NOTATKA

Rewolucja francuska.

1) Przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej:
a. pod koniec XVIII w. Francji groziło bankructwo; problemy finansowe wynikały
z wykwintnego życia dworu, często ponad możliwości finansowe państwa oraz dużych
nakładów na działania zbrojne w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki;
zadłużenie państwa zmusiło monarchę do podwyższenia podatków;
b. ludzie oświecenia krytykowali rządy absolutne i podział na stany; I i II stan stanowiła
szlachta oraz duchowieństwo; posiadali oni ziemię, przywileje oraz możliwość wpływania
na władcę; byli oni przedstawicielami 1-4 % społeczeństwa; stan III był najbardziej
zróżnicowany, w jego skład wchodzili chłopi, ubodzy i zamożni mieszczanie, bogaci
przedsiębiorcy, ludzie wykształceni; stanowili ok. 96-99 % społeczeństwa, nie posiadali
żadnych praw i płacili podatki; dlatego też najbiedniejsi zaczęli się domagać poprawy
warunków życia, bogaci zniesienia podziału na grupy społeczne;
c. klęski żywiołowe (susze, gradobicia, mrozy);
2) Rewolucja francuska:
a. w maju 1789 r. król Ludwik XVI zwołał Stany Generalne, czyli francuski odpowiednik
parlamentu powstały w średniowieczu, w celu uchwalenia podatków; Stany Generalne nie
były zwoływane od 1614 r.;
b. stan III zaproponował wspólne obrady (do tej pory każdy stan obradował osobno
i dysponował jednym głosem, dlatego też stan I i II przegłosowywał niekorzystne dla stanu
III

ustawy);

ponieważ

większość

szlachty i

kleru

odrzuciła

tę

propozycję

w czerwcu tego samego roku stan III ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął
prace nad konstytucją;
c. Ludwik XVI obawiając się dalszych wydarzeń zamknął salę obrad pod pretekstem
remontu, jednak zgromadzenie przeniosło się do sali gry w piłkę; król widząc, jak wielkim
zainteresowaniem cieszą się prace nad konstytucją, zmusił resztę parlamentarzystów, aby
dołączyli do obrad, sam natomiast ściągnął do miasta wojsko;
d. ponieważ lud Paryża obawiał się rzezi, w mieście dochodziło do coraz częstszych
zamieszek;
e. 14 lipca 1789 r. lud Paryża zdobył Bastylię, symbol znienawidzonego absolutyzmu;
Bastylia była twierdzą, przekształconą w XVII w. w więzienie polityczne; podczas szturmu
w budynku przebywało tylko kilku więźniów, nie byli to jednak więźniowie polityczni;
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f. zdobycie Bastylii uważa się za początek rewolucji francuskiej, a 14 lipca do dziś jest
we Francji świętem narodowym;
g. król otrzymał nakaz przeniesienia się z Wersalu do Paryża; dwa lata później
w czerwcu 1791 r. podjął nieudaną próbę ucieczki; Ludwika odsunięto od władzy, stał się
więźniem w swoim pałacu.
3) Dokumenty:
a. 26 sierpnia 1789 r. została uchwalona Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela,
mówiąca o wolności i równości wobec prawa;
b. Zgromadzenie Narodowe przekształciło się w konstytuantę i rozpoczęło prace nad
konstytucją; tekst konstytucji został uchwalony 3 września 1791 r.; była to druga
w Europie i trzecia na świecie konstytucja; zakładała ona monteskiuszowski trójpodział
władzy; Francja stawała się monarchią konstytucyjną z ograniczoną na rzecz rządu
i Zgromadzenia Narodowego władzą monarszą;
c. wątpliwości:
- Zgromadzenie Narodowe zniosło przywileje stanowe, wszyscy obywatele mieli być
równi wobec prawa (te same podatki, kary, obowiązki), jednak najbardziej uciążliwe
powinności chłopów pozostały (opłata za użytkowanie ziemi) – można przypuszczać, że
winny zaistniałej sytuacji był sam stan III, reprezentowany w Zgromadzeniu Narodowym
przez mieszczan, którzy walczyli wyłącznie o własne interesy;
- Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela mówiła o wolności i równości wszystkich
obywateli, jednak nie oznaczało to zniesienia niewolnictwa, czy nadania praw kobietom;
ponadto możliwość głosowania podczas wyborów mieli jedynie zamożni mężczyźni;
- w czasach rewolucji za wrogów oświeconego społeczeństwa uznano kościół katolicki;
mimo to wprowadzono ustawę cywilną o duchowieństwie zgodnie, z którą biskupi czy
proboszczowie mieli być wybierani przez wiernych, a wszyscy duchowni mieli
otrzymywać za pełnioną posługę państwowe pensje – była to próba załagodzenia konfliktu
z

kościołem,;

na

początku

rewolucji

majątki

kościoła

i zasiliły budżet państwa;
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uległy

sekularyzacji

