NOTATKA

3.5. Republika francuska.

1) Monarchia konstytucyjna:
a. Ludwik XVI pozornie godził się na reformy, w rzeczywistości dążył do odzyskania
władzy absolutnej; w czerwcu 1791 r. podjął nieudaną próbę ucieczki; rewolucjoniści
zmusili go do powrotu i zaprzysiężenia konstytucji;
b. konstytucja francuska wprowadzała monarchię konstytucyjną, czyli rządy króla
ograniczone decyzjami parlamentu; tzw. Zgromadzenie Prawodawcze – Legislatywa –
miało być wyłonione w wyborach; scena polityczna podzieliła się na lewicę, prawicę
i umiarkowane bagno.
2) Kluby polityczne:
a. jakobini – nazwa stronnictwa pochodziła od klasztoru św. Jakuba, gdzie początkowo
spotykali się przedstawiciele tego stronnictwa; domagali się radykalnych zmian, min.
republiki ludowej; reprezentowali interesy ubogich rzemieślników, kupców oraz biedoty;
na czele jakobinów stał Maksymilian Robespierre;
b. kordelierzy – nazwa ugrupowania nawiązywała do siedziby w klasztorze
franciszkanów, którzy we Francji byli nazywani kordelierami; podobnie jak jakobini
opowiadali

się

za

przeprowadzeniem

radykalnych

zmian;

najsłynniejszym

przedstawicielem był Georges Danton, skazany na śmierć w czasach terroru
rewolucyjnego;
c. żyrondyści – nazwa nawiązywała do departamentu Gironde, z którego zostali wybrani
deputowani; reprezentowali bogatych mieszczan, dlatego też byli zwolennikami republiki
burżuazyjnej i umiarkowanych zmian; na czele klubu stał Jacques Pierre Brissot;
d. bagno – deputowani we francuskim parlamencie, niezwiązani z żadnym klubem
politycznym; swoje opinie uzależniali od aktualnej sytuacji w państwie.
3) Konflikt z Austrią:
a. w 1792 r. Francja wypowiedziała Austrii wojnę; Ludwik XVI miał nadzieję na
przegraną Francuzów i powrót do niezależnych rządów;
b. o klęski ponoszone podczas wojny obwiniano króla; zarzucano mu, że o wszystkich
posunięciach armii francuskiej informował stronę przeciwną; w rzeczywistości
o poczynaniach rewolucjonistów donosiła Maria Antonina, żona Ludwika, a siostra cesarza
Leopolda II; król został aresztowany i uwięziony w dawnym klasztorze templariuszy;
władzę przejął Konwent Narodowy;
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c. do ostatecznego starcia doszło 20 września 1792 r. pod Valmy; armia francuska odniosła
sukces.
4) Republika francuska:
a. 22 września 1792 r. obalono dotychczasowy ustrój – monarchię – a wprowadzono
republikę; władzę sprawował Konwent;
b. pierwszy dzień republiki stał się początkiem nowego roku; od tej pory lata liczono od
powstania republiki.
5) Terror rewolucyjny:
a. w 1793 większość w parlamencie zdobyli jakobini; swoje rządy rozpoczęli od procesu
detronizowanego króla – obywatela Ludwika Kapeta; sąd orzekł, ze był winny zdrady, za
co 21 stycznia 1793 roku został zgilotynowany;
b. na wieść o śmierci króla w Europie zawiązała się koalicja antyfrancuska; w jej skład
wchodziły: Wielka Brytania, Austria, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Prusy, Państwo
Kościelne oraz francuscy rojaliści, czyli zwolennicy monarchii; koalicja nie osiągnęła
zamierzonych celów, po czym rozpadła się;
c. rząd Robespierre’a prowadził otwartą walkę z kościołem katolickim; wprowadzono kult
Istoty Najwyższej, a funkcję kapłanów przejęli przywódcy rewolucyjni; nowy kalendarz
nie uwzględniał niedziel; w Wandei chłopi stanęli po stronie zwalczanego kościoła;
d. nieustanne konflikty i walki przyczyniły się do zmiany polityki jakobinów; powołali oni
Komitet

Ocalenia

Publicznego

z

Maksymilianem

Robespierre’em

na

czele,

odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie państwa i politykę zagraniczną oraz Trybunał
Rewolucyjny, którego zadaniem była walka z kontrrewolucją;
e. aby skazać podejrzanego na śmierć wystarczył donos o szkodliwej działalności;
początkowo represje dotknęły przeciwników rewolucji, następnie żyrondystów, a na końcu
samych jakobinów; to wtedy zrodził się powiedzenie, że rewolucja pożera własne dzieci;
w czasie terroru miało zginąć od 40 do 200 tys. osób;
6) Przewrót termidoriański:
a. 9 thermidora roku II, czyli 27 lipca 1794 r. przeciwnicy Robespierre’a zawiązali spisek,
po czym pojmali go i zgilotynowali;
b. w sierpniu 1795 r. Konwent ogłosił nową konstytucję oraz zmianę władzy; od tej pory
na czele państwa miała stać pięcioosobowa władza wykonawcza, tzw. dyrektoriat.
7) Symbole rewolucji francuskiej:
a. hasłem rewolucji stały się słowa wolność, równość, braterstwo;
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b. barwami rewolucji zostały kolory niebieski, czerwony i biały; dwa pierwsze były
barwami Paryża, niebieski, oznaczający królewski majestat, został dodany na wniosek La
Fayette’a;
c. Marsylianka, czyli Pieśń wojenna Renu, powstała w ciągu jednej nocy w kwietniu 1792
r. na prośbę władz Strasburga; miała to być pieśń patriotyczna wykorzystana podczas
jednej z uroczystości; do Paryża dotarła wraz z wojskami idącymi z Marsylii; oficjalnym
hymnem Francji została w 1795 r.
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