Palffy se měl původně oženit s Eleonorou Kounicovou, avšak Metternichové mu ji vyfoukli před nosem ( matka Eleonory Leopoldina Kounicová, otec Arnošt Kounic ), sňatek s Kounicovou znamenal přiženění do vyšších diplomatických kruhů, který otevíral přístup do vídeňské dvorní společnosti, po níž vyhnaní a vyvlastění Metternichové nesmírně toužili
-	20ti letá Eleonora tzv. Lorel byla vnučkou velkého Kounice, měla nedostatky zevnějšku, které bylo vyváženo jejím charakterem a chováním, sňatku se říkalo a l i a n c e, tedy stejným slovem, které je používáno pro spojenectví mezi státy, M. velmi nevěrný, ale Lorel dodržovala manželská pravidla ( darovala mu 5 dětí ze 7 )
-	problémy při sňatku: matka kněžna Leopoldina preferovala Moritze Liechtensteinského, otec považoval M. za sukničkáře a lovce věna, oddavky se konaly 27. 9. 1795 na zámku ve Slavkově ( kounicova letní rezidence )
-	arcivévodkyně Marie Kristýna, která byla místodržitelkou v Nizozemí válčila s otcem M. ( ministr )
-	M. měl slabost pro medicínu
-	Francie ohrožovala Rakousko a to především horní část Itálie, odkud pronikl mladý generál Napoleon Bonaparte až do Štýrska a ohrožoval Vídeň, roku 1797 muselo Rakousko podepsat předběžnou mírovou smlouvu v Leobenu, z které vznikla mírová smlouva v Campo Formio ( odstoupení Rakouského Nizozemí a Lombardie, v tajné klauzuli souhlasilo Rakousko s odstoupením levého břehu Rýna Francii )
-	v Rastattu ( dávné sídlo markrabat bádenských ) 9. 12. 1797 byl zahájen kongres s cílem rozhodnout o říšském míru s Francií i o způsobu odškodnění říšských hrabat, která přišla o své panství na levém břehu Rýna, otec M. zastupoval císaře římské říše, Ludwig Cobenzl krále českého a uherského a Konrad Lehrbach jako arcivévodu rakouského, v dubnu 1799 kongres ještě stále trval, Rakuosko nakonec jednání přerušilo ( Bonaparte byl v Egyptě, druhá protifrancouzská koalice uzavřena s Ruskem a s Anglií a válka slibně zahájena )
-	M. se stále více považoval za Rakušana, uměl pít a hodovat, pečlivě se šatit podle módy
-	politiku ve Vídni měl stále ještě v rukou kancléř Thugut, výhodný pouze pro Francouze
-	rození dětí bylo hlavním smyslem aristokratských manželství
-	i druhá koaliční válka skončila prohrou, při lunévillském míru byla hranice stanovena s Německem na Rýnu a s Itálií na Adiži
-	kancléře Thuguta vystřídal Cobenzl ( přítel M. )
-	M. vyslanec v Drážďanech ( milenka kněžna Kateřina Pavlovna Bagrationová, choť ruského generála a praneteří carevny Kateřina I. )
-	události let 1790-1801: Evropská rovnováha a všeobecný mír byly zničeny agresivní Francií, Anglií svou nenasytností a Ruskem svým nebezpečným přibližováním se ke stř. Evropě a Pruskem tim, že soupeřilo s Rakouskem a Saskem
-	Rakousko požaduje o znovunastolení předrevolučních poměrů ve státech a o spojení všech sil starých států  ( Rakousko a Prusko-Friedrich Vilém III.) proti moci nové Francie ( toto byla M. politika, které se držel i jako ministr zahraničí )
-	1803 říšská deputace, německé státy již byly suverénní
-	František II. předal M. jako odškodnění za ztracené statky na levém břehu Rýna opatství Ochsenhausen v Horním Švábsku, otce M. povýšil do knížecího stavu a M. byl jmenován vyslancem v Berlíně
-	vztah k vévodkyni Vilemíně Zahaňské , se kterou se seznámil v Drážďanech, byl stále platonický
-	snaha sjednotit se proti narušiteli a vrátit tak Francii do jejích přednapoleonských hranic a do předrevolučních systémů, to znamená vytvořit třetí koalici, M. hodlal spojit Rakousko, Prusko ( v tom mu bránila Vídeň a nepodporoval ho Berlín, protože tehdy bylo Rakousko od roku 1801 neutrální )
-	Napoleon pohltil 1801 kusy Německa a Itálie, 1802 povýšil na doživotního konzula, 1803 obsadil Hannover, 1804 se učinil císařem
-	ve Vídni odmítali M. naléhání na uzavření válečného spojenectví s Pruskem a Ruskem
-	1804 uzavřeli Rakousko a Rusko pakt o vzájemné pomoci ( pokus získat do paktu i Prusko, ale Friedrich Vilém III. prosazoval neutralitu ), Rusko v alianci s Anglií a Rakouskem začalo vyvíjet na Prusko nátlak, 3. 11. 1805 byla tajně podepsána postupimská smlouva mezi Ruskem, Pruskem a Rakouskem, v které se Friedrich Vilém III. zavazoval vstoupit do války na straně koalice, ozbrojené zprostředkování mělo trvat do 15. 12. 1805 avšak již 2. 12. 1805 porazil Napoleon Alexandra I. a Františka I. v bitvě tří císařů u Slavkova  ( Friedrich Vilém III. vycouval ze spolku monarchů, nastoupil tak cestu, která již vedla k porážce u Jeny a Auerstädtu a ke zhroucení pruské říše, Bratislavský mír ho stál 60 tisíc km2

Vyslanec v Paříži:
-	12. 7. 1806  vytvořilo nejprve 16 německých knížat v čele s novopečenými králi bavorským a württemberským Rýnský spolek
-	Napoleon I. se pokládal za nástupce Karla Velikého ( obnovil Franckou říši tím, že skoncoval s říší římsko-německou, která byla pouze 1000 let mezivládí )
-	francouzská revoluce pohltila nejprve své protivníky a pak sežrala i své vlastní děti, M. začal doufat v sebezničení destruktivní moci a zhroucení kolosu
-	Evropa západně od linie ústí Wesery – Krušné hory a Inn až po Jaderské moře náležely napoleonskému impériu, Evropa na východ od této linie patřila obrannému spolku Rakouska, Ruska a Pruska ( společenství starých monarchií ) = Východní konfederace
-	M. velvyslancem v Paříži, původně měl být vyslancem v Sant Petěrburku, ruský car a francouzský císař se o něho přetahovali
-	9. 11. 1799 svrhl generál Bonaparte Direktorium a den poté rozehnal Radu pěti set, 18. 5. 1804 se konzul Bonaparte prohlásil v Apollonově galerii císařem
-	10. 8. 1806 měla římsko-německá říše rezignovat a přenechat korunu
-	Talleyrand: duchovní stav ( jako biskup v Autunu ), uprchl do Ameriky, 1795 se vrátil zpět do Francie  ( období Direktoria ), stal se ministrem zahraničí ( vsadil včas na Bonaparta )
-	Napoleon o M. : “ Je příliš mladý, aby mohl zastupovat nejstarší evropskou monarchii.”
-	M. tesknil po absolutismu, velice mu imponoval Napoleon “Poznal jsem v Napoleonovi hráz proti anarchistickým teoriím.”
-	Paříž byla roku 1805 světovládním městem na rozdíl od Vídně
-	ministr policie ve Francii byl Joseph Fouché
-	na podzim 1806 se zhroutilo Prusko, které nechtělo bojovat ne straně Rakousko a Ruska
-	rakouský ministr zahraničí Johann Philipp Stadion měl myšlenky na válku s Napoleonem po boku Ruska a Pruska, M. zastával jiný názor : “ Nemůžeme-li nepřítele zabít, musíme mu objetím zabránit, aby nezabil on nás
-	dohoda Francie s Ruskem za zády Rakouska a na jeho účet, Tylžským mírem ( červenec 1807 ) dostalo Rusko polovinu Pruska a Rusko se stalo součástí kontinentální blokády proti Anglii
-	M. politika a filozofie: přizpůsobit se, vyčkávat a neztrácet víru v předurčený konec tyranie a vítězství spravedlivé věci
-	Napoleon chtěl odříznou Rakousko od jeho dosavadních spojenců a tím ho přimknout k Francii, 10. 10. 1807 uzavřena Fontainebleauská dohoda, kde M. získal Branau na Innu
-	M. myšlenka: Rakousko nemůže vstoupit do dvojstranného spolku ani s Francií a ani s Ruskem, proto se připojí jako třetí člen k paktu obou mocností, ale trojspojenectví není myslitelné
-	26. 2. 1808 se dala Evropa do pohybu, Rakousko zůstalo samo, a protože nemělo dost vůle k odporu, bylo rozdrceno
-	ve Španělsku sesadil Napoleon Bourbony a dosadil na trůn svého bratra Josepha, lid se proti němu vzbouřil
-	Habsburská mnohonárodnostní říše zbrojila  do války s Francií, M. to připadalo jako úplné sebezničení,  “Chci mír s Francií, protože ho potřebujeme.”
-	válečné mraky se rozpustily a to díky dobrotivému Bohu a statečným Španělům  


Ministr vyrovnání:
-	Talleyrand nabídl Rakousku své služby jako spojenec, dodával materiály z Napoleonova kabinetu
-	Rakušané zabavovali dopisy francouzského diplomata ve Vídni, Francouzi zadrželi v Paříži kurýra rakouského velvyslance, ve Vídni zatkli francouzského diplomata a za policejního doprovodu byl odeslán na rakouské hranice, kde byl vyměněn za francouzského kolegu
-	5. 1809 Napoleon vstoupil bez odporu do Vídně
-	5. 1809 bitva u Apern, kde byl N poražen
-	7. 1809 bitva u Wagramu N porazil arcivévodu Karla
-	Stadion nabídl císaři demisi a ten pověřil jeho fcí Metternicha, který chtěl převzít absolutní zodpovědnost, stal se státním a konferenčním ministrem (srpen) a ministrem císařského domu a zahraničních věcí (říjen)
-	vídeňský mír stál habsburskou monarchii 100 000 km2 (Salzburg, Korutany, Terst, Istrii, Chorvatsko, Halič), muselo platit reparace 85 mil franků
-	M úřadovna i bydliště na náměstí Ballhausplatz (naproti Hofburgu), František I. byl a zůstal M oporou
-	1809 ztratil František I. sebedůvěru i důvěru obyvatelů (bál se, že ztratí korunu, jak š. Bourboni
-	vítěz = N získal za manželku dceru rakouského císaře Marii Luisu (Ostatní ať válčí, ty, šťastné Rakousko, se snub! Protože už nemůžeš válčit, nešťastné Rakousko, musíš se vdát!), ML byla hezká jalovička, kterou obětovali Minotaurovi
-	N první manželka byla Josefína, s kterou se nechal rozvést, protože mu neporodila žádného syna
-	sňatek podmínkou mírového diktátu, je to kuplířské smlouva, vrchol bezcharakterní politiky, věnem nevěsty bude oznámení jejího otce, že je ochoten se podřídit, manželovým darem souhlas s aliancí s manželčinou vlastí
-	N se ucházel i o ruskou velkokněžnu
-	pařížský velvyslanec Karel Schwarzenberg, pařížská vyslankyně Lorel (M choť)
-	16.2.1810 ratifikována manželská smlouva, Rakousko mělo se svou srdcovou dámou v ruce trumf, s nímž mohlo opět hrát evropskou hru, otec poskytl nevěstě výbavu: mil zlatých na oblečení a šperky, vídeňský arcibiskup pochyboval o platnosti rozvodu N manželství s Josefínou
-	N pochválil M a přidal mu k tomu velkokříž Čestné legie
-	M se snažil eliminovat kabinetní vládu (nepomýšlel na reformy, nýbrž na reorganizaci) a upevnit vlastní postavení všemocného ministra
-	státní bankrot Rakouska, byly staženy bankocetle a nahrazeny výplatními poukázkami v pětinové nominální hodnotě (konečná hodnota peněz pak poklesla na 1/17), M to nazýval finanční revolucí, chyběly peníze na funkční armádu = reorganizace armády, chtěl ve své zemi udržet co nejdéle mír (Nelze pochybovat, že N bude chtít jednou překročit přes trosky Rakouska a Pruska k zatlačení Ruska do asijských pouští), nutné spojení Rak a Ruska = manželské spojení Romanovců a Habsburků (arcivévoda Josef – bratr F.I.- se oženil s dcerou cara Pavla I.)
-	Rakousko vystaveno tlaku Fr i Ruska ( s Ruskem mělo společnou hranici a protikladné zájmy na Balkáně, který se stal po rozpadu Turecka objektem velmocenského soupeření), polní maršálek Radecký, který se s M shodoval, že hl. cílem Rak. je vyhnout se válce na obou frontách
-	1807 Tylžská smlouva = společný postup Fr a Ruska, spočívala na křehkých základech, za této situace muselo Rak uzavřít rovnocenné spojenectví s Fra proti Rusku
-	Polsko mělo být obnoveno bez rak. Haliče, Rak. mohlo vyměnit své polské území za Ilýrii = přístup ke Středozemnímu moři (Polsko hráz proti Rusku), Prusko mělo vrátit Rakousku Slezsko (Prusko odškodněno na Pobaltí)
-	M orientován na Z než na V = rozhodl se pro francouzský kontinentální systém proti Rusku

Koalice proti N :
-	na Rusko táhlo 600 000 mužů, všechny národy musely přispět pánovi nad kontinentem vojenskými silami
-	M získával stále větší moc i nad panovníkem, hl. protivníci císařovna Marie Ludovika a arcivévoda Josef (=bratr F.I.)
-	porážka N Ruskem, nehodlal se s tím smířit, očekával větší pomoc od Rak., M vyšel vstříc ale riskoval své křeslo, na které si dělaly choutky proruské strany, kdyby N neposlechl riskoval by existenci Rak.
-	Rusko zmobilizovalo lidové masy a svatá válka vyhlášená carem proti fr. Luciferovi
-	cíl M obnovit Rak. v jeho staré velikosti a staré moci. Dalo se toho dosáhnout mírovou cestou, což bylo dle M nejlepší řešení
-	v Rak. povstal lid, podněcovatelé zadrženi. Britský agent John King se snažil vyvolat v Rak. neklid a stáhnout rak. do protinapoleonského tábora.Ruská strana plánovala na M atentát
-	28.2.1813 uzavřeli Alexandr I. a Fridrich Vilém III. v Kalizi smlouvu. Oba státy chtěly společně napadnout Fr. a cenou pro vítěze mělo být Polsko v případě Ruska a Sasko v případě Pruska. Prusové vpašovali další cíl – vytvoření německé ústavy
-	car vzkázal M, že je pro mír a s obnovením Rak. i Francie v jejích původních hranicích
-	Anglie chtěla N porazit s pomocí Rak. a Švédska (finanční podpora)
-	Prusko bylo stále ruským spojencem
-	lid v Rak. naléhal na vstup do války po boku Ruska
-	kromě M nikdo mír nechtěl, přesto pohnul s Rusy i Prusy ke stanovení mírových podmínek, které měly být předloženy Fr.: zrušení Varšavského velkoknížectví, které podléhalo Fr., znovuvytvoření Pruska (pokud
-	možno v hranicích z roku 1806), nezávislost hanzovních měst, rozpuštění Rýnského spolku, navrácení Ilýrie Rakousku. Pro vlastní zemi žádal M nejméně
-	10.8.1813 vypršelo Fr ultimátum pro rozhodnutí k míru = Rakousko přistoupilo k rusko-prusko-anglickému spolku, které bude zbrojit proti Fr.
-	M byl jako generalissimus
-	16.10.1813 bitva národů u Lipska, kde byl N poražen (100 000 mrtvých a raněných), trvala 3 dny
-	M dostal titul čestného občana i knížecí titul
-	rozpuštění Rýnského spolku, státy  R. Spolku nemají dostat nového protektora, jsou suverénní, nedotčena i jejich území
-	8.10.1813 rakousko-bavorská sml. uzavřená v Riedu, kde Bavorsko vystoupilo z Rýnského spolku a přidalo se k protifrancouzské koalici, německá knížata Bavorsko následovalo až na Sasko
-	Švýcarsko tehdy bylo satelitním státem Fr
-	M objevil dobrého spojence v britském ministru zahraničí Castlereaghovi (markýz z Londonderry), Rakušan a Brit se společně pustili do krocení ruského cara a ruských výstředností a ambicí
-	hranice Fr. království byla stanovena z roku 1792 = Francie i Rakousko se muselo vzdát Nizozemí
-	N obdržel výzvu dne 25. 2 1814, aby se do 14 dnů rozhodl buď pro hranice z roku 1792, nebo pro válku do krajnosti
-	9.3.1814 ČTYŘDOHODA v Chaumontu- za VB Castlereagh, za Rak. M, za Rusko Nesselrode a za Prusko Hardenberg. Válečné cíle byly stanoveny : vrácení Fr do hranic z roku 1792, nezávislost Španělska, Švýcarska,italských a německých států, z nichž měla vzniknout federace, restaurace Bourbonů
-	fr. ministr zahraničí Caulaincourt vázán instrukcemi N : hranice Fr. na Rýně, Království italské pro jeho nevlastního syna Eugena de Beauharnais, Velkoknížectví Varšavské pro saského krále, zajatého u Lipska, kterému měla být nyní navrácena svoboda i území
-	roku 1814 vtáhl Alexandr do Paříže v červené uniformě jako imperátor a strůjce štěstí lidu, obava M, že car bude z Paříže politicky těžit
-	všestranný Talleyrand se prohlásil za hlas lidu a pohnul senát, aby upřel N korunu
-	6.4.1814 se císař rozhodl abdikovat za sebe i za své potomky. Ještě téhož dne povolal senát Bourbona Ludvíka XVIII. na trůn, který nemohl pro záchvat přijet do Paříže (pobýval v Anglii) = vláda v Paříži byla v rukou Talleyranda a cara Alexandra

Rovnováhou k míru:
-	Talleyrand se už dávno odtáhl jako ministr zahraničí Napoleona, snažil se prosadit regentství Marie Luise
-	ruský car prosazoval na fr. trůn dosadit Bernadotta, Anglie trvala na restauraci Bourbonů
-	Talleyrand byl jmenován předsedou prozatímní vlády
-	N měl být poslán co nejdál. Car prosadil, že bude poslán na Elbu (ostrov patřil k Velkovévodství toskánskému, které mělo být restaurováno pod žezlem bratra rakouského císaře Ferdinanda), od Francie se očekávalo, že zaplatí ročně za pobyt excísaře 2 mil franků
-	Marie Luisa chtěla zůstat s chotěm, jejich syn Napoleon František Josef Karel se měl stát původně Napoleonem II.. ML obdržela italská vévodství Parmu, Piacenzu a Guastallu, její syn titul prince z Parmy, ML se později provdala za hraběte Adama Neipperga
-	Talleyrand s pomocí Castlereagha se postaral, aby monarchie dostala ústavu – Charte octroyeé (oktrojovaná ústava)
-	30.5.1814 uzavřen PAŘÍŽSKÝ MÍR, později nazýván PRVNÍ (uzavřená 4 vítěznými mocnostmi s Fr, připojení Švédska, Španělska a Portugalska). Ukončit dlouhé nepokoje v E a neštěstí národů trvalým mírem, zakládajícím se na spravedlivém rozdělení sil mezi mocnostmi. Nové Francouzské království nemuselo platit reparace, byly ponechány hranice z roku 1792 s přídavkem 150 čtverečních mil a 500 000 obyvatel (papežský Avignon, württenberský Mömpelgard, pohraniční oblasti Savojska a Belgie) a Anglie mu vrátila většinu kolonií. Holandsko nevyšlo naprázdno, mělo být odškodněno Rakouským a Francouzským Nizozemím. Rakousku byla vrácena Lombardie a Benátsko v Itálii, která měla být geografickým rámcem suverénních států. Rakousku a Prusku vrácena původní území. Rusko si chtělo ponechat Polsko. Polsko bylo obsazeno ruskými oddíly
-	ministři chtěli zahájit VÍDEŇSKÝ kongres 1.10.1814. Byl přeložen až na 1.11.1814, protože se rakouský císař, ruský car, pruský, dánský, bavorský, württenberský král, anglický princ regent a asi 200 knížat, ministři, generálové, dvorní radové, pobočníci, lokajové nedokázali dohodnout
-	novým Římem byla nyní Vídeň, nikoli Paříž
-	M chtěl přiznat pouze osobní svobodu, nikoli politickou autonomii. Třetí stav (buržoazii) a čtvrtý stav (rolníky, dělníky) chápal jako hospodářská sdružení a společenské organizace, které jsou přínosem pro blaho celku. První stav (šlechta) a druhý stav (duchovenstvo) jsou nepostradatelné pro nové spojenectví trůnu a oltáře.
-	M ospravedlňoval starý feudální společenský řád, dynastické právo může zaniknout jen dobrovolnou rezignací nebo úplným vymřením oprávněných dědiců (ne jako za VFR sesazením a popravou panovníka), a legitimní vládnoucí moc nemůže vzniknout (jako v případě N-uzurpací, jako v případě N III.-lidovým hlasováním)     
-	obnoven církevní stát pod vládou papeže, zůstala vláda N maršálka Murata v Neapoli, Murat přeběhl roku 1815 po N návratu z Elby opět ke svému císaři, což ho stálo trůn i život
-	konstrukce státu má spočívat na principu legitimity a monarchismu. Legitimita zaručuje neměnnost, monarchismus neomezenost panovnické moci. Má náležet jedinému panovníkovi, neomezenému samovládci, jedinému držiteli státní moci-suverénnímu z Boží milosti a absolutnímu právem Božího řízení. Takový byl důvod existence habsburské říše, kterou mohl udržet jen suverénní panovník. Prosazení lidové suverenity by znamenalo rozdělení moci=mnohonárodnostní říše by se rozpadla na národní části
-	vzájemné chování států: zákl. zákonem národního práva je dle M morální zákon reciprocity (nečiň druhému, co nechceš, aby činil on tobě). Státy tohoto společenství se měly vzájemně respektovat, mít k sobě ohled, navzájem si prospívat, dodržovat společná právní ustanovení a uzavřené smlouvy, zajištění proti revolučním výbuchům (intervenční právo navrhoval i ang. odpůrce VFR Edmund Burke). To si vyžádalo vytvoření dohlížecího orgánu. Členové společenství států jsou rovnoprávní (v praxi byli však někteří privilegovanější), vedoucí síla 4 mocnosti (Rus-Alexandr I., Rak-František I., Prus-Fridrich Vilém III., Ang-ang princ regent), k nimž se později připojila Fr.-Ludvík XVIII. = vytvoření vlády pěti pentarchie
-	M považoval za universální princip:zdraví života státu spočívá stejně jako u člověka v mechanické rovnováze. Kde existuje rovnováha, vládne klid, důvěra, je-li narušena, přichází nemoc. Proti trojici svoboda, rovnost, bratrství z roku 1789 byla postavena trojice z roku 1814 legitimita, monarchie, rovnováha
-	VÍDEŇSKÝ KONGRES: Anglie-Jiří, Castereagh, kterého v únoru 1815 vystřídal Wellington
                                                   Rakousko-František I., Metternich
                                                   Prusko-Fridrich Vilém III., Hardenberg
                                                   Rusko-Alexandr I.,Nesselrode
                                                   Francie-Ludvík XVIII, Talleyrand
                                                   Švédsko-Karel XIII.,Porugalsko-Jan, 
                                                   Španělsko-Ferdinand VII.
          řešení o věcných otázkách vázla, nikdy se všichni diplomaté nesešli
          od počátku byl kongres mocenskopoliticky rozštěpen. Na jedné straně stálo Rusko,         které si chtělo zabrat co nejvíc z Polska včetně  původně pruských zemí. Prusko chtělo pohltit celé Sasko jako odškodnění a první krok k expanzi do Německa. Anglie, Rakousko a  Francie usilovali o evropskou rovnováhu. Rakouská ideologie se kryly s evropskými zájmy. Proti expanzivní dvoukoalici vznikla  trojkoalice Rak-Fr-Ang. 3.1.1815 uzavřeli M, Castlereagh a Talleyrand obranný pakt, k němuž přistoupili i zástupci Holandska,  Hannoverska a Bavorska. tento pakt byl tajný. Situace se dále zostřovala = musel být vytvořen kompromis: Polsko bylo po 4  rozděleno (Krakovsko se stalo svobodným státem pod protektorátem sousedních mocností, Rak  si podrželo Halič, Prusko dostalo zpět   Poznaň a Gdaňsk, Rusko získalo Velkoknížectví varšavské pod názvem Království polské spojené s ruskou korunou personální unií),  Sasko bylo rozděleno (sever Prusku a jih vrácen saskému králi).
-	svobodný pán vom Stein požadoval jménem říšské šlechty odčinění křivd, obnovení říše zničené N ve spolku s německými knížaty a opětné dosazení německého císaře z rodu Habsburků
-	M nežádal zpět císařskou korunu
-	všechny části Německa měly zůstat tím, čím doposud byly-navzájem rozdílné, ale všechny německé, Německo nikdy nemělo hl. město, nad částmi Německa vládli cizí panovníci: Ang v Hannoversku, Dánsko v Holštýnu a Lauenburgu, Niz v Lucembursku
-	i  bez císaře mohl být Německý spolek zřízen pomocí společných institucí (stálý spolkový sněm), poměr obou německých mocností měl od nynějška určovat mírový dualismus (rovnováha v E pěticí, rovnováha v Německu dvojicí)
-	státy, které se zvětšily dík N na úkor říše si chtěly své zisky ponechat. Tito králové, velkovévodové, vévodové, knížata nechtěli mít nad sebou císaře ani prezidenta ani rakouskou či pruskou nadvládu ani nadvládu pětičlenného direktoria (Rak, Pru, Hannov, Bavo, Württen)
-	Německý spolek vznikl sdružením 37 suverénních knížat a 4 svobodných měst (Hamburk, Brémy, Lübeck, Frankfurt), 5 králoství (bav, sas, hann, würt, prus) a rakouského císařství, Spolkový sněm byl ve Frankfurtu (Rak mu předsedalo), v důležitých situacích vyžadována jednohlasnost, M vyžadoval bezpenost proti národním pokusům 
-	intervenční právo mělo platit v E i v Německu
-	navenek šlo o německé obranné společenství ( silné, aby se mohlo bránit, ale ne útočit), něm nacionalismus byl potlačen, ale ne odstraněn , svoboda pohybu na spolkovém území, zavedena zemská ústava (ne v Rak a Prusku, ale v Bavorsku, Bádensku, Württembersku, Sasku, Výmarsku, Nasavsku)
-	Lombardsko-benátsko vojenské předpolí monarchie
-	podobně jako v Německu se snažil vytvořit M z Itálie spolek Lega Italica, která však nikdy nevznikla
-	N se vrátil z Elby do Fr = vyvedl z rovnováhy Vídeňský kongres

Svatá aliance:
-	6.3.1815 N zmizel z Elby, půjde do J Fr, kde může počítat s podporou svého starého vojska
-	7.3.1815 byl již N v Grenoblu a pozdravován voláním Ať žije císař!
-	členové aliance přestali tančit a museli pochodovat, 13.3.1815 ho prohlásili za psance
-	N dal celému světu najevo, že s ním není možný mír ani příměří = mocnosti vyhlašují, že N je nepřítel a narušitel klidu ve světě veřejnému trestnímu stíhán
-	Francouzi se oddali tělem i duší svému bývalému císaři, N prohlásil, že je ochoten uznat Pařížský mír
-	25.3.1815 obnovily Rak, Pru, Rus a Ang chaumontskou čtyřdohodu, společně donutí s N uzavření míru, budou společně hájit vytvořený mírový řád proti novým útokům, evropské státy byly vyzvány, aby přistoupily ke konvenci 4 mocností. Přišly všechna až na Neapolsko, kde vládl Murat, a na Švédsko, protože Bernadotte se zatvrdil, že ho neudělali fr. králem
-	Talleyrand tentokráte nepřeběhl
-	18.6.1815 utrpěl N porážku u Waterloo, poté vyvěsil bílou vlajku = Bonapartova definitivní kapitulace a nová restaurace Bourbonů, roku 1814 k tomu napomohl Talleyrand nyní to byl Fouché
-	22.6.1815 N abdikoval ve prospěch svého syna, chtěl odplout do Ameriky, zadržen
-	mezi vítězi docházelo opět k neshodám (Rus x Prus, Rus+Ang, rak opět prostředník) 
-	Talleyrand byl vystřídán, nový ministr zahraničí Armand Emanuel du Plessis vévoda de Richelieu, který uprchl před revolucionáři do Ruska a stal se gubernátorem Oděsy
-	20.11.1815 DRUHÝ PAŘÍŽSKÝ MÍR: Fr musela odstoupit některé pohraniční oblasti a pevnosti (Nizozemské králoství, Saarbrücken Prusku, Landau Bavorsku, Savojsko sardinskému králi), na území Fr spojenecké jednotky, Fr musela tentokráte platit reparace 700 mil franků
-	založit po svaté válce Svatou alianci = sdružení božských států (iniciace z Ruska), 26.9.1815 byla podepsána listina SA (Alexandr I., František I., Fridrich Vilém III.) uzavřená ve jménu svaté a nedělitelné trojice (Otce, Syna a Ducha svatého), panovníci slíbili poskytovat si při každé příležitosti a na každém místě pomoc a podporu, jsou členy jedné křesťanské rodiny, jejíž hlavou he Ježíš Kristus. Do této aliance vstoupily téměř všechny e státy kromě Fr, Švýcarska, Turecko (pohan), Anglie. I USA bylo osloveno, ale zůstalo mimo (americkou odpovědí byla pak Monroeova doktrína z roku 1823)
-	mocnosti se měli scházet na konferencích, kde by řešily otázky míru.Zřízen Evropský úřad, který měl organizovat konference: prezident M, generální sekretář Gentz
-	11.8.1818 zemřel říšský kníže František Jiří Metternich
-	M životní láska Vilemína Zahaňská (kněžna z Ratibořic, sok car a Windischgrätz), druhá životní láska Dorothea Lievenová
-	10.1817 studentská slavnost na hradě Wartburg, studenti táhli na hrad v Durynsku, kde mrštil Martin Luther před 3 stoletími kalamářem, nesli pochodně a pálili knihy, občanský zákoník = náznaky národně dem. revoluce
-	do spolku 4 přijmout 5 člena-restaurovanou monarchii, předpokladem bylo zrušení okupačního práva, snížení reparací na 265 mil franků k tomu mělo dojít 30.11.1818
KONFERENCE V CÁCHÁCH 1818
Cáchy korunovační město 32 římsko-německých císařů
15.11.1818 cášský protokol – Francie zahrnuta do systému všeobecného míru jako plnoprávný člen skupiny pěti
tohoto kongresu se již účastnil tisk
-	M byl rak ministrem zahraničí a rodinným, dvorním a státním kancléřem. Byl rakouským knížetem, španělský grand, neapolský vévoda z Portelly, měl 98 tis zl ročně, vlastnil panství v Čechách (Kynžvart-park a kabinet kuriozit, Plasy-naleziště černého uhlí) a v Porýní, ve Vídni měl rezidenci a vilu Rennweg, v Badenu letní sídlo

Metternichův systém:
-	23.3.1819 bodl student teologie Karl Ludwig Sand spisovatele Augusta Von Kotzebua do hrdla, poté zabil i sebe. Kotzebue donášel ruskému carovi. Komentátoři neodsuzovali vraha, ale zavražděného 
-	němečtí panovníci převzali již v době Rýnského spolku Code Napoleon a nyní zavedli ústavy více či méně podle vzoru francouzské Charty, byly oktrojované, neznali suverenitu lidu a dělení moci, zaručovali podíl stavů na vládě
-	pruský král Fridrich Vilém III. přislíbil svému národu ústavu, neměl ale v úmyslu slib dodržet
KONFERENCE V KARLOVÝCH VARECH se týkala pouze Německa, trvala od 6 do 31.8.1819, jejím výsledkem byla karlovarská usnesení, návrhy 4 spolkových zákonů, které přijal sněm ve Frankfurtu
univerzitní zákon: kontrola všech německých univerzit zemskými zplnomocněnci, propouštění učitelů, kteří šířili teorie škodící veřejnému klidu, tiskový zákon zaváděl cenzuru všech novin, zřízen Ústřední úřad k bližšímu zkoumání revolučních piklů (úkolem Ústřední vyšetřovací komise v Mohuči bylo vyšetřování a zkoumání stavu demagogie, zaveden exekuční řád, německý spolek se stal federací
-	v Neapoli v hl. městě království Obojí Sicílie, vládl Ferdinand I., který se opíral o Rakousko ( jeho choť Marie Karolina=dcera MT, později o rakouské bajonety)
-	v Itálii narůstala masa těch, kteří byli spokojeni s Napoleonem a jeho národními a liberálními výdobytky, členové tajného spolku si říkali carbonari, scházeli se jako kalabrijští uhlíři v chatrčích a pálili uhlí=hledali hořlavinu, která by pročistila společenské a politické poměry
-	Lombradsku-benátsku (hl. město Miláno) měla být poskytnuta správní reforma = obsazování míst ve správě místními lidmi
-	2.7.1820 vzbouření eskadrony královské jízdy pod červeno-černo-modrou vlajkou karbonářů, generál Guglielmo Pepe se postavil do čela hnutí, které si vymohlo na Ferdinandovi ústavu a donutilo ho složit na ni přísahu. Revoluce se omezila na Neapolsko avšak v celé Itálii se probouzeli vlastenci. Karbonáři a federatové byli zatýkáni a stavěni před soud a uvězněni na Špilberku ( Silvio Pellico, Federico Confalonieri)
-	13.2.1820 se stal v Paříži obětí atentátu vévoda z Berry (králův synovec a jediný pokračovatel starší bourbonské větve)
-	liberalismus si razí cestu, 7.3.1820 musel Ferdinand VII.- panovník Španělska - uznat ústavu
-	v Portugalsku vypukla revoluce, španělské kolonie vyhlásili po vzoru Americké a Francouzské Revoluce nezávislost: 1810 Chile, 1811 Paraguay a Uruguay, 1816 Argentina, 1819 se stal vojenský osvoboditel Simon Bolívar prezidentem Kolumbie, 1820 v Mexiku, 1821 v Peru, 1822 v portugalské Brazílii
-	liberalismus přeskočil roku1820 do Neapolska, které mělo španělskou minulost a vládli v něm španělští Bourboni, do Lombardsko-benátského království, kde byl zlikvidován, a do Království sardinsko-piemontského, kde se šířil, až vyvolal roku 1822 revoluci
KONGRES V OPAVĚ říjen 1820, zde se setkali F I., Alexandr I., F V III., fran a ang král se dali zastoupit diplomaty, panovníci souhlasili s intervencí kromě Fr a Ang
na tomto základě se mělo zasáhnout ve Španělsku a Portugalsku a Neapolsku
KONGRES V LUBLANI leden 1821, účast i neapolského krále, císař, car, Hardenberg, pozorovatelé Fr a Ang
Rusko expanze na Balkán = Anglie posílí vojsko ve Středomoří
schválena intervence do království Obojí Sicílie
pětce hrozilo, že se scvrkne jen na 3 (Rus,Prus, Rak, kteří se přihlásily k M sytému, k principu intervence a praxi vměšování do záležitostí jiných států-nebyly cizí, byly to členové aliance)
potlačit spiknutí a skoncovat s nepokoji ohrožujícími všeobecný mír
-	M záviděl N, že dokázal udržet svůj řád půldruhého desetiletí, N zemřel 5.5.1821 ve vyhnanství na Sv. Heleně
-	Anglie pokukovala po Latinské Americe
-	na jaře 1822 se M podařilo odvrátit válku Ruska s Tureckem, Anglie a Fr sympatizovala s Řeky
KONGRES VE VERONĚ podzim 1822
Francie Montmorency a Chateaubriand, za Anglii Wellington, intervenci do Španělska provede Francie
-	pod Rakouskem: Němci, Maďaři, Italové, Češi, Slováci, Poláci, Rusíni, Rumuni, Chorvati, Srbové, Slovinci = Rakousko je federativní stát od svého vzniku, tato aglomerace národů vznikla ze sňatků, F I. chtěl zůstat samovládcem
-	hrabě Josef Sedlnitzky prezident Vrchniho dvorního policejního a cenzurního úřadu
-	1822 zemřel pruský st. kancléř Hardenberg, 1824 král Ludvík XVIII., 1825 car Alexandr, 19.3. 1825 Lorel, syn Richard (Antoinetty) se stal diplomatem, císařovým poradcem a velvyslancem v Paříži
-	20.10.1827 bitva u Novarina, kdeTurecko bylo poraženo spojenci řecké nezávislosti (Ang, Fr, Rus)
-	1829 Drinipolský mír mezi Ruskem a Tureckem
-	Řekové  svolali národní shromáždění a odhlasovali si ústavu, pomos Anglie a Francie, Ruska
-	1829 v Anglii zahájeny vnitřní reformy vedoucí k narovnání mezi konservatismem a liberalismem, nový ministr zahraničí lord Palmerston
-	1824 nastoupil na trůn bratr Ludvíka XVI. a XVIII.
-	v Rusku po porážce děkabristů=šlechtických důstojníků snících o liberalismu a konstitucionalismu, zavládl absolutismus
-	M nazýván kočím Evropy, byl mezi liberalismem západu a konservatismem východu

Hráz puká:
-	1830 červencová revoluce ve FR, kde nahradili Karla X Bourbona Ludvíkem Filipem Orleánským, syn Filipa Egalité, který hlasoval pro popravu krále Ludvíka XVI. Francie se stala konstituční monarchií (třetí stav se prosadil v roce 1789, nyní nastupuje stav čtvrtý), přestala platit legitimita, monarchistický princip, aristokratská privilegia a restaurace
-	důsledky červencové revoluce: prolomení evropské hráze, 
-	1830 belgická revoluce (Nizozemské království přišlo o svou jižní katolickou a průmyslovou část), nezávislá Belgie vyhlásila konstituční monarchii, král princ Leopold Sasko-koburský, mocnosti prohlásili Belgii za neutrální stát, Leopold se oženil s dcerou Ludvíka Filipa
-	polská revoluce: 29.11.1830 Varšavské povstání, které mířilo proti Rusku, k němuž bylo kongresové Polsko připojeno, car Alexandr zavedl ústavu, car Mikuláš I. stáhl vojsko=ponechal Polsko sobě samému, nutná intervence (Rak, Prus, Rus), kongresové Polsko přišlo o ústavu a stalo se provincií Ruska
-	revoluce v Itálii, vyvěšení trikolor zeleno-bílo-červené, opora Rak nový papež Řehoř XVI., intervence, novým rakouským vrchním velitelem v Itálii byl jmenován Radecký, uzavření tajné vojenské dohodě mezi Rakouskem a Sardinským králem Karlem Albertem proti Fr
-	vznik spolku Mladého Německa, který veřejně vystupoval proti M, požadavek národ a ústava, revoluce v Německu rychle umlčeny. Květen 1832 Hambašská (Rýnská Falc) slavnost-demonstrace za vlast, svobodu národa a národní svaz. Oprášení karlovarských usnesení a rozšíření. Spisy Mladého Německa byly zakázány, Spolkový sněm ve Frankfurtu omezen. Následovalo zatýkání a procesy
-	vznik Mladé Itálie zakladatel Giuseppe Mazzini – heslo svoboda, rovnost, humanita s cílem vytvořit republikánskou Evropu složenou z národních republik
-	cholera z východu
VÍDEŇSKÁ KONFERENCE 1834, vytvoření ochranné hrázi proti proudu revolučního hnutí
výsledek: 60 artikulí (před 2 lety bylo 6 artikulí)- omezení pravomocí sněmoven, cenzura, dohled nad univerzitami …
-	vznik Německého celního spolku pod vedením Pruska bez Rakouska
-	císař F I. zemřel 2. 3. 1835, nový císař Ferdinand I.-duševně zaostalý, epileptik, prvorozený syn F I., druhorozený syn arcivévoda František Karel s panovačnou manželkou Žofií
-	vznik státního institutu, jehož členy byli M, předseda arcivévoda Ludvík (bratr F I.), arcivévoda František Karel, hrabě František Antonín Kolowrat-Libštejnský (dohled nad vnitřními záležitostmi říše jako státní konferenční ministr), M a Kolowrat se nesnášeli
-	korunní rada, orgán, který převzal většinu rozhodování a zodpovědnosti
-	car Mikuláš I. expanze na Balkán
-	balkánská krize, sultán = nemocný muž na Bosporu, snaha ruského cara získat tato území, Anglie to nehodlala připustit, M se obával ruského imperialismu a západního liberalismu
-	1833 v Hühkár-Iskelesi obranný spolek mezi sultánem a carem o zákazu přístupu cizích plavidel do cařihradských úžin
-	1839 spor mezi cařihradským sultánem Mehmedem II. a káhirským vicekrálem Muhammadem Alím, Egypťan zvítězil= Osmanská říše se stane jeho kořistí. Francie stála na straně Egyptu (od dob podmanění si Alžíru bojovala s Ang o moc ve Středomoří). 15.7.1840 pomoc sultánovi od Rak, Rus, Prus, Ang. 13.7.1841 podepsaly Rak, Rus, Prus, Ang, FR, Tur smlouvu o úžinách ( Bospor a Dardanely měly být v případě války uzavřeny pro válečná loďstva všech zemí. Rusko ale přesto snažilo získat Bospor = Ang. se stala strážným andělem Turecka
-	Rak stále agrární zemí, industrializace jen v Čechách a ve Vídni
-	Kolowrat místodržící v českém království, podpora stavby NM a studium čj a dějin = vznik národního cítění, oživení čechismu
-	ožíval polský nacionalismus, 1846 povstání v Krakově a Haliči, kde byly rychle potlačeny
-	hrabě István Szechenyi žádal posílení maďarské samostatnosti a více stavovských privilegií, za umírněným Szechenyim stáli radikálové Lájose Kossutha, který chtěl vybudovat uherský národní stát,který nehodlal dopřát menšinám v Uhersku
-	do čela revoluce v Království Lombradsko-benátském se postavil sardinský král Karel Albert a nový papež Pius IX.
-	Rakousko stálo na pokraji státního bankrotu, Karl Friedrich von Kübeck prezident dvorní komory
-	M politika zastaralá
-	1847 zvítězili ve Švýcarsku liberálové nad konzervativci
-	v Paříži požadoval čtvrtý stav podíl z plodů své práce
-	v Pešti byl nacionalista Lájos Kossuth zvolen do uherského sněmu
-	1848 začal povstáním na Sicílii, pouliční bitky v Miláně a studentské nepokoje v Mnichově
-	24.2.1848 vyhnali v Paříži krále Ludvíka Filipa, nastala revoluce čtvrtého stavu. Strašidlo proletářské revoluce, vyvolávané v právě vyšlém Komunistickém manifestu, začalo obcházet E
-	1789 konstitucionalismus, 1793 jakobinismus, 1830 liberalismus, 1848 radikalismus
-	matka arcivévody Františka Josefa, Žofie, stála v čele dvorské opozice proti státnímu kancléři
-	13.3.1848 se shromáždili studenti před Zemským sněmem, byla požadována svoboda tisku a shromažďovací právo, generální stavy a zodpovědní ministři, vnik davu do zemského sněmu, zuřily pouliční boje, strhávání dvouhlavých orlic, zpustošení M vily
-	k uklidnění revoluce je třeba obět = Metternich, M napsal žádost o propuštění 13.3.1848, odnesl si s sebou i monarchii
-	muž, který si potrpěl na pohodlí a libůstky se ocitl  bez přístřeší a v nejistotě

Byl jsem skála řádu:
-	Anglie mu poskytla azyl
-	císař vyhlásil svobodu tisku a ústavu, v říjnu 1848 dorazila Vídeň tam, kde byla Paříž v červnu 1792
-	dvůr prchl z Vídně do Olomouce
-	Čechy se hodlaly odtrhnout, osamostatnění Lombardsko-benátska bylo v plném proudu, Uhry nechtěli nic mít s Rakouskem, Chorvati a Srbové s Uhrami, mnohonárodnostní monarchii a Německému spolku hrozilo zřícení
-	hrabě Szechenyi zešílel a spáchal sebevraždu
-	M názor neexistuje nic mezi monarchií a republikou, konstituční monarchie je zrůda
-	Benjamin Disraeli vůdce konzervativců v Dolní sněmovně a budoucí ministerský předseda, konzervativní Brit vzhlížel ke konzervativními Rakušanovi
-	kontrarevoluce začala v severní Itálii, polní maršál Radecký porazil u Custozzy krále sardinského = Milán a Benátky zůstaly součástí Rakouska
-	polní maršál Alfred Windischgrätz potlačil povstání v Praze a nyní táhl na Vídeň. 1.11.1848 zavlála na věži svatoštěpánského domu opět černožlutá císařská vlajka, vídeňská revoluce byla potlačena
-	2.12.1848 abdikace Ferdinanda I., moci se ujal jeho synovec František Josef I.
-	Uhry uklidněny vojenskou silou, pomoc cara Mikuláše I. (pomoc Svaté aliance)
-	ve Frankfurtu přehlasovali Maloněmci Velkoněmce, národní shromáždění nabídlo hodnost dědičného německého císaře pruskému králi Fridrichu Vilémovi IV., odmítl
-	usilování Frankfurtu o unii pod vedením Pruska s vyloučením Rakouska, spojenci maloněmečtí liberálové a severoněmečtí panovníci
-	listopad 1850 uzavření Olomoucké smlouvy, Prusko se vzdalo maloněmecké unie a Rakousko prosadilo obnovení Německého spolku
-	Otto von Bismarck, pruský junker, člen Poslanecké sněmovny, 1851 byl jmenován radou pruského vyslanectví při Spolkovém sněmu. Bismarck zničil Německý spolek z roku 1815 a vedl německé sjednocovací války 1864,1866, 1870-71 a vybudoval německou říši bez Rakouska pod nadvládou pruského krále, císaře německého
-	M byl státník neobvyklých rozměrů, největší ministr zahraničí, jakého kdy Rakousko mělo, státník míru. Až 1.11.1850 mu byla přiznána zákonná penze a vrácena panství. A teprve v dubnu 1851 mu císař F J I. vzkázal, že by ho potěšilo, kdyby ho opět viděl ve Vídni
-	nastalo období neoabsolutismu, nastoleného ministerským předsedou knížetem Felixem Schwarzenbergem a ministrem vnitra Bachem s byrokratickou tvrdostí
-	1853-56 Krymská válka, Rusko obsadilo podunajské knížectví za svým cílem – dobýt Cařihrad, Dardanely až do Středomoří. Západ přispěchal Turecku na pomoc (Ang, Fr, která střežila Bospor, kde se k moci dostal N III.). Car Mikuláš vyzval F J I. a Fridricha Viléma IV., aby ho podpořili v boji proti Turkům (v rámci Svaté Aliance). Prusko i Vídeň zůstaly neutrální. Rusko se hněvalo = spojilo se později s Francií (osudné pro centrální mocnosti).
-	vnitropolitický systém byl sice po Krymské válce a po německých sjednocovacích válkách opět slátán dohromady a vydržel až do roku 1914, ale v I svět. se definitivně zhroutil
-	válečné spojenectví Fr s králem sardinským a italským národním hnutím porazilo Rakousko a připravilo ji roku 1859 o Lombardii
-	1839 zemřela Vilemína Zahaňská
-	3.3.1854 jeho třetí manželka Melanie podlehla ženské chorobě
-	27.1.1857 zemřela Dorothea Lievenová
-	5.6.1857 zemřela Kateřina Bagrationová, nemanželská dcera Kateřiny a M, Klementina zemřela již roku 1829. M pochoval i 16 dětí, které mu darovaly 3 manželky
-	5.1.1858 zemřel polní maršál Radecký
-	6.5.1859 zemřel přírodovědec Alexandr von Humboldt
-	4.6.1859 Italové a Francouze porazili Rakušany v bitvě u Magenty=odtržení Lombardsko-benátska
-	když slyšel M o porážce u Magenty upadl do bezvědomí a 11.6.1859 zemřel
-	Klemens Václav Lothar kníže z Metternichu a Winnenburgu, vévoda z Portelly, hrabě z Kynžvartu, španělský grand první třídy, rytíř Zlatého rouna, nositel velkokříže královského uherského ‚Rádu sv. ‚Štěpána, zlatého pruského řádu Za zásluhy a rytíře a nositele velkokřížů dalších zahraničních řádů, tajného rady Jeho císařského Veličenstva, komořího a  kancléře vojenského Řádu Marie Terezie
-	místo posledního odpočinku nalezl v rodinné hrobce v Plasích u Plzně. Nad vchodem je nápis Pax vobis = mír s vámi.
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