VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
14.7.1789 – 9.11.1799
- _________ krize - nákladný aparát, války, ________________________________________
- Ludvík XVI. (1774-1792) + Marie Antoinetta (dcera MT) – „pyšná Rakušanka“
- periodizace VFR:

I. fáze VFR: konstituce
II. fáze VFR: radikální revoluce
a) republika ~ girondistický Konvent (21.9.1792 – 2.6. 1793)
b) jakobínský teror (2.6.1793 – červenec 1794)
III. fáze VFR: období termidoru (červenec 1794 – listopad 1799)

I. fáze VFR: konstituce (1789 – 1792)
- 3. stav - Národní shromáždění, požadavek ______________________________________
- v Paříži vypukly bouře, 14.7.1789 dobyta Bastila => _______________________________
- heslo svoboda, rovnost, bratrství; barvy revoluce: __________________________________
- 1791 ústava, součástí Deklarace práv člověka a občana => ___________________________
___________________________________________________________________________
- různé politické frakce: jakobíni, girondisté
- srpnový převrat - zatčen a uvězněn, sesazen, ústava zrušena, vyhlášena _______________
- samospráva Paříže: komuna; *nový zákonodárný sbor: konvent

II. fáze VFR: radikální revoluce
a) republika (21.9.1792 – 2.6. 1793)
- Konvent – umírnění, střed; v opozici jsou jakobíni – ________________________________
- král I/1793 popraven, v X/93 popravena Marie Antoinette
- zatýkání __________________________________ => povstání; převrat => nástup jakobínů
b) jakobínský teror (2.6.1793 – červenec 1794)
- zrušeny feudální povinnosti, zákon ____________________________, zákon ___________
- příprava nové ústavy (velmi demokratická), nikdy nevešla v platnost
- špatná hospodářská situace, zdražování potravin, hlad, nezaměstnanost => povstání
- politika teroru: __________________________________________, zvrhla se => vyřizování
účtů mezi občany, udavačství, masové odsuzování
- soudy bez obhájců, trest smrti X nevina
- proti teroru Maxmilián Robespierre, obžalován, popraven

III. fáze VFR: obd. termidoru, vláda direktoria (VII/94 – X/95 – XI/99)
- vláda poslanců - obd.termidoru: _____________________________________________,
bez zlepšení ekonomické situace => bouře
- VIII/ 1795: ústava - zachována ________, výkonná moc: direktorium (5 členů)
- ve volbách úspěch ________, obavy z revoluce => Napoleon Bonaparte má _____________
- 9.11.1799 Napoleonův převrat, konec VFR, zrušeno direktorium => konzulové

Význam VFR
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________

