
Absolutismus ve Francii v 17. a 18. století 
  

1. Upevňování absolutismu ve Francii  
Ludvík XIII. - hlavní opora jeho moci - první ministr kardinál Richelieu - vynikající diplomat a politik.                    

Upevnění královské moci -  z Francie je silný a vysoce centralizovaný stát.  

Ve třicetileté válce podpora protestantské unie proti Habsburkům.  

Po třicetileté válce - nejúspěšnější stát, největší územní zisky, první mocnost Evropy.  

  

 

2. Období regentství  
Za nezletilého Ludvíka XIV. vládla jako regentka království jeho matka Anna Rakouská s pomocí prvního 

ministra kardinála Mazarina.  

I přes odpor šlechty - „fronda princů“  - šlechtické povstání - upevňuje ve Francii absolutismus. 

   

 

3. Ludvík XIV. - král Slunce 
Dovršil ve Francii absolutismus.  

Šlechta nemá žádnou moc, je závislá na králi, který ji připoutal ke svému dvoru (dvorská šlechta dostávala 

peněžní důchody).  

 

Heslo: Jeden král, jedny zákony, jedna víra – katolická! 

Pronásledoval hugenoty a zrušil Edikt nantský. 

Důsledky - hugenoti emigrují do Nizozemí, Anglie, Švýcarska, což vede k odlivu pracovních sil.  

  

Významný ministr Ludvíka XIV. - Jean Colbert – finance a obchod:  

 

a) prosazoval merkantilismus = podpora vývozu zboží před dovozem (vysokými cly) 

b) podporoval státní manufaktury na gobelíny, punčochy, paruky, porcelán, látky 

c) podporoval - obchod - odstranil vnitřní cla, námořní plavby, kolonizaci (Louisiana, Haiti, Indie, Afrika)  

   

Vysoké daně (vedou k častým bouřím, které jsou vojensky potlačeny). 

- na války  

- na stavební aktivity krále - vybudování barokně-klasicistního zámku Versailles 

                                               - fortifikace= pevnosti (stavitel de Vauban) 

Hrozí finanční bankrot.  

 

Francie určuje módní trendy v oblékání, umění i architektuře.  

Francouzština se stala diplomatickým jazykem.  

Rozvoj věd - založena Francouzská akademie. 

Rozvoj literatury a divadla – Jean Racine a Pierre Corneille (tragédie), Moliére (komedie). 

  

 

4. Ludvík XV. (1715 – 1774)  
Další finanční vyčerpávání země.  

Absolutistická vláda – odpůrce reforem. 

 

Francie se zapojila do války o dědictví rakouské a sedmileté války. 

Důsledek - konec francouzské převahy v Evropě 

                 - ztráta kolonií - Kanady a Indie.  

 

Milenky - madam de Pompadour, madam Dubarry - měly velký vliv na státní politiku.  

V architektuře, umění a módě převládá styl rokoka (pojmenován podle motivu mušle = rocaile) 

 


