NOTATKA

Monarchia absolutna we Francji.
1) Początki władzy absolutnej we Francji:
a.

w 1610 r. katolicki fanatyk zmordował Henryka IV, pierwszego władcę z dynastii

Burbonów we Francji;
b.

władzę po zmarłym królu przejął jego dziewięcioletni syn – Ludwik XIII; początkowo

rządy w imieniu małoletniego syna sprawowała jego matka Maria Medycejska – po kilku
latach usunięto ją z dworu; w 1624 r. na stanowisko pierwszego ministra powołano
kardynała Armanda Richelieu;
c.

reformy podejmowane przez kardynała miały na celu wzmocnienie władzy monarszej;

Richelieu uważał, że najważniejsza jest racja stanu, czyli interes państwa ponad wszystko;
d.

wybrane reformy Richelieu:

- rada królewska złożona z arystokratów została zastąpiona przez rząd z pierwszym
ministrem, czyli Richelieu na czele; ministrowie do rządu byli wybierani ze względu na
swoje umiejętności – nie musieli być arystokratycznego pochodzenia; w otoczeniu króla
zaczęli pojawiać się przedstawiciele uboższej szlachty i mieszczaństwa, wierni jedynie
królowi; wpływy arystokracji zostały w ten sposób ograniczone;
- uprawnienia gubernatorów prowincji przejęli intendenci, odpowiedzialni jedynie przed
królem;
- rozbudowano dyplomację, opartą na silnej flocie i armii lądowej;
e.

z pomocą protestanckiej Anglii Richelieu walczył z hugenotami; po zdobyciu twierdzy

La Rochelle, w której przebywali hugenoci na nowo ogłosił tolerancję religijną, zyskując
sympatię dotychczasowych wrogów; dla dobra Francji sprzymierzył się także
z protestancką Szwecją i muzułmańską Turcją;
f.

paradoksem rządów Ludwika XIII był fakt, że kardynał Richelieu pomimo

wzmocnienia władzy monarszej, decydował o większości spraw w imieniu króla;
g.

czasy Richelieu zapoczątkowały absolutyzm, czyli niepodzielne rządy jednej osoby.

2) Monarchia Ludwika XIV:
a.

koronę po Ludwiku XIII przejął jego pięcioletni syn – Ludwik XIV; w latach 1643-

1661 faktyczną władzę sprawowała jego matka Anna Austriaczka i pierwszy minister
kardynał Jules Mazarin;
b.

młody król, samodzielne rządy przejął dopiero po śmierci kardynała.

3) Rządy Ludwika XIV:
a.

w pierwszym roku swoich rządów król wydał 14 edyktów;
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b.

pamiętając czasy kardynała Richelieu i Mazarina nie mianował pierwszego ministra;

był najważniejszą osobą we Francji, tytułowaną „Król Słońce”; mawiał „Państwo to ja”, co
oznaczało, że jego decyzje są jednoznaczne z wolą całego narodu;
c.

zmiany wprowadzone przez Ludwika XIV:

- król nakazał bicie monety z własnym wizerunkiem na tle słońca;
- nie zwoływał Stanów Generalnych, czyli obrad parlamentu wywodzącego się ze
średniowiecza;
- aby skutecznie zwalczać opozycję rozbudował służby policyjne; opornych, buntowników
lub nawet niewinnych bez wcześniejszych procesów umieszczał w więzieniach np.
najsłynniejszym paryskim – Bastylii;
- w 1685 r. odwołał edykt nantejski w wyniku, czego Francję opuściło kilkaset tysięcy
hugenotów;
- zreformował armię, sposób jej organizacji oraz taktyki; armia francuska stała się wzorem
dla ówczesnych armii europejskich;
- od 1682 r. oficjalną siedzibą króla stał się Wersal pod Paryżem – jedna
z najpiękniejszych rezydencji królewskich w Europie;
- Paryż stał się stolicą kulturalną Europy, a Francja przeżywała rozwój polityczny,
gospodarczy i kulturalny;
- język francuski stał się językiem międzynarodowym; pojawiła się moda na wszystko, co
francuskie;
- na dworze obowiązywała etykieta dotycząca np. ceremonii wstawania czy skrobania do
drzwi; każdy chciał być jak Ludwik XIV: jadać, wyglądać, rządzić jak on;
d.

reformy gospodarcze:

- reformy były zgodne z polityką merkantylizmu ministra Jeana Baptiste’a Colberta –
wspierały eksport francuskich towarów, ograniczając jednocześnie import;
- utrudniano wywożenie surowców z Francji, dzięki czemu manufakturom nie brakowało
materiału do pracy, a produkcja nie rozwijała się poza Francją; popierano natomiast import
surowców, których w kraju brakowało;
- ograniczono import produktów rzemieślniczych – w ten sposób rodzime produkty nie
musiały konkurować z zagranicznymi a waluta, czyli złoto i srebro, pozostawała w kraju;
- sprowadzano fachowców zagranicznych, zniechęcając jednocześnie rodzimych
specjalistów do wyjazdu z Francji;
- wspierano rodziny wielodzietne, jako podstawę bogactwa Francji.
4) Śmierć Ludwika XIV:
a.

gdy król umierał w 1715 r. Francja odetchnęła z ulgą;
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b.

Ludwik XIV pozostawił po sobie dobrze zorganizowane państwo, będące wzorem dla

innych monarchii europejskich;
c.

jednak duże wydatki na wojsko i wystawne życie dworu, były zbyt wielkim

obciążeniem dla gospodarki.
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