
WPROWDZENIE 

Wśród narodów świata Francja ma wyjątkowo długą historię, a więc jej zapis jest wypełniony czymś 

więcej niż zwykłym udziałem wielkich dramatycznych wydarzeń i wielkich osobowości. Jednocześnie 

jej status największego kraju Europy Zachodniej terytorialnie i demograficznie przez setki lat zapewnił, 

że wiele spośród zdarzeń występujących i podejmowanych decyzji miało tu wpływ daleko poza granice. 

Chociaż granice narodu - z wyjątkiem tego na północy - są zgodne z dobrze określonymi cechami 

naturalnymi, Francja jest w rzeczywistości sztucznym tworem, rozmyślnie i pieczołowicie zespolonym 

ze szczytu różnych terytoriów przez wiele stuleci przez monarchów, którzy posiadali wolę, talent i 

zasoby, aby budować coraz silniejsze królestwo. Dopiero po tym, jak owi władcy stworzyli królestwo 

zjednoczone politycznie i religijnie - oba atrybuty uważane za niezbędne dla bezpieczeństwa monarchii 

- czy reżim,  który rządził nowoczesną Francję, pojawił się pod koniec XVIII wieku. Uczynili tak przez 

rewolucyjne działania narodu francuskiego, którzy zainspirowani pomysłowymi ideami wolności i teorii 

demokracji, przekształcili to, co było państwem, w którym zostali przekształceni w naród, w którym 

byli władcami. Ponieważ byli pierwszymi ludźmi w Europie, którzy to zrobili, a ponieważ Francja była 

wówczas dominującą potęgą kontynentalną, Francuzi przekazali to dziedzictwo, zarówno przez 

przykład, jak i przez podbój, reszcie kontynentu. Europa, która stała się czołowym wyznawcą zmian 

politycznych w XIX wieku. Francja przeżyła niespokojną współczesną historię, wynikającą częściowo z 

sukcesji bardzo różnych systemów rządzących - monarchii arystokratycznej, monarchii konstytucyjnej, 

imperium, republiki - które chciałyby zachować lub przywrócić swoją władzę i pozycję, a częściowo od 

aktorów politycznych, którzy nie potrafią pogodzić konkurencyjnych koncepcji wolności i równości. 

"Francja" i "republika" są dziś uważane za oczywiste, ale ta szczególna forma rządu, od 1789 roku, 

okazała się być albo niestabilna, albo zupełnie nie przetrwała. Dopiero w przypadku piątego i 

ostatniego ustroju politycznego, naród znalazł wysoce reaktywną formułę republikańską. Powszechny 

wzrost gospodarczy w ciągu wielu poprzednich 60 lat sprawił, że Francja stała się zamożnym krajem i 

dziś jest jednym z najbogatszych na świecie. Chociaż w pełni współczesny naród pod każdym względem, 

jednocześnie powiązania z jego przeszłością - tak oczywiste we wspaniałym architektonicznym 

dziedzictwie, które można zobaczyć wszędzie w krajobrazie fizycznym - przetrwają. Różnice kulturowe, 

społeczne i językowe między Francuzami, które utrzymywały się dobrze w czasach współczesnych, 

znajdują dziś odzwierciedlenie w niejednorodnych cechach regionalnych, w tym w języku, strojach, 

kuchni i innych obyczajach. Jedzenie, moda i transport to tylko kilka z wielu dziedzin, w których Francuzi 

wygrali i nadal są znani. Aktywni za granicą od XVII wieku, naród stał się wielką potęgą kolonialną, co 

pozostawiło ślad na Francji, dziś w dużej mierze ekonomicznej i kulturalnej, na całym świecie. Francuski 

gobelin historyczny jest niezwykle bogaty. Były tu monarchie, dyktatury i demokracje. Konflikty cywilne 

każdego rodzaju szalały. Wojny przyniosły potężne, dumne zwycięstwa i kłujące, upokarzające porażki. 

Wprowadzono innowacyjne trendy i teorie oraz postęp techniczny i naukowy międzynarodowego 

importu. Wyznaczenie wielkiej mocy jest z definicji wysoce subiektywne, a narody wschodzą i opadają 

zgodnie z parametrami siły w czasie. Mimo to, w różnych okresach w jego długiej historii i osądzanych 

przez szeroki zakres standardów - potęga armii, bogactwo jej władców, wpływ zasad politycznych, 

wpływ jej kultury, dorobek jej artystów i intelektualistów , dobrobyt jego mieszkańców - Francja 

zakwalifikowała się pod każdym względem. 

Ziemia 

Metropolitalna Francja, w tym Korsyka, obejmuje 551,553 km2 . Status kraju jako największego narodu 

zachodniego Europy w Europie odzwierciedla jego zróżnicowana geografia fizyczna i podziały 

klimatyczne. Długi okres rozwoju terytorialnego, który rozpoczął się w pierwszym tysiącleciu, sprawił, 

że współczesne granice Francji są niemal naturalne. Z wyjątkiem poziomu kraju do pagórkowatej 

północnej granicy, której geografia bez barier wystarczyła jako brama do inwazji, cech fizycznych, a 



mianowicie Alp, Jury i Renu, Pireneje, Morze Śródziemne, Ocean Atlantycki i Kanał La Manche, 

określają granice sześciu boków "sześciokąta" (l'hexagone) - terminu, który od lat 60. XX wieku, gdy 

francuscy komentatorzy utożsamiali się z krajem. Francja znajduje się na geograficznym i klimatycznym 

skrzyżowaniu północnej Europy i krajów śródziemnomorskich. Kraj składa się z pięciu regionów 

geograficznych. W północno-zachodniej części terenu rozciąga się szeroki pas od Wandei i dolnych 

regionów Loary przez Pikardię do Szampanii. Obejmuje on basen paryski, poziom do pagórkowatego 

obszaru, który wznosi się na zewnątrz od centrum miasta w Paryżu w szeregu grzbietów i skarp, które 

na zachodzie kończą się klifami wzdłuż kanału La Manche. Elewacje są na ogół mniejsze niż 700 stóp 

(210 m), a dorzecze graniczy na północnym zachodzie z masywem Armorykańskim, płaskowyżem 

górskim, który tworzy półwyspy Bretanii i Normandii. Na północnym wschodzie dominują płaskowyże 

i stoki wapienne Burgundii. Do najważniejszych obszarów górskich należą Wogezy - linia zaokrąglonych 

wzgórz w pobliżu granicy z Niemcami, które różnią się wysokością od 1200 stóp (365 m) do prawie 4 

700 stóp (1430 m), oraz płaskowyżu Ardenów, bardzo starej, głęboko erodowanej góry który niewielka 

część rozciąga się we Francji od południowo-wschodniej Belgii. Na południowym zachodzie znajduje 

się równina, wzgórza i płaskowyże. Obejmuje on Akwitanię - nizinny o trójkątnym kształcie, mniejszy i 

mniej pagórkowaty niż basen paryski, do którego przyłączony jest pas ziemi oznaczony "Bramą Poitou". 

Na południe od ujścia Gironde wzdłuż Oceanu Atlantyckiego leży płaski, piaszczysty obszar znany jako 

Landes. Południowo-wschodni obejmuje mozaikę kontrastów. Płaskie płaskowyże wapienne 

przełamane płaskowyżami i dolinami wyznaczają Limousin, podczas gdy niziny nadmorskie ciągną się 

wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego od Langwedocji-Roussillon do Prowansji i wdzierają się do 

wnętrza wzdłuż doliny Rhône-Saône, jedynego północno-południowego korytarza w surowej 

południowo-wschodniej Francji. Obszary górskie stanowią piąty wyróżniający się region geograficzny. 

Znaczna część południowej Francji pokrywają Alpy i Pireneje, których najwyższe szczyty są pokryte 

śniegiem przez cały rok. Alpy biegną od granicy włoskiej na zachód do doliny Rodanu, z elewacjami 

rosnącymi generalnie z południa na północ. Wiele szczytów przekracza 3650 m nad poziomem morza; 

w miejscu, gdzie spotykają się francuskie, szwajcarskie i włoskie granice, Mont Blanc o wysokości 4 807 

m jest najwyższą górą w zachodniej Europie. Francja jest połączona z Włochami przez przełęcze 

alpejskie, w tym Mont Cenis i Little Saint Bernard. Pireneje wzrosły dramatycznie z równin południowej 

Francji. Ze względu na wysokość wzniesień sięgającą 3048 m na Pic de Vignemale - i ich długość - od 

Zatoki Biskajskiej po Morze Śródziemne - stanowią potężną barierę między Francją i Hiszpanią. Wzdłuż 

granicy francusko-szwajcarskiej na północ od Alp leżą Góry Jury, które, choć geologicznie połączone z 

tym pierwszym, charakteryzują się łagodnymi wzniesieniami i zaokrąglonymi, niższymi szczytami 

(mniejszymi niż 1800 m). Masyw Centralny skręca stopniowo w górę od basenów Paryża i Akwitanii, 

by zająć południowo-środkową część kraju. Wzniesienia od 760 do 900 m są ogólne, chociaż 

pozostałości starożytnych wulkanów gwałtownie wznoszą się ponad otaczający krajobraz do wysokości 

przekraczającej 1800 m. Wschodnie i południowe krawędzie masywu charakteryzują się stromymi 

skarpami, przede wszystkim Cévennes, które tworzą niemal przezroczystą ścianę z widokiem na dolną 

dolinę Rhône. Większość kraju leży w dorzeczach czterech głównych rzek - Sekwany, Loary, Rodanu i 

Garonny. Sekwana przepływa przez Paryżu. Loara rozciąga się w centrum Francji, biegnąc szerokim 

łukiem od górnego biegu rzeki w Cévennes, by opróżnić Zatokę Biskajską w Saint-Nazaire. Przy 625 mil 

(1 006 km) jest to najdłuższa rzeka w kraju. Powstająca w Pirenejach, Garona, wraz z dopływami 

wypływającymi z Masywu Centralnego, stanowi centralny system rzeczny basenu Akwitanii. Rzeka 

Rodan wpływa do Szwajcarii i opływa Morze Śródziemne. Ponieważ Rodan, wraz z dopływami takimi 

jak Isère i Saône, drenuje region alpejski, przenosi ogromne ilości wody, które zostały spiętrzone w celu 

dostarczenia energii hydroelektrycznej. Rzeki Mozela i Mozela są znanymi arteriami na północnym 

wschodzie, podczas gdy Francja dzieli z Niemcami zajęty handlowo Ren. Nie ma dużych, naturalnych 

jezior, chociaż w Alpach występują liczne małe jeziora, a małe jeziora powstały w wyniku spiętrzenia w 

systemie rzeki Rhône i w Massif Central. Słonowodne laguny i bagna są rozproszone w regionie Landes 



oraz w regionie Camargue na zachód od ujścia rzeki Rhône. Klimat Francji charakteryzuje się wyraźnymi 

regionalnymi różnicami, które koncentrują się wokół dwóch głównych podziałów. Podstawowy podział 

jest pomiędzy chłodną północą a ciepłym południem, a drugi dzieli morski zachód od kontynentalnego 

wschodu. Nadbrzeżne zimy atlantyckie są łagodne (styczniowe temperatury wynoszą średnio 4 ° do 7 

° C, a lato jest chłodne (lipcowe temperatury wynoszą średnio od 16 ° do 18 ° C. Na śródlądowym 

wschodzie pora roku jest bardziej wyraźna w chłodniejsze zimy i cieplejsze lata. Opady są równomierne 

w całej północnej Francji, z większymi ilościami w lecie. Niektóre opady padają zimą, szczególnie w 

Masywie Centralnym i Wogezach. Wybrzeże Morza Śródziemnego jest znacznie łagodniejsze 

(styczniowe temperatury wynoszą średnio 7 ° do 10 ° C, a lipcowe temperatury osiągają średnio 24 ° 

C. Słoneczna pogoda jest obfita, a deszcz, który może być rzadki, powoduje pożary w większości w nie-

letnie miesiące. Zimą chłodny, suchy wiatr zwany mistralem wieje w dolinie Rodanu. Bardzo mroźne 

zimy i chłodne lata ze znacznym deszczem i śniegiem charakteryzują pogodę w Alpach i Pirenejach. 

Podczas gdy równiny i pagórki stanowią około dwie piąte całkowitej powierzchni ziemi, lasy zajmują 

około jednej piątej terytorium kraju, głównie w obszarach górskich i masywu centralnym. Na niższych 

wysokościach dominują drzewa liściaste, w tym różne gatunki dębu, buk i topola, natomiast drzewa 

iglaste, głównie sosny, świerki i jodły, rozprzestrzeniają się wzdłuż zboczy górskich. Lasy sosnowe są 

również cechą Landes, podczas gdy makrela, krzewiasta roślinność niskich zimozielonych krzewów i 

małych drzewek, jest okrywającą roślinnością wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego wraz z dębami i 

dębami korkowymi. Przez stulecia tereny równin zostały oczyszczone z naturalnej wegetacji dla 

rolnictwa, a trawy i obszary leśne zaznaczają tu nieuprawiane tereny. We Francji dominują gleby żyzne, 

brunatne, ponieważ większość kraju doświadcza zimnych i ciepłych temperatur z umiarkowanymi 

opadami. Cieńsze, mniej żyzne gleby występują w wilgotnym klimacie na zachodnim krańcu i w 

zimniejszych miejscach, zwłaszcza na wysokich obszarach górskich i wyżynnych. Żyzne gleby północnej 

Francji opierają się na złożach lessów (limon). W około jednej trzeciej kraju występują gleby wapienne, 

zarówno na obszarach nizinnych, zwłaszcza w częściach basenu w Paryżu, gdzie są lekkie i łatwe do 

zapłodnienia, jak i na wysokich płaskowyżach południowych. Francja i regiony górskie, gdzie mają słabą 

jakość uprawną. Charakterystyczne zabarwione na czerwono gleby regionu śródziemnomorskiego 

zależą od nawadniania upraw rolnych. Po wiekach usuwania ziemi, wypasu, nawożenia i uprawy, w 

kraju pozostało niewiele naturalnych gleb. Podobnie, na tak długo osiadłej ziemi, tylko małe ssaki, takie 

jak lisy i zające, stanowią dominującą dzikość kraju, chociaż ponad 400 gatunków ptaków, 25 rodzajów 

płazów i 27 gatunków znaleziono gady. Duże zwierzęta, takie jak niedźwiedzie, kozice i jelenie, które 

kiedyś były obfite, przetrwały tylko w bardziej odległych regionach leśnych i górskich. Małe stada 

dzikich koni są charakterystyczną cechą Camargue. 

Ludzie 

Populacja Francji wynosi 65 073 482 (2009 rok), W tym 62 442 977, którzy mieszkają w metropolii 

Francji i 2 624 505, którzy mieszkają we francuskich departamentach i terytoriach zamorskich. W 2001 

roku około 77 procent ludności żyło na obszarach miejskich (Biuro Populacji). Jednak jest kilka dużych 

miast. Poza Paryżem (9,6 miliona), które jako największe i największe miasto na świecie (2007 rok) 

zawsze dominowało w życiu narodowym, kolejne najbardziej zaludnione miasta w Lyonie (1,38 

miliona) i Marsylia (1,24 miliona) są daleko mniejszy. Francuzi wywodzą swe rodowody z plemion 

celtyckich, którzy wyemigrowali na zachód i południe z doliny Renu pod koniec piątego wieku p.n.e. 

Ich potomkowie nadal dominują dzisiaj w Bretanii. Rzymskie rządy przyniosły napływ przybyszy z Włoch 

i innych krajów odległego imperium. Fala najazdów germańskich plemion z Europy Środkowej i 

Wschodniej w V wieku n.e. doprowadziła do osiedlenia się Wizygotów w Akwitanii, Burgundów w 

Burgundii i Franków w dzisiejszej północnej Francji, w szóstym wieku w dawnej Rzymskiej Galii, z 

wyjątkiem śródziemnomorskich wybrzeży. Wikingowie ze Skandynawii przybyli do Normandii w X 

wieku. Mimo że demografia była wysoka według norm europejskich w znacznej części historii Francji - 



w średniowieczu kraj pochłaniał jedną czwartą populacji Europy - wzrost był powolny, sprawdzany od 

stuleci przez wysoką śmiertelność niemowląt, złą dietę, wojny i epidemie. Począwszy od XVI wieku, w 

połączeniu z ciągłą ekspansją terytorialną, rozpoczął się stały wzrost, który sprawił, że Francja, licząca 

28 milionów ludzi, była najludniejszym krajem Europy na początku Rewolucji Francuskiej w 1789 roku. 

Niska wartość urodzeń doprowadziła do stagnacji w miarę postępu XIX wieku. - roczna stopa wzrostu 

wyniosła 0,01 procent w 1900 r. Stawki utrzymywały się na niskim poziomie w części najbardziej 

tragicznie spowodowały masową utratę młodych mężczyzn w I wojnie światowej - do połowy XX wieku, 

aż do momentu załamania się boomu dziecięcego na stanowisku - Lata II wojny światowej. Średnia 

liczba dzieci przypadająca na małżeństwo wzrosła z przedwojennej liczby 1,9 do 2,4 w roku 1960, 

przyczyniając się do ogólnego wzrostu o 1 procent rocznie w latach 50. i 60. XX w., Najwyższego w 

historii współczesnego kraju. Dodając do tego wzrost, Francja przez 30 lat po II wojnie światowej stała 

się krajem masowej imigracji, przyjmując średnio 50 000 nowych przybyszów rocznie do połowy lat 70. 

XX wieku, kontynuując tradycję, która w XIX i XX wieku powodowała,  że naród był liderem w Europie 

w włączaniu imigrantów do społeczeństwa. Powojenna odbudowa i rozwijająca się gospodarka 

spowodowały popyt na tanią siłę roboczą, dostarczaną przede wszystkim przez pracowników z Włoch, 

Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Ustawy ułatwiały wejście kolonistom, obywatelom francuskim urodzonym 

lub naturalizowanym w byłych koloniach w północnej i zachodniej Afryce, Indiach i Indochinach, w 

większości 1,6 miliona europejskich noirów (czarne stopy), którzy wyemigrowali z Algierii, Maroka i 

Tunezji. Pojawiły się także osoby spoza Europy z Afryki Północnej. Ograniczenia imigracyjne zostały 

wprowadzone na początku lat siedemdziesiątych. Bardziej restrykcyjne ograniczenia oznaczają, że 

imigracja jest obecnie w dużej mierze ograniczona do przypadków łączenia rodzin i osób ubiegających 

się o azyl polityczny, podczas gdy zasięg geograficzny poszerzył się o około połowę nowych przybyszów 

pochodzących z byłych francuskich kolonii w Afryce subsaharyjskiej i Azji. Szacuje się, że 4,9 miliona 

imigrantów mieszka we Francji (2009), którzy stanowią 8 procent populacji. Liczba nielegalnych 

imigrantów wzrosła, szacowana na około 300 000 pod koniec XX wieku. Bardziej zróżnicowana niż 

kiedykolwiek wcześniej, społeczeństwo francuskie w XXI wieku konfrontuje problem asymilacji 

kulturowej, która wywołała napięcia i zamieszanie. W połączeniu z szerszymi zachodnimi trendami w 

ciągu ostatnich 30 lat zaobserwowano mniejsze rodziny. Pod koniec wieku pary mieszkające razem 

poza małżeństwem wyniosły 15,5%, procent dzieci urodzonych poza małżeństwem wzrósł do 37,6%, a 

rozwód wzrósł do 45,6% . Krajowy wskaźnik urodzeń spadł w latach 80. XX w., By ponownie nastąpić 

w latach dziewięćdziesiątych. Wskaźnik płodności w 2008 r., Wynoszący 2,02 dzieci, był najwyższy w 

Unii Europejskiej (UE), a wskaźniki urodzeń i płodności nadal rosły w pierwszej dekadzie trzeciego 

tysiąclecia. Oficjalnym językiem kraju i ojczystym językiem około 86 procent populacji jest francuski, 

który jest oparty na łacinie z wieloma celtyckimi i germańskimi elementami. Przed XX wiekiem francuski 

służył jako dominujący język dyplomatyczny, a także jako wspólny język wśród władców i 

wykształconych klas Europy. Dawny status narodu jako ważnej potęgi kolonialnej pozostawił po sobie 

dziedzictwo językowe na całym świecie, gdzie francuski jest językiem urzędowym w 29 krajach, a także 

w ONZ i innych organach międzynarodowych. Utworzona w 1970 roku Frankofonia jest 

międzynarodowa organizacja 56 krajów promująca specjalne więzi między narodami 

francuskojęzycznymi. Mówi się w wielu językach regionalnych, szczególnie w obszarach 

przygranicznych sąsiadujących z krajami niefrancuskojęzycznymi. Należą do nich alzacki, niemiecki 

dialekt; Zachodnioflamandzki, wariant holenderski; Breton, celtycki język; Korsykański (Corsu) i 

Kataloński, z silnym pokrewieństwem odpowiednio z włoskim i hiszpańskim; Occitan i jego dialekt, 

prowansalski, na południu Francji; i baskijski, używany przez lud w Pirenejach ze starożytnym 

rodowodem niezwiązanym z żadnym innym we Francji. W 2008 r. Języki regionalne uznano za należące 

do dziedzictwa Francji. Grupy imigrantów mówią językiem swojego pochodzenia, najbardziej 

widocznym w ostatnich latach po arabsku. Istnienie regionalnych dialektów świadczy o ważnej roli 

odgrywanej przez francuskie prowincje w historii kraju. Choć pozbawione swojej władzy politycznej 



podczas Rewolucji, zachowują odrębną tożsamość kulturową, a szczególne cechy społecznych 

zwyczajów, ubiorów i kuchni są aktywnie utrzymywane. Na Korsyce ruch, który w ostatnich latach 

stosował brutalną taktykę, dąży do całkowitej niepodległości. Od wczesnej historii Francja pozostawała 

głównie pod wpływem religii rzymskokatolickiej. Około 83 do 88 procent mieszkańców wyznaje, nawet 

jeśli wielu z nich nominalnie, wiarę, której korzenie w tym kraju sięgają starożytności. Dzisiaj 

zagwarantowana jest wolność myśli i religii, oraz Kościół i państwo są całkowicie oddzielone. Biorąc 

pod uwagę długoletni status katolicyzmu jako religii większości - była to oficjalna religia państwowa 

przed rewolucją i pod reżimem rojalistycznym w XIX wieku - i ścisłe związki utrzymywane historycznie 

między monarchią a papiestwem, Francja zyskała miano " najstarsza córka Kościoła, "mimo wyraźnej 

smuty autonomii instytucjonalnej (gallicisme) istniejącej od XIV wieku. W połączeniu z tendencjami do 

sekularyzacji we współczesnym społeczeństwie zachodnim, Francuzi dzisiaj są znacznie mniej wierni 

niż dotychczas. Stawki chrztu, obecności w kościele i rekrutacji duchownych i zakonników gwałtownie 

spadły od lat pięćdziesiątych. Sondaże pokazują znaczną zmniejszenie - w niektórych przypadkach 

nawet o jedną trzecią - którzy wyznają agnostycyzm lub ateizm. Protestanci i Żydzi mają długą historię 

w kraju, pomimo ich niskiej liczby, wynoszącej, odpowiednio, więcej niż 2 procent i 1 procent. Około 

700 000 Żydów we Francji stanowi dziś największą społeczność żydowską w Europie poza Rosją. 

Zdarzają się incydenty antysemityzmu, ale uprzedzenia religijne są dziś szczególnie celowe u 

muzułmanów, którzy w wyniku znacznej imigracji stanowią obecnie drugą co do wielkości sektę 

religijną w kraju, w sumie od 5 do 6 milionów, lub między 8 i 10 procent populacji. Francja jest domem 

dla największej islamskiej populacji w Europie Zachodniej. Francuzi w pełni współpracują ze swoimi 

zachodnioeuropejskimi sąsiadami z zaawansowanymi systemami opieki społecznej, 

charakterystycznymi dla współczesnych społeczeństw europejskich. Rozpoczynając stopniowo na 

początku XX wieku, naród wprowadził szybkie i kompleksowe programy zabezpieczenia społecznego w 

bezpośrednim okresie po II wojnie światowej. Bezrobocie, emerytury, zasiłki rodzinne i płatne 

programy wakacyjne są hojne. System opieki zdrowotnej jest uniwersalny, finansowany ze złożonej 

kombinacji środków publicznych i prywatnych. Wydatki rządowe (około 54% produktu krajowego 

brutto [PKB] w 2009 r.) I podatki (około 44% PKB w 2007 r.) Są wysokie według światowych 

standardów. Edukacja jest bezpłatna i obowiązkowa w wieku od 6 do 16 lat. Umiejętność czytania i 

pisania jest prawie powszechna (99 procent). Publiczny system edukacji jest wysoce scentralizowany, 

podczas gdy prywatna edukacja jest w dużej mierze katolicka. Pod koniec XX wieku 80% uczniów szkół 

średnich zdobyło bakalaurat, czyli bilet na studia uniwersyteckie. Istnieje 91 publicznych 

uniwersytetów i 175 profesjonalnych szkół, w tym prestiżowe podyplomowe grandes écoles. 

Rząd 

Francja jest republiką (Fr., République Française) z półprezydenckim systemem rządów, który 

charakteryzuje się znaczną centralizacją administracji. Konstytucja głosi przywiązanie narodu do zasad 

demokratycznych zawartych w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela (1789), które obejmują równość 

wszystkich obywateli wobec prawa, odpowiedzialność rządu wobec obywateli, gwarancję własności 

przed arbitralnym zajęciem, i wolności słowa i wyznania. Założona w 1958 r. Obecna republika jest 

piątą w historii politycznej kraju. Piąta Republika jest wyjątkową syntezą amerykańskiego systemu 

prezydenckiego i brytyjskiego parlamentarnego systemu rządów. Władza dzieli się na gałęzie władzy 

wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Najważniejszy jest prezydent, który jest najwybitniejszą 

postacią w polityce narodowej. On lub ona jest wybierany bezpośrednio przez głosowanie powszechne 

i służy przez pięcioletni okres. Nie ma limitów terminowych. Prezydent przewodniczy rządowi 

(gouvernement), czyli premierowi i gabinetowi ministrów, których on wyznacza; dowodzi siłami 

zbrojnymi; i zawiera traktaty. Prezydent musi wybrać premiera i gabinet, które odzwierciedlają 

większość w parlamencie i którzy będą realizować program większości parlamentarnej. Kiedy partia 

polityczna prezydenta lub jego zwolennicy kontrolują parlament, okazuje się on dominującym graczem 



w kształtowaniu polityki i nadzoruje realizację swojego programu politycznego. Kiedy partia 

opozycyjna (lub partie) kontroluje parlament, musi jednak dzielić władzę w porozumieniu zwanym 

wspólnym pożyciem. Na czele rządu stoi premier, który wraz z ministrami kieruje służbą cywilną, 

agencjami rządowymi i siłami zbrojnymi. Rząd przygotowuje budżet krajowy. Każde ministerstwo ma 

centralną administrację podzieloną na dyrekcje, które są podzielone na poddyrekcje. W wyborach 

parlamentarnych personel pozostaje w dużej mierze taki sam. Uprawnienia ustawodawcze władzy 

wykonawczej są ograniczone, chociaż parlament może upoważnić władzę wykonawczą do wydawania 

rozporządzeń (ordonnances) w pewnych ściśle określonych obszarach, a poszczególni ministrowie 

mogą wydawać podrzędne nakazy (arignole) w zakresie swoich obowiązków. Z wyjątkiem przypadku 

pilnych uprawnień prezydenckich, ani prezydent, ani premier nie mogą orzekać dekretem. Gabinety 

pod przewodnictwem prezydenta spotykają się zwykle co tydzień w Pałacu Elizejskim, rezydencji 

prezydenckiej w Paryżu. Parlament składa się z dwóch izb posiadających w przybliżeniu uprawnienia 

równościowe, koncentrujące się przede wszystkim na rozpatrywaniu przepisów i przyjmowaniu 

budżetu krajowego. Niższa izba to Zgromadzenie Narodowe (Assemblee Nationale). 577 

deputowanych (deputes) wybieranych jest na pięcioletnie kadencje w okręgach jednoosobowych. Izba 

może wymóc rezygnację z gabinetu wykonawczego, jeżeli bezwzględna większość głosuje nad 

wnioskiem o wotum nieufności. Posłowie, pod przewodnictwem przewodniczącego Zgromadzenia 

Narodowego, spotykają się w Palais Bourbon. W tradycji pochodzącej z pierwszego Zgromadzenia 

Narodowego (1789-91) posłowie lewicowych partii siedzą po lewej stronie, widząc z fotela prezydenta, 

a ci z prawicowych partii siedzą po prawej. Izba wyższa, Senat (Senat), składa się z 346 członków, z 

których wszyscy, z wyjątkiem 12 (wybranych przez obywateli za granicą), są wybierani pośrednio przez 

kolegium wybieranych lokalnie urzędników, w tym radnych departamentów, radnych regionalnych, 

burmistrzów i Zgromadzenie Narodowe posłów. Senatorowie są wybierani na sześcioletnią kadencję, 

a połowa ich liczby wybierana jest co trzy lata. Przewodniczy jej prezydent, a Senat spotyka się w Palais 

du Luxembourg. Jego uprawnienia są bardzo ograniczone, a w przypadku braku zgody między dwoma 

izbami, Zgromadzenie Narodowe ma pierwszeństwo. Niektórzy członkowie parlamentu zwyczajowo 

posiadają drugie lokalne biuro, takie jak burmistrz miasta, w praktyce zwanej zbiorem urzędów 

wyborczych. Ustawowe projekty ustaw proponowane przez parlamentarzystów (propositions de loi) 

rozpoczynają się w domu, z którego pochodzą. Projekty ustaw proponowane przez rząd (projets de loi) 

rozpoczynają się w domu wybranego przez rząd. Wszystkie ustawy muszą być podpisane przez 

prezydenta. Istnieją również pewne organy doradcze. Rada Stanu (Conseil d'État) musi przejrzeć 

wszystkie projekty ustaw przedłożonych parlamentowi i chroni podstawowe prawa jako instytucja, do 

której poszczególni obywatele mogą się odwoływać, którzy mają roszczenia wobec administracji. 

Trybunał Konstytucyjny dokonuje przeglądu proponowanych aktów prawnych do tego przez organy 

ustawodawcze lub wykonawcze w celu ustalenia, czy są one zgodne z konstytucją. Rada Gospodarcza 

i Społeczna doradza w kwestiach dotyczących polityki społecznej i gospodarczej (departamenty), 

oprócz Rady Ogólnej, lokalny wybrany organ. Departamenty są podzielone na dzielnice (dzielnice). 

Jednak decentralizacja, która rozpoczęła się w latach 80., doprowadziła do utworzenia 26 regionów, z 

których każdy był kierowany bezpośrednio przez radę regionalną i prezydentem. Rady uzyskały szeroki 

zakres uprawnień administracyjnych i fiskalnych. Na najniższym poziomie znajduje się około 36 000 

gmin (gmin), z których każda kieruje się radą miejską (conseil municipal) i burmistrz (maire). Paryż, 

Lyon i Marsylia mają powszechnie wybieranych burmistrzów i są podzielone na dzielnice, z których 

każda ma swoją radę dzielnicy. Istnieje pięć departamentów zamorskich - Gwadelupa, Martynika, 

Gujana Francuska, Reunion i Majotta (od 2011 r.) - wszystkie podlegają prawu francuskiemu i Unii 

Europejskiej (UE). Tak zwane zbiorowości zagraniczne, w tym Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia, 

Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre i Miquelon, mają własne ustawowe prawa i różne 

poziomy autonomii. Wszystkie jurysdykcje zamorskie są reprezentowane w obu izbach parlamentu 

krajowego. Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat, są uprawnieni do głosowania. Głosowanie nie jest 



obowiązkowe. W wyborach powszechnych Francja stosuje dwuturowa, pierwszą w historii metodę 

głosowania, w wyniku której wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów do wybrania w 

pierwszej turze. W przeciwnym razie następuje spływ, a wybierany jest kandydat z najwyższą liczbą 

punktów (lub lista kandydatów), bez względu na procent głosów uzyskanych w drugiej rundzie. 

Systemy hybrydowe wykorzystujące zarówno głosowanie pierwszorzędne, jak i proporcjonalne są 

stosowane w wyborach regionalnych i w większych gminach. Wybory we Francji zawsze odbywają się 

w niedziele. Prowadzone są także referenda w sprawie rejestracji opinii obywateli w niektórych 

kwestiach, zwłaszcza dotyczących zmian w konstytucji i przyjmowaniu prawodawstwa UE. Partie 

polityczne były tradycyjnie liczne i rządzone przez koalicje, które często pociągały za sobą 

skomplikowane negocjacje polityczne, charakteryzujące poprzednie reżimy republikańskie. Pod 

rządami V Republiki pojawiła się stopniowa koalescencja na dwie silne partie po lewej i prawej stronie. 

Obecne główne partie, po lewej, obejmują partię socjalistyczną, a po prawej Unię na rzecz ruchu 

ludowego. Partie Zielonych, komuniści i prawicowy Front Narodowy są również aktywne. Od stuleci 

znany w sprawach międzynarodowych i uznanej wielkiej potęgi od XVII do połowy XX wieku, Francja 

nadal odgrywa aktywną rolę globalną, posiadając znaczną obecność wojskową i humanitarną. Energia 

jądrowa, posiada jedno z pięciu stałych miejsc w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i jest członkiem wielu 

międzynarodowych organizacji i agencji. Jego wpływ w wielu byłych koloniach w Afryce pozostaje silny. 

 

Ekonomia 

Francuska gospodarka jest duża, nowoczesna, solidna i różnorodna. Konsekwentnie zaliczana do 

czołówki zaawansowanych krajów, Francja stała się piątą co do wielkości gospodarką świata w 2009 r. 

Mierzoną nominalnym produktem krajowym brutto (PKB). Dzisiejsza gospodarka ma swoje korzenie w 

ambitnym i odnoszącym duże sukcesy programie modernizacji wprowadzonym przez państwo po II 

wojnie światowej (dirigisme). Rozpoczęło się trzydzieści lat bezprecedensowego wzrostu i powstało 

zamożne społeczeństwo charakteryzujące się poziomem życia równym standardom innych 

rozwiniętych narodów. Dirigisme osiągnął szczyt w latach 80., kiedy pod rządami lewicy wiele branż i 

banków zostało znacjonalizowanych. Rządy od tego czasu stale wycofują się z bezpośredniej 

interwencji gospodarczej, dając korporacyjnym kapitałowi większą swobodę działania w częściowej lub 

całkowitej prywatyzacji wielu dużych firm i banków, w tym Air France, Renault i France Telecom. 

Niemniej jednak państwo nadal odgrywa znaczącą rolę w gospodarce, posiadając udziały w szeregu 

branż, w szczególności w energetyce, transporcie publicznym i obronności. Wydatki rządowe na 

poziomie 52,7% PKB (2008 rok.) Należą do najwyższych w grupie ośmiu (G-8) krajów 

uprzemysłowionych. Dynamiczny sektor usług stanowi coraz większy udział w działalności 

gospodarczej. Do luksusowych i zaawansowanych technologicznie zakładów w Paryżu dołączyła wielka 

produkcja na przedmieściach, co czyni region stołeczny największym francuskim producentem 

przemysłowym. Wiodące sektory gospodarki obejmują maszyny, chemikalia, farmaceutyki, 

elektronikę, tekstylia i przemysł stoczniowy. Postępy w telekomunikacji, lotnictwie i transporcie 

wyznaczają światowe standardy jakości i innowacji. Konsorcjum Airbus z siedzibą w Toulouse, jest 

światowym konkurentem w produkcji samolotów, rywali rakiet Arianne tych z NASA, a samochody 

Renault i Peugeot - dwa największe modele samochodów - podróżują po drogach świata. Szybki pociąg 

we Francji, TGV (train à grande vitesse), zdobył światowe uznanie. Bankowość i usługi finansowe 

odgrywają znaczącą rolę. Kraj ten jest również ważnym producentem sprzętu wojskowego. Rząd jest 

głównym klientem pistoletów, okrętów wojennych, samolotów i broni nuklearnej, ale na całym świecie 

sprzedawane są również wielkie ilości broni francuskiej. Globalna pozycja Francji świadczy o istotnej 

roli, jaką badania i rozwój odgrywają w gospodarce, których wydatki wynoszą około 2,3% PKB. 

Członkostwo w związkach zawodowych stanowi około 5 procent siły roboczej sektora prywatnego i 



koncentruje się na przemyśle wytwórczym, transporcie i przemyśle ciężkim. Większość związków 

zawodowych należy do jednej z trzech rywalizujących federacji narodowych, w tym do zdominowanej 

przez komunistów Generalnej Konfederacji Pracy (CGT), największej i najpotężniejszej  Siły Robotniczej 

(FO); oraz francuska Demokratyczna Konfederacja Pracy (CFDT). Francja odegrała centralną rolę w 

pracach powojennej integracji europejskiej, bez których, biorąc pod uwagę wielkość gospodarki, 

wysiłki nie byłyby takie, aby Unia Europejska (UE) stała się jednym z najpotężniejszych bloków 

gospodarczych na świecie; jego waluta, euro, które zastąpiło franka w 2002 r., rywalizuje z dolarem 

amerykańskim w potęgi monetarnej. Francja jest trzecim co do wielkości państwem handlowym 

Europy Zachodniej, po Niemczech i Wielkiej Brytanii. Francuski handel z krajami UE stanowi 60 procent 

całości. Stany Zjednoczone są dziewiątym pod względem wielkości partnerem handlowym Francji. 

Francuskie branże luksusowe zajmują ważne nisz ekonomicznych i sprawiają, że naród jest synonimem 

mody, perfum i kosmetyków. L'Oréal Group jest największą na świecie firmą kosmetyczną, a około 20 

domów mody, w większości należących obecnie do konglomeratów, pomaga wyznaczać światowe 

trendy. Turystyka ma kluczowe znaczenie. W 2007 roku Francja odwiedziła ponad 81 milionów gości, 

co stanowi ponad 8% PKB i uczyniła z niej światowy numer jeden wśród turystów w rankingach 

Światowej Organizacji Turystyki. Francja była w przeważającej większości agroturystycznym krajem 

przez większość swojej historii - mieszkańcy wsi stanowili około 85 procent całkowitej populacji w XVIII 

wieku. Rolnictwo było historycznie podstawą francuskiej gospodarki, a dziś pozostaje ważne, 

przyczyniając się do około 2,5% PKB. Współczesna populacja rolnicza jest niewielka, znacznie skurczona 

od czasu powojennej modernizacji, ale pozostaje znacząca w porównaniu z innymi rozwiniętymi 

narodami (około 4 procent siły roboczej), ciągłym dziedzictwem powszechnego istnienia tradycyjnego 

małego gospodarstwa rodzinnego, charakterystycznego dla Francuska wieś po rewolucji. Francuscy 

rolnicy są energicznymi lobbystami w imieniu swoich interesów przed władzami krajowymi i 

europejskimi, a rząd zapewnia znaczne dotacje dla sektora. Kraj ten jest samowystarczalny w 

podstawowej produkcji żywności, jest największym eksporterem produktów rolnych wśród członków 

UE i produkuje około 25% unijnych produktów rolnych. Jest jednym z liderów kontynentu w zakresie 

wartości eksportu produktów rolnych, w tym głównie pszenicy, buraków cukrowych, wołowiny, wina i 

sera. Około jedna trzecia terytorium kraju składa się z gruntów ornych, a z całkowitej powierzchni 

produkcyjnej około 63 procent znajduje się pod uprawą, 33 procent na pastwisku i 4 procent w winnicy. 

Uprawy winorośli są praktykowane od czasów starożytnych, a wielkie handlowe winnice w Burgundii, 

Bordeaux, Alzacji i dolinach Loary i Rodanu są znane na całym świecie. Szampan jest synonimem 

prowincji, z której pochodzi. Historycznie najbardziej produktywnymi farmami były te z północnej 

Francji. Zboża (pszenica, jęczmień, owies, kukurydza i sorgo), uprawy przemysłowe (buraki cukrowe, 

len) i rośliny okopowe (ziemniaki) przeważają. Istotne są również gospodarstwa mleczne i warzywne 

w Bretanii, a także ogrody kwiatowe, ogrody oliwne i sady w Prowansji. Owoce wytwarzane na dużą 

skalę to jabłka (zwłaszcza w Normandii), gruszki, brzoskwinie i czereśnie. Długa linia brzegowa, usiana 

małymi portami, od wieków wspierała aktywny przemysł rybacki. Dorsz, śledź, łyżwa, witlinek, sola, 

tuńczyk, sardynki i homary stanowią główny chwyt. Akwakultura składa się głównie z produkcji ostryg 

i omułków. Górskie i wyżynne obszary wspierają przemysł drzewny, a także hodowlę owiec i kóz. 

Francja jest uważana za jedną ze światowych "stolic" sera - istnieje ponad 1000 różnych typów. 

Ważnymi naturalnymi minerałami są: węgiel, ruda żelaza, boksyt, cynk, uran, antymon, potaż, skaleń i 

gips. Dążenie do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i bez miejscowych dostaw ropy naftowej, 

Świadomy swojej podatności na odcięcie źródeł zagranicznych po kryzysie naftowym w 1973 r., kraj 

rozpoczął w połowie lat 70. ambitny program inwestycyjny dotyczący energii jądrowej. Na początku 

XXI wieku około 59 elektrowni jądrowych, głównie wzdłuż Loary i Rodanu, dostarczało 87 procent 

krajowej energii elektrycznej, co czyni Francję największym użytkownikiem tego źródła energii wśród 

krajów rozwiniętych. Duża część jest również eksportowana. Usuwanie odpadów nuklearnych 

pozostaje sporne wśród niewielkiej grupy aktywistów. Do powszechnych problemów ekologicznych 



zalicza się szkody spowodowane przez lasy spowodowane przez kwaśne deszcze, zanieczyszczenie 

powietrza spowodowane emisjami przemysłowymi i samochodowymi oraz zanieczyszczenie wody 

przez odpady miejskie i spływy rolnicze. 

 

 



POCZĄTKI  KRAJÓW GALÓW (PREHISTORIA - 52 p.n.e.) 

Kraina, która stała się Francją, wynurzyła się z subkontynentalnych mas lądowych, które, zmieniając się 

w ogromnych okresach czasu, tworzyły kontynent europejski. Cieplejsze i zimniejsze okresy zmieniały 

się, aż warunki klimatyczne okazały się na tyle sprzyjające, aby umożliwić wzrost roślinności w celu 

wsparcia zwierząt, a z czasem życia ludzkiego. Pierwsi ludzie pojawili się prawdopodobnie z Afryki. 

Wyewoluowali tak, jak w innych częściach świata, aby wyłonić się jako ludzie współcześni, mianowicie 

Homo sapiens sapiens, i odpowiednio rozwinął się ich poziom technicznej wiedzy. Życie było wszędzie 

mobilne. Małe zespoły myśliwych-zbieraczy żyły z ziemi, mieszkając w jaskiniach lub w ruderach i 

chatach zrobionych ze skór zwierząt. Powoli zaczęli nabywać cechy kultury, wymyślając systemy 

wierzeń, które świadczyły o duchowej świadomości i tworzeniu dzieł artystycznych, spektakularnie 

prezentowanych w malowidłach ściennych w jaskiniach, wyrażających chęć nagrania ich świata. 

Nabywanie większych umiejętności postępowało, napędzane przez nabywanie znajomości metali. 

Epoka Kamienia odeszła od użycia płatkowanych narzędzi krzemienia do tych, które tworzono z miedzi 

, a następnie przeszła w epokę brązu i żelaza, zmiany ujawniły się dzięki narzędziom i broni 

pozostawionej w miejscach pochówku. Polowanie i zbieranie ustąpiły miejsca osadnictwu. Ludność 

nadal się przemieszczała, a ludy zidentyfikowane jako Celtowie pojawili się, aby stworzyć 

społeczeństwa wystarczająco zaawansowane, aby prowadzić rolnictwo, rzemiosło i handel na szeroką 

skalę. Pojawiły się silne plemiona rządzone przez arystokratów, w których druidowscy kapłani i 

wojownicy byli najbardziej szanowanymi członkami. W gęstych lasach mieszkańcy mieszkali 

rozproszeni w odosobnionych małych wioskach lub gospodarstwach rolnych, wykorzystując 

fortyfikacje górskie jako ostoje i ośrodki obronne, ponieważ walka była endemiczna w tym 

społeczeństwie. Jedynie wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego warunki różniły się. Miasta-państwa 

wzorowane na starożytnej Grecji przywarły do tutejszej linii brzegowej, a przez setki lat prężnie 

działający mieszkańcy miast handlowali z celtyckimi sąsiadami w pobliżu i daleko. Ale ich związki z 

klasycznym światem na Wschodzie, z którego wyrosły, stały się chlubą.  

Ziemia nabrała kształtu 

Geolodzy stwierdzają, że w ciągu 4,5 miliarda lat ziemskich superkontynenty okresowo formowały się 

i rozpadały w cyklicznej konfiguracji, aż do około 250 milionów lat temu pojawił się jeden duży obszar 

lądowy - Pangea (po grecku "cała Ziemia"), otoczony jeden ogromny ocean. Z czasem Pangea podzieliła 

się również pod wpływem przesunięcia tektoniki. Około 32 miliony lat temu ziemie, które stały się 

Europą, stały się kontynentem wyspiarskim, oddzielonym od Azji płytkim morzem, ale posiadającym 

połączenia lądowe, które pojawiły się i zniknęły, od Ameryki Północnej przez Grenlandię. Poziom morza 

wzrastał i opadał, gromadząc się  w osady. Morze, które podzieliło Europę i Azję, stopniowo wysychało, 

a Europa pojawiła się jako zachodnia część największego lądu na Ziemi. Intensywnie zimny klimat - o 

wiele chłodniejszy od dzisiejszych temperatur - pomógł ukształtować geografię zachodnich zakątków 

Europy. Lodowce rozprzestrzeniły się z regionów arktycznych na północ Europy, powodując trwałe 

zamarznięcie wiecznej zmarzliny. Nagromadzenie się wilgoci w postaci lodu na lądzie doprowadziło do 

obniżenia poziomu morza, przedłużenia linii brzegowej w kierunku morza i wielokrotnego przyłączenia 

się Wielkiej Brytanii do Francji i Niderlandów. Niewielka czapka lodowa rozpościerała się promieniście 

od Alp, a bardzo małe górskie lodowce występowały w Pirenejach i Masywu Centralnym. Podczas 

ostatniej epoki lodowcowej około 20 000 lat temu północna Francja wykazywała tundralne warunki.. 

W regionach centralnych panowały warunki stepowe. Powtarzające się topnienie lodu podczas 

okresów międzylodowcowych podnosiło poziom morza. Nastąpiły znaczące zmiany topograficzne, 

ponieważ ukształtowały się linie brzegowe, doliny rzeczne i estuaria. Tylko daleko na południu uciekło 

przed zimnem. Tutaj, w rejonie Morza Śródziemnego, gdzie panowały cieplejsze i suchsze warunki, 



można było znaleźć bardziej bujną roślinność i obfitsze życie zwierząt. To tutaj ludzie pojawili się po raz 

pierwszy. 

Przybycie Pierwszych Ludzi 

Epoka Paleolitu 

Epoka paleolitu lub epoka kamienia łupanego rozciąga się na okres , w przybliżeniu od 2,6 lub 2,5 

miliona lat temu, do około 10 000 lat. Przez ten długi okres, cieplejsze i chłodniejsze klimaty zmieniały 

się okresowo, a pokrywy lodowe odpowiednio posuwały się naprzód i cofały. Pierwsi ludzie, którzy 

dotarli do Europy, byli prawdopodobnie późniejszymi australopitekami z  Afryki Wschodniej a 

najbardziej prawdopodobny punkt wejścia dla prehistorycznych imigrantów leży nad Cieśniną 

Gibraltarską. Chociaż wydaje się, że w żadnym momencie oba kontynenty nie były połączone mostem 

lądowym, szerokość cieśniny prawdopodobnie nie większą niż trzy lub cztery mile (4,8 do 6,4 km) nie 

wykluczałaby zdolność prymitywnych ludzi, wspólnie z innymi ssakami, do pływania na odległość. 

Najwcześniejsze dowody z rodzaju Homo, mianowicie Homo habilis lub Homo erectus, pochodzą z 

grupy rzeźbionych fragmentów kwarcu odkrytych w Cilhac w Masywie Centralnym, które datowane są 

na 1,8 miliona lat p.n.e. Standaryzowane narzędzia wielofunkcyjne po raz pierwszy pojawiły się we 

Francji od 500 000 do 300 000 lat temu. Znajdują się  w Saint-Acheul i Abbeville w dorzeczu Somme 

oraz w Masywie Centralnym i Pirenejach odkryte narzędzia, od prostych, małych, delikatnie 

przyciętych płatków kamiennych do dużych, wykończonych osi ręcznych. W epoce środkowego 

paleolitu (około 300 000 do około 30 000 p.n.e.) pojawiły się dowody gotowania i pochówku zmarłych 

wraz z odkryciem szczątków pięciu palenisk i zaczerwienionej ziemi odsłoniętej w Saint-Estève-Janson 

w Prowansji, która datuje się na około 200 000 p.n.e do 100 000 lat później, Homo habilis zastąpił 

człowiek neandertalski , którego mózgi, w pełni odpowiadające rozmiarom współczesnego człowieka, 

połączyły je strukturalnie i funkcjonalnie ze swoimi poprzednikami. W okresie około 5000 lat, 

poczynając od około 40 000 lat p.n.e., biologicznie nowoczesne istoty ludzkie (Homo sapiens sapiens) 

wyparły ten krótki, krępy prymityw, którego dokładna przyczyna zniknięcia pozostaje tajemnicą. 

Najwcześniejszy zapis współczesnych ludzi w Europie został odkryty w 1868 roku w jaskini w Cro-

Magnon, w wiosce Les Eyzies w departamencie Dordogne, gdzie znaleziono pięć szkieletów (trzy 

dorosłe samce, jedna dorosła kobieta i dziecko), wraz z rzeźbionymi porożami reniferów, wisiorami z 

kości słoniowej i muszlami. Jest to datowane od 34 000 do 36 000 lat temu. Te lata to początek ery 

górnego paleolitu, która trwała około 20 000 lat, podczas której prehistoryczni ludzie osiągnęli 

najwyższy poziom osiągnięć, a dla których istnieją obfite dowody we Francji. Ludność się rozrastała, 

zaawansowana technologia, pojawiły się pierwsze oznaki organizacji i kultury społecznej. Pojawiły się 

małe zespoły łowców-zbieraczy, może od 25 do 100 osobników, śledząc zwierzęta i zbierając orzechy, 

warzywa liściaste i owoce, takie jak jagody, których używali do jedzenia i leczenia. Kobiety odgrywały 

aktywną rolę w zbieraniu żywności. Grupy te żyły w jaskiniach lub w tymczasowych chatach i namiotach 

zrobionych ze skór zwierzęcych, głównie wzdłuż rzek i jezior. Życie było trudne. Zęby odkopanych 

szkieletów, choć nie zepsute, są często bardzo zużyte, aż do korzeni, bez wątpienia dlatego, że były 

używane jako narzędzia do zmiękczania skór. Życie było krótkie i niebezpieczne. Ludzie dzielili ziemię 

ze zwierzętami, na  część których polowali - mamuty, renifery, żubry i konie - a niektóre z nich polowały 

na nich - szablozębne tygrysy, lwy i hieny. Górny paleolitu można prześledzić przez szereg okresów 

archeologicznych, pochodzących z kultury oryniackiej (od około 40 000 do 28 000 p.n.e.) do obszaru 

gravetańskiego (około 28 000-22,000 p.n.e.) do Solutrejanu (od około 22 000 do 18 000 p.n.e.), 

wyróżnia się jakością - dokładniejszą w miarę postępu każdego okresu - produkowanych narzędzi. 

Kultura magdaleńska (od około 18 000 do 10 000 lat p.n.e.) odkryta w skalnym schronie w dolinie 

Vézère w Dordogne jest identyfikowana za pomocą narzędzi krzemiennych i kunsztownie wykonanych 

poroża kośćca i narzędzia kości słoniowej. Życie toczyło się wokół polowań, głównie reniferów, ale 



także jelenie i konie, a kultura tego okresu najwyraźniej przejawia się najwspanialszym przejawem 

zdolności artystycznych pozostawionych na ścianach jaskiń i schronisk skalnych, takich jak te w 

Lascaux. Przeważająca liczba znalezisk w południowo-zachodniej Francji świadczy o tym, że obszar ten 

jest regionem najbardziej nowoczesnej Francji. Francja górnego paleolitu  była przedmiotem 

warunków lodowcowych bardziej rygorystycznych niż w poprzedniej epoce, i chociaż pokrywy lodowe 

w północnej Europie nie dotarły do kraju, wytworzyły gwałtowne wiatry, które osadzały drobny pył, 

który zamienił północną Francję w pustynię. Kiedy pojawiły się bardziej umiarkowane fazy, krzewiasta 

roślinność zastąpiła suchy step, ułatwiając powrót dużych zwierząt, a wraz z nimi ludzi. W znaleziskach 

związanych z kulturą Azillan (około 10.000 do 8.500 p.n.e.) znajdują się narzędzia o tej samej formie, 

co te bezpośrednio poprzedzające, ale teraz są mniejsze i bardziej brutalne, dając dowód, że ich twórcy 

byli mniej dobrze odżywieni niż ich przodkowie, możliwe konsekwencje niemożności dostosowania się 

do zmian spowodowanych topnieniem lodu. 

Epoka mezolityczna 

Ostatnie z wielkich lodowców, które rosły i gasły przez tysiąclecia, cofnęło się między 10.000 a 9.000 

lat temu. Początek wzrostu temperatury doprowadził do spadku opadów, co zmniejszyło dostępną 

wodę, prowadząc z kolei do mniej koczowniczego trybu życia. W epoce mezolitycznej lub środkowej 

epoki kamienia (ery od około 10 000 do 4 000 p.n.e.) ludzie w regionie, który stał się Francją, stopniowo 

przestawiali się  z polowań i gromadzili się by odławiać dziczyznę, w tym jelenie i dziki, w rozległych 

lasach, które teraz zaczęły się pojawiać, i łowić ryby w ocieplających wodach oceanu i rzek. Zwierzęce 

kości, ale także szczątki ryb i skorupiaków, w tym ślimaki - pierwszy dowód na to, co stanie się słynnym 

francuskim przysmakiem - mówią nam, co jedli ludzie mezolityczni. Ich dieta obejmowała także więcej 

warzyw, ziaren, orzechów, jagody i zioła. Narzędzia i broń charakteryzowały się ostrzejszymi punktami 

i zaczęto wytwarzać prymitywną ceramikę. Temperatura jeszcze się podniosła, a lasy były powszechne 

w 8500 r. p.n.e. zaczęło się wycofywać - z wyjątkiem dolin rzecznych i żyznych basenów - w 

południowo-wschodniej Francji, w następstwie stopniowego rozprzestrzeniania się klimatu 

śródziemnomorskiego. Właśnie tutaj pojawiły się dowody prymitywnego rolnictwa. Około 8000 r. 

p.n.e. zaczęto gromadzić różne trawy i rośliny strączkowe, takie jak soczewica i groch. Psy zostały 

udomowione, a później dołączyły do nich około 6 000 r. p.n.e.  przez kozy i owce. Hodowla owiec trafiła 

do południowej Francji, rozprzestrzeniając się tam ,z Bliskiego Wschodu, a więc najwcześniejsze wysiłki 

w uprawie gleby pochodziły z zachodniej Azji, gdzie nowe techniki produkcji żywności zostały 

opracowane trzy lub cztery tysiące lat wcześniej. Kultura mezolityczna utrzymywała się najdłużej w 

środkowej i północnej Francji. Zanim pojawiła się tutaj uprawa, wprowadzona w ciągu kolejnych 1500 

lat przez dolinę Dunaju, rozpoczęła się nowa era. 

Era Neolitu 

W epoce neolitu lub epoki kamienia łupanego (około 4 000 do 1800 p.n.e.), co stanowiło prawdziwą 

rewolucję, poleganie na żywności produkowanej przez uprawy nie uzupełniało już koczowniczego 

polowania i zbierania, jak poprzednio, ale teraz zastąpiło je całkowicie . Rolnictwo oznaczało 

pozostanie w jednym miejscu, więc wzrost rolnictwa umożliwił stworzenie stałych mieszkań. Pojawiły 

się ceglane domy. Podłogi były pokryte matami i skórami. Pojawiły się rozmnażane i regionalne 

odmiany. Na południu uprawiano kukurydzę, proso i jęczmień w połączeniu ze stadami owiec, które 

sezonowo migrowały między wyżynami latem i na niziny zimą. Ten śródziemnomorski rodzaj rolnictwa 

rozprzestrzenił się na północ w Masyw Centralny i Alpy, czego dowody istnieją w charakterystycznych 

formach i dekoracjach ceramiki zwanej "Cardial" lub "Cardium" występującej w regionach. W 

północnej Francji rolnictwo rozwinęło się poprzez wysiedlanie lokalnych mieszkańców przez 

przybyszów z Europy Środkowej, którzy przynieśli ze sobą swoje techniki rolnicze. Wyróżniały się one 

dużymi domami, które wybudowali, które chroniły duże rodziny. Pojawiły się wsie z kilkuset 



mieszkańcami. Lasy płonęły, by oczyścić ziemię pod sadzenie pszenicy i jęczmienia, a bydło i świnie, 

teraz także udomowione, były hodowane, choć rzadko były owce, które dobrze prosperowały w 

bardziej suchych regionach. Ich osady, podobnie jak południowcom, można prześledzić na ich  ie 

znanym  jako "Wstążka" lub "Liniowy" ze względu na przewijane wzory, które po raz pierwszy pojawiły 

się w dolinie Renu, w tym w Alzacji, w ostatnich stuleciach piątego tysiąclecia. oraz w dorzeczach Paryża 

i Loary w pierwszej połowie czwartego. Techniki rolnicze rozwinęły się i rozwinęły, osiągając kulminację 

w wyglądzie, między 4,500 a 3500 p.n.e., w kulturze zwanej Chasséan, nazwanej tak dla rodzaju miejsca 

odkrytego w pobliżu Chassey-le-Camp w Burgundii. Chassańscy rolnicy uprawiali zarówno żyto, jak i 

proso, utrzymywali sady jabłek i gruszek, a także stada wołów, owiec i kóz. Mieszkali w indywidualnych 

chatach zgrupowanych w małe wioski liczące kilkaset osób. Odkopano nie zbudowaną ceramikę, 

kamienne narzędzia i drewniane kajaki. Obfitość posągów honorujących boginię płodności dostarcza 

dowodów zarówno na rozwój wierzeń religijnych, jak i na stosunkowo wysoki status kobiet. Kultura 

Chasséan rozprzestrzeniła się szeroko, aby objąć większość dzisiejszej Francji. Około 2500 p.n.e., 

Chasséan ustąpił miejsca, które zostało nazwane kulturą Seine-Oise-Marne (od 2500 do 1700 p.n.e.), 

nazwane w regionie, w którym zostało wyśrodkowane. Znany najbardziej znany ze swoich megalityczne 

grobowce te budowle odkryto szczególnie w Bretanii oraz w północnej i środkowo-zachodniej Francji. 

Duże stojące kamienie zwane menhirami (od bretońskiego men [kamień] i hir [długi]) zajmują wieś od 

Cévennes do północno-zachodniej Francji, gdzie istnieje około 1200. Najsławniejsze są Bretania, w tym 

największe w Locmariaquer (65 stóp [20 m] wysokości) i najbardziej intrygujące, mianowicie kamienie 

w Carnac, gdzie ponad 3 000 pojedynczych menhirów rozmieszczonych jest w czterech grupach w 

rzędach rozciągających się na 2,5. mil (4 km). Ich funkcja pozostaje tajemnicą. Typowym typem 

megalitycznym jest dolmen, komnata składająca się z dużych pionowych kamieni z jednym lub więcej 

płaskimi kamieniami tworzącymi dach. Istnieją również grobowce galeryjne - równoległe ściany 

kamiennych płyt wzniesionych w celu utworzenia korytarza pokrytego linią granitów i zawierającego 

płytę z otworami portowymi - oraz grobowce skalne wykopane w podobnej konstrukcji w kredowych 

dolinach rzeki Marny. Wyróżnia się w nich charakterystyczną ceramikę - gładką i nieskalaną - a niektóre 

zawierają obrazy artystyczne wyrzeźbione na ścianach, w szczególności wysoce stylizowane figurki o 

kształcie kobiecym, zwykle interpretowane jako bóstwa lub symbole płodności. Duże rozmiary i 

uporządkowany układ tych grobowców wymagały długiego zbiorowego wysiłku, który zakłada dość 

dobrze zorganizowane społeczeństwo. A ponieważ te formy grobowe wykazują silne powiązania z tymi 

znajdującymi się na innych obszarach w północnej i zachodniej Europie, świadczą o pierwszym 

systematycznym rozwoju żeglugi przybrzeżnej na Morzu Północnym, Kanale La Manche i Oceanie 

Atlantyckim. Wielkie kamienne grobowce oznaczają koniec okresu wzrostu populacji i zróżnicowania 

kulturowego, z którego wyłoniła się nowa epoka - wiek metalu na przełomie trzeciego tysiąclecia p.n.e., 

kiedy po raz pierwszy pojawiły się dowody na zdolność ludzkości do pracy twardsze substancje. Miedź 

była na pierwszym miejscu, wprowadzona między około 2500 a 1800 B.C.E. W Sewennesie 

zidentyfikowano rozległy przemysł miedziany. Kultura, która oznaczała zmianę z neolitu na miedź (lub 

chalkolit), nazywa się kulturą zlewki. Choć jego początki pozostają niepewne, być może wywodzące się 

z kontaktów handlowych ze wschodnią częścią regionu Morza Śródziemnego, jest ono reprezentowane 

w całej Francji. Z pewnością kultura wykorzystująca metale, która powstała w Bretanii, powstała w 

wyniku kontaktów wzdłuż wybrzeża kanału La Manche. Intensywna działalność handlowa miała 

miejsce tutaj w drugim tysiącleciu, kiedy to ludy nordyckie, brytyjskie, a nawet egejskie poszukiwały 

nowych źródeł metalu-miedzi w Kornwalii; cyny w Kornwalii, Bretanii i dolnym regionie Loary; i złoto 

w Irlandii. Oprócz ich metalurgii miedzi, ludzie Beaker wyróżniają się ceramiką, która nadaje im nazwę; 

składa się z wazonu w kształcie dzwonu o jaskrawej czerwieni lub czerni z płaską lub zaokrągloną 

podstawą. Ponieważ ich kultura znajduje się wszędzie w zachodniej Europie, ludzie Beaker musieli być 

bardzo mobilni. Poszukiwanie nowych źródeł metalu spowodowałoby pojawienie się nowych 

społeczeństw.  



Epoka Brązu 

Tak jak miedź zastąpiła krzemień, tak brąz, stop miedzi i cyny stał się bardzo poszukiwany jako lepszy, 

ostrzejszy metal. Rozprzestrzenił się, choć początkowo był to luksus zarezerwowany dla tych, którzy 

mieli szczęście posiadać wiedzę na temat złóż kopalin. Wprowadzony przez ludzi, którzy produkowali 

charakterystyczne pochówki i broń, w Bretanii pojawiło się społeczeństwo hutników, kupców i 

hobbystów, dla których istnieją dowody w grobach zawierających masywną broń, bogate i różnorodne 

bursztynowe przedmioty, a nawet złoto. Skarby z brązu znaleziono w atlantyckich obszarach 

przybrzeżnych, Alzacji i dolinie Rodanu. Produkty atlantyckich warsztatów - topory z kołnierzem, 

bransoletki, włócznie - były szeroko eksportowane, co doprowadziło do powstania drugorzędnych 

stanowisk pracy w środkowej Francji. Jednak użycie metali opóźniło się w południowej Francji, która 

pozostała w dużej mierze społeczeństwem pasterskim. Sporadyczne znaleziska są tu częściej 

importowane niż produkty lokalne. Kultura Urnfielda pojawiła się około 1100 p.n.e.  i, o 800 p.n.e., 

rozprzestrzeniły się na całą Francję, z wyjątkiem obszarów atlantyckich. Praktykujący unikalny rytuał 

pogrzebowy, w którym zmarłych indywidualnie poddawano kremacji, a ich popioły palono na stosie 

pogrzebowym, umieszczano w urnie i umieszczano na cmentarzu, identyfikowano je poprzez kształt i 

dekorację urn i innych rodzajów grobów towary zdeponowane w nich. Najdelikatniejsze brązy Urnfield 

zostały wyprodukowane w wyższych alpejskich lokalizacjach. Miedziowane brązem miecze, szpilki, 

wisiorki, paski i elementy uprzęży zostały znalezione. Hełmy i kamizelki kuloodporne zostały 

wyprodukowane dla wojowników. Ilość odsuniętych osi i sierpów świadczy o ważnej roli, jaką rolnictwo 

musiało odegrać w tym społeczeństwie. Następnie około 800 p.n.e., przybysze zaczęli przybywać 

stopniowo, przynosząc ze sobą znajomość jeszcze jednego nowego metalu. 

Epoka Żelaza 

Między około 1000 p.n.e. i 700 p.n.e. ,pasterze i wojownicy z północy Alp wprowadzili do Francji 

znajomość kowalstwa. Wyposażeni w lepszą technikę wojskową w miecze żelazne - najcięższy metal, 

jaki jeszcze posiadali - przetoczyli się przed nimi, przynosząc to, co prehistorycy nazwali kulturą 

halstowską - nazwaną od nazwy jej typu w Austrii - do obszarów obejmujących około dziś dwie trzecie 

Francji. Tylko ludy Urnfield na południowym zachodzie, i brązowi robotnicy z Bretanii poszli naprzód. 

Pierwsze żelazne miecze zmieszane z brązem pojawiły się około 800 B.C.E. Do tej pory używano 

pługów, wozów i koni, co pozwoliło na rozszerzenie uprawy na obszary wyżynne. W późnej epoce 

żelaza (500 do 100 p.n.e.) ,ludy utożsamiane z kulturą Halsztatów utworzyły grupę imigrantów o 

indoeuropejskim rodowodzie, określanych jako Celtowie, z greckiego keltoi, którzy choć posiadali 

różnorodne cechy, posiadali wspólne podobieństwa w materialnych artefaktach, społecznych 

organizacja, wierzeniach mitologicznych, a przede wszystkim język. Choć dowody są nierozstrzygające, 

wydają się rozwijać umiejętności, takie jak obróbka metali i pewne cechy kulturowe od ludów 

zamieszkujących Półwysep Bałkański w południowo-wschodniej Europie. Celtowie zaczęli osiedlać się 

na poziomie 450 p.n.e. i około 100 p.n.e. rozprzestrzenili się oni we współczesnej Francji. Nastąpiły 

głębokie zmiany. Pojawiły się zupełnie nowe rodzaje ceramiki, biżuterii i broni. Znany jako kultura La 

Tène, nazwany tak na stanowisko archeologiczne w Szwajcarii, wyłonił się stopniowo z wcześniejszej 

kultury Halstatta bez definitywnego zerwania. Przeciwnie, jego wzrost odzwierciedlał już znaczne 

wpływy, jakie niesie handel łączący się z greckimi, a później etruskimi cywilizacjami kwitnącymi na 

śródziemnomorskich półwyspach. Obróbka metalowa w naczyniach z brązu, żelaza i złota, hełmach, 

tarczach i biżuterii, szczególnie torcs (pierścienie szyjne) i wyszukanych zapinkach (fibulae) - 

identyfikuje tę kulturę, wraz z elegancką, krzywoliniową zwierzęcą i roślinną formą charakterystyczną 

dla dekoracji. Kultura La Tène rozwinęła się przede wszystkim w północno-wschodnich regionach, na 

obszarach o bogatych złożach rud żelaza i gęstych lasach, które dostarczały drewno do domów i 

oczyszczone grunty pod uprawy. W pobliżu rzeki Marne pojawił się charakterystyczny lokalny wariant, 



wyróżniający się przede wszystkim praktykami pochówku, w których najbardziej uderzająca jest 

częstotliwość pochówków rydwanów. Dostarczają żywych dowodów na pojawienie się klasy 

wojowniczych elit. Z czasem potężni lokalni wodzowie zaczęli rządzić grupami ludzi, a plemiona, które 

nabrały kształtu, można było znaleźć rozproszone po całej wsi. Na wzgórzach pojawiły się fortece z 

drewnianych palisad. Miasta (łac., Oppidá; sing. Oppidum), niektóre z nich przerosty górskich fortów, 

zaczęły formować około 250 p.n.e. Mieszkania nie były murowane, lecz drewniane, co zostało 

ukształtowane, gdy rzemieślnicy nabyli umiejętności stolarskie. Wykopano rytualne szyby, w których 

składano wotywne ofiary, a odkrycie rzeźb przedstawiających odcięte głowy i wyszukane towary 

pogrzebowe wskazuje na wiarę w życie pozagrobowe. Zagraniczne przedmioty znalezione w złożach 

grobowych świadczą również o szerokich kontaktach handlowych. Ponieważ zaawansowana 

cywilizacja pojawiła się na początku w krajach śródziemnomorskich, południowe wybrzeża Francji 

najwcześniej dotknęły ich kultury. Fenicjanie przybyli pierwsi, wysiadając na brzeg, by handlować w 

dzisiejszym Monako i Port Vendres. Prosperując w swojej ojczyźnie od wczesnego pierwszego 

tysiąclecia, bracia Grecy rozeszli się w świecie śródziemnomorskim, zatrzymując się nie tylko w handlu, 

ale także w znalezieniu stałego osiedlenia. Żeglując z greckiego miasta-państwa Focaea, we 

współczesnej Turcji, założyli kolonię w Massilii w około 600 r p.n.e., które, jako Marsylia, jest 

najstarszym miastem Francji. Spustoszenia wywołane przez greckie miasta-państwa w wojnie między 

sobą oraz z Persami najeżdżającymi Grecję z Azji doprowadziły do przybycia nowych przybyszy. 

Nadbrzeżne subkolonie Massilii osiadły w Olbii (Hyère), Antipolis (Antibes), Nicaea (Nicea) i Agatha 

Tyche (Agde). Podbój Focaea przez Persję w około 545 p.n.e. sprowadził masowy napływ do Massilii. 

Te greckie społeczności stopniowo nawiązywały kontakty z pobliskimi obszarami wewnętrznymi, w tym 

doliną Rodanu, z ludami kultury La Tène. Pisząc później w piątym wieku n.e. , autorzy rzymscy nadawali 

nazwę mieszkającym tu mieszkańcom, Galli , łacińskie określenie, które prawdopodobnie pochodzi od 

imienia mniejszego plemienia. Cały region zaczął nazywać się Gallia (Gaul) - nazwa, którą Rzymianie 

nadali zachodnio-centralnemu obszarowi Europy kontynentalnej i terytorium, które obejmuje dziś 

większość Francji. 

Galowie 

Około 400 roku p.n.e. grupy celtyckie - Galowie - rozprzestrzeniły się na znaczną część zachodniej 

Europy. Różne plemiona, które później nazwali Rzymianie pagi, wyłoniły się, że rządziły różnymi 

fragmentami terytorium. Rzymianie zdefiniowaliby te obszary jako "narody" (łacina, civitates, sing. 

civitas). Według Juliusza Cezara (100-44 p.n.e.), właściwi Galowie mieszkali w Celtica, pomiędzy rzeką 

Garonne a linią Sekwany i Marne. Stanowiące zasadniczo przedłużenie kultury La Tène, ich 

społeczeństwa były dalekie od prymitywnych, choć o wiele mniej zaawansowanych niż te, które 

znajdowały się w tamtych czasach w Grecji i we Włoszech. Celowali w górnictwie i obróbce metali, ale 

przede wszystkim byli wysoko wykwalifikowanymi rolnikami i hodowcami. Wprowadzili ciężkie pługi 

żelazne, ciągnięte przez konie, a do zbierania używali sierpów i żniwiarzy. Niektórzy rolnicy używali 

wapna by wzbogacić glebę. Specjalizacja w zakresie umiejętności doprowadziła do powstania 

odrębnych grup zawodowych - rolników, górnicy, rzemieślnicy i handlarze - podczas gdy rozwijała się 

hierarchia społeczna, która na szczycie jej kariery znalazła wielkich arystokratów będących w 

posiadaniu znacznego bogactwa nabytego, w tym przeważnie rolniczym społeczeństwie, przez 

kontrolę nad rozległym majątkiem. Rozrzucone w przerwach w polanach w rozległych lasach, 

zagospodarowane tereny gospodarcze pokrywały krajobraz, wraz z uzasadnionymi ośrodkami 

rzemieślniczymi i handlowymi (vici), a dla ochrony w razie potrzeby, fortyfikacje skalne, niektóre z nich 

sprzed setek lat, które były zlokalizowane ogólnie na brzegach rzek w głównych dolinach rzecznych. 

Wzgórza były centrami mocy, którymi rządzili wodzowie. Szefowie mieli swoje zespoły osobistych 

wojowników związanych z przywódcą przez więzy służby w zamian za jego ochronę. Poniżej byli 

rzemieślnicy, chłopi i pasterze. Królowie wojowników i ich zwolennicy cenili waleczność, ale także 



mądrość, ucieleśnioną w osobie przywódcy religijnego, druida. Chociaż podzieleni na plemiona, 

Galowie praktykowali zbiór wspólnych wierzeń, które świadczą o jedności kulturowej. Kapłani druidów 

odegrali ważną rolę jako arystokratyczna kasta rekrutowana spośród klas rządzących. Przewodniczyli 

rytuałom, w tym poświęceniom ludzi dla ich bogów i bogiń - było ich ponad 400 - i razem z poetami-

muzykami (bardami) utrzymywali przy życiu stare celtyckie mity i tradycje. Dobrze wyedukowane elity, 

druidzi składali się z nauczycieli i sędziów plemiennego życia, i byli zwolnieni ze służby wojskowej. Taka 

usługa stanowiła centralne miejsce społeczeństwa celtyckiego. W całym krajobrazie wojna była 

endemiczna. Grupy wojowników, wymachując często drobno udekorowanymi tarczami i broniami, 

stanęły twarzą w twarz, budząc potężny zgiełk wojennych okrzyków i brzmiąc ich słynne trąby, zanim 

dołączą do bitwy. Plemiona walczyły z plemionami, gotowe do zrobienia i zerwania sojuszy, aby 

zaspokoić potrzeby poszczególnych wodzów. Brak organizacji politycznej ułatwił jej siłę wystarczającą 

do narzucenia jej woli. Jednocześnie rozwijająca się infrastruktura społeczna i ekonomiczna, która 

istniała w Galii, zapewniała gotowe wsparcie dla każdego najeźdźcy, który zamierzał naśladować te 

ziemie. A po zdobyciu taka infrastruktura ułatwiłaby ich utrzymanie. Taki najeźdźca pojawił się w latach 

tuż przed 100 p.n.e. Przybysz przybył z południa - z Włoch - gdzie prężnie rozwijające się miasto-

państwo Rzym rozwijało swoją potęgę w coraz większym tempie. 



Rzymska Galia  (52 p.n.e. – 481 n.e) 

W mijających dekadach ery przedchrześcijańskiej rządy Rzymu były już dobrze zakorzenione na 

obszarach, które stały się południową Francją, a legiony rzymskie podbiły rozległe tereny od Pirenejów 

do dolnego Rodanu. Wszechobecna obecność Rzymu we wszystkich częściach, które dziś tworzą 

Francję, szybko nastąpiła, po podboju reszty starożytnej Galii przez legiony pod wodzą Juliusza Cezara 

w 52 p.n.e. Rzymianie przyznali pokonanym ludom celtyckim znaczny stopień autonomii, ale ich 

zbrojna potęga mogła teraz być w pełni widoczna na wojskowych polach kempingowych i 

maszerujących kolumnach, nie pozostawiając wątpliwości, że zamierzali zostać. Podbite narody 

celtyckie - dotychczas migrujące, gwałtownie - osiedliły się, wymieniając polityczne i wojskowe 

podporządkowanie  na pokój i porządek. Romanizacja postępowała stopniowo i uderzała głęboko. 

Miasta administracyjne i wiejskie osady rozkwitały, połączone solidnym systemem dróg. Na 

południowych obszarach, położonych najbliżej Włoch - Rzymu i innych, powstała mieszana kultura 

galijsko-rzymska. Łacina była używana przez większość Galów w pierwszym wieku. Do tego czasu 

również wprowadzono chrześcijaństwo. W Rzymskiej Galii leżały podstawy całej przyszłej historii 

Europy Zachodniej. Ogólny spokój wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, zakłócony jedynie 

sporadycznymi drobnymi rebeliami i krótkimi wojnami domowymi, narastał w coraz większym stopniu 

pod koniec trzeciego wieku, kiedy w połączeniu z powolnym zmniejszaniem się władzy Rzymu, na 

granicach naddunajskich graniczących z plemionami germańskimi - barbarzyńców z Rzymianami. 

Imperium radziło sobie najlepiej, jak potrafiło. Walczyło, a decyzje administracyjne zostały zmienione. 

Przez jakiś czas Galia był rządzony przez osobną linię cesarzy. Czasami popychani przez naciski wrogów 

za sobą, plemiona otrzymywały azyl. Osiedlali  się w obszarach przygranicznych i stali się sojusznikami  

wojskowymi Rzymu. Sicambri, Chamari i inni podjęli służbę na ziemi pod panowaniem rzymskim na 

dalekich północnych obrzeżach Galii. Goci pojawił się w Europie Wschodniej pod koniec IV wieku, a 

zachodni oddział - obszary okupowane przez Wizygotów wzdłuż Dunaju. Zarówno władza germańska 

w imperium, jak i presja plemion na zewnątrz jego granic wzrosła, a ogólny niepokój utrzymywał się. 

Władza rzymska na Zachodzie załamał się całkowicie na początku piątego wieku, a sam Rzym został 

zdobyty w 410 przez Wizygotów. Kolejne plemię, które szacuje się na około 200 000 ludzi w 

południowo-zachodniej części Galii służył jako model absorpcji narodów germańskich. Przybyli Alemani 

do  Alzacji, a Burgundowie zajęli pogranicze dzisiejszego wschodu Francja. Na północnej granicy 

Salianie wysunęli się na południe i zachód. Pchając stopniowo coraz dalej i dalej, oni i sprzymierzone 

grupy wyłoniły się nad całą współczesną Francją, z wyjątkiem ekstremum na południu, gdzie panowali 

Wizygotowie, i na Półwyspie Bretanii, gdzie Ludy celtyckie trzymały się kontroli. Zjednoczyli się pod 

kierownictwem jedynego, potężnego władcy- Chlodwiga - i pod nazwą Frankowie – przejęli kraj, w 

którym się znajdują. 

Rzymski podbój i pacyfikacja 

Kiedy Juliusz Cezar, prokonsul Republiki Rzymskiej, zatrzymał się nad brzegiem środkowej rzeki Rodan 

w 58 roku p.n.e. aby zawalczyć  z plemieniem Helwetów, stanął na znanym terytorium. Na tym 

obszarze, zwanym Galią Zaalpejską (Galia przez Alpy), w dzisiejszej Prowansji na południu Francji, 

Rzymianie rządzili od 75 lat. Greckie miasto Massilia od dawna było sprzymierzeńcem Rzymu, choć 

ucierpiało na skutek oblężenia przez Cezara za to, że poparło jego rywala Pompejusza (106 - 48 p.n.e.) 

w ich wojnie domowej (49-44 p.n.e.) za panowanie późnej republiki . Miasto wezwało do pomocy 

przeciw ludom celtycko-liguryjskim, które były jej najbliższymi sąsiadami, a Rzym odpowiedział, 

wysyłając swoje legiony, które przybyły, najpierw w 154 p.n.e., kiedy szybko odeszli, i znowu w 125 

p.n.e., kiedy zostali. Zapewnili swoją obecność w sierpniu 121 r., Kiedy pokonali Allobroges, 

wojownicze galijskie plemię żyjące między Rodanem a Jeziorem Genewskim. Chociaż wątki Rzymu są 

nadal przedmiotem dyskusji, prawdopodobne przyczyny okupacji obejmują świadomość użyteczności 



geograficznej posiadanego obszaru, który mógłby służyć jako placówka do obrony Włoch przed 

inwazjami z północy, a także ułatwienia komunikacji między Włochami a dobytkiem w Hiszpanii które 

Rzym nabył po drugiej wojnie punickiej (218-201 p.n.e.) ze swoim nieugiętym przeciwnikiem, miastem-

państwem Kartaginą Rzymianie osiedlili się, zakładając kolonię w Narbo Martius (Narbonne) w 118 

p.n.e. i zbudowali drogę- Via Domitia - łączącą Włochy z Półwyspem Iberyjskim. Tak bezpiecznie, że 

Rzymianie mogli przyjąć, że w pewnej, wciąż niepewnej dacie, status sądowy obszaru zmienił się ze 

stanu wojennego na stały w posiadanie imperium. Rzymianie zaczęli odnosić się do tej ziemi przez góry 

jako Provincia Nostra (Nasza prowincja), lub po prostu Provincia (Prowincja), nazwa, która przetrwała 

jako Prowansja. Zamieszki i bunty nękały prowincję przez 50 lat, ale zanim nowy gubernator, Juliusz 

Cezar, zwrócił swoją uwagę na leżące za nią ziemie, obszar ten był niezawodnie lojalny. Dla rzymskich 

umysłów regiony na północy i zachodzie, leżące teraz we Francji, w Belgii i części Szwajcarii, wydawały 

się dzikie i nieprzystępne, pełne rwących rzek i gęstych, ciemnych lasów, miejsca, które nieco 

lekceważąco nazywało Galią  Comata, to znaczy "długowłosa Galia", kraina zaludniona przez wąsatych 

barbarzyńców, noszących spore kosmyki włosów i spodnie. Ich reputacja w zaciekłości powstała w 

świadomości Rzymu, kiedy wojska Rzymu zostały pobite, a miasto zostało splądrowane przez Brennusa 

(lub Brennosa) i jego celtyckie hordy około 390 r n.e., wstrząs tej porażki wpajając strach przed grozą 

na zawsze. Juliusz Cezar zidentyfikował trzy ogólne regiony plemienne.: 

„ Cała Galia jest podzielony na trzy części, z których jedną zamieszkują Belgowie, drugą Aquitani, ci, 

którzy w ich własnym języku nazywani są Celtami, Galowie, w trzeciej. Wszystkie te różnią się od siebie 

językiem, zwyczajami i prawami. Rzeka Garonne oddziela Galów od Akwitanii; Marna i Sekwana 

oddzielają ich od Belgów. „(Cezar, komentarze, 1872, tom. 1, 1). 

Różne pojedyncze plemiona tworzyły te ogólne grupy, a ich imiona również pochodziły z rzymskich 

relacji: między innymi  Veneti w Bretanii,  Sequani w Burgundii,  Arverni w Auvergne,  Aedui w górnej 

części Sekwany,  Lingones  w górnym biegu Sekwany i Marny, a wśród plemion belgijskich na dalekiej 

północy Eburones i dzicy Nervii. Choć daleko im było do Rzymu - najbliższe rzymskie armie od dawna 

zajmowały się kontaktami handlowymi, a wino z Włoch było szczególnie popularne - Galowie walczyli 

w sposób ciągły, wewnątrz, między sobą  i między plemionami. Nie mając porządku i dyscypliny w 

swoich działaniach politycznych i wojskowych, liderzy usiłowali zdobyć władzę nad wewnętrznymi 

rywalami i szukali pomocy odkąd przybyli do północnej Galii szukając łupu i ziemi. Takie ruchy 

wywierały presję na mieszkańców, grożąc wyparciem, w szczególności Helweci, plemię, które 

pierwotnie żyło za Renem w dzisiejszych Niemczech, które przeniosło się na tereny dzisiejszej granicy 

francusko-szwajcarskiej, i które w 70 r. p.n.e., zaczęli czuć się osaczone na swoich terytoriach. 

Zdeterminowani, by migrować na zachód przez Galię, napotkali opór Aedui, których ziemie musieliby 

przekroczyć, oraz od Rzymian, sojuszników Aedui. Dyplomacja zawiodła, w 58 roku p.n.e. , Cezar 

pokonał imigrantów w bitwie i wysłał ich z powrotem do ich własnego regionu. Jego wojenna moc była 

gotowa do użycia, inne przyjazne galijskie narody poprosiły o pomoc. Suebi, plemię germańskie, osiedlił 

się w dużej liczbie w Alzacji, po tym, jak przybyli z pomocą Arverni i Sequani, aby pokonać Aedui, zostali 

pokonani przez Cezara w tym samym roku, a oni i ich sojusznicy, pod wodzą Ariowista, zostali 

odepchnięci. nad granicę Renu. W następnym roku Cezar udał się na daleką północ, aby pokonać 

plemiona Belgów i wybrzeże atlantyckie, aby zwyciężyć nad Wenedami i ich sąsiadami. Napięcia wciąż 

dusiły, co doprowadziło do okrutnej kampanię przeciwko niektórym grupom pośród Belgów a w 53 i 

kulminacyjnym 52 roku , porażka w Alésii , wielkiej rewolty galijskiej dowodzonej przez 

Wecyngetoryksa, przywódcę Arvernów. Po kolejnych dwóch latach sporadycznych walk, ostatnie 

ociężałe iskry oporu zostały wytępione 

Wercyngetoryks 
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Wercyngetoryks , (ok. 82-46 r. p.n.e.) urodził się w szlachetnej rodzinie galijskiego plemienia Arvernów  
w miejscowości Gergovia we współczesnym Auvergne. Jego ojciec, Celtillus, został zabity przez 
własnych rodaków w buncie przeciwko jego próbom rządzenia całą  Galią . Wercyngetoryks osiągnął 
sukces tam, gdzie zawiódł jego ojciec. Chociaż odrzucony przez szlachtę i wydalony z Gergovii za próbę 
zmuszenia do oporu przeciw Rzymowi , zebrał armię ubogich chłopów i odzyskał miasto. Uznany teraz 
za króla, nawiązał sojusze z innymi plemionami. Namaszczony  jako dowódca dużej armii, nałożył ścisłą 
dyscyplinę wojskową i przysposobił swoich wojowników jak skuteczną siłę bojową. Rzym był 
znienawidzonym wrogiem, a Juliusz Cezar - bojaźliwym dowódcą, który, realizując strategię dziel i 
rządź, utrzymywał plemiona galijskie w niezgodzie z korzyścią dla rzymskiej potęgi. Rozpoczęty przez 
plemię Carnutes, wojna z Rzymem rozpoczęła się w 52 p.n.e.. Przyjmując innowacyjną strategię za 
pomocą taktyki spalonej ziemi, Wercyngetoryks spalił miasta, by odmówić rzymskim legionom lokalnej 
pomocy. Jego armia wygrała kilka początkowych bitew, ale nie udało im się powstrzymać postępu 
Cezara. Rzymianie zajęli stolicę Bituriges, Avaricum (Bourges), zabijając całą populację wielu tysięcy. 
mieszkańców. Wercyngetoryks  pokonał Cezara w Gergovii, ale bitwa okazała się tak kosztowna, że 
wojska galijskie wycofały się do Alésii, niedaleko dzisiejszego Dijon, ważnego wzgórza twierdzy 
plemienia Mandubii, otoczonego dolinami rzecznymi z silnymi działaniami obronnymi. Cezar zbudował 
ufortyfikowany pierścień wokół miasta i obległ twierdzę . Aby uchronić się przed siłami galijskimi 
próbującymi uwolnić obrońców, skonstruował kolejny zewnętrzny pierścień obronny. Pomimo tych 
potężnych barier, przybywające oddziały ratunkowe, choć mniejsze niż się spodziewano, prawie się 
przebiły, w połączeniu z siłami Wercyngetoryksa walczącymi wewnątrz Alésia,. Dopiero po osobistej 
interwencji Cezara na czele swoich żołnierzy odwróciła się fala. Walka pozostaje klasycznym 
przykładem wojny oblężniczej i stanowiła ważny punkt zwrotny, skutecznie otwierając wszystkich 
Galów na podbój Rzymu. Stojąc twarzą w twarz z głodem i niskim morale, Wercyngetoryks poddał się 
bez walki i był więziony przez pięć lat w Tulianum, więzieniu stanowym w Rzymie. Paradował 
triumfalnie przed tłumem Rzymian w 46 r., Ale później został zabity, prawdopodobnie przez uduszenie, 
zwyczajowym sposobem na śmierć na schwytanych przywódców wroga. Niezmiennie przedstawiany z 
długimi, płynącymi lokami i obdarzony gwałtownym, rażącym spojrzeniem, jest pamiętany z powodu 
swojej niezłomnej dumy z niezależności Galów i jego zdecydowanego oporu wobec rzymskich rządów. 
Wercyngetoryks jest uhonorowany we Francji jako pierwszy narodowy bohater kraju. 
Po zdobyciu całej Gallii Comata, Rzym nie potrzebował tylu legionów. Oddziały zostały 
zdemobilizowane i osadzone w pełnowymiarowych koloniach (coloniae) weteranów w Narbo Martius, 
Arelate (Arles), Forum Julii (Fréjus), Baeterrae (Béziers) i Arausio (Orange). Z wyjątkiem 
prawdopodobnie Forum Julii, zostały one ustanowione w istniejących miastach lub obok nich. 
Administracja niektórych natywnych ośrodków została przekształcona, aby dostosować się do 
rzymskich ustaleń miejskich, jako mniejsze kolonie a ich rządzący arystokraci do Rzymian, w tym między 
innymi Wiedeń (Vienne) z Allobroges i Valentia (Valence) z Segovellauni. Na południu, teraz ściślej 
związanym z Rzymem niż kiedykolwiek, kolonie będą służyć jako magnesy reklamujące atrakcje 
cywilizacji grecko-rzymskiej. Kultura i handel rzymski zakorzeniły się tutaj głęboko. Osadnictwo 
cesarskie Gallii Comata różniło się diametralnie od tego na dalekim południowym wschodzie. 
Bezpośrednia romanizacja nie była ani poszukiwana, ani zachęcana. Tylko trzy kolonie zostały 
założone-at Noviodunum (Nyon) Raurica (Augst), a Lugdunum (Lyon), ostatnie dwa po śmierci  Cezara 
na peryferiach nowo podbitych ziemiach i wszystko geograficznie położone na  prawdopodobnej trasie 
inwazji z Renu do Prowincji i Włoch. Kontynuowano okupację wojskową, a moc lokalnych przywódców 
arystokratycznych została wzmocniona poprzez przyznanie im darów i koncesji. Następcy Cezara po 
długiej wojnie domowej, Oktawian (r. 27 p.n.e.- 14 n.e.), który po zmianie imienia na August) i 
przyjmując tytuł princeps (cesarza), uruchomił cesarski Rzym, przyniósł udoskonalenia administracyjne 
do regionu. Dodatkowe kolonie kombatantów i przyznanie przywilejów społecznościom lokalnym 
przyczyniły się do procesu romanizacji w prowincji, której nazwę zmieniono na Gallia Narbonensis w 
27 r. p.n.e. W uznaniu jego bliskiego związku z Rzymem znalazło się ono bezpośrednio pod kontrolą 
Senatu Rzymskiego. Reszta Galii została formalnie podzielona na prowincje Akwitanii (Akwitania), 
Lugdunensis (celtycka lub lyonna Gaul) i Belgica (Belgic Gaul), trójstronny podział oparta luźno na 
klasyfikacji Cezara. Aby wzmocnić rzymską władzę nad Trzema Galami (Tres Galliae), August nakazał 
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budowę systemu dróg wojskowych i położył fundamenty pod regularną administrację cesarską, 
przestrzegając polityki Cezara, by użyć plemienia jako podstawowej jednostki w definiowaniu okręgów 
administracyjnych. Grupy civitates zostały włączone do nowych prowincji, z trojaką  definicją Cezara 
ich stosunku do Rzymu jako sprzymierzonych państw (nominalnie suwerennych społeczności), wolnych 
państw (podlegających Rzymowi z pewnymi przywilejami) lub państw podległych (podlegających 
Rzymowi bez przywilejów) ) oznaczały coraz mniej. Na początku pierwszego wieku n.e te rozróżnienia 
pozostały po prostu oznaką rangi. Każda prowincja otrzymała gubernatora, który jako zastępca cesarza 
(jego legat [legatus]) został przez niego mianowany i odpowiedział mu bezpośrednio. Gubernator 
został powołany jako główny dowódca wojskowy, aby chronić swoją prowincję przed agresją z 
zewnątrz, utrzymać wewnętrzny spokój i przestrzegać prawa rzymskiego. Każdy z nich utrzymał swoją 
główną rezydencję w Lugdunum dla Lugdunensis, Durocorturun Remorum (Reims) dla Belgica, a po 
pewnym czasie we współczesnych Saintes i Poitiers w Burdigala (Bordeaux) dla Aquitanii. Wrażliwy na 
galijską dumę, August nie założył dalszych kolonii w Trzech Galach. Rzymska obecność polityczna 
skoncentrowana była w Lugdunum (lub Lugudunum), która ze względu na swoje strategiczne położenie 
na centralnym przecięciu sieci drogowej wyłoniła się jako wirtualna stolica  Galii. Założona w 43 p.n.e.  
przez Luciusa Munatiusa Plancusa (ok. 87-ok. 15-go p.n.e.), oficera Cezara, miasto najwyżej położone 
w trzech prowincjonalnych stolicach, nie tylko jako rzymska kolonia, ale także jako gospodarz i strażnik 
kultu Rzymu i Augusta. Kult został zainaugurowany 1 sierpnia, 12 n.e. , na wielkim ołtarzu znajdującym 
się na obrzeżach miasta w Condate, który stał się wspaniałym miejscem wystawienniczym Grecko- 
Rzymskim .Galia pozostawała centralnym punktem rzymskiego planowania strategicznego, dopóki 
trwały intensywne kampanie przeciwko plemionom germańskim nad Renem. Wielkie ofiary zostały 
podniesione, aby wesprzeć armie cesarskie, które znalazły się  na wschód aż do Łaby, aby spotkać się z 
katastrofalną klęską w 9 r. n.e. w Lesie Teutoburskim . Rzym wycofał się, legiony osiadły za ziemno-
drewnianymi fortecami wzdłuż lewego brzegu Renu, zadowalając się rolą czysto obronną. Daleko za 
dzielnicami przygranicznymi, w Galii, uwolniony od żądań nieustannej wojny, zarówno Rzymianie jak i 
miejscowi  także osiedlili się, by kontynuować obecną, kwitnącą wymianę międzykulturową. 
 
Życie w Galii w pierwszym i drugim wieku 
 
Po stłumieniu powstania  Wercyngetoryksa  w 52 roku p.n.e. galijskie prowincje w większości zgodziły 
się, a niektóre plemiona nawet przyjęły rządy Rzymu, które zapoczątkowały okres szybkiego wzrostu, 
celowo popierany przez władze rzymskie. Tylko bardzo okazjonalne buntownicze wybuchy zakłócały 
Pax Romana, który panował w Galii przez kolejne trzy stulecia. Krótka rewolta w 21 r. n.e. pod Juliusem 
Florusem i Juliuszem Sacrovirem, odpowiednio z Treveri i Aedui, i bardziej zakrojonymi na szeroką skalę 
insurekcjami prowadzonymi przez galijskich szlachciców, Juliusza Vindexa w 68 i Juliusza Classicusa, 
Juliusza Tutora i Juliusza Sabinusa w 69- 70, zostały brutalnie zmiażdżone. W obrębie Galii, choć nigdy 
nie stosowano jej z mocą, romanizacja postępowała stopniowo, rozchodząc się z miast 
administracyjnych w otaczającą celtycką wieś. Ponieważ przeorganizowany porządek stał się 
najważniejszy dla Rzymian, civitas galijskie zostały obdarzone kapitałem civitas, zdefiniowanym jako 
miasto-państwo na grecko-rzymskim modelu, który był tak dobrze znany śródziemnomorskim 
umysłom. Posiadanie jednego systemu administracji kontrolowanego z jednego ośrodka miejskiego, 
stworzonego dla sprawnego rządu, wyeliminowano rywalizujące centra lokalnej władzy i ułatwiło 
Rzymowi nadzorowanie urzędników oraz monitorowanie i promowanie romanizacji wiodących rodzin 
w tym regionie. Nie da się określić, w jakim stopniu plemienna lojalność przetrwały przez wieki 
romanizacji, ale wiadomo, że uczucia oddania civitas pozostały silne. W późnej rzymskiej Galii w latach 
późniejszych mieszkańcy tych miejsc nadal uważali się za przede wszystkim mieszkańców swoich 
civitas. Wiele stolic civitas opierało się na wcześniej istniejących społecznościach celtyckich, a wiele z 
tych galijskich, a następnie rzymskich miast zachowało swoje znaczenie w średniowieczu i później. 
Założone w III wieku p.n.e. przez Parisii, podplemie Senones, którzy osiedlili się w Île de la Cité, galijskim 
centrum Lutecji ,rozszerzone przez Rzymian do wzgórza Sainte-Geneviève na lewym brzegu Sekwany, 
ich miasto Lutetia Parisorium rosło progresywnie przez wieki rzymskie, by stać się dobrze 
prosperującym miastem. Podobnie Burdigala (Bordeaux) od dawna był portem handlowym u ujścia 
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Garonny. Rzymscy planiści miejscy niezmiennie usiłowali wytyczyć regularny plan uliczny dla swoich 
osiedli galijsko-rzymskich, oparty na przecięciu dwóch głównych osiowych tras, z których jedna biegnie 
z północy na południe (kardo), a druga z zachodu na wschód (decumanus). W miejscu, w którym 
przekroczyli granicę, umieścili forum, definiującą przestrzeń publiczną rzymskiego miejskiego życia, w 
którym odbywał się stosunek społeczny i komercyjny. Tutaj także zwykle znajdowała się bazylika, 
siedziba rządu i klasyczna świątynia kult rzymskich bóstw. Rząd trzech rzymskich kolonii w Trzech 
Galach podążał za rzymskimi kartami miejskimi. Kolonia składała się z ciała obywatelskiego, które 
wybrało kolegia sędziów, których uprawnienia były ściśle określone przez prawo. Razem sędziowie i 
byli sędziowie utworzyli lokalny porządek senatorów (dekuriones, curiales), którzy spotkali się, aby 
omówić sprawy wspólnotowe w domu senatu (kurii). Rząd galijskich civitas, miejsca, które na początku 
były zamieszkałe w całości przez nie-Rzymian, prawdopodobnie kontynuowałby praktyki 
przedkoncepcyjne, chociaż naśladowanie rzymskich form miejskich mogło nastąpić już na wczesnym 
etapie, zważywszy na silną skłonność do romanizacji. Władze samorządowe posiadały niewiele 
uprawnień merytorycznych, odpowiedzialnych jedynie za konserwację dróg i mostów, a urzędnikom 
nakazano przede wszystkim zachowanie spokoju i pomoc w poborze podatków należnych Rzymowi. 
Lokalne milicje, rekrutowane z męskiej młodzieży z tego regionu, były wykorzystywane do tego 
pierwszego. W przypadku tych drugich roczne opłaty ustalono na podstawie najnowszych spisów 
powszechnych, a prowincje poinformowano, ile należne. To od nich zależy, kto ma zapłacić. Hołd 
(tributum) był głównym podatkiem bezpośrednim Cesarstwa Rzymskiego, podzielona między podatek 
od plonu gruntów rolnych a podatek od majątku. Grunty pod panowaniem rzymskim nie podlegały 
temu pierwszemu, a obywatele rzymscy nie płacili tego ostatniego, zwolnienia, które były związane z 
wywoływaniem urazy jako widocznego znaku poddania się Rzymowi, bez względu na żmudne 
oświadczenia urzędników, że opłaty zostały pobrane na korzyść prowincjałowie pomagają zapłacić za 
obronę. W każdym razie, w tym okresie pacyńskim obciążenia podatkowe chłopów okazały się 
stosunkowo niewielkie. Oprócz hołdu istniały różne podatki pośrednie, w tym cła i podatki od 
sprzedaży. Prowincjalni prokuratorzy, a nie gubernatorzy, byli odpowiedzialni za zbieranie i 
wydatkowanie imperialnych pieniędzy. W Lugdunum znajdowała się cesarska mennica. Dochody, które 
należało zebrać i które były potrzebne do działania, rzymskiej Galii  zależały od dobrobytu rolnictwa, 
jedynej ważnej działalności gospodarczej starożytnego świata. Każde miasto było ściśle związane z 
okoliczną przyrodą, gdzie wiodące posiadłości posiadali obywatele. Charakterystyczna wiejska 
instytucja, niezależne gospodarstwo rolne – lub willa pojawiała się wszędzie, od pól pszenicy na 
dalekiej północy do skalistego zachodniego wybrzeża, gdzie rybołówstwo było głównym zajęciem. 
Niezmiennie skupione wokół miast i ważnych miast, w pobliżu dróg ułatwiających dostęp do rynku, 
wille były zazwyczaj głównym mieszkaniem, najczęściej prostokątnym domem wiejskim - tylko 
najbardziej znaczące były pałacowych rozmiarów - i działającymi budynkami gospodarczymi, w tym 
oborami i magazynami, gdzie prowadzono wytapianie i obróbkę metali na narzędzia. Rolnictwo w Galii 
rosło w skali pod panowaniem rzymskim, związane z ogromną siecią handlową imperium. Chociaż 
tereny uprawne w większości Galii w czasach rzymskich pozostały zwykłymi wyspami w morzu lasów i 
mokradeł, więcej ziemi niż kiedykolwiek wcześniej było uprawianych, a praca stała się bardziej 
intensywna. Zasoby pracy setek niewolników sprowadzanych z obszarów przygranicznych i wolnych 
celtyckich lokatorów (coloni) mogły pokryć tysiące akrów. Pszenica była prawdopodobnie 
najważniejszą uprawą gotówkową, pola północno-wschodniego produkującego na sprzedaż dla wojska 
i zapotrzebowanie na szybkie dostawy powodujące rzadką innowację technologiczną - maszynę do 
zbiorów galijskich (vallus). Regiony miały swoje specjalności - konopie w Owernii, len w Berry, drób w 
Artois. Zjawił się znaczący innowacyjny wkład rolnictwa w Galii dokonany przez Rzym wraz z 
wprowadzeniem upraw śródziemnomorskich - sady oliwne, wiśniowe i brzoskwiniowe, ale przede 
wszystkim winorośl. Uprawa winorośli rozprzestrzenia się stopniowo, ale jednocześnie w sposób ciągły 
i powszechny. Surowce były przerabiane i sprzedawane na niespotykaną wcześniej skalę. Metalurgię 
Galów, znaną z doskonałej jakości przez kilka stuleci, nadal wykonywano, a Rzymianie chwalili 
umiejętność Galów jako górników. Ogromna nowa dziedzina aktywności otworzyła się dla lokalnych 
mieszkańców wraz z przybyciem rzymskich typów i technik budowlanych. Kamieniołomy nabrały 
znaczenia. Cięcie i transport kamienia wykorzystywanego do wznoszenia nowych budynków był sam w 



sobie ważnym przemysłem, a do tego używano ubranych w kamień, zaprawę, płytki i cegły. Murowany 
kamień już został wprowadzony przez Greków w Gallia Narbonensis, a wykwalifikowani rzemieślnicy 
byli gotowi, aby stworzyć wspaniałe zabytki, które charakteryzują erę Augusta. W tym okresie 
produkowano ceramikę intensywnie, w tym wyróżniające się naczynia, talerze i dzbanki w kolorze 
czarnym i łupkowym - podczas gdy znane czerwone wyroby (terra sigillata) były robione w Ledosus 
(Lezous) w dolinie Allier Już 10 p.e. prace wykonane przez Ruteni, plemię mieszkające w pobliżu portu 
Narbo, były szeroko rozproszone. Produkowano drewno, olej, produkty rybne, tekstylia i metale, a 
ceramika z czerwonego szkła znana jako "samian" była znana z doskonałej jakości i trwałości. Lokalni 
rzemieślnicy i kupcy tworzyli gildie, by promować dobrobyt w Lugdunum, prawdopodobnie 
największym komercyjnym centrum Galii, gdzie ważni kupcy rzeczni (nautae) byli ważnymi kupcami. 
Liczby ludności można oszacować tylko z grubsza, ale jest prawdopodobne, że od początkowej liczby 
około 8 milionów, około 12 milionów ludzi żyło w Trzech Galiach podczas pierwszych trzech 
imperialnych wieków - wczesnego lub wysokiego okresu - Imperium Rzymskiego. Zamieszkiwali ziemię 
o rosnącym dobrobycie gospodarczym, przynoszoną przez to imperium, główny powód akceptacji 
rzymskich rządów. Tubylcy zbliżali się do Rzymian metodami, a fizyczna obecność Rzymu 
rozprzestrzeniała się. Za panowania Augusta akwedukty, amfiteatry, łaźnie i świątynie rozrastały się w 
Prowansji, gdzie dziś ruiny w Arles, Nîmes, Glanum i Nicei świadczą o głębokim rzymskim odcisku, który 
rozprzestrzenia się na północ i na zachód stąd. Sieć dróg w Galii, rozpoczęta pod panowaniem męża 
stanu i generała Agryppy (ok. 63-12 lat p.n.e.), została w dużej mierze ukończona pod panowaniem 
cesarza Klaudiusza (r 41-54), podczas gdy zbudowano największy z akweduktów w Lugdunum pod 
panowaniem cesarza Hadriana (117-38). Marmur i kamień zastąpiły drewno w miejskich przestrzeniach 
galijskich. Zewnętrzne fortyfikacje obronne, już niepotrzebne, zostały zburzone. Podróżujący zbliżający 
się do rządzonego przez Rzymian miasta witały teraz nie ściany, lecz rzędy grobowców stojące wzdłuż 
drogi w zwyczajnej rzymskiej modzie. Miasto było najbardziej typową instytucją rzymską, 
instrumentem, dzięki któremu rzymskie postawy i zwyczaje (Romanitas, "Romanness") można było 
wprowadzić w "cywilizację" (która, etymologicznie, oznacza "nadać miejskiemu życiu") nowo podbite 
terytoria . Choć w mieście znajdowało się mniej niż 10 procent ludności rzymskiej Gauli, w miastach 
znajdowały się rządzące elity rzymskich i galijsko-rzymskich kupców i administratorów, którzy wraz z 
prowincjonalnymi magnatami w pobliskich willach doprowadzili do przyjęcia rzymskiej cywilizacji. 
Łacina stała się uniwersalna i rozwinęła się kultura pisana. Wartości rzymskiej sprawiedliwości i prawa, 
w tym poświęcenie rodzinie, religii i obowiązkowi (pietas), zostały wpojone i nigdy nie zostały 
całkowicie opuszczone w prowincjach galijskich, nawet po upadku imperium tutaj. Wojownicy galijscy 
zostali włączeni do rzymskich legionów. Elity skopiowały modę i tryby w modzie w Rzymie, a szlachta 
galijska nabyła rzymskie tytuły i obowiązki administracyjne, a ich synowie kształcili się w szkołach w 
Burdigala, Lugdunum i Augustodunum Aeduorum (Autun). W pierwszym n.e.  Massilia 
stał się znanym centrum nauki, gdzie byli Galowie uczeni literatury i filozofii i gdzie Rzymianie byli 
wysyłani zamiast do Aten. Arystokracja na lokalnym obszarze składała się z tych, którzy zabezpieczyli 
bogactwo i znaczenie poprzez służbę cesarską, wraz z miejscowymi Galami, którzy przeszli przez wojsko 
lub służbę cywilną lub którzy pobrali się z lokalną rzymską elitą. Ponieważ religia i rząd były tak ściśle 
powiązane (rzymscy cesarze byli uważani za bogów), Rzym starał się ukształtować rodzime religie na 
swój własny obraz. Czyniąc to, opierała się przede wszystkim na strategii, w ramach której nowy reżim 
wykupił starą. Tak więc były rzymskie świątynie zbudowane na gruzach celtyckich świątyń. Łacińskie 
nazwy zostały nadane natywnym bóstwom. Nazwy celtyckie, zwykle przeznaczpme dla bogów, często 
były zatrzymywane dla bogiń, a więc pojawiły się boskie pary, takie jak Apollo i Sirona. W rzeczywistości 
wiele bogiń matki przetrwało, a bogini koni Epona osiągnęła szeroką sławę w całym imperium. 
Ponieważ elity galijsko-rzymskie miały rosnący udział w rzymskim porządku, z czasem straciły dawną 
lojalność. Ale podczas gdy wiara mogła zostać dostosowana, przewoźnicy wiary nie mogli. Rzym nie 
mógł znieść systemu kastowego złożonego z mędrców ,potencjalne źródło politycznego niepokoju i 
którzy, jako kapłani przewodzący rytuałom ludzkiej ofiary, posiadał władzę nad życiem i śmiercią, o 
której mówiło samo państwo rzymskie. Ostateczne stłumienie nastąpiło pod panowaniem cesarza 
Klaudiusza. Podzieleni między sobą i o oparci o ustne opowieści ,wiarę, która ograniczyła zdolność 
komunikowania się na odległość, druidzi nie mogli konkurować ze zorganizowaną potęgą Rzymu. 



Zniknęli ze sceny, chociaż zmiany religijne przebiegały znacznie wolniej wśród wiejskiego chłopstwa. W 
ciągu tych stuleci Galia  służyła zasadniczo jako źródło zaopatrzenia, żołnierzy i towarów 
przemysłowych, takich jak odzież i broń, których nie można było wyprodukować gdzie indziej. Mimo 
względnie marginalnego znaczenia z punktu widzenia rozległego imperium, w którym wszystkie 
ośrodki kulturalne, gospodarcze i polityczne znajdowały się w wielkich miastach wschodniego 
wybrzeża Morza Śródziemnego, Galia zaliczał się do najspokojniejszych, wysoce asymilowanych 
regionów imperialnych do czasu, gdy w 212 r. cesarz Caracalla (r. 198-217), który sam urodził się w 
Lugdunum, przyznał obywatelstwo rzymskie wszystkim obywatelom w całym cesarstwie. Krótko przed 
jego panowaniem pojawiły się pierwsze oznaki nowej presji na granicy Renu i Dunaju, w stanie uśpienia 
przez 200 lat, z wyjątkiem sporadycznych wypadów zespołów germańskich. Presja okazała się 
niepokojąca w Galii, ponieważ legiony musiały zostać wycofane z granicy, by walczyć z Partami w 
azjatyckich rejonach imperium. Liczby były małe - tylko trzy z 17 i nie wszystkie pochodziły z tych 
samych miejsc - ale wystarczały, aby osłabić obronę Dunaju, tak że w 166 i ponownie w 170, masowe 
kohorty Marcomanów i plemion Quadi przekroczyły rzekę i walczyły drogę do samych Włoch, plądrując 
miasta na północ od współczesnej Wenecji. Cesarz Marcus Aurelius (r. 169-80) i jego syn Commodus 
(r. 176-92) ostatecznie pokonali najeźdźców, ale było to złowrogie zapowiedź. 
 
Galii od Trzeciego do Piątego Wieku 
 
Presja barbarzyńców wzdłuż Dunaju zapoczątkowała okres niepokojów politycznych i gospodarczych, 
spowodowany w przybliżeniu zamachem cesarza Commodusa w 192 r., Który wywołał krwawą wojnę 
domową, do wstąpienia na tron cesarza Dioklecjana w 284 r . Podczas tego tak zwanego kryzysu 
trzeciego wieku, wojsko podniosło i zdetronizowało jednego cesarza po drugim, by znaleźć przywódcę 
zdolnego zarówno do zbudowania potęgi armii, jak i do doprowadzenia jej do zwycięstwa przeciwko 
ponownym zagrożeniom ze strony wrogów na północy i Wschód. Począwszy od panowania cesarza 
Septimusa Severusa (r. 193-211), dawna włoska arystokracja senatorska i zamożni mieszkańcy bardziej 
osiadłych obszarów Włoch i południowego Galii widzieli, jak słabnie moc  dowódców wojskowych 
obszarów przygranicznych, zwłaszcza na Zachodzie w tworzeniu i łamaniu cesarzy. Od 260 do 274 
imperium galijskie (Imperium Galliarum) powstało w wyniku próżni władzy spowodowanej zdobyciem 
przez Persów cesarza Waleriana (253-60). Region obejmujący Galię, Brytanię i Hispanię (Hiszpania), 
regionalne imperium powstał nie tylko w odpowiedzi na ogólny chaos trzeciego wieku, ale także w 
wyniku pojawienia się lokalnych baz władzy i poszczególnych legionów, nawet jeśli stopień, w jakim 
wskazywał na rosnącą identyfikację prowincjonalną w miejsce lojalności wobec Rzymu, która pozostaje 
dyskusyjna. Dioklecjan (r. 284-305) sprawdzał zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne poprzez udane 
wyprawy wojskowe, zręczną dyplomację i reorganizację administracyjną, w tym podziały terytorialne 
imperium na wschodnie i zachodnie połowy oraz z Galii na dwie duże prowincje, z ich stolicami w 
Vienne i Trewir (w dzisiejszych Niemczech), odpowiednio. Pod władza  Dioklecjana zaczęły się również 
systematyczne prześladowania chrześcijan w Galii. Chrześcijaństwo było jednym z wielu kultów 
pochodzących ze wschodnich części świata rzymskiego, które zaczęły infiltrować region w drugim 
wieku. Małe wspólnoty istniały pod koniec wieku, a ich obecność ograniczała się niemal wyłącznie do 
dużych miast, w których kosmopolityczne populacje handlowe służyły jako pośrednicy zarówno we 
wprowadzaniu, jak i szerzeniu wiary. Jako chrześcijanie byli postrzegani jako potencjalnie wywrotowi 
ze względu na sprzeciw wobec kultu cesarza, początkowo tylko sporadycznie, ale zwracali coraz 
większą uwagę, gdy ich liczba rosła i często stawiali czoła przerażającemu losowi. Około 177 roku 
męczennicy z Lugdunum i Vienne zostali zmuszeni do znoszenia mieszanki chłosty, przypalenia i 
kontaktu z dzikimi zwierzętami. Po publicznym pokazie ich ciała zostały spalone, a prochy wrzucono do 
Rodanu. Wschodni przywódcy niemowlęcej religii - kapłani i biskupi - nie zostali oszczędzeni. Denis, 
biskup Paryża, a później patron miasta, został ścięty około roku 250. Radykalny i ekskluzywny 
monoteizm chrześcijan i ich upór ,że tylko członkowie własnego wyznania mogli osiągnąć zbawienie w 
błogim, wiecznym życiu po życiu, okazali się atrakcyjni dla niektórych i odrażający dla innych. Ponieważ 
jego wyznawcy odrzucili przepisaną religię, której wiara była ściśle związana z lojalnością wobec 
państwa, chrześcijaństwo pomogło szerzyć niezgodę społeczną, która nasiliła się wraz ze wzrostem 



liczby nawróconych w wyniku niepowodzeń kampanii Dioklecjana. Cesarz przywrócił porządek w 
imperium, ale za cenę umocnienia rosnącej roli wojska w sprawach cywilnych. Za czasów Dioklecjana i 
jego następców służba cywilna została zreorganizowana według linii militarnych, wartości kulturalne 
żołnierza zasiały społeczeństwo, a oficerowie i weterani zdominowali lokalną politykę. Na początku 
czwartego wieku żołnierze ci nie byli włoskimi chłopami; pochodzili raczej spośród ludzi, przeciwko 
którym zostali zaciągnięci do walki. Rzymskie legiony broniące okręgów granicznych w Niemczech od 
dawna okazały się skutecznym narzędziem romanizacji, ponieważ stacjonowały tam przez długie 
okresy, ponieważ składały się w większości z rzymskich rodowitych tubylców z biedniejszych klas we 
Włoszech, a ponieważ emerytowanym weteranom zwykle przyznwano ziemię na tym obszarze i często 
zawierali związki małżeńskie. Jednak od czasów Hadriana poborowych zaczęto przypisywać legionom 
w ich rodzinnych prowincjach, co sprzyjało wzrostowi lokalizmu w postawach kulturowych i coraz 
częściej w tożsamości politycznej. W tym samym czasie, w trzecim i czwartym wieku, żądania siły 
wojskowej wzrosły w wyniku rosnącej presji na granice i rosnącej walki wewnętrznej, w połączeniu ze 
spadkiem populacji spowodowanym spadkiem wskaźnika urodzeń, plag i niedoborów wywołanych 
przez pracochłonny system gospodarczy oparty w dużej mierze na niewolnikach i  słabo płatnych 
rolnikach. Rekruterzy zwracali się coraz bardziej w stronę barbarzyńców, którzy są obok, aby wypełnić 
szeregi. Począwszy od panowania Marka Aureliusza, pojawiły się pierwsze elementy barbarzyńskie w 
armii rzymskiej. Po zawarciu traktatów z przywódcami plemiennymi, którzy byli obdarzeni darami, 
często ze złota dla wodzów i zboża dla ludzi, członkowie plemion graniczących służyliby przez okres lat, 
a następnie wracali do swoich domów. Nierzadko jednak taka rekrutacja doprowadziła do napięć. 
Barbarzyńcy w kontakcie z innymi, znajdującymi się dalej w dziczy w północnej Europie, mogli okazać 
się uparci i buntowniczy, a więc, aby przeciwdziałać takim problemom, w III wieku Rzymianie zaczęli 
osiedlać grupy German w imperium. Małe grupy uchodźców lub jeńców wojennych, zwane Laeti, były 
pierwszymi dopuszczonymi na obszary graniczne. Zupełnie inni byli wolni Germanie, całe grupy zwane 
foederati (foederatus), które z elitarnymi jednostkami wojskowymi były przyjmowane od końca 
czwartego wieku i osiedlali się nie na imperialnych peryferiach, ale w obrębie lub w pobliżu dużych 
miast prowincjonalnych, gdzie mogą być szybko rozmieszczeni, aby spotkać najeźdźców w dowolnym 
miejscu na granicach lub zatrzymać ich atak, gdyby doszło do ich naruszenia. Żyjąc w bliskiej odległości 
od Rzymian, stali się "imperialnymi Germanami", którzy dodali nowy element etniczny i kulturowy, aby 
współdziałać z, a czasami konkurować z rzymską cywilizacją. Kim byli ci barbarzyńcy? Ludy określane 
jako "Germanie" przez pisarzy klasycznych obejmowały złożoną mieszaninę grup epoki żelaza, które 
powstały w północnych regionach Europy Środkowej i południowych częściach Skandynawii od około 
VI wieku p.n.e. Niektórzy długo mieszkali w imperium, mieszając się z celtyckimi ludami przez wiele 
stuleci, głównie na dalekiej północy w Gallia Belgica. Uprawiali uprawę zbóż, wytwarzali dość 
prymitywne naczynia ceramiczne i bronie z brązu i żelaza oraz mierzyli majątek na własność bydła. 
Mieli tendencję do życia w samowystarczalnych małych wioskach, żyjących dzięki połączeniu hodowli 
zwierząt i hodowli, uzupełnianych, gdy to możliwe, przez połowy. Kobiety tkały i przędły wełnę, 
uformowane w szaty, które dla kobiet przedstawiały długie, bez rękawów sukienki zapinane na 
ramiona za pomocą broszek, a dla mężczyzn wełniane spodnie, fartuchy i płaszcze. Wszyscy nosili 
futrzane chusty, aby chronić się przed zimowym chłodem. Społeczeństwa były zorganizowane w 
plemiona - rodziny lub jednostki podobne do rodziny, zjednoczone przez wspólne wierzenia i więzy 
społeczne - których wyróżniającą cechą był zespół wojowników (comitatus), ponieważ, tak jak to było 
w przypadku Galów z minionych wieków, wojna stanowiła podstawową działalność germańskich 
mężczyzn. Wodzowie lub królowie byli wybrani przez zgromadzenie wojowników, którzy wynieśli 
wybranego mężczyznę na podniesionej tarczy, aby ogłosić jego wybór. Charakter tego społeczeństwa, 
zorganizowanego militarnie z luźnymi powiązaniami pokrewnymi i słabą centralną organizacją, 
przyczynił się do ciągłej niestabilności, a konflikt, zarówno wewnątrz-, jak i międzypleminenny, był 
normą. Prowadzone w najintensywniejszej strefie przygranicznej, handlowa wymiana - niemieckie 
bydło, skóry, futra i bursztyn dla rzymskiego zboża, biżuterii, żelaza i złota - zaostrzyły napięcia i 
pomogły zdestabilizować te społeczeństwa. Niektórzy zdobyli więcej bogactwa niż inni, a ta 
nierównowaga akcentowała różnice społeczne i gospodarcze. Pro- i anty-rzymskie frakcje walczyły ze 
sobą. Starsze konfederacje plemienne, takie jak Markomani, rozleciały się i powstały nowe. Wśród 



strumienia, który charakteryzował się późno ,starożytni, Gotowie pojawili się jako plemię najbardziej 
szanowane i obawiane zarówno przez innych barbarzyńców, jak i Rzymian. Posuwając  się na południe 
i wschód od północno-wschodniej Europy pod koniec drugiego i trzeciego stulecia, Gotowie składali się 
z dużej jednostki plemiennej , po raz pierwszy w 278 r. doszło do gwałtownego konfliktu z Rzymem. 
Zachodnia dywizja - Wizygoci - służyła naprzemiennie lub walczyła przeciwko armiom cesarskim, kiedy 
pod koniec trzeciego wieku skonfrontowali się z terrorem, który na ich grzbietach położyli Hunowie, 
plemię nomadycznych wojowników konnych zabijających i plądrujących, z Azji Środkowej. Wnioskując 
o pozwolenie na wejście do imperium w zamian za służbę wojskową , osiedli na południowym brzegu 
Dunaju. Wkrótce jednak zbuntowali się i ku zaskoczeniu świata rzymskiego, 9 sierpnia 378 roku, w 
bitwie pod Adrianopolem pokonali armię rzymską, wysłaną przeciwko nim pod wodzą króla Alaryka  (r. 
395-410) zaczęli plądrować Rzym w 410. Do tego czasu trwała hurtowa inwazja. Seria bardzo mroźnych 
zim po 406 r., która przy zamarzniętym Renie, ułatwiła masową migrację do Galii. Alamanie (Alamanni, 
Alemanni) przenieśli się do Alzacji, okupowanej przez Burgundów Galii środkowo-wschodniej, a 
Wizygoci przybyli z północnych Włoch, by osiąść na południowym zachodzie Akwitanii. Germańscy 
Saksoni osiedlili się na wybrzeżu kanału La Manche, być może przybywając tam po okresie pobytu w 
południowej Anglii. Podobnie, celtyccy imigranci z Wielkiej Brytanii przybyli do Armorica-Bretanii. 
Wszystkie te ludy zamieszkały w imperium głęboko osłabionym zarówno pod względem materialnym, 
jak i duchowym. W Galii wpływy germańskie były już dobrze widoczne, a teraz silnie zromanizowane 
armie służące jako czynniki zmiany, podobnie jak rzymskie armie dokonały się przed wiekami. Spadek 
dobrobytu rozpoczął się pod rządami Dioklecjana, który, aby zapłacić za swoją rozbudowaną 
biurokrację i wojsko, podniósł podatki, i którego reformy fiskalne, które pozwoliły chłopom płacić w 
uprawach, a nie w monetach rzymskich, doprowadziły do spadku zużycia pieniędzy i spadku w handlu 
i handlu. Rosnące obciążenia podatkowe uruchomione w błędnym kole, prowadzące do zmniejszenia 
liczby ochotników pobierających podatki od służby cywilnej, były odpowiedzialne za opłacanie 
rocznych podatków, nawet jeśli nie mogły ich zebrać - co spowodowało dalszy wzrost imperialnej 
biurokracji, co z kolei zwiększyło popyt. jeszcze więcej podatków. Pod koniec czwartego wieku 
Imperium Rzymskie na Zachodzie istniało w dużej mierze tylko z nazwy. To, co pozostało ze skutecznej 
władzy imperialnej, było teraz skoncentrowane daleko na wschodzie, gdzie wcześniej w stuleciu cesarz 
Konstantyn I (r. 306-37) zbudował nową stolicę w Konstantynopolu. W zachodnich regionach słabego 
imperium, długotrwały kryzys militarny i niedostatek środków publicznych doprowadziły do stałego 
wzrostu wpływu i siły barbarzyńskich dowódców i ich zwolenników. Jednak pomimo braku silnego 
rządu centralnego i potencjalnego konfliktu związanego z odpływem i napływem ludzi na ziemi, 
zakwaterowanie, a nie konfrontacja, charakteryzowały warunki polityczne i administracyjne w Galii w 
tym czasie. Długoletnia obecność germańskich sił wojskowych, działających na korzyść zarówno armii, 
jak i rzymskiej administracji cywilnej, powstrzymała wszelkie dramatyczne lub gwałtowne zmiany 
polityczne. Elity w kraju przystosowały się do nowych władców, zadowoleni, pozwalając przywódcom 
kierować sprawami wojskowymi, podczas gdy zachowali rzymskie tradycje społeczne i kulturowe. Od 
400  r. n.e. elity te były w dużej mierze ograniczone do wielkich właścicieli ziemskich, którzy przeżyli, 
aby się rozwijać. Ze względu na ich ogromne bogactwo, imperialne powiązania i prywatne środki 
wojskowe, byli oni odporni na opodatkowanie. Żyjąc z dala od granic w takich regionach, jak Akwitania, 
dolina Rodanu i wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, wielkie rodziny, takie jak Syrianie, Ponti i 
Magni, kontynuowali tradycję kultury rzymskiej i poszerzyli swoje zasoby poprzez nabywanie ziemi, 
małżeństwa mieszane i patronat. Pragnąc zachować swoje przywileje, byli gotowi, aby polityczna 
kontrola przeszła na lokalnych władców, nawet germańskich władców, którzy dysponowali środkami 
do egzekwowania prawa i porządku. Rozwijające się poczucie regionalizmu zaczęło się rozwijać, 
ponieważ właściciele domów nie szukali od razu źródła władzy, a niektórzy z nich stali się potężnymi 
graczami politycznymi. Brak podatków dowiódł ich szczęścia, ale podatki były instrumentami 
nieszczęścia dla wszystkich. W trzecim i czwartym wieku status wolnych dzierżawców był coraz bardziej 
nie do odróżnienia od statusu niewolników. Pod panowaniem Dioklecjana chłopi, którzy nie posiadali 
ziemi, byli rejestrowani pod imieniem właściciela ziemskiego na ziemisch, które uprawiali, wiążąc ich z 
miejscem płacenia podatków. System przynosił korzyści właścicielom, którzy mieli zapewnione usługi 
pracownicze, a imperium łatwiej było zbierać podatki, ale chłopi stracili swobodę przemieszczania się. 



Wolni rolnicy, którzy posiadali własną ziemię, zostali zmiażdżeni przez obciążenia podatkowe. W Galii 
przez cały V wiek rewolty Bagaudae-rolników popychane do buntu przez nienasycone żądania 
podatkowe - często występowały na masową skalę i wymagały pełnowymiarowych operacji 
wojskowych, by je stłumić. Niektórzy wolni właściciele lokowali się pod opieką zamożnych 
arystokratów. Inni po prostu uciekli. Opuszczone ziemie stały się powszechne, mimo że wielu z tych, 
którzy wcześniej posiadali ziemię, stało się dzierżawcami rolników wielkich właścicieli ziemskich, co 
stanowiło pewną ulgę podatkową. Pod koniec piątego wieku społeczeństwo było bardzo 
zaawansowane, aby stać się dwupoziomowym światem, stworzonym na szczycie bogatych 
arystokratów, a na samym dole ich podwładni, związani z lądem i zależni od swoich patronów. W tym 
chaosie miasta zmniejszyły się, a spadek w handlu, który był ich siłą napędową, był nieunikniony w tak 
niespokojnych warunkach. Gdy wszędzie maszerowały armie, miasta przyjęły po raz kolejny cechę, 
która wyróżniała społeczności galijskie przed rządami rzymskimi. Wznoszenie murów obronnych, 
mieszkańców Paryża i innych miast - teraz znacznie skurczonych w rozmiarach stłoczonych w 
fortyfikacjach, miało na celu powstrzymanie innych. Wizygoci osiedlili się na początku piątego wieku w 
południowo-zachodniej części Galii, aby nie zakłócać spokoju. Jednak ich dawnemu wrogowi Hunowie, 
którzy zachowali swoje grasujące sposoby walki, posuwali się coraz dalej i dalej na zachód, niszczące 
bandy pod wodzą Attyli (406-53), tak zwaną Plagę Bożą, penetrując aż do środkowej części Galii. Grozili 
Paryżowi, kiedy - rzekomo dzięki modlitwom świętej Geneviève (ok. 419/22 - ok. 502/12), chłopskiej 
dziewczynce pochodzenia franko- i galijsko-rzymskiego, zostali pokonani. Wkrótce potem, doznając 
porażki w Chalôns-sur-Marne w 451, Attyla i jego hordy zawróciły na wschód. Hunowie zostali 
pokonani przez armię walczącą pod rzymskim sztandarem, dowodzoną przez rzymskiego generała 
Flawiusza Aetiusa (około 396-454). Niezbędne wsparcie przyszło jednak od germańskich sojuszników, 
w tym Wizygotów, Alamanów i innej grupy o nazwie Frankowie. W przeciwieństwie do wielu innych 
germańskich plemion Frankowie od dawna zamieszkiwali imperium. W ciągu kilku następnych 
dziesięcioleci wyprą resztę tego, co pozostało z rzymskiej potęgi z większości kraju, który stały się 
Francją. 



Królestwo Franków (481-987) 

Zmiana, ale także ciągłość charakteryzowała V wiek w Rzymskiej Galii. Wprawione w ruch przez 500 lat 

łączenia i mieszania , plemiona germańskie przetoczyły się przez ziemie zachodnie imperium 

przynosząc nowe narody i ich kultur. W tym samym czasie wiele rzymskich nawyków i sposobów 

pozostało niezakłóconych. Rzymska organizacja polityczna stopniowo ustępowały, wyparty przez nowe 

potęgi, niektóre od dawna znane Rzymianom, a niektóre nowo przybyłych, ale wszystkie z nich mające 

germańskie pochodzenie. Wizygoci w południowo-zachodniej i Burgundowie na wschodzie wykuli 

swoje  własne królestwa, ale żadne nie dopasowane do siły Franków. Ze swojej bazy w północnej Galii 

pod wodzą , Chlodwiga, stworzyli jednolite plemię w ramach jednego plemienia. W konwersji na religię 

chrześcijańską ,  stała się wiarą rosnącej liczby  Gallo-Rzymian w populacji Franków. Frankowie 

poszerzyli swoją bazę terytorialną, aby objąć wszystkie ziemie współczesnej Francji zachowując te na 

wybrzeżu Morza Śródziemnego. Ale imperium, choć duże, było luźno zorganizowane, królestwo 

podzielone na podkrólestwa przez potomków Chlodwiga, którzy walczyli na zewnątrz, aby rozwinąć 

swoje domeny  i wewnętrznie, aby wyeliminować rywali. Złożona zmieniającą się narracja polityczna 

nastąpiła w dwóch kolejnych dynastiach. Władza królewska została poszerzony, a następnie ukrócona, 

pod władzą  Merowingów w szóstym i siódmym wieku, rozbudowana w ramach wielkich przywódców 

wczesnego Karolingów Karola Młota i Karola Wielkiego w VII wieku, a ukrócona ponownie pod władzą 

ich następców w dziewiątym wieku. Nowi najeźdźcy zagrażają królestwu : Arabowie z południa i 

Wikingowie z północy. Przez wieki życie toczyło się tak, jak poprzednio, opierało się na wszędzie w 

rolnictwie, ale kwitła działalność handlowa znana niegdyś pod rządami Rzymian, a jedność polityczna, 

od której zależała władza królewska, była przełamana. W X wieku królowie stracili w dużej mierze 

posłuch tych, którzy mieli znaczenie, a mianowicie lokalnych władców, którzy, jak książęta, baronowie 

i wicehrabiowie, stworzyli praktycznie niezależne państwa na podstawie królewskich gruntów i dotacji 

przychodowych. Pod koniec stulecia nowa dynastia królewska, której terytorium skurczyło się tylko do 

ziemi wokół Paryża, musiałaby odebrać część, jeśli nie wszystko, z tego, co zostało utracone. 

Nadejście Franków 

Frankowie pojawiły się w małych, odrębnych plemion germańskich- Salians, Sicambri, Ripuari, Chamari, 

Chattuari i innych - które pojawiły się u progu cesarstwa rzymskiego na początku ery chrześcijańskiej. 

Zachowując własną tożsamość, plemiona te czasami zbierają się w celu wspólnego działania obronnego 

lub ofensywnego. W czasie doszli do identyfikowania się pod nazwą  Franków, która pojawił się w 

źródłach rzymskich w połowie piątego wieku i oznaczało „solidni”, „odważni”, a później, co za tym idzie, 

znaczenie preferowane przez samych Franków  „wolni”. Mieszkali w bezpośredniej bliskości imperium, 

jako małe i podzielone gromady ludzkie, które przed piątym wiekiem, istniały jako podporządkowane 

Rzymowi lub podawane jako źródła siły roboczej i  wojskowej. W pewnym momencie plemieniu Salians 

pozwolono osiedlić się na obszarze na południe od Renu zwanej Toxandria, obecnie w Holandii, aby 

służyć jako bufor pomiędzy barbarzyńcami z północy i wschodu  oraz cywilizowanych Gallo-Rzymian na 

południu, jak źródło rekrutów dla armii cesarskiej i mieszkańców, którzy mogliby mieszkać  wieś. W 

czwartym i piątym wieku Salianie dostarczali lojalne wojska do armii zachodniego imperium. Gdy 

Alanowie, Sueves i Wandalowie przetoczyła się w granicach w  406 r.  i kiedy Hunowie najechali w 451. 

udowodnili ,że są  wiernymi sojusznikami. Byli dobrze wynagrodzony za swoje usługi w tym 

dopuszczani do rozprzestrzeniania się stopniowo na południe do bardziej zromanizowanych terenów  

dzisiejszej Belgii i północnej Francji, a także wzdłuż dolnego Renu. W piątym wieku, Salianie 

zdominowali odmienne grupy Franków pod  rządzącą dynastię Merowingów, która wywodziła swoją 

nazwę od jej założyciela, Merovicha, półlegendarnej postaci. Nazywani przez swoich współczesnych 

"długowłosymi" królami, ponieważ preferowali niesforne włosy - w przeciwieństwie do Rzymian i 

tonsuralizowanego duchowieństwa - Frankowie Saliańscy, pod wodzą Childeryka I (ok. 457-81 / 82), 



syna Merovicha, rządzili królestwwm  w północno-zachodniej Galii z siedzibą w Tournai we 

współczesnej Belgii, jako foederatus Rzymian. Childeryk był ostatnim frankońskim przywódcą, który 

kontynuował tradycję służby jako Germanin pod imperialnym rzymskim dowództwem. Podobnie jak 

dowódcy barbarzyńcy w służbie Rzymian przed nim, utrzymywał dobre stosunki ze społeczeństwem 

galijsko-rzymskim na terytoriach, które kontrolował. Sprzymierzony ze swoim sąsiadem na południu, 

Domeną lub Królestwem Soissons, państwem rzymskim, które wyłoniło się z chaosu w połowie piątego 

wieku, Childeryk połączył siły z jego władcą, Aegidiuszem (? -464 lub 465) Pomagając pokonać 

Wizygotów w Orleanie w 463 roku. Największą potęgę w kontynentalnej Europie Zachodniej w tym 

czasie Wizygoci stworzyli praktycznie niezależne królestwo, z siedzibą w Tuluzie, we współczesnej 

południowo-zachodniej Francji i północnej Hiszpanii. Ostatnia ostoja rzymskiej potęgi imperialnej w 

Galii, w południowej Prowansji, przypadła im w 477 r. Choć jego siostra wyszła za mąż za wizygockiego 

króla, Childeryk pozostał ,żywo zianteresowany wobec zagrożenia dla jego władzy, jaką stwarzali 

potężni potencjalni rywale. Istnienie tych walczących autonomicznych królestw świadczyło o 

definitywnym zaniku potęgi militarnej i politycznej Rzymu,  wobec jego obecności w Galii, obecnie 

ograniczonej do arogokracji galijsko-rzymskiej, hierarchii Kościoła chrześcijańskiego i w tytułach i 

bogactwach nowych rządzących elit. Formalne rozwiązanie imperium na Zachodzie w wyniku 

detronizacji ostatniego władcy, Romulusa Augustulusa (ok. 461/63-76) w 476 roku, uczyniło z 

cesarstwa to, co od dawna było faktem. Zostało niezauważone w Galii, gdzie barbarzyńscy władcy 

rywalizowali o władzę i gdzie w 481 lub 482 roku w królestwie Franków zmarł Childeryk, a jego następcą 

został jego syn Chlodwig (około 481-ok. 511). 

Panowanie Clovisa [Chlodwiga] 

Kiedy Chlodwig zastąpił swojego ojca, był tylko jednym z kilku królów Franków, ale stał się władcą, pod 

którym prawdziwa władza przypadła dynastii Merowingów, która utrzymywała królestwo Galii przez 

dwa i pół wieku. Jego znaczenie jako głównej postaci w tworzeniu nowoczesnej Francji zawsze było 

doceniane. Chlodwig to nowoczesna francuska forma Chlodovechus ("chwalony wojownik"); do 

ósmego wieku gardłowy "ch" zostało zrzucone, dając łacińskiemu kształtowi Ludovicus, który z kolei 

stał się Ludwikiem, najpospolitszym ze wszystkich francuskich królewskich imion. Chlodwig 

odziedziczył dyplomację swojego ojca, który kontynuował - ale nie na długo. Śmierć potężnego 

wizygockiego króla Eurica (ok. 415-84) pozostawiła na południowym zachodzie próżnię, która 

oferowała zbyt kuszącą okazję przywódcy, który przecież był przede wszystkim dowódcą wojskowym. 

W 486 r. sprzymierzony z innymi frankońskimi wodzami, Chlodwig rozpoczął kampanię przeciwko 

Syagriusowi, władcy Królestwa Soissonów na południu, którego pokonał. Podbój przyspieszył ruch grup 

frankońskich na południe, w głąb domeny pokonanego władcy w rejonie Sekwany i Marny. Zwycięski 

zwycięzca ustanowił dla siebie stolicę w Paryżu w 507 r., który stała się centrum władzy Franków i gdzie 

zostanie pochowany. Wkrótce potem wydał pisemny kodeks prawny dla swojego ludu, Lex Salica, 

najstarszy z germańskich kodeksów prawa i podstawę, na której następowałaby kodyfikacja w 

kolejnych stuleciach. Chlodwig był zdcydowany by pokonać Alemańczyków i walczyć z Armorykanami  

w Bretanii i Burgundii. Ale to Wizygoci w Hiszpanii i południowej Galii pozostali głównym wrogiem, z 

którym trzeba się zmierzyć. Wizygoci byli arianami, którzy w 376 r. nawrócili się na doktryny Ariusza 

(ok. 250-336), teologa, który nauczał heretyckiej wiary chrześcijańskiej, która zaprzeczała pełnemu 

bóstwu Jezusa Chrystusa, a Chlodwig mógł obliczyć, że może zyskać cennego sojusznik przeciwko 

przewidywanym przeciwnikom, jeśli mógłby zapewnić wsparcie elitom w Galii. Mógł to uczynić, 

przyłączając się do wiary praktykowanej przez większość z nich, mianowicie do katolickiego 

chrześcijaństwa opartego na autorytecie papieża w Rzymie. Chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się 

nieubłaganie w ciągu stuleci, po uzyskaniu tolerancji przez cesarza Konstantyna w edykcie 

mediolańskim (313). Koniec prześladowań przyspieszył nawrócenie, chociaż praktykujący od dawna w 

dużej mierze ograniczali się do obszarów miejskich. Oficjalne uznanie ułatwiło ustanowienie organizacji 



kościelnej. Pod koniec trzeciego wieku utworzono system parafii, kierowany przez kapłanów i diecezje, 

kierowany przez biskupów. Biskup (episcopus) stał się niekwestionowanym przywódcą lokalnych 

wspólnot religijnych. Po powołaniu w drodze konsultacji wśród członków kongregacji cieszył się 

autokratycznymi mocami. Pełniąc urząd przez całe życie, wyświęcał kapłanów, przyjmował nowych 

członków do wiary i kontrolował finanse diecezjalne. Gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową, 

biskupi otrzymali cesarskie dotacje, a nawet władze cywilne tradycyjnie zarezerwowane dla rzymskich 

gubernatorów prowincji. Darowizny pieniężne i ziemia od pobożnych, arystokratycznych kobiet 

szczególnie wyróżniających się wśród nich dały biskupom mocną potęgę ogromnego znaczenia w 

czwartym i piątym wieku. W tym ostatnim wieku ci miejscowi przywódcy religijni, a często polityczni, 

pochodzili niemal wyłącznie z arystokracji. Promowali system wartości odzwierciedlający ich klasę, 

zalecając wiernym pokorne posłuszeństwo hierarchii kościelnej. Konwersja Chlodwig-w Reims w dzień 

Bożego Narodzenia, 496 lub 498, a może nawet 506 - przyniosły ważne konsekwencje. Ponieważ 

poddani podążali za swymi królami we wszystkim, religijne nawrócenie władcy koniecznie oznaczało 

nawrócenie całego jego ludu.  Wiara chrześcijańska umożliwiła teraz zjednoczenie Franków, wciąż 

bardzo niewielkiej części ludności, z mieszkańcami Galii - chłopami, rzemieślnikami i, co najważniejsze, 

arystokracją galijsko-rzymską i jej przywódcami, biskupami. Połączenie  dwóch narodów , którzy teraz 

dzielili wspólną religię, przebiegało w  szóstym wieku. Konwersja Chlodwiga zwiększyła 

prawdopodobieństwo, że chrześcijańska gallo-rzymska arystokracja w sąsiednich królestwach będzie 

skłonna go powitać. W 507 r. Ruszył na południe, w sojuszu z Bizancjum, który rządził wschodnim 

imperium rzymskim, skutecznie pokonał Wizygotów w Vouillé, na północny zachód od Poitiers, 

zabijając syna Eurica, króla Alarica II (r.44-507) i zdobywając stolicę Toulouse w następnym roku. 

Władcy Wizygotów uciekli na swoje ziemie w Hiszpanii. Okazawszy się największym sukcesem spośród 

wszystkich barbarzyńskich wodzów, którzy kiedykolwiek rządzili na północy Alp, Chlodwig 

wyeliminował innych wśród przywódców Franków, którzy zagrozili jego władzy, likwidując ich w 

kampanii bezwzględnej brutalności. Później, przez 200 lat, potomkowie Chlodwig byli jedynymi 

Frankami, którzy mogli być królami. 

Merowingowie: szósty i siódmy wiek 

Dzięki synom Chlodwiga i jego wnukom, ekspansja Franków w  rządzonych regionów, w dużej mierze 

zakończyła się. Burgundzkie królestwo który zniszczył i wchłonął w  534 r.  Południowa Prowansja, która 

był kontrolowana przez Ostrogotów blisko Włoch, który przekazał w 536-37. Przez 541 r. kampanie 

przeciwko Wizygotom ograniczyły ich obecność na północ od Pirenejów do pasa wybrzeża jako 

dalekiego wschodu Narbonne, zwanego Septymania. Merowingowie opuścili ziemie na południe od 

Loary, udając, że żyją według własnego prawa. Diukowie w Prowansji i patrycjuszowie rządzili tutaj 

podlegli królowi. Dlatego Bretończycy zachowali swojego króla, choć uznawał autorytet Franków. Na 

południe od rzeki Garonne, nowe ludy z własnymi odrębnymi tradycjami pojawiły się pod koniec 

szóstego i siódmego wieku. Vascones (Baskowie) najechali tzw ziemię Dziewięciu Ludów 

(Novempopulana) i zajęli  obszar pomiędzy Garonną i Pirenejami, który od siódmego wieku zwanej 

Vasconia (Gaskonia lub Guienne). Rezydująy w południowo-zachodniej Europie od starożytności 

Vascones były jednym z niewielu ludów którzy z powodzeniem opierali się romanizacji i pozostawli 

swój własny język  pre-indo-europejski (Euskara) i prawdopodobnie ich własnej religii pogańskiej. Aż 

do 10 wieku lub później, że staną się nominalnie chrześcijanami. Choć region ten nadal być pomyślany 

jako jednolite, pojedyncze królestwo Franków, ponieważ Merowingowie była monarchia dziedziczna, 

tereny zostały podzielone po śmierci władców.  Przy czterech synach Chlodwiga, powstały podziały, 

które stały się podstawą władzy dla następnych pokoleń. Neustria, czyli Neustrasia (nowy zachodni 

kraj), tworzy zachodnią część królestwa, w tym większość dzisiejszej centralnej i zachodniej Francji. 

Austrazja (wschodnia ziemia) składa się z  regionów które tworzą dzisiaj wschodnią Francję, zachodnie 

Niemcy  Zachodnich, Niderlandy. Imperialny skarb, to znaczy, ziemie -wielu z nich to dawne rzymskie 



cesarskie udziały należące do króla i od których podatek wspierał królewski skarb zostały spisane, i 

stworzyły trzon bogactwa Merowingów. Ponieważ zasoby te znajdowały się w dużej mierze na północy 

Galii, synowie Chlodwiga rządzili ze stolic, które znajdowały się blisko siebie, mianowicie, Paryż i Metz 

odpowiednio dla Neustria i Austrazji. W szóstym wieku, a zwłaszcza na południe od Loary, parada 

kultury rzymskiej, systemów podatkowych i struktur rolniczych i handlowych nadal działała, wybrała 

to co pozostało z rzymskiego biurokracji. Wielcy właściciele ziemscy na wsi i biskupi w miastach byli 

władcami na ziemi. Frankowie nauczyli się wiele o organizacji rzymskiej i kontroli, ale dlatego, że 

przyszedł przez pokolenia służby w armii rzymskiej oraz, to, co ogranicza się głównie do spraw 

wojskowych. Poczynając od Chlowdiga  i jego następców, władcy ponownie spotkali się z tym, co przed 

dwoma wiekami  napływ plemion germańskich, a mianowicie wojskowe tradycje Franków z 

dziedzictwem administracyjnym i kulturowym Rzymian. Ścigając się szybko po podboju Galii, frankijscy 

arystokraci zaczęli mieszać się z Gallo-Rzymianami. Na północ od Loary pojawiły się nowe frankońskie 

osiedla i dzięki mieszaniu się i małżeństwom wzajemnym tożsamość Franków zastąpiłaby Rzymian w 

ciągu kilku pokoleń. Na południe od Loary miało miejsce przeciwieństwo. Znaleziono tu tylko 

rozproszone wyspy Franków którzy szybko przyjęli rzymskie zwyczaje. Tak więc dwór Chlodwiga i jego 

następców obejmował nie tylko tradycyjnych funkcjonariuszy frankońskiego arystokratycznego 

gospodarstwa domowego, kierowanego przez głównego zarządcę - jego burmistrza pałacu (maior 

domus, "przełożonego domu"), ale także rzymskich urzędników, takich jak sekretarze i kanclerze, 

którzy byli świeckimi władzami rzymskiej administracji. Królowie mianowali hrabiów (comites) spośród 

szeregów szlachty służących jako osobistych reprezentantów w określonym miejscu, zajmujących sie 

rekrutacją oddziałów i egzekwowania prawa. Na wsi, gdzie przeważająca większość ludności żyła, 

starano się by  królowie, arystokraci i duchowni przejmowali ziem, które zostały opuszczone. Na 

północy królowie posiadali olbrzymie ilości terytoriów, które ulegały ciągłej przemianie, ponieważ 

części były rozdawane ważnym arystokratom lub przyznawane Kościołowi rzymskokatolickiemu. Dość 

zwarta frankońska osada doprowadziła tutaj do wylesiania, a od początku szóstego stulecia zaczęło się 

ciągłe porzucanie hodowli zwierząt na rzecz uprawy. Chociaż rozczłonkowanie posiadłości, co było 

częste - arystokraci nieustannie kupują, sprzedają i wymieniają ziemię - zamożne elity nadal 

monopolizują posiadłości ziemskie, a masa ludności walczy o przetrwanie jako lokatorzy lub nawet 

niewolnicy. Technika rolnicza faktycznie uległa regresowi - zniknęły maszyny, takie jak mechaniczny 

żniwiarz używany w pierwszym wieku, młyny wodne były rzadkie, a pługi, kosy i motyki były w 

większości lub w całości wykonane z drewna, a żelazo było rzadkie. Pasterstwo bydła, ważne od czasów 

germańskich, było kontynuowane i rozszerzane, podczas gdy produkcja zbóż rosła . Elitarne wino, 

owszem, ponieważ wino było niezbędne do celebracji chrześcijańskiej mszy, wzrastała winorośl.. 

Miasta i miasteczka wciąż są rozproszone, ale znacznie mniej od czasów świetności pod rządami 

Rzymian. Prawie wszystkie  straciły populację, a ich geograficzne ograniczenia zmniejszyły się w ciągu 

wieków barbarzyńskich grabieży. Mury stały w milczeniu ,które zostały wzniesione wokół niemal 

wszystkich galijskich miast w trzecim i czwartym wieku, rzymskie budynki użyteczności publicznej, 

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz nich wykorzystano do nowych zastosowań lub dopuszczone do 

próchnicy. W szóstym wieku, największa zmiana fizyczna miała już miejsce, rozprzestrzenianie budowy 

budynków chrześcijańskich, w tym kościoły, klasztory i dom biskupa, Które odzwierciedlała rosnące 

znaczenie religii w życiu społecznym. To, że miasta przeżyły, wynika w dużej mierze z ich statusu jako 

miejsca zamieszkania biskupów, którzy byli tam w miejscach ustanowieni przez królów i hrabiów. 

Biskupi i duchowni utrzymują życie publiczne w miastach, podejmując zadania miejskie, takie jak 

złagodzenie ulgi i utrzymanie murów, akweduktów i inna infrastruktura. Wielu biskupów kontrolowało 

ogromne połacie ziemi, które przeszły dziedziczenie i darowiznę. Ze względu na dużą populację 

duchownych - biskupa i kapłani i diakoni, którzy mu służyli, potrzebowali usług rzemieślników, 

sklepikarzy i drobnych kupców, ich miejsc zamieszkania, znaczenia gospodarczego, społecznego i 

kulturalnego. Pozostaje atrakcją dla mieszkańców okolicznych wsi.  Biskupi byli tradycyjnie wybierani 



przez lud i duchownych z diecezji, do której dodano, pod rządami Franków, zatwierdzenie przez 

władcę. Niezmiennie członkowie wykształconej elity o sprawdzonych zdolnościach administracyjnych 

mogli kontrolować to, co pozostało w tej samej rodzinie lub pokoleniach w ciągu tych wieków, kiedy, 

ponieważ nie istniał mechanizm uporządkowanej sukcesji, śmierć biskupa mogła doprowadzić do 

przemocy wśród konkurujących rodzin arystokratycznych, a kiedy celibat duchowny był bardziej 

wyjątkiem niż regułą. W Paryżu, Orleanie, Sens i gdzie indziej, było standardem, że syn dziedziczył po  

ojcu lub siostrzeńcy po wujach. Chociaż różni papieże żądali abstynencji seksualnej od czwartego 

wieku, praktyka ta powoli się zakorzeniła. Do szóstego wieku, zmieniające się nastawienie było takie, 

że oczekiwano, że małżeństwo kleryków powstrzyma się od stosunków seksualnych i że żony i mężowie 

będą żyć osobno, ale celibat duchowny nie zostanie potwierdzony do czasu reform rozpoczętych przez 

papieża Grzegorza VII (1073- 85). W ostatecznym rozrachunku moc biskupa polegała na jego statusie 

jako czynnika woli Bożej, a pod jego kierownictwem odbywało się nauczanie duchowieństwa i 

świeckich, a dzieło nawrócenia było kontynuowane. Zadanie to w dalszym ciągu było bardzo 

pracochłonne na obszarach wiejskich. Chrystianizacja wsi nie została zakończona aż do IX wieku, kiedy 

sieć parafii zgrupowanych w diecezjach obejmowała każdy zakątek królestwa. Zostało to osiągnięte nie 

tylko przez biskupów, zarówno Gallo-Rzymskich i tych wykształconych na dworach Franków, ale także 

przez północno-frankońskich arystokratów, którzy aktywnie się zaangażowali. Praca na rzecz 

nawrócenia wiejskiego została również wspomagana poprzez ustanowienie nowej formy 

monastycyzmu. Klasztory można było znaleźć w Galii już w piątym wieku. Marcin z Tours (316-97) 

zainspirował wspólnotę klasztorną, która łączyła tradycje prymitywnego życia i rygorystycznego 

samozaparcia - pierwsi mnisi pojawili się jako pustelnicy na pustyniach Egiptu - z uznaniem, że zwykłym 

grzesznikom lepiej jest żyć w społeczność podobnie myślących towarzyszy, którzy mogą pomagać sobie 

nawzajem w udzielaniu rad duchowych i fizycznej pomocy potrzebnej w wysiłkach zmierzających do 

skupienia umysłu na Bogu i podbicia ziemskich namiętności. Ograniczony w dużej mierze do 

południowo-zachodniej Galii, gdzie był aktywny, do monastycyzmu Marcina dołączał równoległy 

wariant, który rozwinął się w dolinie Rodanu . Pierwszy z wielkich klasztorów Rodanu, położony był na 

śródziemnomorskiej wyspie Lérins, został założony w latach 400-410 przez Honoratus, członka 

szlacheckiej rodziny rzymskiej z północnej Galii. Lérins i jego odgałęzienia, które pojawiły się w Arles w 

Lyonie, a także daleko na północ od Troyes, zachowały silną arystokratyczną cechę charakterystyczną 

dla społeczności złożonych z wielu dobrze wykształconych członków. Mnisi praktykowali ciszę, 

modlitwę i wstrzemięźliwość, kontynuując swoje intelektualne zajęcia, w dużej mierze pisząc i kopiując 

rękopisy. Wędrujący mnisi z Irlandii, z których pierwszy - Columbanus (543-615) - przeszedł około 590 

r., wtrącił nową rolę. Wraz z towarzyszami - irlandzcy mnisi podróżowali w grupach po 12 ,naśladując 

Chrystusa i jego apostołów - Columbanus zabezpieczył od władcy Burgundii prawo do założenia 

wspólnoty w zrujnowanej fortecy w Annegray w Wogezach. Pozostał w Burgundii przez 20 lat, 

pozostawiając po sobie rozproszenie klasztorów. W przeciwieństwie do klasztorów kontynentalnych, 

gdzie mężczyźni i kobiety gromadzili się, by uciec przed światem, irlandzkie fundacje stanowiły centra 

życia chrześcijańskiego na swoich terenach, gdzie wprowadzono irlandzkie tradycje uczenia się i 

ochrony dziedzictwa kulturowego i gdzie odbywało się nauczanie miejscowej ludności w założeniach 

chrześcijaństwa. Irlandzcy mnisi zdobyli aktywne poparcie frankijskiej arystokracji, która założyła wiele 

klasztorów, obdarowując je bogato zdobionymi kościołami. W siódmym wieku przykazania 

wprowadzone przez Columbanusa zaczęły się łączyć z zasadami Benedykta z Nursji (480-547), 

włoskiego mnicha, którego rządy łączyły sztywność z umiarkowaniem, staną się standardem w IX 

wieku, w dużej mierze dzięki energicznemu wsparciu udzielonemu przez cesarza Karola Wielkiego i 

jego syna. W szóstym i siódmym wieku dzieło religijnego nawrócenia postępowało w tym samym 

czasie, gdy konflikt i zamęt charakteryzowały życie polityczne. Waśnie rodzinne  wśród Merowingów 

były endemiczne . Lata naznaczone rządami Clotaire II (Chlotar, r. 584-629), który utrwalał podrzędne 

rządy Franków pod jego rządami, oraz jego syna Dagobert I (r. 623-39) uznano za szczyt  najbardziej 



pokojowego i dostatniego okresu  od czasu rządów Chlodwiga. Dagobert zmarł w 639 r. I został 

pochowany w bazylice Saint-Denis w Paryżu - pierwszy z długiej linii królów francuskich, który został tu 

pochowany. Przez następne 100 lat rządzili tak zwani królowie-nic (rois fainéants ), wielu z nich 

oznaczonych etykietą, ponieważ byli nieletnimi pod panowaniem ich matek lub majorodmusów. 

Nawet monarchowie o silnej woli, tacy jak Dagobert II (r. 676-79) i Chilperic II (r. 715-21) utracili swoją 

rolę głównego gracza politycznego na rzecz swoich majorodmów. Królowie francuscy polegali 

całkowicie na swojej władzy na arystokracji, a ci ostatni byli gotowi szanować ten monopol, ale gdy 

królowie udowodnili, że nie chcą lub nie są w stanie zapewnić siły potrzebnych do rządzenia, urzędnicy 

w kolejnej linii - majordowmie - byli gotowi wkroczyć. Po wejściu do walki zamierzali zostać. Konflikt 

między tymi dwoma siłami zmniejszył możliwość narzucenia frankońskiej kontroli, w wyniku czego, na 

przełomie ósmego wieku, skuteczne rządy władz centralnych nie rozciągały się bardzo daleko poza 

północno-wschodnią Galią. Pod koniec siódmego stulecia majodomowie rządzili w Neustria i Austrazji. 

Dzięki chęć do pokonania , w 687, majodomus Austrazji  Pippin (Pepin, Pipin, Peppin) z Herstal (r. 680-

714) najechał Neustrię i pokonał niepopularnego majorodmusa, Berthara (r. 686-87), w bitwie pod 

Tertry. Pippin oświadczył, że królestwo frankońskie zostało zjednoczone pod jednym królem 

Merowingów; w rzeczywistości politycznej po raz pierwszy zjednoczył się pod jednym majordomusem 

Po raz pierwszy także zjednoczyło się pod nową dynastią: Karolingów. 

Karolingowie : Ósmy i Dziewiąty Wiek 

Bitwa pod Tertry oznaczała długą przewagę Austrazji nad Neustrią i skuteczną władzę Karolingów nad 

Francją. Karolingowie (znani różnie jako Carlovingians, Carolings, lub Karlings) wywodzili się z dwóch 

arystokratycznych rodzin - z Peppinidów i Arnulfingsów - dominujących w siódmym wieku. Pippin był 

pierwszym, który wywodził się z obu gałęzi rodziny. Chociaż po wielkim zwycięstwie w Tertry zaczął 

nazywać się " księciem Franków", to jego wnuk Karol Młot (r. 715-41) położył fundamenty pod władzę 

dynastii. Najważniejszy z wczesnych Karolingów, zrobił więcej niż jakikolwiek frankoński władca, odkąd 

Chlodwig ustanowił polityczną dominację Franków, odzyskując znaczną część terytorium, które 

odstąpiło od królewskiej kontroli podczas lat schyłkowej władzy Merowingów. Uznany majordomus  

przez szlachtę Austrazji w roku 715, Karol zdobył kontrolę nad Neustrią przed rokiem 717, a w 

następnym roku pokonał w Soissons Chilperica II, ostatniego króla Merowingów, który próbował 

utrzymać władzę. Władca, który prowadził wojnę bez przerwy, zdobył przydomek "Martel" (Młot) w 

bitwie, która okazała się decydująca dla europejskiej historii. Pokonując Arabów - nową dominującą 

potęgę w świecie śródziemnomorskim - w Tours, lub Poitiers, w 732 lub 733 r., zatrzymał posuwanie 

się islamu, idącego na północ z Hiszpanii, do serca Europy. W kampaniach od 734 do 738 r. Na 

obrzeżach frankońskiego terytorium - w Burgundii, Prowansji i Akwitanii, a także przeciwko Arabom na 

południu i Saksonom na północnych granicach - pozostawał niepokonany. Karol Młot  zdobył 

legendarny status genialnego generała - przegrał tylko jedną bitwę - był w stanie zastosować 

innowacyjne techniki, takie jak udawany odwrót, by przechytrzyć swoich wrogów i zaatakować, kiedy 

i gdzie był najmniej spodziewany. Obwieszczając się jako książę Franków w późnym okresie jego 

rządów, Karol zmarł 22 października 741 roku, jego terytoria zostały podzielone między jego dorosłych 

synów rok wcześniej. Spośród nich Pippin III (Pippin Krótki lub Pippin Młody, r. 741-68) zmusił swojego 

brata Karlomana do przejścia do klasztoru w Rzymie w 747 r., Dodając tym samym przypisaną do 

Karlomana część, Austrazję, do własnego dziedzictwa Neustrii i Burgundii. Pierwszy burmistrz, który 

uzyskał zgodę papieża - do tej daty, długo uznawana tytularna głowa zachodniej, mianowicie 

rzymskokatolickiej, gałęzi chrześcijaństwa - został ogłoszony królem Franków w Soissons w 751 r. 

Uznanie przez papieża nadało sakralny element królestwu w oznaczeniu przyznania boskiej aprobaty 

jednostce  wybranej przez Boga , który francuska monarchia zachowa w przyszłości. Pippin przystąpił 

do ujarzmienia Akwitan, którzy, udowadniając, że są buntownikami, byli najbardziej zagorzałymi i 

budzącymi grozę przeciwnikami Karolingów. Podobnie jak jego ojciec zrobił to przed nim, przygotował 



grunt dla swojego najstarszego syna, Karola Wielkiego (768-814), który w 768 roku został królem 

Franków wraz z bratem Karlomanem I, z którym rządził wspólnie. Jedyny władca wszystkich ziem 

frankońskich, które kiedyś były częścią Galii po śmierci brata w 771 r. Karol Wielki przystąpił do 

stworzenia frankońskiego imperium, które rozciągało się od południa Pirenejów do północno-

zachodnich Niemiec i środkowych Włoch, jednocząc większość Europy Zachodniej po raz pierwszy od 

czasów Rzymian. A dzięki stabilności, jaką wytworzyły  jego rządy, Karol Wielki nadzorował rozkwit 

kulturalny, którego nie widziano od czasów rozkwitu Rzymu. Choć najprawdopodobniej nie był w stanie 

pisać - potrafił czytać trochę po grecku i po łacinie - podziwiał uczenie się, a na jego dworze kwitły 

stypendia, sztuka i architektura. Z swoje  bazy w Aix-la-Chapelle (Akwizgran) we współczesnych 

Niemczech wielki król rozpoczął reformy monetarne, rządowe i kościelne. Wcześni Karolingowie oparli 

swoją władzę na poparciu arystokratów, bez których nie byliby w stanie zapanować i uzyskali poparcie 

tych ludzi częściowo z powodu siły ich osobowości. Karol wielki , człowieku wielkim  -  miał 192 cm - i 

nieograniczoną energię, zdolność Karolingów  do dominacji i nagradzania swoich opiekunów osiągnęła 

swój największy zasięg. Ale zrobili to także przede wszystkim z powodu sukcesu na wojnie, co 

spowodowało, że zwolennicy karolińscy brali nie tylko łupy, ale także urzędy i ziemie na podbitych 

terytoriach. Podstawową jednostką terytorialną władzy w Gali Karola Wielkiego było hrabstwo, z 

których niektóre, zwłaszcza na południu, miały takie same granice, jak starożytni civitates. W każdym 

hrabstwie król oddawał część ziem królewskich swojemu zarządcy, hrabiemu, jako bazę terytorialną, z 

której mógł czerpać dochody, na których mógł się utrzymać. Pod koniec panowania powszechne było 

pozwolenie synom na zastąpienie swoich ojców jako hrabiów, aby urząd został uznany za dziedziczne. 

Świadomość, że posiadanie ziemi może prowadzić do ambicji uzyskania wyższej władzy, do 

ograniczenia wszelkich roszczeń do samozaparcia ,Karol Wielkie utrzymywał ścisłą kontrolę nad swoimi 

hrabstwami, często wnosząc je do sądu lub kampanii, a pod ich nieobecność ustanawiając urząd 

wicehrabiego do działania jako zastępca w okręgu. Hrabiom nie wolno było zdobywać dodatkowych 

hrabstw. Aby zabezpieczyć lojalność każdego  bezpośrednio, król przywiązał je osobiście do siebie 

przysięgą wierności. Podwładni zostali zmuszeni do przysięgi, że pozostaną wierni swojemu władcy 

podczas ceremonii, która wraz z wkładaniem rąk do rąk przełożonego zapewniła więzy wierności. 

Hrabiowie stali się w rzeczywistości wasalami króla w ramach innowacyjnej relacji między 

podwładnymi. Pod koniec VIII wieku, pod rządami Karola Wielkiego, do systemu wprowadzono nawet 

najwyższych arystokratów. Wszyscy hrabiowie zostali jego wasalami, a system został przedłużony: 

Podwładni hrabiego, od wicehrabiego, stali się wasalami hrabiego. Król stworzył nawet "wasali 

królewskich" niezależnie od hrabiów, którzy mogliby pełnić rolę królewskich agentów lub strażników 

prowincji. W celu dalszego zapewnienia lojalności, Karol Wielki polegał na missi dominici, specjalnych 

wysłannikach wprowadzonych wcześniej przez Karola Młota wysłanych do prowincji z wyjątkowymi 

mocami, aby wykorzenić korupcję, niesprawiedliwość lub nieposłuszeństwo. Oprócz hrabiów 

stworzono także innych wasali, którzy obiecali pomoc swojemu panu - zwłaszcza pomoc wojskową - w 

zamian za co spodziewali się przysługi. Ta przychylność oznaczała przyznanie ziemi, zwanej potocznie 

lennem. Przyznanie działki ziemi wasalowi okazało się być na korzyść lorda, ponieważ stanowiło 

podstawę dla zasobów - ludzi, koni i ekwipunku - które być może musiałby wzywać do prowadzenia 

przyszłej bitwy. Na terenach północno-frankońskich ziemia była przyznawana, pochodząca z dóbr 

królewskich, z wrogów lub z kościelnych gospodarstw biskupów i opatów. Karol Wielki stał się 

skutecznym władcą kościoła na zachodnich ziemiach frankońskich, choć jego zdolność do 

kontrolowania domeny kościelnej często ściągały gniew kleru, który nie znosił tego, co uważali za 

wyzysk. Na południu przyznawana przysługa często była prawem do pobierania określonych 

dochodów. W obu przypadkach prawo obowiązywało tylko do końca życia i mogło zostać odwołane, 

gdyby wasal nie wypełnił swoich zobowiązań. Zarówno te dotacje, jak i posiadane przez hrabiów na 

mocy ich urzędu, prawa, w następnych generacjach, uznawały ich za posiadaczy na prawowitej 

własności. Osiągnięcia Karola Wielkiego były tak wielkie, że zyskały uznanie najwyższych autorytetów 



w zachodnim chrześcijaństwie, a jego koronacja w Rzymie jako Świętego Cesarza Rzymskiego przez 

papieża Leona III (795-816) w Boże Narodzenie w 800 roku potwierdziła, że był postrzegany jako głowa 

państwa i kościoła. Cesarz pozostawił ogromny i różnorodny pokos ziemi dla swojego jedynego 

żyjącego syna, Ludwika "Pobożnego" (r. 814-40). Ale to było imperium pospiesznie zbudowane i luźno 

zjednoczone. Czyniąc to  ze sprzeciwem wielu arystokratów, obawiając się utraty przyznanych 

przywilejów, a od jego młodszych synów, obawiając wydziedziczenia, Ludwik zgodził się na podział jego 

królestwa po śmierci, tak, że choć imperium pozostawało teoretycznie w stanie nienaruszonym, 

podkrólestwa miały być rozparcelowane wśród spadkobiercy. Wśród trzech synów, którzy go zastąpili 

, najmłodszy Karol (r. 843-77), znany później "Łysym", wygrał dla siebie, na mocy traktatu z Verdun w 

sierpniu 843, zarówno zachodnią część imperium, ziemie Francia, które rozciągały się od wschodniego 

Atlantyku do Mozy, Saony i Rodanu oraz marszu hiszpańskiego, terytorium na południe od Pirenejów 

wyzwolony przez Karola Wielkiego od Arabów. 

Francia 

Francia (lub Frankia) - nazwa, do której naród nosi swój  tytuł - jest po raz pierwszy zapisana w 

Panegyrici Latini, kolekcji oracji rzymskich, która pochodzi z trzeciego wieku, w desygnowaniu ziem 

rządzonych przez królów frankijskich. Terytoria oznaczone jako Francia bardzo się różniły ze względu 

na różnorodne drogi zdobyte przez Franków i predylekcje poszczególnych autorów. W związku z tym 

we wczesnym średniowieczu oznaczenie oznaczało bardzo różne rzeczy, choć żaden z nich nie można 

przetłumaczyć jako "Francja". Niektórzy pisarze używali określenia Francia, by stosować je do całego 

terytorium kontrolowanego przez Franków, czyli Galię i części Niemiec i Niderlandów. Ale w siódmym 

wieku oznaczało to na ogół Galię na północ od Loary i płaskowyż Langres, chociaż Tours na 

południowym brzegu rzeki, jak się wydaje, zostały uwzględnione. Mieszkańcy Neustrii i Austrazji 

odnosiliby się do swojego terytorium jako Francia. W IX wieku pojawiły się Francia occidentalis 

(zachodnia Francia) i Francia orientalis (wschodnia Francia), tytuł, który przetrwał w Frankonii 

(Franken), nazwa dawnej niemieckiej prowincji. W X i XI wieku Francia nadal nosił generalnych 

charakter zarówno w Europie Wschodniej, jak i Zachodniej w czasie wypraw krzyżowych, które odnosiły 

się do wszystkich sił chrześcijańskich jako Franków - ale węższa koncentracja pojawiła się również w 

wyniku zakontraktowania władzy królewskiej. Robertynowie, poprzednicy Kapetyńczyków, byli 

stylizowani na książąt Franków. Kapetyńczycy zaczęli rządzić tylko niewielką grupą terytoriów wokół 

Paryża i Orleanu, do których odnosi się termin "Francia". Około 1200 roku nazwa zaczęła obejmować 

całe królestwo. Od 1254 r. król jest formalnie oznaczany w dokumentach jako rex Franciae (król 

Francji), a nie rex Francorum (król Franków). 

Dalszy podział w 855 dał Prowansję Karolowi. Karolowi trudno było utrzymać to, co miał. Stawiał czoła 

opozycji dobrze zakorzenionej arystokracji. Zaledwie trzy miesiące po Verdun, stanął w Akwitanii przed 

wyzwaniem ze strony jego siostrzeńca Pippina (838 do 864), wzmagającej się waśni wśród szlachty 

neustryjskiej i dezercji Bretończyków. Miejscowi notable połączyli się razem i zmusiły Charlesa do 

zaakceptowania porozumienia w Coulaines, w którym, w zamian za uznanie jego autorytetu i obietnicę 

udzielenia mu pomocy i rady, zobowiązał się do ochrony kościoła i sprawiedliwego osądu oraz 

sprawiedliwego postępowania ze wszystkimi . Pomysł, że magnaci mogą poświęcić się określonym 

zobowiązaniom i że rządy króla mogą być uzależnione od takiej zgodnej umowy, odtąd stała się cechą 

wyróżniającą politykę w zachodniej Francji. Przejawia się to  w przysiędze, by rządzić mądrze 

,wszystkich następców Karola. Kiedy jego brat Ludwik Niemiec (r. 817-76) najechał w 858 r., Większość 

świeckich arystokratów opuściło go, a Karol straciłby swoje królestwo, ale po wsparcie duchownych. 

Hrabiowie zbuntowali się, a oni z kolei walczyli ze sobą. Jego brat i bratanek kontynuowali bitwę z nim 

w Akwitanii. Nominoë (? -851), który, ponieważ został ustanowiony pierwszym księciem Bretanii przez 

Ludwika Pobożnego, pozostał wierny wobec niego, nie czuł takiego przywiązania do syna Ludwika. 



Zbunt , by stać się tradycyjnym, pierwszego nie-karolingowym królem. A Karol stawił czoła dodatkowej 

wrogości z jeszcze innej - tej, zupełnie nowej strony . Floty Wikingów - grasujące bandy wojowników z 

Norwegii i Danii - pojawiły się na zachodnich wybrzeżach, poczynając od 790 do 800, i zaczęły napadać, 

palić i zabijać. Podróżując w górę rzek, wracali raz za razem, by zaatakować daleko w głębi lądu - Paryż, 

Limoges, Angers, Toulouse i Tours zostały spustoszone. Miasta, zamki i klasztory zostały splądrowane, 

a ich mieszkańcy uciekli, szczególnie do Burgundii, która była jednym z niewielu obszarów, które 

pozostały w dużej mierze nietknięte. Rozwijała się tam kwitnący monastycyzm, przyniesiony przez 

mnichów-uchodźców. Z biegiem czasu bezwzględny najazd Wikingów zmienił się stopniowo, a 

następnie całkowicie ustąpił, zastępując aktywnością handlową. Rozliczenia zastąpiły wyprawy "uderz 

–i-uciekaj". Aby lepiej obronić swoje siły zarówno przed Wikingami, jak i zbuntowanymi szlachcicami, 

Karol celowo zmniejszył liczbę potencjalnie konkurencyjnych władz wojskowych, zmniejszając w ten 

sposób liczbę hrabiów, przekazując duże bloki okręgów poszczególnym arystokratom, takim jak 

Baldwin I (r. 862-79) ), pierwszy hrabia Flandrii, którzy byli wobec niego lojalni. Ale byli mu wierni 

osobiście, niekoniecznie w królestwie Karolingów. W królestwach Franków jedność królestwa zależała 

od zdolności władcy do utrzymania go i niewiele więcej. W systemie wasali Karolingów moc, która 

narosła wraz z uzyskaniem ziemi i dochodów, była odurzająca dla wielu magnatów, a chęć zachowania 

i poszerzenia tego, co posiadali, doprowadziła ich do potwierdzenia swojej niezależności, gdy królowie, 

którzy rządzili , jak ci, którzy żyli w X wieku, brakowało środków do egzekwowania ich woli. 

Podział Zachodniej Francji: Dziesiąty wiek 

11 lat po śmierci Karola Łysego w 877 r. Prestiż dynastii kaolińskiej osiągnął najniższy poziom. Wnuk 

Karola Ludwika III (r. 879-82) został królem północnej części Zachodniej Francji i Karlomana II (r. 879-

84), części południowej, po śmierci ojca, Ludwika II, "Jąkała" ( r. 877-79), ale w rzeczywistości rządzili 

nim władcy terytorialni. Wielcy miejscowi lordowie, otrzymawszy wielkie majątki jako lojalni wasale, 

byli w stanie rządzić ze względu na władzę polityczną, którą im przyznano jako oficjalnych agentów - 

hrabiów i wicehrabiów - o królewskiej władzy. W IX wieku władza królewska zaczęła się rozpadać. 

Wśród klasy miejscowej szlachty wyłonił się segment, który zawdzięcza swoje pochodzenie kawalerii, 

którą Karol Młot uznał za konieczną do stworzenia imitacji konnych Arabów, z którymi mógł się spotkać 

i pokonać. Ci "rycerze" - uzbrojeni i silnie uzbrojeni jeźdźcy - stali się głównymi żołnierzami bojowymi, 

ponieważ coraz więcej drobnych zwolenników, którzy walczyli pieszo, zniknęło, aby zostać 

zastąpionymi przez najemców podczas powstania feudalnych posiadłości, które sami rycerze pomogli 

stworzyć. Ponieważ tylko właściciele ziemscy mogli gromadzić bogactwa potrzebne zarówno do 

wspierania rycerza, dla którego noszona zbroja od stóp do głowy okazała się niezwykle droga, a także 

by dać mu czas wolny na wykonywanie swojego powołania, rycerze nabyli terytorium, które wraz z 

najemcami do pracy stało się podstawą lokalnych ustaleń feudalnych. Ponadto królowie karolińscy 

przekazują coraz więcej władzy w ręce królewskich administratorów, delegując na nich 

odpowiedzialność za rząd i obronę różnych terytorialnie dużych podrzędności i prowincji. Na początku 

10 wieku, ci władcy terytorialni byli znani jako diukowie lub książęta (principes). Do tego czasu 

urzędnicy ci rządzili jako wirtualne subkrólestwa Akwitanii i Burgundii. Kresy na południu Gaskonii, 

Septimanii (Tuluza) i Marchia Hiszpańska wyłamały się od zachodniej Francii i stały się 

półautonomiczne. Władza królewska stała się skupiona na północy królestwa w Neustria. Nawet tutaj 

pojawiło się wiele innych podmiotów politycznych - Brittany, Anjou, Maine, Blois i Flandria. Wiele z 

nich zostało stworzonych przez lokalnych hrabiów, którzy zabezpieczyli grupę okręgów i utrwalili ją w 

swoich domenach. Ci miejscowi lordowie stali się wpływowymi osobami, zapraszając króla wschodniej 

Francji, Karola III, "Grubego" (884-88), do przyjęcia zachodniego tronu. Po śmierci Karola w 888 r. Doszli 

do porozumienia, że mogą zdecydować się na wybór bohatera wojennego. Wybrali Odona (lub Eudes) 

I (r. 888-98), świeżo po jego sukcesie w obronie Paryża przed atakami Wikingów w latach 885-86. 

Najstarszy syn Roberta "Mocnego" (820-66), królewski wysłannik Karola Łysego, który stał się hrabią 



Anjou, Odon był pierwszym w linii dynastycznej znanej jako Robertynowie, którzy jako Kapetyngowie 

rządzili Francją przez 400 lat. Wybór Odo oznaczał uznanie, że dynastyczne prawo Karolingów nie było 

jedynym kryterium wyboru króla, ale ważna była również odwaga i zdolność militarna. Odon robił, co 

mógł, aby zachować to, co przetrwało w systemie karolińskim, ale jego prawdziwa moc była ściśle 

ograniczona. W obszarach na południe od Loary, w zachodniej części frankońskiej Burgundii, w 

terytorium na północ od Sekwany, oraz w krajach na dalekiej północy, miał niewielką bezpośrednią 

władzę. Przejęli tu świetni książęta - Baldwin II (ok. 865-918) jako hrabia Flandrii z 879 r., William 

"Pobożny" (875-918) jako hrabia Owernii z 886 r. I książę Akwitanii z 893 r., Herbert I (ca 843-907) jako 

hrabia Vermandois z 907 i Richarda, "Justiciar" (? -921) jako hrabia Autun z 880 i książę Burgunda z 

890, między innymi. Odon, który bronił dystryktu przed Wikingami (i który został nazwany hrabią 

Paryża w 882 lub 883), tak bardzo przypominał lokalnego władcę, że nawet jako król zakładał, że 

książęta i hrabiowie mają prawa i przywileje, które, ponieważ były niezbędne do skutecznej obrony, 

same w sobie były właściwe. Następca Odona, Karol III (r. 893-929) jest pamiętany jako "Prostak", nie 

za brak intelektu, lecz za jego uczciwość i dobrą naturę. Najwyraźniej był tak łagodny, że nie mógł nic 

poradzić na rozdawanie dodatkowych terytoriów. Najgłośniej, w 911 r. Przyznał szereg okręgów w 

pobliżu Rouen jako lenno Rollo (Hróllfr, ok. 860-ok. 932), wódz wikingów, który znalazł dynastię, jako 

książęta z Normandii, który odegrałby istotną rolę rola w handlu, żegludze morskiej i polityce północnej 

Francji. Najbardziej niepomyślnie dla dynastii Karolingów, Karol utracił kontrolę nad znaczną częścią 

obszaru na zachód od Sekwany na rzecz Roberta (866-923), młodszego brata Odona, który przyjął tytuł 

jako hrabia Paryża. Wierząc, że Karol jest słabym władcą i chętnie angażuje się w swoje intrygi, świeccy 

i kościelni magnaci zbuntowali się przeciwko niemu. Zapewnili wybór Roberta, który został 

koronowany na króla w Reims w 922 r. Przez tego samego arcybiskupa, który namaścił jego starszego 

brata. Stylizowany teraz Robert I (r. 922-23), zyskał uznanie jako książę Franków - tytuł po raz pierwszy 

przyjęty w siódmym wieku po triumfie Pippina w Tertry - w hołdzie jego wyczynom bojowym przeciwko 

Wikingom, którzy jeszcze nie porzucili w pełni ich sposoby walki. Karol III walczył z niedoszłym 

uzurpatorem, a Robert zmarł rok później w walce przeciwko niemu, ale wybory tego ostatniego 

potwierdziły, że Robertowie są potężnymi rywalami Karolingów. To była siła zakorzeniona w 

strategicznym położeniu ich ziem. Tak jak silni, niezależni, regionalni książęta tłoczyli się na terytoriach 

królewskich na obrzeżach królestwa zachodniej Francji, tak też Karolingowie wylądował w sercu 

Neustrii - w Paryżu i Orleanie - kontrakt z Robertem zbudował ich moc tam. Syn Roberta, Hugh, zwany 

"Wielkim" (898-956), kontrolował większość tych odcinków. Mylące zamieszanie jako bloki 

otaczających władzę terytorialną - Burgundia, Flandria, Normandia, Vermandois - popadły w chaos 

same lub rozpadły się w wirze wydarzeń w połowie X wieku. Po śmierci Roberta I w 923 r. Jego zięć 

Rudolf (Raoul lub Ralph, r. 923-36), książę Burgundii, został koronowany na jego następcę, a on zdołał 

utrzymać tron po upadku Karola Prostaka w 929 r., Aż do swojej śmierci w 936 r. Pozycja Hugha 

Wielkiego jako najpotężniejszego pana pośród wielu - do tej pory był spadkobiercą zwierzchnictwa 

Neustria, hrabiego Paryża i świeckim opatem w kilku ważnych klasztorach (nabrałby Burgundii do 

startu w 943 r.) - pozwolił mu grać w Kingmakera w zapewnieniu przyjęcia innych wielkich magnatów 

do wyboru syna Karola Prostego, ukoronowanego na Ludwika IV (r. 936-54), który został nazwany d-

Outremer lub Transmarinus (z przez morza) w odniesieniu do lat panowania Rudolfa na wygnaniu w 

Anglii, gdzie jego matka, córka króla Edwarda Starszego (r. 899-924), przyjęła go jako dziecko. Hugh i 

Ludwik pokłócili się, ale nie na tyle, aby uniemożliwić Hugon opiekowanie się majątkiem króla, 

stanowisko, z którego obserwował syna Ludwika Lotara (954-86), który w wieku 13 lat został królem. 

Karolingowie  walczyli z Karolingami podczas jego panowania; konkretnie, Lotar zderzył się ze swoim 

bratem Karolem z Lotaryngii (r. 977-93), którego cesarz rzymski Otton II (r. 967-83) uczynił księcia 

Dolnej Lotaryngii, każdy z nich zaatakował terytorium drugiego. Kiedy Lotar zmarł, a jego syn Ludwik V 

(r. 986-87) spotkał się ze swoją śmiercią zaledwie rok później, magnaci z zachodniej Francji, spotykając 

się w Senlis, aby wybrać następcę, wybrali jednego ze swoich, Hugona Capeta (r. 987) -96), nad 



Karolem, który, jak podejrzewali władcy sąsiednich terytoriów, pozostanie zajęty sprawami poza 

królestwem. Na ziemiach, które pod Chlodwikiem stanowiły niegdyś centrum władzy Franków, 

karolingowskie rządy były definitywnie martwe, wyparte teraz przez nową dynastię, która miała stawić 

czoła nadchodzącym wyzwaniom. 



FRANCJA W ZARODKU (987–1337) 

Kiedy Hugo Capet wygrał wybory na króla w 987 roku, nie był pierwszym - był już czwartym - ze swojej 

rodziny, który zasiadł na tronie. Ale ponieważ był pierwszym w bezpośredniej linii potomków, którzy 

mieli rządzić do 1328 r., a w  linii pośredniej do 1789 r., jego koronacja wyznacza początek nowej ery 

historycznej. Jednak dla współczesnych zmiana ta niewiele znaczyła. Nakaz króla obowiązywał tylko w 

niewielkich częściach ziem, nad którymi niegdyś spoczywała imperialna potęga Karola Wielkiego. Te 

feudalne moce, które zachował nad niektórymi książętami i hrabiami, którzy rządzili okolicznymi 

terytoriami, wynikały bardziej z szacunku dla usankcjonowanej duchowo, honorowej lojalności 

należnej książętom królewskim, niż z jego zdolności do narzucania swojej woli. W XI i XII wieku 

północna Francja była najbardziej zfeudalizowanym regionem w Europie Zachodniej, jej gospodarka 

opierała się na rolnictwie, a różne panowania (seigneuries) wyróżniały się ramami społecznymi. W 

teorii społeczeństwo było wysoce zhierarchizowane, ułożone jak szczeble drabiny - rycerz oddawał 

hołd wicehrabiemu, który oddawał hołd hrabiemu, który składał hołd księciu, który składał hołd 

królowi. W rzeczywistości jednak linie często się rozmywały. W południowej Francji ta piramidalna 

struktura była znacznie mniej widoczna, podczas gdy wszędzie istniały więzi społeczne - między 

mieszczanami i duchownymi - które przecinały, a nie w górę czy w dół, granice społeczeństwa. A na 

dole chłopi trudzili się w niewolniczych lub częściowo niewolniczych warunkach, żyjąc zawsze blisko 

granicy egzystencji. Feudalizm panował we Francji w ramach luźnego systemu panowania, w którym 

lokalni władcy walczyli ze sobą, aby wspierać swoje interesy. Taki scenariusz - w którym wojna była 

raczej regułą niż wyjątkiem - pozwolił monarchii w XII wieku na stopniowe posuwanie się naprzód w 

kierunku umacniania swojej władzy na coraz większym terytorium. Gospodarka prosperowała, 

rozwijały się miasta i kwitło życie kulturalne. W XIII wieku dom królewski kontrolował ziemie zarówno 

w północnej, jak i południowej Francji. Za panowania dwóch najpotężniejszych władców stulecia - 

świętego Ludwika IX i enigmatycznego Filipa IV - rząd stał się bardziej skuteczny . Pod koniec stulecia 

nawet głowa kościoła rzymskokatolickiego - wielkiej potęgi tamtych czasów - została ściślej pod 

kontrolą Francji. Ale królowie nie narzucili władzy nad wiarą podtrzymywaną przez papieża w Rzymie. 

W świecie, w którym rytm wyznaczały pory roku, w czasach, gdy życie było krótkie i trudne dla 

wszystkich oprócz nielicznych, religia rządziła społeczeństwem, zdolna zmusić bogobojnych chrześcijan 

do wyruszenia na krucjatę i zainspirowania mężczyzn i kobiet budować wspaniałe katedry ze szkła i 

kamienia. W 1300 roku królestwo połączyło się w kraj o wyraźnym poczuciu specyficznej francuskiej 

tożsamości, rządzony przez monarchę, teraz obdarzonego większą siłą i cieszącym się szacunkiem. Ale 

nici, którymi zszyto królestwo króla, były rzeczywiście luźne. Ogromne obszary zachowały swoją 

tożsamość i przywileje, a ci, którzy posiadali wielkie lenna w obrębie królestwa królewskiego - angielski 

król Gaskonii, książę Burgundii i hrabia Flandrii - nadal chętnie podcinali skrzydła francuskim władcom. 

W XIV wieku okażą się tak potężnymi wrogami, tak że stan całego królestwa stanie się niepewny. 

Królewska moc ledwo przetrwała,  987–1108 

W 987 roku Hugo Capet został wybrany i koronowany na króla przez Galów, Normanów, 

Akwitańczyków, Bretończyków, Gotów i Gaskonów. Ale chociaż król w teorii mógł panować nad 

wszystkimi tymi narodami, w praktyce nie rządził większością z nich. Przepaść, która narosła między 

teorią a praktyką w X wieku, pozostała otwarta na przełomie pierwszego tysiąclecia. Prawdziwe moce 

Hugo, podobnie jak jego bezpośrednich poprzedników, były znacznie ograniczone, nawet w jego 

centralnych posiadłościach, podczas gdy w odległych regionach były minimalne. Stałe zmniejszanie się 

potęgi monarchicznej, które trwało od stulecia wcześniej, będzie trwało przez większą część XI wieku. 

Władza przywiązana do tronu była w dużej mierze ograniczona do przetrwałego wizerunku króla jako 

najwyższego zwierzchnika, któremu Bóg powierzył sankcjonowaną przez Boga władzę, której 

stworzenie zostało tak skutecznie sformalizowane przez Karola Wielkiego. Król stał na szczycie 



hierarchii społecznej, człowiekiem, któremu wielcy ludzie jego królestwa, jako jego wasale, 

teoretycznie mieli zawdzięczać rady i służbę wojskową. Był głównym prawodawcą i stróżem prawa i 

porządku. Władca został „wybrany” przez swój lud na uroczystym zgromadzeniu, na którym w XI wieku 

zebrali się szlachta, rycerze i duchowni. Ale ponieważ wszyscy władcy Kapetyngów aż do końca XII 

wieku wyznaczyli swojego najstarszego żyjącego syna na następcę po nich, ten „wybór” służył jedynie 

jako formalność przed koronacją. Podczas ceremonii pełnej przepychu i okoliczności król został 

pobłogosławiony przez biskupów, a następnie namaszczony krzyżmem świętym, co odróżniało go od 

poddanych. Namaszczenie Pepina w 751 roku jest najwcześniejsze w historii. A ponieważ legenda głosi, 

że było to krzyżmo przyniesione przez gołębicę z nieba, która została użyta do chrztu jego poprzednika, 

króla Chlodwiga, w Reims, kościół stał się tutaj tradycyjnym miejscem koronacji. Po namaszczeniu króla 

nastąpiło nadanie mu przez biskupów regaliów - symboli jego urzędu, w tym miecza, pierścienia, berła 

i laski. Korona była następnie umieszczana na jego głowie, zwykle przez arcybiskupa Reims, a on 

uroczyście wstąpił na tron. Władzę króla czerpał z prawa do wymierzania sprawiedliwości oraz 

nakładania opłat i podatków na zamki, posiadłości, lasy, wioski i miasta w królestwie królewskim, 

mianowicie z sumy jego ziem. Kontrolował znacznie więcej biskupstw i kluczowych klasztorów na 

swoich terytoriach niż wielcy książęta regionalni na swoich, w niektórych miejscach - w Paryżu, 

Orleanie, Sens - pozostawić biskupa z niewielkim autorytetem poza duchowym. Król często regulował 

również ceny i pobierał opłaty na jarmarkach i targach. Czasami dwór królewski pełnił funkcję sądu, 

chociaż rozwój prawny nie był jednoznaczny, a machina rządzenia była prymitywna, oparta na 

gospodarstwie domowym monarchy i, wraz z ich wykształconymi członkami, ważnymi instytucjami 

kościelnymi, które wydawały statuty w imię króla. Koronacje wczesnych Kapetyngów były ważnymi 

wydarzeniami w XI wieku, chociaż pozycja władcy została uhonorowana bardziej ze względu na jego 

symboliczną wartość niż treść. Rzeczywista władza należała do tych, którzy posiadali środki, aby nadać 

jej skutek, a mianowicie do książąt i hrabiów, potomków szlachty karolińskiej, którzy zgromadzili 

wystarczające bogactwa ziemskie i dochody, aby uczynić z nich godnych uwagi książąt terytorialnych. 

Co więcej, wicehrabiowie i baronowie, a także kasztelanowie - panowie zamku i działek otaczających 

go ziem, które zostały wyrzeźbione z wielkich majątków szlacheckich - również rywalizowali o władzę 

na poziomach lokalnych do XI wieku, każdy z nich teoretycznie wasalami tych nad nimi. W tej gąszczu 

zagmatwanych, ciągle zmieniających się układów społecznych, pod koniec XI i XII wieku król i różni 

regionalni książęta i hrabiowie walczyli z powrotem do władzy przeciwko takim drobnym panom, 

ponownie potwierdzając prawo do zajmowania ich zamków i narzucania im prawa. feudalne 

panowanie nad nimi, wymagające od nich służby wojskowej, pomocy i posłuszeństwa. W XI wieku 

ostatecznie ukształtowały się wielkie księstwa, które miały stanowić rdzeń późniejszych prowincji 

Francji. Były bardzo zróżnicowane i wszystkie wykazywały różne stopnie fragmentacji w swoich 

granicach. Burgundia była poddaństwem Imperium Karolingów, ale w IX wieku podzieliła się na trzy 

części. Jedna część stała się samodzielnym królestwem, dzięki wierności Świętemu Cesarzowi 

Rzymskiemu, a inna stała się hrabstwem Burgundii (Franche-Comté). Sekcja, która pozostała 

księstwem Burgundii w zachodniej Francji - ziemie wokół Autun, Sens i Nevers - zachowała swój status, 

chociaż potęga książąt zmniejszyła się do tego stopnia, że w 1070-tych szlachta rządziła okolicznymi 

ziemiami - hrabiowie Troyes, Mâcon i Chalon-sur-Saône - a główni biskupi stali się praktycznie 

niezależnymi graczami. Książęta stracili dodatkowe uprawnienia na rzecz wicehrabiów i innych wasali. 

Na dalekiej północy, od czasu swojego powstania jako niezależne księstwo w 862 roku, Flandria stała 

się w X wieku ważną potęgą regionalną i potęgą swoich hrabiów, w oparciu o dobrobyt wywołany 

kwitnącym handlem suknem w rozwijających się miastach będzie nadal rosnąć. Na dalekim południu 

(Midi) rozwinęło się wiele potęg terytorialnych - księstwo Gaskonii (Guienne), hrabstwa Tuluzy, 

Carcassonne, Ampurias-Roussillon i królestwo Prowansji, które to ostatnie stało się częścią większego 

królestwa burgundzki. Południe wyraźnie kontrastowało z północą. Na południu Loary nie istniały 

ustalenia feudalne na znacznej części północy, oparte na nadaniu ziemi lub praw lennych. Posiadacze 



ziemi tutaj robili to nie w zamian za usługi, jak na północy, ale za czynsze i przez ograniczony okres, 

często przez całe życie, a nie na zasadzie dziedziczenia. Było niewielu wielkich szlachciców - książęta 

Tuluzy i Carcassonne byli dwoma wiodącymi rodzinami. W XI wieku mnożyły się tu zamki, a ich 

mieszkańcy zdołali odziedziczyć okupowane przez nich ziemie i walczyli z bezpośrednimi sąsiadami, aby 

zabezpieczyć więcej terytorium. 

Pojawiła się nowa grupa społeczna, rycerze, którzy podobnie jak ich odpowiednicy na północy byli 

biegłymi wojownikami, ale w przeciwieństwie do nich mieli swobodę świadczenia usług wojskowych, 

kiedy i komu chcieli. Na południu pojawili się także miejscy rycerze, którzy odegrali kluczową rolę w 

rozwoju miast południowych. Wśród ugrupowań politycznych na południu księstwo Akwitanii było 

duże i zróżnicowane. Władza książęca osiągnęła szczyt pod rządami Williama V Wielkiego (990–1030), 

po czym zaczęło pojawiać się wiele niezależnych kasztelanów. W połowie XI wieku Akwitania przejęła 

księstwo Gaskonii, które pozostało w dużej mierze nieuprawiane i gdzie miejscowi panowie pozostali 

na ogół w nienaruszonym stanie. Hrabstwo Tuluza, utworzone pierwotnie w X wieku, nie było zbyt 

duże, ale jego hrabiowie zachowali pewien stopień władzy, pomimo potęgi niezależnych zwierzchności 

kościelnych i szlachty, która nieustannie zmieniała lojalność. Gdzie indziej księstwo Bretanii 

kontynuowało swoje silne, niezależne skłonności, z celtycką tożsamością, językiem i kulturą. Pod silnym 

wpływem najazdów Wikingów władza książęca podupadła, ale odrodziła się w połowie XI wieku pod 

długimi i stabilnymi rządami. Najbardziej scentralizowanym i uporządkowanym terytorium była 

Normandia. W X wieku miała miejsce skandynawska imigracja na dużą skalę, po której nastąpił koniec 

powiązań z północną Europą i stopniowe przyjmowanie języka frankońskiego, rządu, struktury 

społecznej i instytucji religijnych. Książęta stracili tu znaczną kontrolę do połowy XI wieku, po czym 

centralna władza rządząca odzyskała siły. Skupione na obszarach Paryża i Orleanu, królestwo – Île-de-

France - stanowiło terytorium bezpośrednio kontrolowane przez Koronę. To właśnie z tej bazy wcześni 

królowie Kapetyngowie usiłowali zatrzymać to, co im zostało. W regionach, które utworzyły pierścień 

wokół tego królewskiego regionu - Anjou, Blois, Szampania i Pikardii - monarchowie starali się jak 

najbardziej powstrzymać potężnych hrabiów, korzystając z dostępnych zasobów i przy wsparciu 

sojuszników - duchownych i innych sąsiednich książąt - aby im w tym pomóc. Tak więc Hugo Capet, 

prosty i pobożny człowiek pod każdym względem, polegał bardziej na dyplomacji niż na wojnie, aby 

awansować dom królewski, zawierając sojusze z innymi książętami terytorialnymi, aby przeciwstawić 

się potężnej rywalizującej koalicji - władcom Anjou, Normandii, Akwitanii i Flandrii. - i licząc na lojalność 

głównych biskupów i arcybiskupów w jego walce przeciwko Karolowi z Lotaryngii, władcy Karolingów 

na wschodzie, który nadal żądał francuskiego tronu. Syn Hugona, Robert II, „Pobożny” lub „Mądry” (r. 

996–1031), także mocno polegał na kościelnym wsparciu podczas swojego długiego panowania i 

odwzajemnił tę łaskę, udzielając ochrony i przywilejów wielu klasztorom. Za jego panowania zestalił 

się podział Cesarstwa Karolingów na połowę wschodnią (Święte Cesarstwo Rzymskie) i zachodnią 

(Francia), która pozostawała płynna od swoich początków w Traktacie z Verdun (843). Spotkanie 

Roberta z cesarzem Henrykiem II (1014–24) na granicy w 1023 r. symbolizowało postanowienie 

każdego z władców, by zrzec się prawa do rządzenia drugim. Król Robert ożywił królewskie wpływy 

poza dolinami Sekwany i Loary, ale nie trwało to długo. Skupiając się ściśle na swoich rodzinnych 

regionach, jego następcy Henryk I (1031–60) i Filip I (1060–1108) walczyli o sprawowanie władzy, która 

za Filipa nie była szczególnie silna nawet na ziemiach królewskich. Filip pokłócił się z papiestwem. Jego 

rozwód i determinacja, by zachować kontrolę nad niektórymi z wielkich majątków kościelnych, których 

bogactwo pomogło mu utrzymać, spotkały się z oporem reformującego się kościoła, pragnącego 

zarówno podtrzymać religijne skrupuły, jak i wyzwolić się ze szponów świeckich panów. W 1095 r. 

Sobór w Clermont ekskomunikował go, choć bez skutku, ponieważ wielu francuskich biskupów 

pozostało jego lojalnymi zwolennikami. Szczelina została później naprawiona, ale zderzenie jest 

przykładem centralnej roli kościoła na przestrzeni tych stuleci, podczas których religijni gracze aktywnie 



uczestniczyli w polityce. W XI wieku papiestwo było silniejsze na południu Francji niż król. Gdy 

scentralizowana władza upadła, władza króla nad wieloma, choć nie nad wszystkimi, biskupstwami i 

opactwami została zastąpiona władzą książąt, hrabiów i kasztelanów, którzy często wykorzystywali je 

do własnego wzbogacenia. Pod rządami wczesnych Kapetyngów duchowni zwracali się do episkopatu 

(potężnych starszych biskupów i arcybiskupów) oraz do papiestwa o pomoc w uwolnieniu się spod 

władzy świeckiej, królewskiej lub regionalnej. Opactwo w Cluny stanowi doskonały przykład. Założone 

w 909 r. przez Berno z Baume i nadany mu statut założycielski przez Wilhelma I „Pobożnego” (r. 886–

918), księcia Akwitanii i hrabiego Owernii, opactwo i konstelacja domów córek zwracały się ku 

papiestwu , który na początku XI wieku wywalczył dla nich nie tylko wolność od egzekucji panów 

świeckich, ale także zwolnienia od nadzoru biskupiego. Reguła kluniacka okazała się atrakcyjna w czasie 

tak wielu zawirowań. Życie skupiało się na uporządkowanej rutynie ceremonii liturgicznej i modlitwy, 

w których śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa były praktykowane w pięknie zdobionych 

krużgankach i kościołach. Główne opactwa zdobyły duże posiadłości, a ich fizyczna obecność i duchowa 

siła sprawiły, że Cluny i jego odgałęzienia stały się prestiżowymi i wpływowymi miejscami w ich 

własnych lokalizacjach i poza nimi. Samo Cluny panowało jako najwspanialszy z domów klasztornych 

w Europie w XI i XII wieku, kiedy jego opaci odgrywali znaczącą rolę w statystykach, zwłaszcza Odilo 

(ok. 962 – ok. 1048), który wywarł wielki wpływ na Roberta II. Kościół także walczył z przemocą 

wynikającą z tak wielkiej fragmentacji politycznej. Aby wprowadzić przynajmniej pewne ograniczenia 

brutalności społeczeństwa feudalnego, starał się przekształcić walczących wojowników w, jeśli nie ludzi 

pokoju, to przynajmniej chrześcijańskich bojowników. Pojawił się po raz pierwszy pod koniec X wieku 

w Burgundii i Akwitanii, regionach szczególnie dotkniętych nieustannymi niepokojami, pokój Boży 

oddany pod opiekę kościoła kapłanów i majątek kościelny wraz z ubogimi i ich dobytkiem. Do pokoju 

Bożego dołączył rozejm Boży, który miał na celu zakazanie przemocy w określonych momentach, 

początkowo między sobotnimi wieczorami a poniedziałkowymi porankami. Obydwa przedsięwzięcia 

pomogły wprowadzić pojęcie prawa i porządku do świeckiego społeczeństwa, czyniąc to w tych 

niezwykle religijnych czasach, odwołując się do ostatecznej harmonii w niebie, którą te ruchy starały 

się odzwierciedlić na poziomie ziemskim. Te wysiłki mające na celu promowanie harmonijnych 

stosunków między chrześcijanami osiągnęły punkt kulminacyjny w bezpośredniej próbie skierowania 

wewnętrznej wojowniczości w stronę obcego wroga, wezwanego przez urodzonego we Francji papieża 

Urbana II (1088–1099) do krucjaty mającej na celu uwolnienie świętych miejsc w Jerozolimie od 

kontrola przez nas, szczupłych niewiernych, ogłoszona w Clermont 27 listopada 1095 r. To wezwanie 

nie wzbudziło entuzjazmu u króla Filipa I, którego zmagania z coraz bardziej wpływowym i 

reformującym się Kościołem sprawiły, że nie był skłonny aktywnie pomagać religijnym pędom. Za jego 

panowania na dworze królewskim zaczęli zajmować wysokie urzędy na królewskim dworze. Ich 

obecność u boku władcy, działająca w jego imieniu, oznaczała pierwsze, słabe przebłyski królewskiego 

odrodzenia. 

Królewska moc ożywia, 1108-1226 

Ludwik VI (1108–37) wstąpił na tron na początku XII wieku, władca księstwa skupionego wokół Paryża 

i Orleanu, wciąż tylko małego i niesfornego. Jako urodzony wojownik, król postanowił odwrócić oba te 

fakty, tocząc ciągłą wojnę z rodzinami kasztelanów w swojej domenie, z których niektóre posiadały 

znaczną władzę. Król, który cierpiał na słabe zdrowie i zbyt zdrowy apetyt - w wieku około 40 lat był 

tak otyły, że nie mógł już dosiadać konia - tego, którego w ten sposób nazwano „grubym”, w późnym 

okresie rządów bardzo pomogło dwóch zdolnych doradców Suger, opat Saint-Denis (ok. 1081–1151), 

młodszy syn z rodu pomniejszych rycerzy i Bernard, opat Clairvaux (1090–1153), który zdobył sławę i 

wpływy jako założyciel zakonu monastycznego cystersów. Opat Suger podniósł prestiż domu 

królewskiego, promując jego powiązania z Denisem, od dawna czczonym świętym, którego kości, wraz 

z kościami królów francuskich, zostały pochowane w opactwie nazwanym jego imieniem. Założone 



przez Merowingów w Paryżu opactwo Saint Denis zostało przywrócone przez Sugera do dawnej 

świetności. Suger nadal kultywował chwałę rodu Kapeta jako doradca drugiego syna Ludwika. Skromny 

i pobożny, ale pochopny i niezdecydowany, Ludwik VII (r. 1137–80) utrudnił zadanie opata. 

Pozostawiony jako regent, gdy Ludwik wyruszył na drugą krucjatę w 1147 r. - przedsięwzięcie, które 

zakończyło się katastrofą - Suger wezwał króla do powrotu po pośpiechu, aby stawić czoła rosnącemu 

zagrożeniu ze strony pobliskiego księcia terytorialnego. Angevins - hrabiowie wielkiego Anjou (Anjou, 

Maine, Touraine, Vendôme i Saintonge) - zgromadzili ogromne bogactwa w ziemi, poczynając od 

Geoffrey, „Fair” (r. 1129–51) - nazywanego Geoffreyem Plantagenetem , ponieważ nosił gałązkę 

janowca na hełmie - a kulminacja pod jego synem Henrykiem II (1151–1989), który dodał Anglię i 

Normandię do swoich i tak już rozległych domen. Ludwik toczył wojnę, aby zapobiec przeniesieniu 

Normandii do Andegawenii, ale zamiast tego musiał osiedlić się na niewielkim obszarze (Norman 

Vexin). Osobista katastrofa potęgowała teraz to polityczne niepowodzenie, gdy w 1152 roku Ludwik, 

który coraz bardziej oddalał się od swojej żony Eleonory z Akwitanii (1122–1204), doprowadził do 

rozwiązania swojego małżeństwa. Eleonora natychmiast poślubiła Henryka II, dodając Akwitanię i 

Gaskonię, aby majątek Henryka zapierał dech w piersiach. W latach siedemdziesiątych XIV wieku 

Henryk rządził lub kontrolował całą zachodnią Francję i chociaż teoretycznie składał hołd Ludwikowi 

jako swemu wasalowi dla tych ziem, jego baza potęgi uczyniła go w rzeczywistości rywalem. Ludwik 

walczył najlepiej, jak potrafił, wywołując niezgodę między Henrykiem i jego synami, ale nie mógł zrobić 

nic więcej poza powstrzymaniem mocy Angevin. Połączenie umiejętności politycznych, pracowitości i 

szczęścia przyniosłoby znacznie więcej korzyści synowi Ludwik, Filipowi. Chociaż kronikarze 

przedstawiają człowieka mało lubianego przez współczesnych - jest on przedstawiany jako cyniczny, 

wyrachowany i chciwy, który później w życiu zasmakował w winach, kobietach i dobrej społeczności - 

Filip II „August” (r. 1180–1223) posiadał ostrą bystrość polityczną i potężną ambicję. Jego małżeństwo 

z Isabelle z Hainault (1170–1990) przyniosło mu Artois jako posag królowej, co przynajmniej dało 

początek rywalizacji terytorialnej z sąsiadem Andegawenami. Rywalizacja była nieunikniona między 

Filipem i Ryszardem I „Lwie Serce” (1189–99), synem Henryka II. Tylko rozejm między nimi, kiedy 

zgodzili się wspólnie walczyć z Trzecią Krucjatą (1189–1992), oddzielił ich wojnę. Walka została 

wznowiona w 1198 r., Kiedy Filip przystąpił do pozbawiania władzy Andegawenów w Normandii, 

kupując poparcie szlachty, miast i duchowieństwa z atrakcyjnymi koncesjami. Kiedy Filip oświadczył, 

że Jan I (1198–1216), następca Ryszarda, stracił swoje francuskie lenna za to, że nie odpowiedział na 

wezwanie do stawienia się na dworze, wojna trwała do następnego panowania Angevina. Philip 

najechał Normandię do lipca 1204 roku, kiedy zdobył Rouen. Królewskie wpływy osiągnęły postęp w 

Maine, Touraine, Anjou i Bretanii. Do 1207 roku nic z niegdyś potężnego imperium Andegaweów nie 

pozostało na północ od Loary. Aby umieścić pieczęć władzy królewskiej na nowo zdobytych terytoriach, 

Filip zbudował wiele zamków, ich charakterystycznych okrągłych kamiennych wież (donjonów) 

rozsianych po całej ziemi, a także wzniósł wyspecjalizowany korpus najemników, który stał się ważną 

częścią armii francuskiej. Filip miał również szczęście, że wprowadził już środki eksperymentalne, które 

można było teraz rozszerzyć, aby pomóc w administrowaniu nowo zdobytymi ziemiami. W 1189 r. 

założył baillis, urzędników odpowiedzialnych za ochronę królewskich interesów i zapewnienie, że 

prévots króla - główni przedstawiciele władz lokalnych, zbierają dochody należne Koronie. Początkowo 

obowiązki baillis, zwanych sénéchaux na południu, były płynne, ale pod koniec XIII wieku stali się 

głównymi agentami finansowymi i prawnymi Korony na lokalnych obszarach podlegających ich 

jurysdykcji. Filip wygrał ogromne zdobycze terytorialne, ale jego uścisk pozostał niepewny, chyba że 

udało mu się ostatecznie pokonać swoich rywali w walce. Zrobił to w spektakularny sposób, pokonując 

angielskiego króla wraz ze swoimi sprzymierzeńcami, hrabią Flandrii i świętym cesarzem rzymskim, w 

bitwie pod Bouvines 27 lipca 1214 r. To zwycięstwo było kamieniem milowym w powstaniu monarchii 

francuskiej ,umożliwiło królowi utrwalenie podbojów i włączenie ich do jego królestwa. Zadanie 

budowy bazy terytorialnej monarchii było kontynuowane za jego syna. Ludwik VIII (1223–1226) różnił 



się od swojego ojca tym, że był rzekomo czysty i święty, ale podobnie jak on był ambitnym i zdolnym 

żołnierzem. Podczas swojego krótkiego trzyletniego panowania podbił Poitou i zdobył większość 

Langwedocji z rąk Anglików. Chociaż niektóre nabytki - Bretania, Anjou, Maine i Owernia - zostały 

przekazane w formie dotacji (apanagów) pod rządami Filipa i Ludwika, aby wzbogacić młodszych synów 

i wnuków z rodziny królewskiej, dwaj monarchowie pozostali najbardziej znaczącymi posiadaczami 

majątku, rządzącymi ziemiami królewskimi w Île-de-France i Normandii, a także zamkach i hrabstwach 

w Langwedocji i innych miejscach. Ratując francuski tron przed zagrożeniem z Andegawenii, uczynili 

monarchię dominującą siłą w królestwie. Było to królestwo przechodzące rozwój gospodarczy i zmiany 

społeczne. Liczba ludności wzrosła wraz ze wzrostem wskaźnika urodzeń i wydłużeniem średniej 

długości życia. Życie handlowe budziło się i rozwijał się dobrobyt, poczynając od X wieku, kontynuując 

w XI i rozkwitając w pełni w XII wieku. Produkcja rolna wzrosła w następstwie zmian 

meteorologicznych, które przyniosły zarówno suchszą, jak i cieplejszą pogodę, a także w związku z 

wprowadzeniem ulepszeń technicznych w uprawie roli. Cięższe, wzmocnione żelazem pługi zastąpiły 

lżejsze, całkowicie drewniane, podczas gdy cięższy i silniejszy koń zajął miejsce wołów jako zwierząt 

pociągowych. Uprawa zbóż zintensyfikowana, plonowanie jęczmienia i żyta na pszenicę na wielu 

obszarach. Chleb był podstawowym pożywieniem, a więc orka stanowiła 80 do 90 procent 

uprawianych gleb. Nawet chłopi mogli jeść mięso wołowe, baraninę, wieprzowinę i drób, ale nie 

dziczyznę, której brakowało. W głębi lądu rozsiane były stawy rybne, aby zaspokoić zapotrzebowanie 

wymagane przez liczne dni bezmięsne - około 150 w roku - określone przez kościół. Uprawa winorośli 

była bardzo ważna; winnice rozciągały się na północ aż po Flandrię. Presja ludnościowa i obietnica 

wyższych plonów rolniczych stymulowały wycinkę i rekultywację, a od końca XI wieku zaczęły pojawiać 

się nowe wsie i wspólnoty religijne. 

Społeczeństwo zostało podzielone na trzy formalne klasy, z których każda miała przypisaną funkcję: 

duchowieństwo, które troszczyło się o dusze; szlachta, która walczyła i pomagała rządzić; i chłopów, 

którzy trudzili się, aby zapewnić wszystkim żywność i potrzeby materialne. Klasa szlachecka zdobyła 

swoją pozycję we wczesnym okresie feudalizmu - w IX, X i XI wieku - głównie dzięki zmianom w 

działaniach wojennych. Wielu rycerzy zostało szlachcicami, a klasa osiągnęła swój szczyt w XII i XIII 

wieku. W tym czasie życie szlachcica skupiało się wokół jego zamku - jego mury, wieże i blankowanie 

dominowały w okolicy, symbolizując jego doczesną władzę. Ponieważ każdy właściciel ziemski 

sprawował jurysdykcję nad swoimi dzierżawcami, każdy był w dużej mierze „panem” (dominus), 

chociaż on sam trzymał swoje ziemie w lennie od jakiegoś wyższego pana jako jego wasala. Szlachcic, 

dosiadający swojego wielkiego konia bojowego i mieszkający w swoim kamiennym zamku, żył w innym 

świecie niż chłopi, których prymitywne chaty skupiały się wokół bram zamku. Określenie „chłop” było 

powszechnie używane na określenie chłopów i pochodziło od łacińskiego słowa „villein” lub „vilain”, a 

do XIII wieku nabrało negatywnego tonu związanego z niskim statusem tych, do których się odnosił. W 

okresie feudalizmu zniknęły wielkie posiadłości wiejskie, tak charakterystyczne dla czasów karolińskich. 

Z biegiem czasu zmieniły się także układy ziemi związane z feudalizmem. Chociaż panowie dworu nadal 

korzystali z praw sądowych i finansowych w stosunku do chłopów na swoich ziemiach, w XIII wieku w 

północnej Francji ciężkie usługi robotnicze chłopów zaczęto zmniejszać w zamian za czynsze pieniężne, 

sumy, które opłacały wystawny styl życia za szlachty i nowych kościołów oraz jałmużny dla 

duchowieństwa. Pod warunkiem, że płacili czynsz, najemcy praktycznie byli właścicielami swoich 

działek; pozostawiono im swobodę przekazania ich spadkobiercom lub pozostawienie ich w stanie 

nienaruszonym. Na Zachodzie dzierżawiono farmy na czas określony, najemcy płacili albo ustaloną 

sumę pieniędzy (fermage), albo część swoich plonów (metayge). Wielkie posiadłości kościelne były 

coraz częściej wynajmowane bogatym chłopom. Nałożono nowe opłaty, które zaczęto uważać za 

zwyczajowe (coutumes): Pan posiadał monopole na mielenie, pieczenie i tłoczenie wina; pobierał 

opłaty drogowe i opłaty na targach i targach; mógł też nakładać podatki lub żądać służby bojowej. 



Ogromna większość chłopów żyła blisko egzystencji nawet w najlepszych czasach, chociaż choroby siały 

spustoszenie wśród wszystkich klas, chłopstwo cierpiało z powodu zniszczeń nieproporcjonalnie. 

Łącząc niepewność swojego życia, walczący szlachcice mogą zniszczyć ich uprawy i zabić chłopów. Był 

to wiek, w którym pozycję społeczną można było łatwo rozpoznać po tym, co się nosi. Prawa kościelne 

zezwalały książętom na kilka sukien rocznie, chociaż niezmiennie przekraczały one limit, podczas gdy 

biedni mogli nosić szaty przekazywane przez kilka pokoleń. Bogate damy nosiły wyszukane nakrycia 

głowy i ubierały się w jedwab i bawełnę; zamożność noszących można było określić na podstawie 

koloru ich ubrań - jasne kolory, takie jak czerwony i żółty, były droższe niż matowe. Handel zaczął się 

intensyfikować, a następnie rozprzestrzeniać na szersze regiony, przynosząc ze sobą ożywienie 

tętniącego życiem miejskiego życia, które doprowadziło do wprowadzenia nowych klasowych kupców 

i rzemieślników - do średniowiecznego społeczeństwa. Miasta rozmnażały się w XI i XII wieku pod 

aktywną zachętą królów, książąt i hrabiów, pragnących skorzystać z bogactwa wytworzonego przez 

produkcję i wymianę dóbr, która miała tam miejsce. Paryż, Tuluza i Lyon prosperowały dzięki zyskom z 

wina, oliwy, zboża, obróbki metali i skóry. Troyes i inne miasta w Szampanii były znane w całej Europie 

ze swoich wspaniałych targów. Pojawiły się nowe porty, takie jak Harfleur, oraz nowe miasta 

śródlądowe, takie jak Caen i Lille. Użycie srebrnej waluty stało się powszechne. Ponieważ pozostawali 

poza trójdzielnym podziałem klasowym, mieszczanie byli zasadniczo niefeudalni. Byli wolni i jako tacy 

mogli bronić siebie i swoich praw - mury miasta wysadzane wieżyczkami czyniły z niego fortecę tak 

samo, jak każdy zamek. Jeśli byli winni wierność królowi lub panu, na którego ziemiach stały ich miasta 

- a wraz z ich wzrostem ich miasta - to na podstawie wolnego wyboru, a nie osobistego hołdu. Kiedy 

organizowali się w grupy, dali sobie siłę do zdobycia prawa do samorządności. Począwszy od końca X 

w. sporadycznie, władcy przyznawali przywileje lub franczyzy, a mianowicie zwolnienia z opłat 

drogowych i opłat w zamian za stałą opłatę oraz swobody polityczne zezwalające na różne kwoty 

swobód administracyjnych i sądowych. W XIII wieku wszystkie miasta cieszyły się tymi prawami. 

Mieszkańcy miast byli podzieleni według zamożności - na dole byli to niewykwalifikowani robotnicy; 

nad nimi rzemieślnicy; a na szczycie kupcy i ci, którzy utrzymywali się ze swoich nieruchomości, 

czynszów lub pożyczek pieniężnych. Zamożni, kontrolowani przez władze miejskie, czerpiąc zyski ze 

swojej władzy ustalania niskich podatków dla siebie i wydawania dochodów miasta na własny 

wystawny styl życia. W XII wieku Paryż stał się niekwestionowaną stolicą, przewyższającą wielkością i 

zamożnością wszystkie inne miasta na północnych ziemiach królestwa. Wyspa w centrum Sekwany - 

Île de la Cité - która wcześniej była półwiejska, została zbudowana w XI wieku, a znajdująca się tam 

wielka katedra Notre-Dame została całkowicie zrekonstruowana począwszy od 1163 roku. Za Filipa 

Augusta, w 1186 r. wybrukowano ulice, a w latach 1189–90 wzniesiono wokół miasta mur, na którym 

znajduje się ponad 70 wież. Król kierował także budową zamku w Luwrze. Paryż wraz z Montpellier 

szczycił się jedynymi dwoma uczelniami medycznymi w północno-zachodniej Europie. Około 1180 r. 

założono pierwszą uczelnię - Dix-Huit - otwierając Uniwersytet Paryski. Papież Innocenty III (1198–

1216) wydał bullę przedłużającą uznanie korporacji prawnej w 1210 r. Około 1256 r. Robert de Sorbon 

założył La Sorbonne, szkołę, aby umożliwić biednym uczonym kontynuowanie nauki. Ośrodek studiów 

teologicznych, jako trybunał kościelny, zdobył w Europie Zachodniej prestiż, ustępując jedynie 

papiestwu jako autorytet religijny. Sorbona stała się tylko jedną z kilku uczelni na uznanym już 

Uniwersytecie Paryskim, wszystkie z nich położone na lewym brzegu Sekwany, na obszarze, który 

wyłonił się jako Dzielnica Łacińska, słynne centrum nauki i sztuki w stolicy.  Nauczyciele, którzy tu 

nauczali, stopniowo tworzyli zwartą wspólnotę, żarliwie dyskutując między sobą na temat kwestii 

teologicznych i filozoficznych. Było to ćwiczenie intelektualnego dociekania wskazujące na powstanie 

kultury piśmiennej 

Renesans XII wieku 

Narodziny literatury francuskiej 



W XII wieku na ziemiach francuskich zaszły nie tylko głębokie zmiany polityczne, gospodarcze i 

społeczne, ale także rozkwit działalności literackiej, artystycznej i naukowej. Odrodzenie, często 

określane jako „renesans” XII wieku (dosłownie odrodzenie), może być dokładniejszym opisem, 

ponieważ motywy literackie i znaczenia, które odkryto w tym czasie, wywodzą się z klasycznej 

starożytności. Literatura XII wieku wychwalała takie tematy, jak indywidualny rozwój, przygoda i 

romans, i stała się świeckim zajęciem, które w dużej mierze zniknęło wraz z upadkiem Cesarstwa 

Rzymskiego i nadal charakteryzuje literaturę. Prym wiodło południe Francji. Pod koniec XI wieku w 

Akwitanii pojawiły się wiersze liryczne, pisane głównie o „miłości dworskiej”, w których dama jest z 

daleka adorowana przez kochanka, który stara się zdobyć jej przychylność okazywaniem walecznych, 

rycerskich cnót oddania, cierpliwości, i męstwo. Kompozycje dworskie, skomponowane i 

rozpowszechnione przez trubadurów (od trobara, „znaleźć” lub „wymyślić”), dały początek stylowi 

życia, ideologii, a nawet systemowi etycznemu, a także dały początek ogromnemu zalewowi pieśni 

lirycznych. Stały się niezwykle popularne, przenoszone z dworu na dwór przez zawodowych minstreli 

(jongleurów). W XII wieku rozprzestrzenili się na północ Francji, gdzie działały trouvères - północny 

odpowiednik trubadurów - choć powstałe tu aranżacje charakteryzowały się mniej pomysłowymi 

stylami i substancjami mniej zmysłowymi niż te charakterystyczne dla oryginałów. Poetów przyciągały 

rodziny królewskie, takie jak Bernart de Ventadorn (1147–70), rezydujący na dworze Eleonory 

Akwitanii i Ludwika VII. W XIV wieku trubadurzy i trouvères ustąpili miejsca używaniu terminu poète, 

który wcześniej odnosił się tylko do pisarzy klasycznych, ale teraz został zastosowany po raz pierwszy 

do współczesnych wersetów. Wiersze liryczne zostały napisane w języku narodowym, co świadczy o 

pojawieniu się wczesnych odmian francuskiego jako narzędzia godnego wyrazu literackiego, pomimo 

powszechnego używania łaciny jako języka nauczania. Francuski wyewoluował stopniowo od podstaw 

językowych opartych na dialektach używanych przez Galów, do których wprowadzono łacinę Rzymian 

oraz języki germańskie Franków i innych. Niewiele śladów idiomu galijskiego pozostaje we 

współczesnym języku. W średniowieczu różnice regionalne były silne, z których najbardziej uderzała 

różnica między językiem południa - językiem Langue d'oc, który był bliski katalońskiemu, a później był 

znany jako prowansalski - a językiem północy - językiem Langue d 'oïl, który wykazywał silne wpływy 

celtyckie i germańskie i rozwinął się w nowoczesny francuski. Wywodzące się z języka (langue), w 

którym oc lub oïl oznacza „tak” w dwóch częściach Francji, nazwy „Languedoc” i „Langue d'oïl” później 

zaczęły oznaczać odpowiednio ziemie południowe i północne. W XII i XIII wieku literaturę dworską 

komponowano razem z innym, szeroko produkowanym gatunkiem: chansons de geste były długimi 

pieśniami narracyjnymi napisanymi w języku narodowym przez anonimowych autorów, którzy 

wykorzystali fabularyzowane epizody z historii, aby wywołać rozmyślania o przemocy i konfliktach, 

zarówno politycznych Takie wiersze obejmują La chanson de Roland (Pieśń o Rolandzie), w której 

bohater, Roland, uosabia przywiązanie do chwały i wielkości, które pozostaną atrybutem francuskiej 

tradycji heroicznej. La chanson de Guillen (Pieśń Guillena) wprowadziła do gatunku komedię, a La 

award d’Orange (The taking of Orange) melodramat. Bohaterowie epiccy, tacy jak Roland, stanowili 

ascetyczne postacie, podobnie jak święci, których cnoty wychwalali pisarze w tym głęboko religijnym 

wieku. Rzeczywiście, literatura miała swoje początki w pismach duchownych z ich moralizującą misją 

pouczania dusz, a pobożne dzieła skierowane do szerokiej publiczności były jednymi z pierwszych 

wernakularnych traktatów, które ukazały się w XII wieku. Historia muzyki we Francji, podobnie jak w 

całej Europie Zachodniej, rozpoczęła się od śpiewu chrześcijańskiego, czyli form muzycznych, które 

wywodzą się głównie z synagog hebrajskich i zostały zaadaptowane przez wczesne kościoły 

chrześcijańskie. Reformy pod rządami papieża Grzegorza Wielkiego (r. 590–604) doprowadziły do 

powstania chorału gregoriańskiego, i późniejszy rozwój  tej bazy. Kompozycja i eksperymenty miały 

miejsce już wcześniej jako pierwsza połowa XII wieku w klasztorze św. Marcina w Limoges, a później w 

katedrze Notre-Dame, gdzie pracuje Pérotin (Perotinus, ok. 1200) uczynił go najsłynniejszym 

kompozytorem tego okresu. Teatr powstał jako dramat inspirowany religią, choć często tak było 



uznany za grzeszny przez niektórych wczesnych duchownych. Szczególnie obfite były przedstawienia 

poświęcone życiu Marii Panny i świętych. Le jeu de saint (Gra w świętego, 1200–01) Jeana Bodela (? –

1210) jest najstarszym znanym przykładem cudownej gry. Ojczysty teatr wyłonił się z cienia kościoła 

pod koniec XIII wieku, a produkcje coraz bardziej przyciągały nową publiczność miejską. 

Najwcześniejszą zachowaną sztuką świecką jest krótka farsa Le garçon et l’aveugle (Chłopiec i 

niewidomy), skomponowana w latach 1266–1282, w której wykonawcy pokazują, jak inteligentny 

młody człowiek spotyka swojego przeciwnika. Historia skupiała się głównie na blasku rycerskości. Wielu 

XII-wiecznych kronikarzy, podobnie jak ich poprzednicy sięgający czasów starożytnych, swobodnie 

przeplatało swoje prace z mitami, baśniami i fikcją. W XIII wieku jakość pisania znacznie się poprawiła, 

stosując nowe, krytyczne podejście do materiałów źródłowych, w przeciwieństwie do pierwszych 

francuskich historii, które zostały napisane przez mnichów, takich jak Raoul Glaber (ok. 950–1046). La 

conquête de Constantinople (Podbój Konstantynopola, ok. 1204) Geoffroi de Villehardouin (ok. 1150 

– ok. 1216), jedno z pierwszych dzieł prozatorskich, opowiada o Czwartej Krucjacie (1199–1204). Mnisi 

z Saint-Denis pojawili się jako pierwsi królewscy historycy. Napisano także biografie. Histoire de Saint 

Louis (Historia Saint Louis, 1309) Jeana de Joinville (1225–?) Wychwala duchowe cnoty pobożnego 

króla, ale także przedstawia obraz Ludwika jako w pełni człowieka. W XIII wieku proza pojawia się po 

raz pierwszy w szerokim zastosowaniu w pisaniu narracji, zarówno w historii, jak i w literaturze, choć 

wyprzedza wierszowanie dopiero pod koniec XIV wieku. W XIII wieku pojawiła się obszerna literatura 

adresowana po raz pierwszy nie do dworzan dworskich, ale raczej do bogatych mieszkańców coraz 

lepiej prosperujących miast. Bawdy, krótkie wersety (fabliaux, „małe bajki”), z charakterystycznymi 

ciasnymi wątkami i przedstawiające niearystokratyczne postacie i scenerie, wydają się być dokładnym 

przeciwieństwem rycerskich epicko-dworskich emocji serca w tym ostatnim, teraz zastąpionym przez 

obsesję na punkcie ciała - i wyrażają rosnące, miejskie gusta, które wolały satyryczny humor od 

budującego uczucia. Wszystkie wątki w pracy spotykają się pod koniec XIII wieku w Roman de la rose 

(części przetłumaczone jako The Romaunt of the Rose), prawdopodobnie najważniejszym francuskim 

tekście średniowiecza. Napisany przez 40 lat, od około 1230 do 1275, najpierw przez nieznanego poetę 

Guillaume de Lorris (ok. 1230), a później przez pisarza i tłumacza Jeana de Meuna (ok. 1250 – ok. 1305), 

i najwyraźniej pozostawiona niedokończona, rozległa, imponująca praca licząca 22 000 wierszy, 

stylizowana na alegoryczną wizję snu, zawiera tradycje miłości dworskiej, pikantnego humoru, satyry 

społecznej, literatury klasycznej i refleksji filozoficznej. Przez 200 lat, obok Biblii, była to najczęściej 

czytana książka w Europie. Przetrwa w setkach iluminowanych rękopisów. W tym okresie rodzina 

królewska stała się wielkimi mecenasami sztuki i nauki. Czterech francuskich braci było jednymi z 

największych: Karol V; Filip II; Ludwik I, książę Anjou (1339–1384); a największy ze wszystkich, Jan, 

książę Berry (1340–1416). Jan zbudował serię zamków - za co płacił nieustanne opodatkowanie swoich 

poddanych - i wypełnił je gobelinami, biżuterią i obrazami. Ilustracje w bogato ilustrowanej księdze 

godzin Les très riches heures du duc de Berry (Bardzo bogate godziny księcia Berry, ok. 1412 r.) Dają 

żywe, bardzo opisowe obrazy życia wiejskiego w średniowiecznej Francji. Kultura rycerskości i 

romantyzmu, tak kultywowana na dworach francuskich królów i książąt burgundzkich, była wzorem 

mody i dobrych manier w całej Europie. François Villon (ok. 1431 - po 1463), poeta, który zyskał 

niezmienną sławę, był złodziejem i włóczęgą, któremu udało się w więzieniu komponować. W swoim 

głównym dziele, Testamentach, odwraca dworski ideał celebrowania upadków społeczeństwa 

przeznaczonych na szubienicę. Jego pytanie: „Mais où sont les neiges d’antan?” (Ale gdzie są 

niegdysiejsze śniegi?) Zaczerpnięte z jego „Ballady des dames du temps jadis” (Ballada o wczorajszych 

dzwonach, ok. 1461 r.) stała się jednym z najbardziej znanych wersetów tłumaczonej poezji świeckiej. 

Villon jest znany ze swoich ballad, trzech ośmioliniowych strof, z których każda ma spójny metrum i 

określony schemat rymów, które pojawiły się jako jedna z trzech „ustalonych form” (formes fixes) 

używanych w poezji i muzyce od końca XIII do XV wieku. . Pozostałe to rondeau, charakteryzujące się 

15 wierszami zapisanymi w dwóch rymach oraz virelai, w których każda zwrotka ma dwa rymy. W 



architekturze Francja pojawiła się w XII wieku jako kolebka nowatorskiego stylu - gotyku - a kraj nadal 

był ośrodkiem monastycyzmu, który rozkwitł pod kolejną nową regułą. Bernard z Clairvaux (1090–

1153), który przybył do opactwa Citeaux z grupą towarzyszy w 1112 lub 1113 r., z niezrównanym 

entuzjazmem i wigorem nadzorował przyjęcie ideału cystersów i ekspansję zakonu. Założone w 1098 

r. Citeaux było siedzibą kongregacji mnichów, którzy zawarli umowę o odnowioną regułę św. Bernarda, 

przestrzegając co do litery ubóstwa i odosobnienia. Życie codzienne kręciło się wokół pracy fizycznej, 

a kontakt ze świeckimi był ograniczony do minimum. Do 1300 roku we Francji było prawie 700 

wspólnot cystersów, a patronami zostali monarchowie i książęta terytorialni. Pojawiły się również inne 

zakony. Augustianie działali aktywnie na świecie jako proboszczowie i opiekunowie chorych, podczas 

gdy Premonstrations podkreślał zarówno pracę fizyczną, jak i głoszenie i duszpasterstwo. Kartuzi byli 

całkowitymi pustelnikami, o ich doczesne potrzeby dbali świeccy bracia. Rozrosły się także klasztory, 

zwłaszcza na północy i zachodzie, nie bardziej znane w historii niż opactwo Parakleta, założone dla 

Hélöise (1101–64) przez mężczyznę, z którym dzieliła intelektualny dyskurs i legendarną nielegalną, 

namiętną miłość, Piotra Abelard (1079–1142). Abelard, teolog i filozof, ujął w swojej osobie zachodzące 

wówczas odrodzenie nauki. Wiele wspólnot kościelnych zajęło się w tym czasie gromadzeniem książek, 

które kopiowano ręcznie. W dziełach takich jak Sic et non (tak i nie, ok. 1120) Abelard wniósł istotny 

wkład w odejście od tradycyjnej koncentracji teologii na interpretacji Biblii i pism ojców wczesnego 

kościoła w kierunku studiowania i nauczania logiki. Zainteresowanie starożytnym Rzymem również 

gwałtownie wzrosło na początku XII wieku. Czytano klasycznych autorów i pisano poezję po łacinie, w 

większości o tematyce chrześcijańskiej, podczas gdy badanie retoryki, od dawna stanowiącej podstawę 

zainteresowań naukowych, odeszło od swoich początków w naukowym badaniu tekstów łacińskich w 

kierunku praktycznego zastosowania, a mianowicie kompozycja listów, z której szczególnie znana była 

szkoła w Orleanie. Studia naukowe, medyczne i filozoficzne otrzymały nowy bodziec, pobudzony 

odzyskaniem i tłumaczeniem tekstów pisanych przez autorów klasycznych i arabskich, w tym Euklidesa, 

Galena, Arystotelesa i Awerroësa. Podczas gdy polemicy i duchowni nauczali i spierali się, izolowane 

grupy heretyków zaczęły pojawiać się na początku XI wieku spośród pustelników i wędrownych 

kaznodziejów, którzy bronili ubóstwa i potępiali bogactwo kościoła i bogatych mieszkańców miasta. W 

XII wieku herezja ujawniłaby się w pełni, ale ograniczałaby się głównie do południowej Francji, gdzie 

bardziej tolerancyjne społeczeństwo wspomagało jej rozwój. Założony przez Waldo, bogatego kupca z 

Lyonu, który wyrzekł się swojego bogactwa, aby głosić apostolską moc bycia biednym, waldensowie 

zostali wypędzeni z ziem arcybiskupa Lyonu, aby rozproszyć się w Langwedocji. W 1184 roku, kiedy 

papież nazwał ich heretykami, byli już dobrze ugruntowani w takich ośrodkach jak Albi, Carcassonne i 

Montpellier. Choć prześladowani, przetrwali aż do reformacji protestanckiej w XVI wieku. Katarowie 

okazali się mniej szczęśliwi. Sekta, która powstała w Niemczech na początku XI wieku, katarzy (katarzy 

oznacza „czystych”) szybko rozprzestrzenili się w regionie Midi, tak że w połowie stulecia można ich 

było spotkać zarówno wśród bogatych, jak i biednych. W latach sześćdziesiątych XI wieku założyli 

własną organizację kościelną, która była podobna do organizacji katolików. Zwolennicy dualistycznej 

teologii, która uważała materię fizyczną za zło, a jedynie królestwo duchowe za wolne od grzechu i 

doskonałe, zaprzeczali, że Jezus Chrystus mógł istnieć jako istota ludzka i nadal być synem Boga. 

Wierzący w dwuosobowe bóstwo, widzieli w bogactwie Rzymu dowód jego statusu jako kościoła w 

służbie złej ziemskiej - a nie dobrej niebiańskiej - boskości. Najwyraźniej katarzy stanowili zagrożenie 

zarówno dla kościoła, jak i dla porządku feudalnego. W 1208 roku papież Innocenty III wezwał do 

krucjaty przeciwko nim, na którą król i szlachta chętnie odpowiedzieli. Obwiniony za rozprzestrzenianie 

się herezji w swoich królestwach hrabia Raymond VI (1194–1222) z Tuluzy szybko poddał się w nadziei 

na zapobieżenie inwazji wojskowej, ale bezskutecznie. Prowadzona przez Simona de Montfort (1208–

65), czołowego barona Île-de-France, krucjata pustoszyła Langwedocję przez kilka lat. Na mocy traktatu 

paryskiego z 1229 r. Władza królewska została ustanowiona w niektórych częściach regionu, a Rajmund 

VII (r. 1222–49) zgodził się poślubić swoją córkę Alphonse de Poitiers (1220–71), bratu Ludwika VIII, z 



sukcesją władztwo hrabstwa Tuluza, aby przejść do Korony. Ugoda dyplomatyczna była pomyślnym 

początkiem dla króla Ludwika IX (1226–1270), władcy, którego panowanie okazało się doniosłe dla 

monarchii we Francji. 

Królewskie panowanie odradza się i pojawia się nowa dynastia, 1226–1337 

Ludwik IX zapisał się w annałach jako najbardziej szanowany król Francji, ponieważ jako jedyny spośród 

monarchów zdobył tak duże uznanie wśród współczesnych, że uznali za stosowne przypisać mu tytuł 

„świętego”. Kanonizowany w 1297 roku Louis cieszył się reputacją, która była już legendą, tak że jego 

kult rozprzestrzenił się szybko po jego śmierci. Opisywany jako „smukły, szczupły i wysoki; miał 

anielskie oblicze i łaskawą osobę ”- relacjonuje inny kronikarz: 

„Jeśli chodzi o swój strój, nigdy więcej nie nosiłby… szkarłatnych szat, pozłacanych ostróg ani 

strzemion. Jego strój był kamletowy lub perski… Był bardzo trzeźwy w swoich posiłkach i nigdy nie 

zamawiał niczego szczególnego lub delikatne, aby było dla niego ugotowane, ale wziął cierpliwie to, co 

było przed nim postawione. Zmieszał wino z wodą według jego mocy i pił tylko jedną szklankę. Często 

przy posiłkach miał wielu biednych ludzi za swoim krzesłem, które karmił , a następnie rozkazał aby 

dano im pieniądze. Był uważany za zdecydowanie najmądrzejszego ze wszystkich członków jego rady. 

. . . „ 

Król wyróżniający się pobożnością - regularnie komunikował się na mszy - ukształtował jego trwały 

wizerunek. Ale poza tym był o wiele więcej. Silny władca i człowiek dowcipny, wdzięku i inteligencji, 

ale też skłonny do uporu, niecierpliwości i nagłej złości, był nowatorskim prawodawcą i władcą 

dysponującym potężną władzą nad pracą królewskiej biurokracji. Louis miał jednak zaledwie 12 lat, gdy 

zmarł jego ojciec, i to zależało od jego matki, Blanche of Castile (1188-1252), pod której opieką 

pozostawał. aby zachować zdobycze Filipa II i Ludwika VIII. Niektórzy spośród szlachty starali się 

sprawdzić jej siłę, próbując zmniejszyć swoją potęgę, podczas gdy Henryk II, angielski (1216 - 72), chciał 

odzyskać utracone ziemie Andegawenów. Kobieta pełna wigoru i pobożności Blanche z powodzeniem 

żeglowała statkiem państwowym przez niebezpieczne mielizny, walcząc z francuskimi baronami i 

angielskim królem o ochronę - a nawet rozszerzenie rządów królewskich. Louis będzie kontynuował 

zadanie. Pokonując króla Henryka, hrabiego Raymonda i różnych zbuntowanych lordów w Poitou, 

ustanowił swą militarną i polityczną przewagę nad całą Francją, z wyjątkiem południowo-zachodniej 

części kraju, gdzie księstwo Gaskonii stanowiło jedyny pozostały rdzeń dotychczas rozległych 

angielskich nieruchomości kontynentalnych. Teraz jako całkowicie współpracujący partner francuskiej 

monarchii, Rajmund VII przystąpił do zmiażdżenia ostatniego oporu katarów, ich twierdza w 

Montségur skapitulowała przed nim w 1244 r. Do tego czasu stosunki z książętami regionalnymi 

ustabilizowały się, a Ludwik wyruszył w 1248 r. na siódmą krucjatę (1248–54). Wrócił w 1254 r., jego 

pieniądze się wyczerpały, pragnąc wrócić po niedawnej śmierci matki i pozostawić to, co okazało się 

katastrofalnym przedsięwzięciem - jego siły zostały pokonane i schwytane w 1250 r. Ludwik ponownie 

zwrócił się do  akwizycji terytorialnej, tym razem rozpoczynająca ruch dyplomatyczny. Zapewnił 

zrzeczenie się roszczeń hiszpańskiego królestwa Aragonii do Prowansji i Langwedocji, a w 1258 r. 

podpisał traktat paryski z Henrykiem III, który potwierdził, że angielski król jest w posiadaniu Gaskonii 

i części Langwedocji w zamian za uznanie francuskiego zwierzchnictwo nad Normandią, Anjou, Poitou, 

Maine i Touraine. To, że przeciwnicy Ludwika IX stopniowo stawali się w szeregu poprzez połączenie 

dyplomacji i wojny, świadczy o zmianie równowagi politycznej, w której stosunki feudalne - uznanie 

przez jego wasali zwierzchnictwa króla - stały się wyraźniej zdefiniowane na korzyść monarchii. 

Wicehrabiowie, baronowie i kasztelanowie zapadali się teraz w zapomninine. W połowie XIII wieku 

wielu wyruszyło na krucjatę, z której nigdy nie wrócili, podczas gdy inni stali się lojalnymi wasalami 

władzy królewskiej. Ich rola jako siły rządzącej została zastąpiona w dużej mierze ceremonialną. W 1270 

roku, kiedy Ludwik wyruszył w kolejną krucjatę, pozostawił królestwo, w którym był najbardziej 



znaczącym właścicielem ziemskim i, siłą rzeczy, najbogatszym człowiekiem w królestwie. Chcąc 

promować skuteczne rządy, starał się zapewnić dobre zarządzanie finansami i administracją sądową. 

Rząd królewski rozwinął się w pełni na ziemiach królewskich, a jego obecność była wyraźniejsza 

również poza nimi. Rozporządzenie reformujące z 1254 roku zabraniało bluźnierstwa, hazardu i lichwy. 

Wysłano urzędników królewskich (enquêteurs), aby szukali i naprawiali, tam gdzie to możliwe, 

zranienia i niesprawiedliwe egzekucje ze strony administratorów monarchii. Centralna rola wiary w 

życiu króla znalazła odzwierciedlenie w odnowie religijnej za jego panowania, która oznaczała nowy 

początek. W przeciwieństwie do kartuzów i cystersów, którzy teraz podupadali, nowe zakony żebrackie 

nie preferowały już wypełnionego modlitwą życia klasztoru; pełnili raczej aktywną rolę w świecie, a 

zwłaszcza w kontaktach z mieszkańcami rozrastających się miast. Żaden zakon nie okazał się bardziej 

wpływowy niż franciszkanie. Założeni przez Franciszka z Asyżu (ok. 1180–1226) we Włoszech, 

franciszkanie rozprzestrzenili się po Francji wkrótce po jego śmierci, ich apel o odrzucenie dóbr 

światowych, życie z żebractwa i głoszenia oraz służba ubogim okazały się tak popularne, że do 1300 r. 

można było znaleźć prawie 200 domów klasztornych. Drugi główny zakon żebraków pochodzi z 

zupełnie innego źródła. W 1206 r. Dominik (1170–1221), Augustian urodzony w Hiszpanii , rozpoczął 

kampanię głoszenia przeciwko katarom i waldensom w Langwedocji. Pracujący w swojej bazie w 

Prouille, założonej w 1207 roku, dominikanie byli wykształconymi mężczyznami, a przede wszystkim 

kapłanami - w przeciwieństwie do franciszkanów, którzy na początku byli głównie świeckimi. Oni także 

rozprzestrzenili się po całej Francji, zwłaszcza w Paryżu, który stał się głównym ośrodkiem. Dominikanie 

utworzyli sieć szkół, którą franciszkanie później naśladowali, a mężczyźni z obu zakonów wyłonili się 

jako intelektualni przywódcy teologii. Chociaż żaden z nich nie urodził się we Francji, Albertus Magnus 

czy Święty Albert Wielki (1193 / 1206–80) i jego uczeń Tomasz z Akwinu (ok. 1275–1274), obaj 

dominikanie, pracowali w Paryżu, aby pogodzić teologię chrześcijańską z filozofią starożytni autorzy 

klasyczni. Dokonali tego za pomocą scholastycyzmu (łac. „To, co należy do szkoły”), metody uczenia 

się, stosowanej już przez Petera Abelarda, która starała się za pomocą rozumowania dialektycznego 

(badać przeciwne opinie) odpowiadać na pytania i rozwiązywać sprzeczności w doktrynach i wierzenia. 

Arcydzieło Tomasza z Akwinu, Summa Theologica (1265–1274), które pozostało niedokończone po 

jego śmierci, stanowiło ambitną syntezę chrześcijańskiego dogmatu i greckiej filozofii, godną uwagi ze 

względu na jedno z najbardziej wpływowych twierdzeń, że istnienie Boga można poznać sam powód. 

Syn Ludwika, Filip III (1270–1285), hojny dawca jałmużny i równie żarliwy sługa kościoła, jak jego ojciec, 

w przeciwieństwie do niego, był łatwo poddawany wpływom i skłonny do pozostawienia spraw 

rządzenia swoim doradcom. Rządził krótko i katastrofalnie. Klęska armii francuskiej, która w 1276 r. 

Najechała Aragonię w celu wsparcia polityki papieskiej, pozostawiła monarchię silnie obciążoną 

długami. Lekcji dobrze przyswoił sobie jego syn, który unikał drogich wypraw w odległe miejsca, aby 

skoncentrować się na bezpośrednich interesach monarchii w domu. Mówi się, że jest wysoki i 

przystojny, o złocistych włosach, Filip IV „Sprawiedliwy” ), był tak samo pobożny, jak jego poprzednicy, 

ale z tak powściągliwą naturą, że jego charakter pozostaje enigmatyczny. Bez względu na swoje cechy 

osobiste łączył w sobie zdolność zarówno delegowania władzy, jak i utrzymywania skutecznej kontroli 

nad państwem. Do około połowy XIII wieku rząd centralny składał się z króla i jego Kurii Regis, dworu 

składającego się z urzędników domowych z dworu królewskiego oraz zróżnicowanej grupy świeckich i 

kościelnych wasali króla, do których delegował funkcje sądowe i administracyjne do woli. Po 

panowaniu Ludwika IX obowiązki domowe w gospodarstwie domowym były stopniowo oddzielane od 

spraw rządowych, które powierzono grupom ministrów (Conseil du Roi), którzy z czasem stali się 

stałymi urzędnikami, pracującymi z królem jako niewielka koteria zaufanych doradców. Liczba biegłych 

w dwóch najbardziej wyspecjalizowanych dziedzinach - finansach i sprawiedliwości - wzrosła do tego 

stopnia, że potrzebowali stałej lokalizacji, a do 1300 roku osiedlili się w Paryżu, przestając podążać za 

sądem, który w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności przemieszczał sporadycznie o 

królestwie. Wymagali też stałej organizacji. Gałąź sądowa dworu królewskiego przekształciła się w 



Parlement of Paris, który pojawił się ostatecznie w latach dwudziestych XIII wieku. Służył w dużej 

mierze jako najwyższy sąd apelacyjny, od którego w miarę zdobywania coraz większej kadry i form 

działania zaczął powoli wywierać znaczny wpływ na skład ustawodawstwa królewskiego. Uzyskanie 

przez nią uprawnień do rejestrowania edyktów królewskich przed ich wprowadzeniem w życie, w 

efekcie opóźniając ustawodawstwo („sprzeciwiając się” królowi), pomogło rozwinąć wśród jej 

członków poczucie własnej godności i wartości, które pogłębiało się z biegiem lat. W tym samym czasie 

za panowania Filipa Sprawiedliwego urzędnicy odpowiedzialni za dochody i wydatki rządu utworzyli 

sąd finansowy, Izbę Obrachunkową (Chambre des Comptes). Pojawił się również Court of Aids (Cour 

des Aides) zajmujący się sprawami podatkowymi oraz Court of Monies (Cour des Monnaies) zajmujący 

się sprawami pieniężnymi. Więcej ziemi przypadło Koronie w 1284 r., kiedy Filip poślubił Joannę I z 

Nawarry (1271–1305), a ona przyniosła ze sobą zarówno królestwo Nawarry, jak i hrabstwa Szampania, 

Brie i Bar, te ostatnie trzy ostatecznie połączyły się z królewską domeną. W 1312 roku nabył Lyonnais. 

Po niepowodzeniu księcia Gaskonii, króla Anglii Edwarda I (1272–1307), który pojawił się na dworze 

jako obowiązkowy wasal królewski, Filip wszczął wojnę w 1294 r. W 1302 r. został ciężko pobity pod 

Courtrai przez Flamandów, sojusznik Anglii, Filip, zakończył kampanię bez rozstrzygnięcia w zawarciu 

traktatu w Paryżu w 1303 r., Na mocy którego małżeństwo córki Filipa z księciem Walii, przyszłym 

Edwardem II z Anglii (r. 1307–1327), miało zakończyć konlikt. Do XIV wieku coraz liczniejsze armie wraz 

ze wzrostem i używaniem  coraz bardziej skomplikowanego sprzętu obciążało królewskie dochody, 

które wraz ze wzrostem liczby płatnych urzędników i znacznie większego obszaru królestwa stał się 

uciążliwy. Król konsekwentnie szukał dodatkowego dochodu. Aresztował Żydów - średniowiecznych 

pożyczkodawców w czasach, kiedy takie transakcje finansowe były postrzegane jako niestosowne 

działania dla niematerialnych, dobrych chrześcijan - aby przejąć ich majątek i wypędzić ich w całości w 

1306 roku. Włoskich (lombardzkich) kupców i bogatych opatów zmuszano do wpłacania składek do 

królewskich skarbców. Król zdegradował monety, a na wielkich targach szampańskich pobierano opłaty 

i podatki. Spodziewając się, że dochody kościoła będą do jego dyspozycji w razie potrzeby, kiedy 

zażądał od duchowieństwa połowy ich dochodów, Filip popadł w konflikt z papieżem. W bulli Clericos 

laicos (1296) papież Bonifacy VIII (1294–1303) zakazał przenoszenia wszelkich dóbr kościelnych na 

Koronę, a w Unam sanctum (1302) ogłosił prymat papieża nad władzą królewską. Zdeterminowany, by 

potwierdzić swoją supremację, Filip zwołał zgromadzenie francuskich biskupów, szlachty i bogatych 

mieszczan - pierwszego stanu generalnego - którzy poparli swojego suwerena. Wzmocniony tym 

przejawem lojalności, natychmiast wysłał swojego agenta Williama de Nogareta (1260 / 70–1313) do 

pałacu papieskiego w Agnani we Włoszech, aby aresztować Bonifacego pod zarzutem herezji. 

Następnie przejął faktyczną kontrolę nad samym papiestwem, gdy francuscy kardynałowie odnieśli 

zwycięstwo w zapewnieniu wyboru urodzonego we Francji Raymonda Bertranda de Got na papieża 

Klemensa V (1305–14). Ukoronowany w Lyonie w obecności Filipa, nowy papież natychmiast powołał 

dziewięciu nowych francuskich kardynałów, aby umocnić twierdzę królewską. W akcie koronacji 

wskazującym na fakt, że papież był teraz tylko narzędziem króla francuskiego, Klemens przeniósł cały 

dwór papieski w marcu 1309 r. do Awinionu, enklawy w Prowansji, która, choć nie była częścią Francji, 

została całkowicie otoczona przez terytorium francuskie. Podczas 70-letniego bezkrólewia (1309–

1377) tzw. niewoli babilońskiej Kościoła (analogia do niewoli starożytnych Żydów w Babilonie) siedmiu 

francuskich papieży i kardynałów - 113 ze 134 było również Francuzami —dałoby Kościołowi dobrze 

zarządzany rząd, ale niewiele więcej, zapewniając skąpe przywództwo duchowe i wzbudzając niechęć 

innych w Europie, zwłaszcza Anglików. Lata wcześniej, w październiku 1307 r., Filip kierował 

aresztowaniem setek rycerzy templariuszy, bojowego zakonu założonego na początku XII wieku w celu 

walki w wyprawach krzyżowych, który następnie zgromadził fortunę finansową. Po tym, jak wielu jego 

członków było torturowanych w celu składania fałszywych zeznań i spalonych na stosie, zakon został 

rozwiązany przez papieża pod naciskiem Filipa w 1312 roku. Bezlitosność, z jaką wykorzeniono 

templariuszy, świadczyła o skuteczności biurokracji królewskiej za panowania Filipa, kiedy potęga 



królów Kapetyngów prawdopodobnie osiągnęła zenit. Filip IV władał większą ilością ziemi niż 

kiedykolwiek, a dekrety rządowe i zarządzenia sądowe były wprowadzane z coraz większą 

skutecznością w całym królestwie. Większość pozostałych niezależnych księstw znalazła się bliżej orbity 

królewskiej; te, które nadal opierały się władzy króla, takie jak księstwo Gaskonii, musiały walczyć o 

zachowanie swojej autonomii. Jednak moc, którą zdobył Filip, została zdobyta kosztem rosnącej 

niepopularności. Zgromadzenia regionalne odegrały ważną rolę polityczną w niektórych częściach 

Francji pod koniec XIII wieku. Działali jako sądy, zatwierdzali przepisy handlowe i doradzali w sprawach 

podatków, służby wojskowej i innych. Spotykały się również zgromadzenia duchownych. Wszyscy stali 

się bardziej niespokojni w dochodzeniu swoich praw do wyrażania siebie. W 1314 r. Sejmiki regionalne 

odmówiły wprost poparcia dla dotacji na pieniądze, a siła ich opozycji zmusiła króla do odwołania 

egzekucji. Doprowadzena do irytacji przez pozornie nienasycone żądania finansowe Filipa, szlachta w 

Szampanii i północnym wschodzie zebrali się w zbrojne ligi w latach 1314-15, aby nalegać na zmiany. 

Wezwali do mniej królewskiej ingerencji w miejscowości i większego poszanowania przywilejów 

lokalnych. Podczas gdy ligi rozpadły się szybko, nie mogąc zjednoczyć się wokół jednego zestawu skarg, 

ujawniły słabości królestwa, w którym dostępne zasoby były jeszcze niewystarczające, aby sprostać 

nadrzędnym ambicjom królewskim. Wykazano, że długotrwałe wojny poważnie nadwyrężyły kraj. Trzej 

następcy Filipa, wszyscy znacznie słabsi od niego, nie byli w stanie pokonać ośrodków opozycji. 

Nazwany „Upartym”, chociaż ze względu na to, że był zdominowany przez swojego wuja i szlachciców, 

lepiej byłoby, gdyby nazwano go „Niekompetentnym”, Ludwik X (r.1314–16) przyznał karty Normandii 

i Langwedocji, obiecując, że nie będzie pobierał dochodów poza zwyczajowo należne Koronie i 

ograniczyć władzę władzy królewskiej. Inne statuty zostały nadane gdzie indziej, chociaż, podobnie jak 

w przypadku lig, niezdolność regionów do stworzenia zjednoczonego, szerokiego programu pozwoliła 

królowi negocjować z każdym z nich oddzielnie, wzmacniając w ten sposób jego rękę. Ludwik i jego 

bracia, Filip V, „Wysoki” (1316–1322) i Karol IV (1322–28), nie zdołali całkowicie ujarzmić obcych 

zagrożeń, wszyscy byli zaniepokojeni nawracającymi rebeliami we Flandrii i Gaskonii rządzony przez 

niezmiennie krnąbrnego angielskiego króla. W 1324 roku ponownie wybuchła wojna. Wojska 

francuskie zaatakowały Gaskonię, a ponieważ nowy król Anglii, Edward III (1327–1377), znalazł się w 

znacznie słabszej pozycji w kraju po zamordowaniu swojego ojca, Edwarda II, nowy król Francji, Filip VI 

(r. 1328–50), zachował wiele z ostatnich zdobyczy. Wnuk Filipa III w linii męskiej, Filip VI, był pierwszym 

z rodu Valois, młodszej gałęzi rodziny królewskiej, której udało się zgodnie z niedawno ustanowionymi 

precedensami i zgodnie z salickim „prawem”, odcinającym kobiety od królewskiego zarządzania 

(zarządzenie, którego żądał Filip, chociaż do tego czasu ustawowo nie istniał taki zakaz). Wynik wojen 

był pomyślnym początkiem dla nowego władcy Valois. Traktat paryski z 1327 r. Pozostawił Anglię ze 

znacznie zmniejszoną bazą terytorialną w południowej Francji.  



POWSTANIE MONARCHII (1337–1598) 

Dwa rody królewskie, oba ambitne pod względem władzy i ziemi, musiały się zderzyć. Przez pełne 100 

lat i dwie dekady - najdłuższą wojnę w historii Europy - królowie Francji i Anglii walczyli o dominację 

we Francji. Konflikt wywołał wrogość między dwoma krajami, która będzie trwała okresowo przez 

kolejne pół tysiąclecia, ale francuscy królowie, usuwając Anglików z ziemi francuskiej, zapewnili, że 

będą odtąd posiadać bazę terytorialną, regułę, nad którą mogliby zajmować honorowe miejsce. I będą 

rządzić narodem o znacznie bardziej określonym poczuciu tego, co to znaczy być Francuzem, wojna, 

która obudziła rodzący się nacjonalizm, który skupiając się wokół niezwykłego przywództwa Joanny 

d'Arc, narastał w połączeniu z powstaniem coraz potężniejszej rząd centralny. Przez kolejne sto lat po 

1453 roku monarchia umacniała swoją władzę. Pozostali książęta terytorialni zostali wyeliminowani, a 

ich ziemie włączone do domeny narodowej, wielcy szlachcice pozbawieni prawa do stania się 

subsydiowanymi zależnymi lub ozdobnymi dodatkami dworu królewskiego, a stan generalny 

pozbawiony jakiejkolwiek reprezentacyjnej roli w zakazie gromadzenia się. W XVI wieku ludność i 

dobrobyt powoli odbudowywały się po wojnach, zarazach i niepokojach społecznych w XIV i XV wieku. 

Po raz pierwszy francuscy królowie przeszli do ofensywy w pogoni za europejskimi pretensjami do 

wielkiej potęgi. Również po raz pierwszy eksploracyjne wyprawy przez Atlantyk oznaczały wczesne, 

niepewne kroki transoceaniczne w tym kraju. Królowie umieścili także kościół francuski pod władzą 

rządu, a nie papieża. Ale znacznie trudniej było kontrolować umysły mężczyzn i kobiet. Reformacja 

religijna na początku XVI wieku przyniosła zapierający dech w piersiach bunt protestantów. 

Protestanccy kalwiniści - hugenoci - dołożyliby wszelkich starań, aby zdobyć kontrolę. Chociaż wojny 

religijne, które niszczyły kraj z przerwami przez trzy dekady w połowie XVI wieku, zakończyły się ugodą, 

która pozostawiła triumfujący katolicyzm, przegrani mogli spocząć spokojnie, jeśli nie całkowicie 

zadowoleni, pod rządami tolerancyjnej nowej dynastii. W 1598 roku Francja była bliska osiągnięcia 

geopolitycznej jedności, a dzieło zgromadzenia swoich wielkich domen - poprzez wojnę, dyplomację, 

zakupy, dziedziczenie i umiejętne małżeństwa - w dużej mierze zakończone. Same kresy pozostały 

płynne. Podjęto decyzję o religijnym podziale kraju. Stworzono zarysy nowoczesnego państwa. Dzieło 

umocnienia królewskiego systemu politycznego i społecznego, które nabierało tempa, mogło teraz 

przebiegać pod rządami monarchów, którym odniesie sukces w stopniu przekraczającym jakiekolwiek 

dotychczas widziane. 

Triumf monarchii: wojna stuletnia, 1337–1453 

Wojna, która rozpoczęła się wiosną 1337 r., była kulminacją dynastycznej rywalizacji, która od czasu 

do czasu wybuchała - i gotowała się nieustannie - przez dwa stulecia. Status króla angielskiego jako 

wasala króla Francji dla księstwa Gaskonii stawał się coraz bardziej nie do zniesienia dla francuskich 

monarchów pragnących umocnić swoje rządy. Francuscy królowie nigdy nie mogli spocząć w 

zadowoleniu, gdy potężny rywal utrzymywał to kontynentalne terytorium, a bogactwo Gaskonii 

sprawiło, że było to bardziej pożądane. Z tego powodu region ten był wysoko ceniony również przez 

angielskich monarchów, którzy w XIV wieku czerpali większość swoich dochodów z handlu winem z 

Bordeaux. Ze swojej strony Anglicy nienawidzili oddawania hołdu swoim kuzynom we Francji. Matką 

Edwarda III była Isabel (lub Isabella, ok. 1295–1358), córka Filipa Pięknego, a jako jego wnuk 

odziedziczył prawo do tronu francuskiego. Ponieważ roszczenie nie zostało jednak energicznie 

nalegane, prawo to zostało pokojowo przekazane bratankowi Filipa, Filipowi VI Walezjuszowi, który 

był dobrze znany francuskiemu dworowi i szlachcie i był ich preferowanym wyborem. Ale roszczenie 

dynastyczne pozostało, dając Edwardowi prawny pretekst do usprawiedliwienia wojny, gdyby jej 

szukał. W końcu jednak to Filip sprowokował działania wojenne. 24 maja 1337 r. Ogłosił konfiskatę 

Gaskonii. Anglicy odwrócili się, zdobywając poparcie sojuszników w bogatych miastach Flandrii, 

których mieszczanie, pragnąc nie zakłócać handlu wełną z Anglią, od której zależał ich dobrobyt, 



nieustannie buntowali się przeciwko prowalojskim hrabiom. Hrabiowie we Flandrii pozostali 

niezawodnie lojalni, ale dwór francuski nie mógł być pewien, że inni spośród potężnych hrabiów i 

książąt rządzących sąsiednimi terytoriami pójdą w ich ślady. Za panowania ostatnich Kapetyngów 

książęta terytorialni w lennach graniczących z królestwem królewskim potwierdzili swoje zamiłowanie 

do niepodległości. Choć podobnie jak król angielski, oni także utrzymywali swoje ziemie jako wasale 

francuskiej monarchii, rządzili swoimi lennami w dużej mierze wolną ręką. W 1297 roku władca Bretanii 

został oficjalnie uznany za księcia. Do tego czasu miał swój własny parlament i instytucje finansowe, a 

do 1330 roku tutejsi książęta domagali się nadanego przez Boga prawa do rządzenia bretońskim 

„królestwem”. W 1341 roku Edward III aktywnie interweniował w kryzysie sukcesji, wysyłając wojska, 

aby wesprzeć frakcję de Montfort, jednego z rywalizujących pretendentów do tytułu księcia. 

Langwedocja zachowała również swój własny język i prawa, utrzymała parlament w Tuluzie i pozostała 

w dużej mierze autonomiczna pod własnym rządem przez większość XIV wieku. Inne prowincje - 

Normandia i Szampania - drażniły się królewskim naruszeniem lokalnych wolności i przywilejów. Od 

1337 do 1380 roku, pomimo posiadania znacznie większego terytorium, ani Filip VI, ani jego następca 

Jan II, „Nieustraszony” (r. 1350–1364), nie zmobilizowali wystarczającej siły militarnej, aby zapobiec 

pustoszeniu zachodniej Francji przez najeźdźców armii angielskiej. Na morzu angielska marynarka 

wojenna zniszczyła flotę francuską w czerwcu 1340 r. W bitwie pod Sluys, pozwalając Anglikom na 

dominację nad kanałem La Manche do końca wojny. Tylko dwa razy Francuzi zgromadzili wystarczająco 

dużą armię i utrzymywali ją w polu wystarczająco długo, aby spotkać się z Anglikami w dużych bitwach 

- pod Crécy w 1346 r. I pod Poitiers w 1356 r. - i ponieśli katastrofalną porażkę w obu spotkaniach. 

Ponosząc ciężar walki, francuska szlachta poniosła przerażające straty. Dobrze zorganizowana, 

wyszkolona i opłacana armia angielska zatrudniała piechurów wyposażonych w najnowszą technologię 

wojskową, a mianowicie w śmiercionośny długi łuk, który znacznie przewyższał zasięg i szybkość ognia 

kontynentalnego łuku kuszy. Dzięki długiemu łukowi, po raz pierwszy od powstania feudalizmu, 

piechota zapewniła sobie w bitwie miejsce równe ciężko uzbrojonej kawalerii. W Poitiers król Jan został 

wzięty do niewoli. Delfin (spadkobierca) Karol, 18 lat i bez doświadczenia politycznego, został 

pozostawiony bez pieniędzy i bez armii. Kraj, którym rządził, był dotknięty nie tylko skutkami wojny, 

ale także głodu i, co najstraszniejsze, zarazy. Czarna śmierć dotarła do Marsylii w 1348 r. Na statkach 

handlowych, które pierwotnie wypływały z regionu Morza Czarnego, a zaraza rozprzestrzeniła się 

szybko wzdłuż szlaków handlowych, docierając do całej Francji. Występowały trzy rodzaje dżumy: 

dymienicza i posocznica przenoszona przez pchły, które szalały latem, oraz odmiana płucna 

przenoszona drogą powietrzną, która atakowała zimą. Niemożliwe jest określenie dokładnej liczby 

osób, które zginęły, ale dane uzyskane przez współczesnych statystyków, którzy obliczają, że populacja 

spadła z około 20,2 mln w 1345 r. Do około 16 mln po 1350 r., nie zaprzeczają współcześni kronikarze, 

którzy twierdzili, że nieco mniej niż jedna trzecia Francuzów zmarła, zanim zaraza ustąpiła pod koniec 

1350 r. W południowej Francji zarazę poprzedziła wielka klęska głodu w latach 1346–47. 

Opodatkowanie królewskie, stagnacja cen zbóż, wzrost opłat feudalnych i wzrost kosztów narzędzi 

rolniczych, które dodatkowo obciążyły ludność, zwłaszcza chłopów, z powodu chorób i wojny. 

Wszystkie te czynniki łącznie wywołały dziki wybuch furii w Île-de-France. Począwszy od wioski Saint-

Leu niedaleko Senlis nad rzeką Oise, 28 maja 1358 r., tysiące chłopów - głównie drobnych właścicieli - 

wpadło w szał, mordując szlachetnych mężczyzn i kobiety. Znana jako Jacquerie, nagła fala przemocy 

została szybko i brutalnie stłumiona - tłum nie miał ani zdecydowanego przywództwa, ani jasnego 

programu - ale nie było to wyjątkowe zjawisko. W innych miejscach szerzyły się lokalne bunty 

chłopskie. Zaraza też powróciła; przed 1400 rokiem wystąpiły trzy lub cztery poważne nawroty 

choroby, a wybuchy epidemii pojawiały się okresowo w XV wieku. Paryż również kipiał niepokojem. W 

październiku 1356 r. Burżuazja, na czele której stał bogaty kupiec Étienne Marcel (? –1358), zapewniła 

sobie poparcie stanów generalnych, domagając się całkowitej zmiany administracji królewskiej, z 

wybraniem członków rady królewskiej. Chociaż ich misja się nie powiodła, ich niezadowolenie 



potęgowało cierpienie królestwa. Bezradny wobec Anglików, w 1360 roku, delfin został zmuszony do 

wyrażenia zgody na traktat z Brétigny, na mocy którego w zamian za zapłacenie przez Francuzów 

ogromnej sumy okupu królowi Janowi, Edward III wymienił swoje roszczenia do tronu francuskiego za 

posiadanie ogromnego pasma południowo-zachodniej Francji, rozciągającego się od Loary do 

Pirenejów, wraz z portem Calais i kilkoma innymi przyczółkami na północnym wybrzeżu. Choć na 

pierwszy rzut oka traktat najwyraźniej oznaczał szczyt angielskiego sukcesu, Edward w rzeczywistości 

był niebezpiecznie przesadzony. Karol V (r. 1364–1380), zwany „Mądrym”, w pełni wykorzystał tę 

sytuację. Szczupły i bardziej książkowy niż wojowniczy, miłośnik królewskiej przepychu i widowisk, 

Karol potrafił być małostkowy i przebiegły, ale był znakomitym organizatorem. Teraz, mając stały 

dochód z wprowadzenia skutecznych środków poboru podatków, król francuski odbudował i ponownie 

uformował armię, wprowadzając szlachtę do kompanii pod królewskimi kapitanami i gwarantując im 

regularne wynagrodzenie. Wydał dowództwo konstablowi Bernardowi du Guesclin (1320-80), 

zaprawionmu w bojach weteranowi kampanii, który znając skuteczność angielskich praktyk bojowych, 

przeszedł na taktykę partyzancką. Zanim Karol i konstabl zginęli w 1380 r., Anglicy zostali wypędzeni ze 

wszystkich miejsc oprócz Calais i wąskiego pasa wybrzeża od Bayonne do Bordeaux. Edward III zmarł 

trzy lata wcześniej, a kłopoty wewnętrzne w obu królestwach przyniosły zastój w walkach przez całe 

pokolenie. Brak rządów i spory frakcyjne naznaczyły panowanie Karola VI (r. 1380-1422). Ponieważ król 

cierpiał z powodu powtarzających się ataków szaleństwa, które uniemożliwiały mu rządzenie, książęta 

królewscy walczyli między sobą o przejęcie kontroli nad królestwem. Żaden nie okazał się potężniejszy 

niż wasal króla, książę Filip II, „Śmiały” (r. 1363–1404), który w 1363 r. nabył Księstwo Burgundii jako 

apanage od swojego ojca, Jana II, i zbudował swoje terytorium w potężne państwo, dodając Wolne 

Hrabstwo (Franche-Comte) Burgundii, a także Flandrię i inne lenna w północnej Francji do swoich 

domen. Nikt nie okazał się bardziej urażony tym nowym mocarzem niż brat Karola, Ludwik, książę 

Orleanu (1372) –1407) Ludwik został zamordowany w 1407 r., a jego śmierć utorowała drogę do 

otwartej wojny domowej w 1411 r. Między rywalizującymi frakcjami - Burgundami i Armagnacami, 

którzy wzięli nazwę od ich przywódcy, Bernarda VII, hrabiego Armagnac (1360–1418). Złe rządy i wojna 

domowa sprawiły, że Francja stała się zbyt kuszącym celem dla młodego nowego króla Anglii Henryka 

V (1415–1422), aby go zignorować. Ogłaszając się królem Francji, wznowił wojnę; 25 października 1415 

r. Odniósł wielkie zwycięstwo pod bitwa pod Agincourt, w której ciężko opancerzeni francuscy 

żołnierze ugrzęźli w błocie. Henry naśladował taktykę bojową Edwarda III, ale okazał się znacznie 

bardziej dalekowzrocznym strategiem. Dążył nie tylko do walki i najazdów, jak jego poprzednik, ale 

także do podboju terytorium. W sojuszu z Burgundami, którzy jako sojusznicy angielscy niedawno 

zdobyli Paryż i kontrolę nad Karolem VI, zamieszkały tam Henryk postanowił zająć Normandię. Działając 

razem, oba mocarstwa zabezpieczyły większość Francji na północ od Loary. W 1420 r. Traktat w Troyes 

przewidywał, że francuski tron przejdzie na syna Henryka V. Gotowy do zwycięstwa Henryk zmarł 

przedwcześnie w 1422 roku, nadając francuskie otwarcie, którego potrzebowali. Ale byli w złym 

położeniu, aby skorzystać z okazji. Karol VI zmarł w tym samym roku i chociaż delfin zasiadł na tronie, 

niedoszły spadkobierca był kiepskim kandydatem na przywódcę. Wraz ze swymi zwolennikami z 

Armagnac Karol VII (1422–61) pozostał na południe od Loary, gdzie dwór uciekł. Pesymistyczny i 

niezdecydowany, wahał się przed działaniem, nawet rozważając uieczkę do Hiszpanii. Rodzący się 

patriotyzm, który wyłonił się wśród narodu francuskiego, zrodzony z czasem przez długie lata grabieży 

i mordów z rąk obcego najeźdźcy, potrzebował tylko charyzmatycznego przywódcy, na którym mógłby 

się skupić. Taki przywódca pojawił się u Joanny d'Arc, która, choć została później schwytana przez 

Burgundów i choć Karol nie zrobił jej nic, by ją uratować, wywołała falę nastrojów narodowych, której 

nie można było powstrzymać. W 1435 roku książę Burgundii porzucił Anglików. Mając do walki tylko 

jednego wroga, armie Karola wyparły Anglików z jednego miasta i zamku po drugim, aż w 1453 roku z 

ich niegdyś imponujących posiadłości kontynentalnych pozostało tylko Calais. Traktat z Étaples (3 

listopada 1492) skutecznie uregulował istniejące różnice między dwoma krajami. Wojna stuletnia 



oznaczała koniec wojny feudalnej, konieczności utrzymywania sił większych niż jakiekolwiek wcześniej 

i przez dłuższy czas wymagającej stałej armii. Formy walki uległy zmianie, gdy rycerzy zastępowali 

dobrze uzbrojeni żołnierze piechoty, których koszt wyposażenia okazał się zbyt uciążliwy, a coraz 

częściej do użytku wkraczały oddziały najemników (kompanie żołnierzy na zlecenie szlachty i rycerzy). 

Koniec wojny zastał Francję wyludnioną, zdewastowaną i zubożoną. Handel został okaleczony. Stulecie 

walk doprowadziło kupców weneckich i genueńskich do ominięcia Francji. Udali się teraz bezpośrednio 

do Anglii i Flandrii w celach biznesowych, co przyspieszyło koniec wielkich targów szampańskich. 

Waluta stała się notorycznie niestabilna. Niepokoje społeczne były powszechne zarówno w mieście, 

jak i na wsi. Duże obszary były tak spustoszone, że trzeba było je porzucić, co stanowiło kolejny czynnik 

zakłócający, ponieważ przesiedleńcy migrowali po całym kraju. Tylko Paryż zdołał utrzymać odrobinę 

dobrobytu opartego na handlu luksusami, podtrzymywanym przez żądania szlachty i wysokiego kleru, 

którzy gromadzili się na dworze królewskim. W 1420 roku Karol VI zakończył budowę nowych murów 

wokół miasta, z sześcioma bramami zakrytymi szeregiem fortów, w tym Bastylii, zbudowanej wcześniej 

za Karola V jako Bastion de Saint-Antoine w latach 1370-1383. Właściciele cierpieli nie tylko. od 

niedoborów siły roboczej spowodowanych dżumą i wojną, ale także dlatego, że potrzeba osiedlenia się 

na zniszczonych i opuszczonych ziemiach zmusiła ich do przyznawania wieczystych dzierżaw po stałych 

czynszach, do dojeżdżania do pracy i innych ustępstw w celu przyciągnięcia najemców. Feudalny 

system dworski w dużej mierze zniknął wraz z wyzwoleniem większości pozostałych poddanych, 

chociaż wielu szlachciców zachowało wiele praw jurysdykcyjnych nad chłopami, w tym prawo do 

wymierzania sprawiedliwości i egzekwowania należności od dzierżawców poza należnymi im 

czynszami. Te banality - płatności za użytkowanie młyna, pieca i tłoczni do wina - oraz inne drobne 

monopole pozostały bardziej rozwinięte we Francji niż gdziekolwiek indziej w Europie Zachodniej. 

Wojna i choroby siały spustoszenie wśród właścicieli ziemskich w inny sposób. Dla tych, którzy przeżyli 

- a wielu tego nie zrobiło - niektórzy, którzy musieli stawić czoła malejącym dochodom i rosnącym 

kosztom utrzymania statusu szlacheckiego, całkowicie wypadli z klasy. Inni  żyli w dystyngowanej nędzy 

na swoich wiejskich posiadłościach. Bardziej szczęśliwi znaleźli urzędy na dworze lub w wojsku, 

zapewnili sobie emerytury lub zyskowne benefity kościelne. Niektórzy żonaci zamożni i aspirujący 

społecznie mieszczanie. W tym samym czasie bogaci przedstawiciele klasy średniej zaczęli wspinać się 

po drabinie społecznej do klasy szlacheckiej. Mogli kupić szlachecką posiadłość i z czasem zyskać 

milczącą akceptację jako arystokrata lub otrzymać za opłatą nobilitacje od króla, aleję, którą żądni 

pieniędzy monarchowie byli bardziej niż szczęśliwi, otwierając. Oprócz starożytnej szlachty miecza 

(noblesse d'epée), która zdobyła swój status niosąc broń w służbie królowi, pojawiła się teraz nowa 

szlachta szaty, złożona z uszlachetnionych bogatych burżua, sędziowie na dworach królewskich, 

posłowie do parlamentu paryskiego i osoby na stanowiskach administracyjnych. Ich przybycie 

zapewniło przetrwanie dużej klasy szlacheckiej, a jednocześnie ta nobilitacja, ponieważ usunęła z 

burżuazji bogatych i wpływowych członków, powstrzymała rozwój tej ostatniej jako siły politycznej. W 

ostatnich latach wojny Karol VII przeprowadził gruntowną reformę wojskowych i finansowych organów 

państwa. Zebrał potężną armię. Nakładano roczne i stałe podatki, w tym podatki od soli (gabelle) i od 

sprzedaży (pomocników) oraz, co najważniejsze, bezpośredni podatek od nieruchomości (taille), który 

zastąpił podatek paleniskowy z poprzedniego wieku, z którego szlachta i duchowieństwo były 

zwolnione. To Stany Generalne dały królowi zielone światło do nałożenia tych podatków, udzielenie 

władzy, która, ponieważ oszuści były trwałe, okaże się zgubne dla jego wysiłków narzucenia ograniczeń 

monarchii. Stany starały się kultywować tę władzę w połowie XV wieku, ale ponieważ były one 

podzielone na duchowieństwo (stan pierwszy), szlachtę (stan drugi) i burżuazję (stan trzeci), z każdym 

posiedzeniem i głosowaniem osobno ze względu na własne interesy od początku utrudniano 

zgromadzenie przedstawicielskie. Oddawszy teraz ważną władzę kontrolną, Stany Generalne straciły 

szansę, że mogą przekształcić się w instytucję, która wraz z królem w znaczący sposób uczestniczyła w 

rządzeniu królestwem. Monarchia nie potrzebowała już ich usług, a po 1440 r. wycofała się po cichu z 



użycia, chociaż prowincjonalne majątki długo pozostawały aktywne w sprawach lokalnych. Francja 

wyłoniła się z lat zawirowań jako kraj świadomy swojej tożsamości narodowej i lojalny wobec 

rządzącego reżimu. Wyposażony w potężne siły bojowe i zapewniający stały dochód, reżim przystąpiłby 

teraz do pogłębiania i poszerzania swojego zasięgu. 

Konsolidacja monarchii, 1453–1515 

W 1453 roku, po raz pierwszy od 400 lat, żadna część Francji poza miastem Calais nie była rządzona 

przez obcego króla. Wypędzając Anglików, monarchia zasłużyła sobie na szacunek znużonego wojną 

ludu, który chciał przywrócić porządek i sprzyjać odbudowie. Zbudował władzę, by wyegzekwować 

swoją władzę, ale rząd królewski nadal rządził właściwie tylko połową królestwa. Chociaż król ustanowił 

już prawo do pobierania podatków, a urzędnicy królewscy sprawowali ograniczoną, choć rosnącą 

jurysdykcję w większości kraju, poza królestwami królewskimi wielkie lenna były w posiadaniu 

starożytnych rodzin feudalnych, a apanaty zostały przyznane młodszym gałęzie domu królewskiego 

Kapetyngów. W szczególności księstwa Burgundii i Bretanii cieszyły się największym stopniem 

niezależności. Pod koniec XV wieku wszystkie te ziemie zostały przyłączone do terytoriów całkowicie 

podlegających rządowi centralnemu. Dzieło to zajęło większość panowania Ludwika XI (1461–83). 

Obdarzony sprytnym intelektem i nieograniczoną energią, Ludwik potrafił być okrutny, a jako 

monarcha mógł być jednocześnie ekstrawagancki i skąpy. Przede wszystkim mógł wyraźnie zobaczyć, 

gdzie stał geopolitycznie i dokąd chciał się udać. Nadrzędny cel Ludwika XI, polegający na pełnej 

kontroli nad swoim królestwem, na którym koncentrował się ze zdecydowaną intensywnością, zrodził 

w nim taką miłość do oszustwa, że czasami snuł sieć intryg tak złożoną, że pokonała własne cele, 

zdobywając dla niego przydomek. „uniwersalnego pająka”. Zdeterminowany, by złamać władzę księcia 

Burgundii, który - król we wszystkim oprócz imienia - rządził praktycznie wszystkimi bogatymi ziemiami 

od Holandii po Szwajcarię wzdłuż jego wschodnich granic, Louis walczył przez 15 lat, używając 

kombinacji wojny i dyplomacji, która wyczerpał obie strony, ale ostatecznie wygrał dla niego traktat z 

Arras (1482), Pikardię i, największą nagrodę ze wszystkich, samą Burgundię, która została włączona do 

domeny królewskiej. W tym samym czasie Ludwik podporządkował zbuntowanych szlachtę i 

zredukował książąt członków krwi rodziny królewskiej, którzy nie byli bratem, synem ani wnukiem w 

męskiej linii króla lub delfina, do potulnych emerytów Korony. W 1481 r., Wraz ze śmiercią ostatnich 

członków bezpośredniej linii rodu Anjou, apanage Anjou, wraz z Prowansją i Angevinem, pretendują 

do królestwa Neapolu we Włoszech. Tylko Bretania pozostała poza obszarem królewskim. 

Uzupełnienie tej luki na francuskiej mapie królewskiej pozostawiono synowi Ludwika, Karolowi VIII 

(1483–1498). A raczej pozostawiono to starszej siostrze Karola. Ponieważ miała zaledwie 13 lat, Anne 

de Beaujeu (1461–1522) służyła jako regentka. Kobieta silna, zdecydowała się pracować. Stare 

księstwo celtyckie z własnym językiem i tradycjami nigdy nie było w pełni francuskie, a jego wielcy 

szlachcice wdali się w otwarty bunt po śmierci Ludwika VIII. Kiedy jego książę, Franciszek II (1433–

1488), zmarł w 1488 r., jego następczyni córka Anna (1477–1514) zgodziła się poślubić Maksymiliana z 

Habsburgów, przywódcę potężnego rodu rządzącego Niderlandami i Austrią. Anne de Beaujeu nie 

mogła zaakceptować tego potencjalnego zagrożenia. Szybko najechała, zmuszając księżną Annę do 

zrzeczenia się zaręczyn i zamiast tego poślubiła Karola. W 1532 r. Bretońskie stany przywiązały sukcesję 

księstwa do Korony Francuskiej, a nie do linii książąt Bretanii, która w każdym razie połączyła się z 

Francją po ślubie Anny. Ponieważ Bretania jest w pełni zintegrowaną prowincją, wybrzeże Atlantyku 

od Calais do Pirenejów powiewała teraz flaga ozdobioną fleur-de-lis. Nabycie Bretanii pozwoliło 

Karolowi na oddawanie się chełpliwym planom narzucenia Francji potęgi poza jej granice. Nazywany 

„Uprzejmym” i wspaniałym marzycielem, którego romantyczna wyobraźnia przewyższała jego intelekt 

- w przeciwieństwie do większości władców tamtych czasów, gdy czytał, rzekomo wolał opowieści o 

rycerskości od dokumentów państwowych - Karol najechał Włochy w 1494 roku, aby potwierdzić 

swoje. odziedziczył roszczenie do królestwa Neapolu, wywołując serię wojen, które okazały się 



katastrofalne dla trzech francuskich królów. Ale wojny włoskie przyniosły jedną wielką korzyść: kierując 

energię szlachty na zagraniczne przygody, ograniczyły ich obecność w kraju, promując w ten sposób 

wewnętrzny pokój. Pod rządami Ludwika XI i Karola VIII Francja doświadczyła nie tylko konsolidacji 

terytorialnej i rozszerzenia panowania królewskiego na każdy zakątek królestwa, ale także stałego, 

aczkolwiek powolnego, wzrostu organów władzy. Postęp przyspieszył za Ludwika XII (1498–1515) i 

Franciszka I (1515–47). Rozbudowano i usprawniono centralne instytucje rządzące, a samorząd lokalny 

znalazł się pod kontrolą coraz potężniejszej monarchii. Zreformowano sprawiedliwość i system 

podatkowy, powołano wielu królewskich oficerów, którzy chciwie i agresywnie podważali to, co 

pozostało z feudalnego przywileju i prawa do samorządności miejscowej szlachty. Jeden z tych 

urzędników, Jean Bodin (ok. 1530–1596), generał-porucznik, a następnie królewski prokurator okręgu 

Laon, argumentował w swoim Les six livres de la République (Six Books of the Commonwealth, 1576) 

w obronie niepohamowana moc królów do rządzenia swoimi poddanymi, która stała się centralną 

zasadą monarchii absolutnej, która wyłoni się w pełni w XVII wieku. Ponieważ gospodarka w coraz 

większym stopniu opiera się na obiegu pieniędzy, a nie tylko na posiadaniu ziemi, monarchia 

dysponowała środkami gotowymi do przekazania podatków, aby zapewnić potrzebne dochody. I 

potrzebował go coraz więcej w XVI wieku. Ceny stale rosły przez całe stulecie, a wojny Franciszka I 

wymagały znacznych kwot. W 1522 r. Król powołał jedną agencję windykacyjną - Skarb Państwa, 

nadzorowaną przez poprzednika ministra finansów, rewidenta generalnego. Wzrost cen scementował 

system gospodarczy oparty na pieniądzu, oznaczając ostateczny triumf gospodarki kapitalistycznej nad 

porządkiem feudalnym. W kapitalizmie zamożna burżuazja poprawiła swoją zdolność zbliżania się 

społecznie do szlachty, umożliwiając kupowanie majątku tych z tej klasy, którzy nie mogli konkurować 

finansowo. Niezdolni już do skutecznego buntu i pozbawieni większości władzy, wielcy szlachcice stają 

się dworzanami i emerytami Korony, dodając niewiele treści, ale dużo blasku powierzchni 

królewskiemu dworowi, który dzięki ich obecności urósł w blasku. Mniejsza szlachta, zubożona przez 

depresję rolniczą i stałe dochody w dobie rosnących cen, robiła karierę w wojsku i administracji. Kościół 

i duchowieństwo również w coraz większym stopniu znajdowało się pod kontrolą monarchii. 

Gallikanizm, czyli niezależność kościoła francuskiego od kontroli papiestwa, w pełni wyłonił się w 

Pragmatycznej sankcji z Bourges (1438), która odmówiła papieżowi fiskalnych i nominacyjnych 

uprawnień na rzecz króla. Podatki płacone przez Kościół Rzymowi podstępnie kierowano do skarbca 

królewskiego, a król de facto sprawował władzę mianowania duchownych do wszystkich ważnych 

beneficjów kościelnych. W 1516 r. Konkordat boloński, który zastąpił sankcję pragmatyczną, zapewnił 

papieżowi stały dochód od wiernych francuskich, potwierdzając jednocześnie prawo króla do wyboru 

arcybiskupów, biskupów, opatów i przeorów, umożliwiając w ten sposób Koronie kierowanie kościół 

we Francji, kontrolując dobór jego personelu. Francuska hierarchia liczyła na większą wolność od obu, 

ale niechętnie się na to zgodzili. Kościół dostarczał państwu coroczną darowiznę (darowizny), która 

okazała się niezbędna dla królewskich dochodów i sprawiła, że królowie nie chcieli zakłócać 

lukratywnego napływu środków finansowych, obawiając się zbyt bezpośredniego kwestionowania 

kleru. Chociaż miasta również dostrzegły, że ich swobody zostały ograniczone przez triumfalne 

panowanie, życie miejskie i gospodarka w ogóle stopniowo odradzały się w następstwie wojny 

stuletniej. Po osiągnięciu dna około 1400 r. populacja stale rosła, zwłaszcza na południu, osiągając 

najwyższy poziom 20 milionów osiągnięty przed Czarną Śmiercią około 1600 r. Paryż stał się jednym z 

największych miast Europy z populacją w 1500 r. wynoszącą około 150 000. Błogosławiona dużym 

terytorium, umiarkowanym klimatem, żyzną glebą i bogactwami naturalnymi, Francja zależała od 

swojego dobrobytu gospodarczego od rolnictwa, handlu międzyregionalnego oraz drobnej działalności 

rzemieślniczej i produkcyjnej, a nie od handlu na duże odległości i przemysłu na dużą skalę. Chociaż 

rodzący się system wolnorynkowy, w którym ceny, produkcja i dystrybucja dóbr były określane przez 

konkurencję, działał w pełni do XVI wieku, kapitalizm powoli się tutaj zakorzenił. Nikt, kto przyszedł po 

nim, nie dorównał Jacquesowi Coeurowi (ok. 1395–1456), kupcowi, który dorobił się takiej fortuny na 



handlu, zaopatrzeniu i biciu monet, że został ministrem finansów Karola VIII. Raczej bankowość i 

finanse pozostały zdominowane przez włoskie firmy, co było konsekwencją wczesnego pojawienia się 

kapitalistycznych środków i metod na Półwyspie Apenińskim. Za Ludwika XI rząd pracował nad budową 

dróg i zniósł niektóre opłaty drogowe i zachęcał do rodzimego przemysłu. Król wprowadził do Francji 

przemysł jedwabniczy, który prosperował szczególnie w Lyonie. Królewska regulacja gospodarki 

pozostała minimalna, jednak szybki rozkwit ostatnich lat XV wieku i pierwszych dziesięcioleci XVI wieku 

wynikał bardziej z przywrócenia porządku i bezpieczeństwa. Zmiana o dużym znaczeniu spowodowała 

powolny upadek portów śródziemnomorskich, podczas gdy zachodnie porty morskie zaczęły brzęczeć 

nową aktywnością, ponieważ możliwości otworzyły się wraz ze wzrostem handlu atlantyckiego 

spowodowanym początkiem epoki eksploracji. Szukając północno-zachodniego przejścia do Indii, 

nawigator Jacques Cartier (1491 – ok. 1557) z Saint-Malo dostrzegł Wyspę Księcia Edwarda pod koniec 

czerwca 1534 r. Żeglując do ujścia rzeki Świętego Wawrzyńca w Gaspé 25 lipca, przejął Kanadę w 

imieniu Franciszka I, a następnie udał się w górę rzeki, aby zbadać wnętrze. Ale uwaga króla, w którego 

imieniu żądano nowego kraju, była skupiona na Europie, gdzie starał się zapewnić sobie 

bezpieczeństwo królestwa i rozszerzyć jego moc. W 1519 roku Franciszek został kandydatem na 

Świętego Cesarza Rzymskiego. Niosąc ze sobą potencjał do zaszczepienia francuskiej obecności w 

Niemczech, oferta ta wywołała zaciekłą rywalizację z Habsburgami, wówczas dominującym domem 

rządzącym w zachodniej Europie. Przeszedłszy po tytuł, który przypadł Karolowi Habsburgowi (1519–

1556), Franciszek starał się go pokonać w bitwie na polu we Włoszech, gdzie Francuzi działali od 1494 

r. nawet po tym, jak został pokonany i schwytany, w Pawii (1525), wykupiony i poślubiony siostrze 

cesarza Eleanor (1498–1558), nie mógł powstrzymać się od ponownej próby. W latach trzydziestych i 

czterdziestych piętnastego wieku Franciszek toczył nieustanną walkę o pokonanie swojego konkurenta  

Habsburga, który jako Karol V wyłonił się jako główny władca Europy w posiadaniu terytoriów w 

Hiszpanii, Niemczech i Niderlandach, które prawie całkowicie otoczyły Francję wraz z rosnącym 

imperium , w Ameryce Południowej i na Filipinach, o wymiarach gigantycznych. Syn i następca 

Franciszka, Henryk II (1547–59), kontynuował politykę zagraniczną swojego ojca, dodając wojnę z 

Anglią, która wygrała dla niego Calais w 1558 r., Ostatnią posiadłość angielską we Francji. Ale ojciec i 

syn nie zdołali pokonać swojego wielkiego kontynentalnego przeciwnika i na mocy traktatu z Cateau-

Cambrésis w 1559 roku Francja zrezygnowała z wszelkich roszczeń do terytorium Włoch, przyznając 

europejską supremację Habsburgom Hiszpanii, która będzie trwać przez kolejny wiek. Koniec wojen 

przyniósł początek spowolnienia gospodarczego. Powtarzające się niepowodzenia w zbiorach w 

następstwie chłodniejszego klimatu pomogły w dalszym napędzaniu inflacji. Niezdolni do udźwignięcia 

ciężaru podatków, chłopi okresowo buntowali się, zwłaszcza w Normandii, Bretanii i na południowym 

zachodzie. Włoskie przedsięwzięcia spowodowały uszczuplenie gospodarcze kraju, ale otworzyły też 

źródła wzbogacenia. Wracając z Włoch, wojownicza szlachta przywiozła nie tylko dobra luksusowe z 

bogatych miast-państw półwyspu, ale także świadomość pełnego rozkwitu nowych prądów 

kulturowych i artystycznych. 

Mieszania kulturowe od 1300 do 1600 roku 

Kiedy Franciszek I, pierwszy monarcha renesansu, zaprosił w 1516 roku słynnego włoskiego artystę i 

wynalazcę Leonarda da Vinci (1452-1519) na dwór francuski (trzy lata później umarł we Francji w 

Amboise), akt ten zdumiewająco pokazał wpływ humanizmu następnie wywierany we Francji. Wylew 

doskonałej twórczości artystycznej opartej na badaniu dziedzictwa klasycznego świata starożytnej 

Grecji i Rzymu, który pojawił się we włoskich miastach-państwach w XIV wieku i rozkwitł tam w XV 

wieku, zaczął się zakorzeniać na północ od Alp. przełom XVI wieku. Bogate elity miejskie, które zrodziły 

się wraz z rozwojem kapitalizmu, stworzyły popyt na nowe dzieła literackie i malarskie, podobnie jak 

nowe, potężne rządy państwowe, które wymagając piśmiennego i profesjonalnie wyszkolonego 

personelu, jednocześnie stymulowały świecką edukację. Zmieniające się myśli zaczęły pojawiać się już 



na przełomie XV i XV wieku, kiedy scholastycyzm, który tak zdominował średniowieczny dyskurs 

filozoficzny, spotkał się z wymownym wyzwaniem rektora Uniwersytetu Paryskiego. Jean Gerson 

(1363–1429) starał się uprościć i wyjaśnić teologię, opierając ją na nominalizmie, filozoficznym punkcie 

widzenia potwierdzającym, że istnieją tylko terminy uniwersalne i abstrakcyjne, ale nie przedmioty. 

Twierdził, że zasady teologiczne powinny być jasno wytłumaczone, gdy tylko jest to możliwe, ale także, 

że należy zachować zdrowy szacunek dla tajemnicy - zasadniczy element wiary chrześcijańskiej - gdy 

takie wyjaśnienie nie jest możliwe. Literatura tworzona przez i dla feudalnego społeczeństwa ucierpiała 

w niespokojnym okresie wojny stuletniej, kiedy ten system powoli umierał, a rycerskość, którą tak 

wychwalał, przetrwała tylko w pustym splendorze turniejów i ceremonii dworskich. Wielu tekściarzy i 

kronikarzy zaczęło pojawiać się z szeregów wyższych klas średnich, członków zamożnej burżuazji 

miejskiej, których przyciągały dwory króla i wielkich książąt jako sekretarze i administratorzy i 

pracowali dla arystokratycznej publiczności. tam. Muzyka również spadła w okresie takiej 

niestabilności, a muzycy przenieśli się do Burgundii, której lśniący dwór oferował bardziej sprzyjające 

środowisko do pracy. W renesansie rozkwit motetu byłby postrzegany jako wyróżniająca się 

kompozycja muzyczna. Chociaż wywodzi się z epoki średniowiecza, po połowie XV wieku ewoluował w 

krótkie utwory chóralne, które, choć nadal pisane jako teksty sakralne na kilka głosów, stały się bardziej 

uniwersalne, odpowiednie, nie jak wcześniej tylko dla określonej liturgii, ale teraz dla każdego. 

nabożeństwo. Do mistrzów wersetów należy Guillaume de Machaut (ok. 1300–1371), znany z produkcji 

virelai - zarówno w formach poetyckich, jak i muzycznych - ale zapamiętany bardziej jako kompozytor 

nadworny. Jest pierwszym ważnym kompozytorem pieśni, pieśni świeckich obejmujących szeroki 

wachlarz form i stylów, które ewoluowały przez kilkaset lat, aby charakteryzować się prostszymi, 

bardziej homofonicznymi stylami niż te z form średniowiecznych. Eustache Deschamps (ok. 1346 – ok. 

1406) pisał wiersze, aby wzbudzić patriotyczne uczucia po odwrotach po śmierci Karola V. Alain 

Chartier (ok. 1395 – ok. 1433), sekretarza Karola VI i Karola VII, wyraźnie widział upadek rycerstwa jako 

siły militarnej, ale nadal pisał pełne wdzięku wersety o miłości dworskiej, niewątpliwie by zadowolić 

swoich patronów, w tym jego najbardziej znany wiersz „La belle dame sans merci” (po 1415 r.). 

Urodzona we Włoszech wdowa po jednej z sekretarzy Karola VI, Christine de Pisan (ok. 1364 – ok. 

1433), pisała wiersze miłosne dla panów i dam dworu, choć ich jakość zasługuje na mniejsze uznanie 

niż fakt, że jest ona prawdopodobnie pierwszą profesjonalną pisarką we Francji. Natomiast nadworny 

poeta Jean Froissart (ok. 1337 - ok. 1404) zyskał trwałą sławę dzięki swojej prozie Kroniki, 

opowiadającej o stuletniej wojnie, która rozpoczęła się w roku jego prawdopodobnych urodzin. 

Ostateczny rozkwit tekstów dworskich uzyskał w dziele Karola, księcia Orleanu (ok. 1391–1465), który 

skomponował doskonale zaaranżowany wiersz z lekką melancholią. Takie teksty wyblakły pod koniec 

XV wieku, a dzieła powstały obecnie przez nijakie grands rhétoriqueurs (poeci formułowani). W XIV i 

XV wieku literatura francuska koncentrowała się już nie na południu, gdzie życie literackie nigdy w pełni 

nie wróciło do zdrowia po spustoszeniach krucjaty albigensów, ale raczej na północy, gdzie dwór 

królewski i wielkie dwory książęce skupiały się blisko wzajemnie. Ze względu na centralizujący wpływ 

tych dworów, używany tu wariant języka francuskiego służył jako narzędzie, w którym pisano eposy, 

romanse i liryki. Wiele, choć nie wszystkie z szerokiej gamy dialektów, które charakteryzowały 

średniowieczną Francję, stopniowo zanikło do XVI wieku, ponownie, szczególnie na północy . 

W XVI wieku żaden monarcha nie opowiadał się bardziej za promocją języka niż Franciszek I. Król wydał 

dekret Villers-Cotterêts (1539), w którym zastrzegł, że sprawy rządowe powinny być podejmowane i 

rejestrowane wyłącznie w języku francuskim, i nakazał, aby narodziny i śmierć i małżeństwa w całym 

królestwie są systematycznie rejestrowane. Franciszek, kwintesencja francuskiego monarchy 

renesansu, był wielkim mecenasem nauki. Zatrudnił uczonego Guillaume Budé (1467–1540), znanego 

również pod łacińskim imieniem Guilielmus Budaeus, do stworzenia królewskiej biblioteki w 

Fontainebleau; później stała się jedną z podstaw dla  Biblioteki Narodowj (Bibliothèque Nationale). I 



zgodnie z sugestią Budé, założył Collegium Trilingue, towarzystwo naukowe promujące naukę takich 

przedmiotów, jak greka i hebrajski, które służyły jako podstawa Instytutu Francji. W 1546 roku król 

rozpoczął budowę Luwru, który jest dziś jednym z najwspanialszych muzeów na świecie. Franciszek 

zaangażował nie tylko artystów z Włoch, ale także architektów, którzy zostali zaangażowani do 

przekształcania rustykalnych chat myśliwskich w okazałe zamki. Wpływy włoskie były szczególnie 

widoczne w dekoracji architektonicznej. W latach trzydziestych XVI wieku kilku florenckich artystów 

zostało wynajętych do dekoracji pałacu w Fontainebleau, co dało początek Pierwszej Szkole w 

Fontainebleau, która dała początek natywnemu stylowi - manieryzmowi północnemu - który 

charakteryzował się syntezą gotyku, długo dominującego w północnej Europie, z wysoce ozdobne 

ornamenty i nagie postacie ludzkie, które wyróżniały włoski renesans. Promowano styl 

manierystyczny, z wyjątkiem portretów Katarzyny Medycejskiej (1519–89), małżonki Henryka II, która 

podobnie jak jej teść importowała włoskich artystów i której dwór był jedynym w północnej Europie, 

który jej rywalizował. panującej rodziny Medici we Florencji za mecenat sztuk wizualnych. Apel 

starożytnych pisarzy, że humanizm się obudził, nie znalazł bardziej wybitnego przedstawiciela Francji 

niż Michel de Montaigne (1533–1592), który zademonstrował różnorodność i witalność myślicieli 

klasycznych oraz znaczenie ich spuścizny aż do XVI wieku. Urodzony w rodzinie kupieckiej i dorastający 

do posiadania majątku, urzędowania i uzyskania statusu szlacheckiego Montaigne przedstawił esej 

jako formę literacką (Essais [Eseje], 1580). Dosłownie wymyślił sztukę introspekcji, nowatorsko 

wykorzystując siebie jako swoje laboratorium. Kiedy patrzył do wewnątrz, nie modlił się ani nie starał 

się zrozumieć tajemnic Boga, jak poszukiwacze wiedzy w minionych wiekach; raczej skupiał się 

wyłącznie na sobie, chcąc szczerze i jasno zapisać własne uczucia. Wychowany w pismach starożytnych 

autorów pogańskich, znany jest jako sceptyk, choć w późniejszych latach, zawsze stroniąc od 

fanatyzmu, skierował swoje myśli ku ludzkiej refleksji i umarł, tak jak się urodził, katolikiem. Pęd do 

wynalazczości dominował w połowie XVI wieku pod rządami grupy poetów zwanej Pléiade, 

zaczerpniętej od nazwiska w wierszu jednego z jej założycieli, Pierre'a de Ronsarda (1524–85). Ronsard 

i jego koledzy poeci, w tym Joachim du Bellay (ok. 1522–60), Jean de Baïf (1532–89) i inni, którzy 

studiowali razem w Paryżu w latach czterdziestych XVI wieku, eksperymentowali z wieloma gatunkami, 

od krótkich tekstów po ody, sonety i tragedie. Ich werset wyrywa się z religijnych ograniczeń, 

prezentując charakterystyczny bujny styl nasycony intensywnym romantycznym zapałem, a większość 

ich materiału pochodzi z modeli greckich, łacińskich i włoskich. Połowa XV wieku, która wyznaczyła taki 

punkt zwrotny dla Francji wraz z zakończeniem stuletnich działań wojennych, była także świadkiem 

narodzin wydarzenia, które miało zmienić zarówno kraj, jak i kontynent. Wprowadzenie druku 

ruchomymi czcionkami, udoskonalonego przez Johannesa Gutenberga (ok. 1400–68) z Moguncji w 

Niemczech, w latach około 1450 r. przyspieszyło tempo zmian - bez druku humanizm nie 

rozprzestrzeniłby się tak szybko, ponieważ przyspieszył produkcję książek, broszur i traktatów. Prasa 

pojawiła się w Paryżu już w 1470 r., A wkrótce potem w ośrodkach regionalnych. Ponieważ książki stały 

się dostępne w dużych ilościach, można je było sprzedawać za rozsądną cenę, a czytelnictwo szybko 

rosło, nawet gdy wskaźniki czytania i pisania zmieniały się - wysokie wśród duchowieństwa, szlachty i 

klas zawodowych oraz potwornie niskie dla chłopów i robotników miejskich - i pomimo fakt, że wielu, 

którzy potrafili czytać, znało tylko języki narodowe w czasach, gdy łacina pozostawała dominującym 

językiem dyskursu intelektualnego. A temat, który od dawna dominował w dyskursie naukowym - 

religia - pozostał tematem większości drukowanych prac. Biblia od początku była najpopularniejszą 

książką. W XIV wieku zwolennik reform religijnych, Anglik Jan Wiklif (ok. 1324–1384), twierdził, że 

autorytet Boży ma tylko Biblia, a nie papież i jego zgromadzenie duchownych. 

Jego argument był typem krytyki wskazań i niezadowolenia z praktyk Kościoła rzymskokatolickiego, 

które warzono od ponad wieku. Kościół, który ostentacyjnie urósł zamożny, prowadzony przez papieży, 

z których wielu, zdaniem obserwatorów, bardziej interesowało się realizacją swoich doczesnych 



ambicji, niż troską o duchowe potrzeby ich trzody, zaburzył wrażliwość niektórych. Nadużycia takie jak 

symonia (kupowanie i sprzedawanie urzędów kościelnych), odpusty (odpuszczenie kary wiecznej 

poprzez zapłatę sumy pieniężnej), chciwość korzyści materialnych oraz łamanie ślubów celibatu 

kapłańskiego były postrzegane jako skandaliczne lub niesprawiedliwe. Kiedy zbuntowany niemiecki 

mnich Marcin Luter (1483–1546) rozpoczął otwarty bunt przeciwko katolicyzmowi w październiku 

1517 r., Wyzwolone fale uderzeniowe wysłały potężne prądy, napędzane masową dostępnością 

drukowanego słowa, wirujące w całej Europie. 

Wojny religijne, 1562–1598 

Luteranizm zdobył we Francji wielu konwertytów w latach dwudziestych i trzydziestych XVI wieku, ale 

wkrótce został wyparty jako dominująca sekta protestancka przez doktryny reformatora urodzonego 

we Francji. Urodzony w Noyon, w Pikardii, Jan Kalwin (Jean Cauvin; 1509–15064) intensywnie kształcił 

się na studiach prawniczych i filologicznych i został protestantem prawdopodobnie w 1533 r. Dlatego, 

że został uznany przez Kościół rzymskokatolicki za heretyka, osiadł w Szwajcarii. gdzie protestanci w 

różnych miejscach zdobyli dominującą pozycję. Tam w 1536 roku opublikował The Institutes of the 

Christian Religion, które miały stać się protestanckim klasykiem. Bóg Kalwina był niesamowitą, odległą 

postacią ojcowską, która od wieczności postanowiła wybrać niektóre wybrane dusze do zbawienia, a 

inne do wiecznego potępienia. Wierząc, że tworzą ulubioną przez Boga grupę, za którą umarł Chrystus, 

naśladowcy Kalwina starali się utwierdzić swoją przynależność do świętych, prowadząc trzeźwe życie 

chrześcijańskie, ciężko pracując i powstrzymując się od błahych i zmysłowych przyjemności. Z całą 

surowością zarówno prawnika, jak i teologa, jakim był, Kalwin założył w Genewie kościół, który w dniu 

jego śmierci stał się główną siedzibą szerzenia wiary. W 1541 roku Kalwin przetłumaczył swoje Instytuty 

na język francuski. Imponująca doktryna, zdolna zarówno przekonać uczonych, jak i poruszyć zwykłych 

ludzi, wiara przyciągała wyznawców z szerokich kręgów. Wstręt do kościoła katolickiego, który stał się 

skorumpowany i pełen skandali, był powszechny. Władza przyznana królowi w konkordacie z 1516 r. 

Dała monarchie wspaniały instrument patronatu, ale mianowanie dworzan, podopiecznych, 

wpływowej szlachty, przyjaciół królewskich kochanek, a nawet cudzoziemców na biskupów i opatów, 

stawia osoby teologicznie ignoranckie i obojętne. do urzędów. Wracając do dogmatów Kalwina, uczeni 

księża, profesorowie, prawnicy, kupcy i rosnąca liczba pomniejszych szlachty nawróciła się na wiarę, 

której wyznawcy stali się znani jako hugenoci, słowo o niepewnym pochodzeniu, które zostało po raz 

pierwszy zastosowane w 1562 roku. Hugenoci początkowo cieszyli się oficjalnym odpustem , ale brak 

troski stopniowo ustąpił miejsca nieufności, a ostatecznie w latach pięćdziesiątych XVI wieku 

prześladowaniom. Zgrupowani w ściśle powiązane kongregacje, na czele których stali pastorzy, starsi i 

diakoni, którzy tworzyli konsystorz i byli dobrze zorganizowani w lokalnych kongregacjach oraz na 

synodach prowincjonalnych i narodowych, hugenoci stanowili realne zagrożenie dla władz centralnych 

w czasach, gdy religijna i polityczna jednolitość uznano za niezbędne dla bezpieczeństwa państwa. W 

edykcie z Chateaubriand (27 czerwca 1551 r.)sądy cywilne i kościelne zostały upoważnione do 

znajdowania i karania protestantów, którzy byli narażeni na utratę mienia, w tym do przyznania nawet 

jednej trzeciej z nich jako nagrody dla donosicieli. Wprowadzono ograniczenia w sprzedaży, imporcie 

lub drukowaniu niezatwierdzonych książek. Języki ministrów hugenotów mogą zostać odcięte, aby 

zapobiec ich herezjom mówienia, lub mogą spotkać się ze śmiercią przez spalenie na stosie. W 

atmosferze strachu, tajemnicy i zastraszenia hugenoci zwołali swój pierwszy synod narodowy w Paryżu 

w 1559 r. W czerwcu tego roku Francja straciła pewną rękę swojego energicznego króla, gdy Henryk II, 

który obok wojny lubił nic więcej niż rozgrywane turnieje, zginął ofiarą groteskowego wypadku po tym, 

jak jego oko zostało przekłute na zawodach rycerskich. Jego najstarszy syn, Franciszek II (1559–1560), 

chorowity 15-letni chłopiec, objął tron, ale to żona Henryka, Katarzyna, jako regentka przejęła stery. 

Urodzona we Florencji w zamożnej i wpływowej rodzinie Medici, Catherine okazała się posłuszną i 

posłuszną żoną - urodziła dziewięcioro dzieci i tolerowała kochanki swojego męża. Pozostawiona sama 



po jego śmierci, okazała się przebiegłym i bezwzględnym agentem państwa, pierwszorzędnym 

intrygantem i manipulatorem. Wątpliwe jest, czy pod jej nieobecność jej synowie mogli pozostać na 

tronach. Kiedy Franciszek zmarł w następnym roku, jego młodszy brat, w wieku 10 lat, został jego 

następcą. Karol IX (1560–1574), podobnie jak jego brat, również nie rządził; raczej rządziła jego matka. 

Catherine de ’Medici stanęła przed trudnym wyzwaniem. Francja zbankrutowana przez zagraniczne 

wojny i wciąż budująca podstawy rządu narodowego, była teraz w pełni podzielona religijnie. Na 

początku lat sześćdziesiątych XVI wieku istniało 2000 zborów hugenotów. Chociaż zawsze byli 

mniejszością, nadrabiali mniejszą liczbę posiadaniem energii, inteligencji i duchowego zapału, których 

używali do wykucia potężnej siły politycznej. A wśród swoich zwolenników liczyli wielu szlachciców, 

którzy uzbrojeni i gotowi do walki z urazą wobec królewskiej władzy, która pozbawiła ich przywilejów, 

gotowali się do walki. Nienawiść religijna potęgowała rywalizacja rodzinna i pretensje dynastyczne. 

Trzy wielkie rodziny arystokratyczne, z których każda kontrolowała znaczne terytorium, walczyły o 

prymat. Rozległy klan Guise, pochodzący z Lotaryngii, niezwykle bogaty i mocno zakorzeniony na 

wysokich stanowiskach w kościele i państwie, rywalizował zarówno z rodziną Montmorency, jej 

członkami związanymi z Koroną poprzez wybitną służbę publiczną, jak i Burbonami, tytularnie 

kierowanymi przez Antoniego (Antoine). , król Nawarry (1555–1562), ale faktycznie prowadzony przez 

jego młodszego brata, Ludwika I, księcia de Condé (1530–69). Burbonowie mogli domagać się 

królewskiej krwi, dając im najbardziej autentyczne roszczenia do królestwa, co wraz z motywami 

religijnymi napędzało głównych graczy. Słabość synów Katarzyny sprawiła, że sama Korona Francji, a 

przynajmniej kontrola nad jej właścicielką, wydawała się w zasięgu ręki. Jednocześnie różnice religijne 

w rodzinach skomplikowały warunki. Głowa jego rodziny, Anne de Montmorency (1493–1567), 

konstabl Francji, pozostała gorliwym katolikiem, ale jego trzej siostrzeńcy, w tym Gaspard de Coligny 

(1519–72), admirał Francji, zostali szczerymi protestanckimi nawróconymi. Te gulasz rywalizacji 

wewnątrz- i międzyrodzinnej gwarantowała, że dwór Katarzyny stał się wężową jamą intryg, ale 

mniejsze rodziny, a nawet mieszkańcy miast i regionów w całym kraju, zostali rozdarci w podobny 

sposób. Po wstąpieniu Karola IX na tron hugenoci wyszli na jaw. Kalwińscy kaznodzieje, chronieni przez 

uzbrojonych ochroniarzy, wypędzali katolickich księży i nauczali własnych wierzeń, tym razem po 

francusku zamiast tradycyjnej łaciny. Poparli ich młodsi Montmorency i Burbonowie. To, co stało się 

tlącym się krzesiwem, eksplodowało w marcu 1562 roku. Rozwścieczeni masakrą protestantów 

dokonaną przez siły księcia Guise w Vassy w Normandii i ośmieleni pojednawczą polityką Katarzyny, 

hugenoci odpowiedzieli generalnym wezwaniem do broni. Oddzielone rozejmami, seria 

sporadycznych, sporadycznie zakrojonych na dużą skalę, ale zawsze brutalnych starć - dziewięć we 

zrujnowanej Francji przez następne trzy dekady. Przez kilka lat Catherine wahała się między stronami. 

Oferowała hugenotom pewien stopień tolerancji - nie na tyle, by ich zadowolić, ale za bardzo, by 

zadowolić katolików. Utrzymywała dynastyczne układy małżeńskie ze swoim królewskim potomstwem, 

w tym z protestanckimi rodami rządzącymi, a nawet przez pewien czas rozważała wojnę z Hiszpanią, 

aby zakończyć wewnętrzną niezgodę, wykorzystując zagranicznego wroga do zjednoczenia kraju. 

Podczas przeciągającej się walki katolicy pozostawali silni. I byli zjednoczeni; Już w 1561 r. klany Guise 

i Montmorency połączyły siły, aby utworzyć Ligę Katolicką. Jej głównym celem, jakim jest utrwalenie 

monarchii, była Catherine, która podchodziła do jednej partii, gdy była zagrożona przez drugą. Aby 

upiększyć wizerunek królestwa, starała się utrzymać lśniący dwór, rozpoczynając budowę pałacu 

Tuileries w 1564 roku, protekcjonalnie dla artystów i pisarzy oraz tworząc osobistą bibliotekę znaną z 

rzadkich rękopisów. Jej wysiłki w zakresie sprawowania władzy zyskały poparcie małej, ale elokwentnej 

grupy polityków, katolickich umiarkowanych, którzy broniąc rozumu i tolerancji, woleli pokój od 

prawości religijnej. Wpływ polityków był krótkotrwały. W 1572 roku Catherine nagle porzuciła 

postępowanie pojednawcze i przeszła na nową politykę: morderstwo. W 1572 r. Hugenoci, na czele 

których stał admirał de Coligny, nie ustępując po stronie, otwarcie wezwali do wojny z Hiszpanią, 

potęgą, która otoczyła Francję z niemal wszystkich stron, a następnie została zamknięta w walce z coraz 



skuteczniejszymi buntownikami na terytoriach rządził w Holandii. Bez konsultacji z matką młody król 

Karol poparł Coligny'ego, Zaalarmowana wpływem Coligny na jej syna i kontrolą, jaką sprawował nad 

młodym synem księcia Nawarry, Henrykiem (1553-1610), ulubieńcem partii hugenotów, Catherine 

postanowiła sabotować ambicje Coligny. Aby zrealizować swoje plany, wybrała okazję ślubu swojej 

córki Małgorzaty (1553–1615) z Henrykiem Nawarry, wydarzeniem ustawionym na sierpień 1572 r., 

Które przyciągnęło admirała i wielu spośród szlachty hugenotów do Paryża, aby uczcić zaślubiny 

jednego z nich, który został królem Nawarry zaledwie dwa miesiące przed nieoczekiwaną śmiercią 

swojej matki, Joanny (1528–1572). Jeanne, protestantka, która sprzeciwiła się meczowi, zmarła w 

podejrzanych okolicznościach, niektórzy przypuszczają, że przyczyną była para zatrutych rękawiczek 

wysłana jako prezent ślubny przez Catherine. Małżeństwo miało miejsce 18 sierpnia, ale ofiara 

Catherine uciekła, gdy 22 sierpnia agent księcia Guise próbował zabić Coligny'ego i mu się nie udało. 

W obliczu ujawnienia Catherine postanowiła ukryć swoją winę, wykorzystując masową rzeź jako 

substytut pojedynczego zabójstwa. Wygrała ze swoim synem o słabej woli i wczesnym rankiem 24 

sierpnia zaczęło się zabijanie. Podczas niesławnej masakry w dniu św. Bartłomieja w samym Paryżu 

zginęło być może nawet 4000 - mężczyzn, kobiet i dzieci ściętych w domach i na ulicach - a wielu innych 

zostało wysłanych kilka dni później, gdy prowincje poszły za przykładem stolicy. Coligny był wśród ofiar, 

a Henryk z Nawarry był jednym z nielicznych przywódców hugenotów, którym udało się uciec. Masakra 

niczego nie rozwiązała a wszystko pogorszyła. Wojna trwała aż do panowania Henryka III (1574–1589), 

stając się coraz bardziej zaciekła, podczas gdy król, choć bardziej inteligentny niż jego brat, okazał się 

nie mniej niekompetentny. Rozrzutny, który unikał polowań i energicznych zajęć na świeżym powietrzu 

charakterystycznych dla panujących monarchów Valois na rzecz szermierki i sztuk pięknych, Henryk 

poszukiwał ekstrawaganckich przyjemności dworskich w towarzystwie swoich młodych męskich 

ulubieńców (mignonów) pomiędzy napadami pobożnej pokuty, podczas gdy jego kraj trwał dalej w 

autodestrukcji. W 1588 roku obecny książę Guise przejął kontrolę nad Paryżem wbrew królowi. 

Wydawało się, że Liga Katolicka triumfowała. Pragnąc zemsty i wbrew woli swej starzejącej się, chorej 

matki, Henryk kazał zamordować księcia w grudniu 1588 r. Wraz ze swoim potężnym bratem, 

Ludwikiem II, kardynałem Lotaryngii (1555–88). Ponownie, królewskie uciekanie się do zabijania nic 

nie dało - zwycięstwo okazało się krótkie. 5 stycznia 1589 roku Katarzyna zmarła, a w sierpniu sam król 

Henryk został zamordowany. 1 sierpnia fanatyczny dominikanin Jacques Clément (1567–1589), niosący 

fałszywe dokumenty, został dopuszczony do króla, który przebywał w armii w Saint-Cloud. 

Oświadczając, że ma do przekazania tajną wiadomość, pochylił się nisko, by szeptać monarchę do ucha, 

jednocześnie wbijając nóż w jego brzuch. Clément został zabity na miejscu. Henryk zmarł następnego 

ranka, ale nie wcześniej niż uznając Henryka Nawarry za prawowitego następcę, pod warunkiem, że 

spełni jeden bardzo ważny wymóg. Tron mógł być jego tylko pod warunkiem przejścia na katolicyzm. 

Urodzony jako katolik, ale w młodości nauczał zasad kalwinizmu przez matkę, Nawarra przechodził 

między dwoma wyznaniami, kiedy okazało się to wskazane. Inni pretendenci mogliby wskazywać na 

ich niezachwiane przywiązanie do starej wiary, a zmiana teraz potwierdziłaby sceptyków w ich 

przekonaniu, że rządzi nim tylko oportunizm. Ambitny do objęia tronu - podobno powiedział: „Paryż 

jest wart mszy” - Henry posiadał wystarczającą rozwagę - i cierpliwość – aby czekać na konwersję do 

lipca 1593 roku. Czyniąc to, ugiął się przed rzeczywistością, że katolicyzm pozostał wiarą większości 

kraju. Przede wszystkim Paryż był gorliwie katolicki i znajdował się w rękach żołnierzy Ligi Katolickiej. 

W lutym 1594 został koronowany na króla w katedrze w Chartres, a w 1595 papież Klemens VIII (r. 

1592-1605) udzielił królowi rozgrzeszenia. Liga Katolicka rozwiązała się, a wraz z nią cały poważny opór. 

Henryk okazał się władcą równie realistycznym, jak przywódca frakcji. Pragnąc przywrócić jedność, 

traktował byłych wrogów z łaskawością, polityką, którą popierała większość jego hugenotów. Zgoda 

była ogólna, że przelano wystarczającą ilość krwi. Chociaż protestanci, którzy oficjalnie, w 

przeważającej mierze obawiali się o swoją przyszłość w kraju, a wśród niektórych zagorzałych 

fanatyków - nietolerancyjnie katolicy byli witani mniej niż entuzjastycznie, edykt Henryka o tolerancji 



pojawił się jako rozsądny kompromis. Wydany 13 kwietnia 1598 r. Edykt nantejski, zakazujący 

hugenotom z Paryża i biskupów, nadał im prawo do kultu w domach szlachty protestanckiej oraz w 

wyznaczonych miastach. Ponieważ stanowili mniejszość, skurczyli się do jednej dziesiątej populacji i 

rozproszyli się po całym kraju, potrzebując jakiejś ochrony, mieli zagwarantowane własne 

ufortyfikowane miasta - może 100 lub więcej - i przyznano im prawo do sprawowania urzędów, do 

uczęszczają na uniwersytet i mają dostęp do własnych sądów, w których pracują zarówno hugenoci, 

jak i katolicy, aby chronić ich interesy. Katolicy narzekali na edykt, ale po okresie protestów, zwłaszcza 

parlamentarnych, także się zgodzili. Świadectwem bezstronności środka było to, że obie strony nie 

lubiły dekretu, ale obie go przyjęły. W związku z tym w czasach, gdy religijna samośmiertelność czyniła 

kompromis cechą rzadko spotykaną, stanowi ona hołd dla rozsądnego osądu i umiejętności męża stanu 

króla, który mógł teraz kontynuować dzieło odbudowy swojego kraju. 



MONARCHIA STAŁA SIĘ MAJESTATEM (1598–1789) 

W 1598 roku Francja padła na twarz, spustoszona i zdemoralizowana po 30 latach religijnej wojny 

domowej. Dziesięć lat później kraj został przekształcony, skutecznie zarządzany i prosperował pod 

rządami Henryka IV, władcy o zdrowym rozsądku i rozsądnym rządzeniu. Jego zabójstwo w 1610 r. 

Sprawiło, że kraj nagle stracił przywódcę, a lukę na pół wieku wypełniało dwóch wielkich mężów stanu 

- Richelieu i Mazarin - którzy starali się zabezpieczyć monarchię przed jej wewnętrznymi i zewnętrznymi 

rywalami. Ale bez względu na to, jak bardzo starali się zapewnić sobie królewską kontrolę, nie mogli 

powstrzymać powstań chłopskich, podziałów politycznych, problemów religijnych i wojny domowej 

przed zniszczeniem Francji. 

Stabilność została przywrócona w połowie wieku, zapewniając podstawę, z której Ludwik XIV stworzył 

monarchiczny reżim o niezrównanej świetności w ostatniej ćwierci XVII wieku. Panowanie wielkiego 

„króla Słońce” jest synonimem blasku i chwały. Chociaż złote blaski dotknęły nielicznych poza jego 

dworem, gdzie skupiały się bogactwa i władza, Ludwik zbudował państwo wystarczająco silne, aby 

Francja stała się dominującym krajem w Europie, książętami na całym kontynencie, czy podążając za 

nim, czy walcząc z nim, uznając jego prymat. Ludwik pozostawił po sobie dziedzictwo kulturowej 

doskonałości i architektonicznej świetności, ale niewiele przetrwało z jego panującego stylu. Dwaj jego 

następcy, którzy podążali za nim - Ludwik XV i Ludwik XVI - odziedziczyli królestwo, które 

charakteryzowało się odradzającą się szlachtą, archaicznym systemem podatkowym, wciąż częściowo 

feudalną strukturą społeczną i gospodarką, która, choć tętniła życiem przez większą część XVIII wieku, 

pozostawiło miliony chłopów w niepewnej egzystencji. To, co pozostawił w spadku Ludwik XIV i co jego 

następcy mieli skłonność do powtarzania - skłonność do ciągłej wojny - pomogło jeszcze bardziej 

zubożyć polityczne, finansowe, a nawet - wraz z utratą północnoamerykańskiego imperium Francji - 

terytorialną stolicę monarchii. Reżim stracił szacunek dużej części elity intelektualnej, która jako 

pisarze i czytelnicy idei oświeceniowych zapewniła upowszechnienie się pojęć rozumu, tolerancji i 

wolności wśród klas myślących. Pod koniec lat osiemdziesiątych XVIII wieku wielu ministrów 

bezskutecznie próbowało wymyślić skuteczny plan rozwiązania coraz większych niedoborów 

dochodów reżimu. W końcu zmuszony do zwołania Estates General, organu, który nie spotkał się od 

175 lat, król Ludwik XVI miał nadzieję, że jego członkowie będą w stanie opracować praktyczne 

rozwiązanie. Wezwani do naprawienia schorowanej monarchii, przedstawiciele rozpoczęli zamiast 

tego serię wydarzeń, zapierających dech w szybkości i zakresie, w skali i stopniu przekraczającym 

wszelkie dotychczas widziane. 

Wiek Henryka IV, 1598–1610 

W tym samym roku, w którym Henryk IV wydał edykt tolerancyjny (1598), zakończył udaną, trzyletnią 

wojnę przeciwko największej potędze epoki. Z pomocą Anglików i Holendrów wyeliminował 

hiszpańskie zagrożenie dla swojego królestwa. Pokój Vervins gwarantował Francji posiadanie Bretanii, 

Calais i pasów północnego terytorium, które okupowała Hiszpania. To było Cateau-Cambrésis w 

odwrotnej kolejności, tym razem oznaczające nie porażkę Francji, ale raczej Hiszpanię i koniec jej 

francuskich przygód. Kompulsywny kobieciarz i imponująco przystojny mężczyzna, który potrafił 

oczarować każdego, od dumnej szlachty po biednych chłopów, Henryk, pierwszy z francuskich królów 

Burbonów, był przede wszystkim wytrawnym politykiem i mężem stanu. Wiedział, czego potrzebuje 

jego kraj. Rozstrzygnięcie religijnej niezgody i zwycięstwo nad Hiszpanią pozwoliły mu skoncentrować 

się na odbudowie kraju. Francja popadła w ruinę po ponad 30 latach rzezi, królewskiej obojętności i 

niekompetencji administracyjnej. Splądrowane miasta, zepsute mosty i drogi oraz nędzna gospodarka 

były dziedzictwem konfliktów, nienawiści i zaniedbań. Statek państwowy był pozbawiony steru. 

Powstania chłopskie miały charakter endemiczny, a sejmiki aktywnie przeciwstawiały się Koronie. 

Pracując gorączkowo na rzecz l'utilité publicq (dobra publicznego), Henryk nie polegał tylko na sobie - 



nie zwołał generalnego stanu - i poprzez siebie, swoich ministrów i emisariuszy, aby ustanowić 

skuteczny rząd, który mógłby kraj z powrotem do pracy. Zdolny do wzbudzenia silnej lojalności, miał 

szczęście znaleźć oddanych i inteligentnych urzędników państwowych, z których niektórzy, co dość 

istotne, byli hugenotami. Maximilien de Béthune, książę Sully (1560–1641), żołnierz i mąż stanu, został 

w 1598 r. nadzorcą finansów i przeprowadził imponujący program reform fiskalnych. Potrafił nie tylko 

zbierać podatki, ale także zapewniać, że pieniądze trafiają do królewskich skarbców - a nie w ręce 

chciwych drobnych urzędników - Sully był również entuzjastycznym zwolennikiem rolnictwa. Państwo 

sponsorowało wysiłki mające na celu zachęcenie rolników poprzez karczowanie ziemi, osuszanie 

bagien i zabezpieczanie majątku przed chwytaniem wierzycieli. Odbudowano drogi, drogi wodne i 

mosty. Sully był umiejętnie wspomagany przez swojego współpracownika, Barthélemy de Laffemas 

(1545 – ok. 1612), uszlachetniony protestant i ekonomista, wyszkolony w merkantylistycznych 

doktrynach epoki, które opowiadały się za energiczną rywalizacją handlową między państwami w 

dążeniu do narodowej samowystarczalności gospodarczej. W związku z tym pracował nad 

zabezpieczeniem nadwyżki eksportu nad importem, zachęcał do krajowego przemysłu luksusowego, 

który sprawiłby, że import artykułów takich jak jedwab stałby się niepotrzebny, oraz sponsorował 

francuską ekspansję w Ameryce Północnej. W 1608 r. miasto Quebec zostało założone przez Samuela 

de Champlaina (ok. 1567–1635), nieustraszonego nawigatora, żołnierza, odkrywcę i dyplomatę, który 

został w ogóle gubernatorem, który postawił raczkującą kolonię Nowej Francji na nogi. Wysiłki Henryka 

zostały uwieńczone szybkim i niezwykłym sukcesem. Dług publiczny zamienił się w nadwyżkę, a Francja 

stała się po raz pierwszy potęgą gospodarczą najwyższej klasy. Po dziesięcioleciach stagnacji populacja 

rosła, a dobrobyt był powszechny. Ale postęp za Henryka dobiegł przedwczesnego końca. 

Przygotowując się do wojny, wraz z niemieckimi protestantami, przeciwko katolickiej Hiszpanii i Austrii, 

król został zadźgany na śmierć 14 maja 1610 r. W Paryżu przez François Ravaillac (1578–1610), niegdyś 

wychowawcę i pobożnego paranoika, który twierdził, że słyszy głosy i był przekonany, że Henryk 

zamierza wypowiedzieć wojnę papieżowi. Chociaż Ravaillac był brutalnie torturowany, zanim został 

rozciągnięty i poćwiartowany - kara za królobójców - zemsta przyniosła niewielką pociechę krajowi 

pozostawionemu zdezorientowanemu i pozbawionemu, prowadzonemu przez chłopca, który nie miał 

jeszcze dziewięciu lat. 

Ludwik XIII: Zasady Richelieu, 1610–1643 

Ponieważ Ludwik był tylko dzieckiem, parlament Paryża ogłosił jego matkę, Marie de ’Medici (1573–

1642), regentką, i przez następne cztery lata rządziła z oszałamiającą nieudolnością. Zmuszając 

cenionego Sully'ego do złożenia rezygnacji na początku 1611 r., przeszła od ufania zdolnym ministrom 

Henryka do otaczania się dworskimi faworytami, z których najbardziej rzucającymi się w oczy były 

Léonora Galigaï (ok. 1568–1617), jej dama dworu, i mąż Galigaï, Concino Concini (1575–1617). Obaj 

pochodzili z Florencji we Włoszech i obaj byli ambitnymi i ostentacyjnymi, choć inteligentnymi 

poszukiwaczami przygód, którzy nie myśleli o lekceważeniu nawet dorastającego króla. Kłopoty szybko 

powróciły. Bez wielkiego Henryka, który by ich powstrzymał, ambitni książęta ożywili swoje kłótnie. 

Zawsze zazdrośni o utrzymanie niezależności od papieża, duchowieństwo galijskie rozgniewało 

pogłoski, że morderca Henryka był opłacany przez jezuitów - zakon, który został założony w połowie 

XVI wieku przez Ignacego Loyola (1491–1556) , hiszpański ksiądz i były rycerz z baskijskiej rodziny 

szlacheckiej, aby poprzeć sprawę papiestwa w walce o odparcie protestantyzmu. Hugenoci 

przygotowywali się, by oprzeć się oczekiwanym represjom. W 1614 roku Marie zwołała Stany 

Generalne. Przez sześć miesięcy kłócili się, a potem rozpadł, nie osiągając nic poza aktualizacją swojej 

reputacji niekompetencji. Mając dość uciążliwych powierników dworu, 16-letni Ludwik nakłonił część 

swojej świty do zamordowania Conciniego w 1617 r. Królowa matka wyjechała na wygnanie, podczas 

gdy Ludwik oficjalnie ogłosił, że jest pełnoletni. Młody król, choć bystry i pracowity, był kapryśny i 

złośliwy oraz ciągle potrzebował rady, co po raz pierwszy zademonstrował, wyruszając na rządy w 



zmowie z jednym ze swoich towarzyszy polowań, Karolem, księciem de Luynes (1578-1621) ), 

zwolennik wściekłej polityki katolickiej. Śmierć Luynesa w 1621 roku dała królowej matce szansę na 

odnowienie jej wpływów. Już w 1619 roku zawarła pokój ze swoim synem z pomocą niezwykle 

zręcznego negocjatora o imieniu Richelieu. Jako główny minister Ludwika Richelieu faktycznie rządził 

Francją. Armand Jean du Plessis, kardynał Richelieu (1585–1642), jest postacią intrygującą. Studium 

kontrastów, połączył w swojej osobie determinację, by polepszyć zarówno swój własny dobrobyt, jak i 

dobrobyt państwa. Duchowny, którego prawdziwym powołaniem była polityka, samą swoją 

obecnością podziwiał innych. Jego nadrzędna ambicja zmusiła go do poszukiwania władzy, podczas gdy 

sprytny intelekt i niezłomna wola dały mu środki do tego. Urodzony w Paryżu w rodzinie starożytnego 

szlacheckiego rodu, Richelieu był biskupem w 1607 r. W 1622 r. otrzymał kapelusz kardynalski w 

uznaniu jego roli w pojednaniu królewskiego syna i matki. Walcząc z zazdrosnymi dworzanami, do 1624 

r. mocno trzymał wodze władzy. I pomimo intryg przeciwko swemu stanowisku i życiu, zachowa ich aż 

do śmierci w 1642 r. Droga Richelieu do władzy uczyniła go charakterystycznym produktem i, w 

polityce, którą będzie prowadził, wybitny promotor państwa wczesnonowożytnego. Skierował całą 

swoją energię na jeden cel-raison d'état (racja stanu), mianowicie zabezpieczenie monarchii przed jej 

rywalami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Hugenoci jako pierwsi przetestowali odwagę 

kardynała. Protestancka szlachta w 1625 r. zorganizowała powstanie, które powtórzyli w 1627 r. W 

buncie skupionym w zachodnim porcie La Rochelle. Richelieu przejął osobiste kierownictwo nad 

wysłaną przeciwko nim ekspedycją. Po rocznym oblężeniu, w którym hugenoci byli zachęcani i 

wprowadzani w błąd przez sporadyczną pomoc ze strony Anglii, pod koniec października 1628 r. rząd 

zapewnił kapitulację już głodujących mieszkańców. Inne twierdze hugenotów skapitulowały wkrótce 

potem. Na mocy pokoju w Alais w czerwcu 1629 r. protestanci zachowali prawo do praktykowania 

swojej religii, ale stracili specjalne miasta, porty i fortece oraz przywileje prawne. Swoją 

charakterystyczną mieszanką bezwzględności i łagodności - z tym pierwszym zawsze na ascendencie - 

Richelieu złamał polityczną i militarną potęgę hugenotów i uczynił ich potulnymi. Postanowił zrobić to 

samo ze szlachtą. Nadal było zbyt wielu członków tej uprzywilejowanej kasty, którzy swoimi rozległymi 

posiadłościami, małymi prywatnymi armiami i nieustanną intrygą stanęli na drodze króla do absolutnej 

władzy. Chociaż nie wzbraniał się przed egzekucją zbuntowanych szlachciców i zrównywaniem ich 

zamków z ziemią, przebiegły kardynał dążył przede wszystkim do tego, aby raz na zawsze przekształcić 

szlachtę w ozdobne dworskie dodatki i oddanych sług państwowych. Znalazł środki, aby to zrobić, 

zwiększając władzę administracyjną rządu centralnego. Prowincjonalni intendenci (komisarze) zostali 

powołani do nadzorowania polityki królewskiej i egzekwowania nakazów królewskich. 

Miały pierwszeństwo w konfliktach zarówno z lokalnymi arystokratami, którzy dotychczas sprawowali 

tak wielką niekontrolowaną władzę, jak  i z parlamentami prowincjonalnymi, dla których ich dawna 

władza jako sądów ostatniej instancji i dostawców fiskalnych była znacznie ograniczona. Richelieu 

nałożył podatek na majątek duchowieństwa, co doprowadziło go do konfliktu z papiestwem, a 

jednocześnie pobrano inne egzekucje finansowe, w których zachęcał do tworzenia marynarki 

wojennej, ulepszania komunikacji, budowy kanałów, nadzorowania lukratywnego przemysłu 

jedwabnego i uruchomił zagraniczne firmy handlowe i kolonialne. Nieoczekiwanie nowe podatki w 

latach 1620-1640 wywołały bunty. W 1630 roku w Dijon wybuchły zamieszki; w 1631 r. w Paryżu;   1632 

roku w Lyonie. Sporadyczne, ale niezwykle gwałtowne wybuchy miały miejsce również na wsi, gdzie 

oszustwa okazały się szczególnie uciążliwe dla chłopstwa, a znaczna część dawnego ciężaru seigneurii 

została teraz zastąpiona egzekucjami fiskalnymi. Podatki były potrzebne przede wszystkim do 

finansowania ambitnej polityki zagranicznej mającej na celu rozwój Francji w Europie. Dom 

Habsburgów był największą potęgą; w konsekwencji to przeciwko Habsburgom, którzy rządzili w 

Hiszpanii, Austrii, południowej Holandii (dzisiejsza Belgia) i częściach Włoch, Richelieu kierował swoimi 

najbardziej wytrwałymi wysiłkami. Szansę dała wojna trzydziestoletnia (1618–1648). W tym 



ogromnym, skomplikowanym, po części religijnym, po części politycznym konflikcie, który rozerwał 

Niemcy, Richelieu nie skrupulatnie sprzymierzył się z protestancką Szwecją, wówczas jedną z 

czołowych potęg w północnej Europie, jeśli w ten sposób mógłby odebrać Hiszpanii hegemonię Europy, 

moc, która tak dominowała na mapie kontynentalnej i międzynarodowej przez półtora wieku. W 1635 

r., Kiedy zagroził zabieg pokojowy aby pokrzyżować plany, aktywnie interweniował w konflikcie, który 

toczył się jeszcze, gdy zmarł w 1642 roku. 

Panowanie Ludwika XIV : Reguła kardynała Mazarina, 1643–1661 

Zaledwie pięć miesięcy później Ludwik XIII podążył za swoim głównym ministrem i mistrzem, umierając 

w Paryżu. Wzorzec, zgodnie z którym objął tron, został powtórzony w jego synu. Podobnie jak Ludwik 

XIII przed nim, Ludwik XIV był dzieckiem - nie miał jeszcze pięciu lat. W konsekwencji jego panowanie 

rozpoczęło się również w okresie regencji. Podobnie jak jego ojciec, młody Ludwik również znalazł 

swoją owdowiałą matkę na czele, a ona i on również dalej rządzili z pomocą przebiegłego kardynała-

męża stanu. Jules, kardynał Mazarin (1602–1661), prowadził politykę bardzo podobną do polityki 

swojego poprzednika, ale obaj mężczyźni byli znacznie mniej podobni w charakterze. Podczas gdy 

Richelieu był bezwzględny, Mazarin był taktowny; tam, gdzie Richelieu chętnie sięgał po siłę, Mazarin 

bardziej polegał na dyplomacji. Zachował swoje wpływy bez oporu aż do śmierci w 1661 roku. Regentka 

Anna Austriacka (1601–1666) i chłopiec-król, dla którego Mazarin był również nauczycielem, uznali go 

za kochanego, ale nie za kraj. Podejrzany o bycie obcokrajowcem - Mazarin urodził się jako Giulio 

Mazarini we Włoszech i naturalizował się w 1639 roku - był nielubiany szczególnie dlatego, że jego 

lojalność wobec adoptowanego kraju miała pierwszeństwo, ale tylko nieznacznie, nad lojalnością 

wobec rodziny, do której był przywiązany. zawsze uważał, aby uwzględnić siebie, a którego przejawem 

była chciwość - zgromadził ogromną fortunę dla obu. Mazarin dążył, podobnie jak Richelieu, do 

podniesienia rangi monarchii zarówno w kraju, jak i za granicą. Po raz kolejny ambitne cele wymagały 

pieniędzy, aby je osiągnąć. Naśladując swojego poprzednika, Mazarin podnosił podatki do lat 

czterdziestych XVII wieku, pobierał je chciwymi spekulantami i uzasadniał je koniecznością utrzymania 

Francji w wojnie trzydziestoletniej. Chociaż Francja i Hiszpania nadal toczyły bitwę, pokój westfalski, 

który zakończył ogólne walki w październiku 1648 r., Pozostawił kraj triumfalnie. Rozluźniła władzę 

Habsburgów nad Europą, pozostawiając Austrię i Hiszpanię znacznie osłabioną, i wygrała dla Francji 

terytorialne zdobycze w trzech biskupstwach w Lotaryngii-Metz, Toul i Verdun. Nazwana wraz ze 

Szwecją jednym z gwarantów pokoju, Francja zyskała pretekst, by przez ponad sto lat wtrącać się 

świadomie do Niemiec podzielonych na szachownicę ministanów. 

Do czasu podpisania traktatów kończących wojnę, kardynał i sąd stanęli w obliczu buntu o 

potencjalnym wpływie na władzę. Od czasów panowania Ludwika XI feudalny porządek społeczny 

długo się wycofywał, a dążenie do ograniczenia pozostałych uprawnień szlachty i parlamentów 

osiągnęło szczyt za czasów Richelieu. Jego śmierć była szansą na cofnięcie jego dzieła. Latem 1648 r. 

Wiejskie powstania antytaksowe wywołały niepokój, który, gdy niezadowoleni arystokraci zjednoczyli 

się ze zbuntowanymi parlamentarzystami, wywołał pierwszą Frondę (ks. „Proca”, którą paryskie tłumy 

rozbijały okna zwolenników kardynała). Nazywany parlementaire Fronde, był prowadzony przez 

parlament paryski, który jako najstarszy z 12 parlamentów był zawsze najbardziej szczery. W lawinie 

żądań do królowej matki poprosił o odwołanie królewskich intendentów i prawo do przeniesienia 

proponowanych podatków. Do marca 1649 r. periodyki wygrały większość roszczeń, a Mazarin po cichu 

wymknął się z dworu na dobrowolne wygnanie. Ale na początku 1650 r. Druga Fronda - pryncypał 

Frondy - wskrzesiła powstanie. Korona dała wszelkie dowody, że nie miała zamiaru dotrzymywać 

obietnic, a wielcy szlachcice odmówili rezygnacji ze swoich pretensji. Siły królewskie zmierzyły się z 

oddziałami rebeliantów pod wodzą Ludwika II, księcia de Condé (1621–1686), do którego dołączył vice-

Turenne (1611–75), genialny generał i kardynał de Retz (1613–79), dworzanin i arcybiskup Paryża. 



Rebelianci zawarli sojusz z Hiszpanią, umożliwiając nawet hiszpańskim żołnierzom wkroczenie do kraju. 

Rodzina królewska została na krótko i niewygodnie zmuszona do opuszczenia Paryża lojalnego 

rebeliantom. Pośród zamieszania sprzecznych i egocentrycznych ambicji - Turenne i kardynał zmienili 

strony - Mazarin zebrał lojalistyczną koalicję i zebrał armię, by pokonać zarówno powstańców, jak i 

Hiszpanów. Do września 1653 roku wszelki opór został stłumiony, a zbuntowane miasta przywrócono 

pod kontrolę królewską. Koncesje wydane pod presją zostały unieważnione, a parlament paryski został 

zmuszony do uległości. Mazarin trzymał ręce mocno na sterownicy statku państwowego przez 

pozostałe lata, kończąc swoją karierę pokojem w Pirenejach (1659), który zakończył działania wojenne 

z Hiszpanią. Francja zdobyła prowincje Roussillon i Artois, a król Ludwik XIV - hiszpańską pannę młodą. 

Wkrótce miał też rządzić przyszły pan młody. Jako nastolatek podczas Frondes był świadkiem, milczący 

i oszołomiony, nielojalności szlachty, parlamentów i miasta Paryża. Jako dorosły mężczyzna nigdy nie 

zapomniałby o królewskim odwrocie, niezłomnie postanawiając nigdy nie dopuścić do powtórki. 

Scena społeczna 

9 marca 1661 Mazarin zmarł; 10 marca Ludwik XIV wezwał swoich ministrów i doradców i powiedział 

im, jeden po drugim, że będą mu towarzyszyć w jego radach, ale zrobią to tylko wtedy, gdy o nich 

poprosi. Posłuchał rad, ale tylko on będzie rządził. Ludwik był królem, dla którego rządzenie znaczyło 

wszystko. Chętny do opanowania szczegółów rządu, uwielbiał zarówno jego treść - od planowania 

wielkiej strategii po określanie punktów polityki - jak i jej styl – od wyznaczania trendów mody do 

uregulowania protokołu sądowego. Ludwik był niski, więc słynne szpilki i wysokie peruki, które nosił, 

były celowymi zewnętrznymi podpórkami, które wybrał, aby pokazać swoje stalowe, wewnętrzne 

poczucie dowodzenia i potrzebę kontroli. Kiedy się urodził, nazywał się Ludwik Dieudonné (dany przez 

Boga), z wdzięczności Wszechmocnemu za przyznanie następcy Ludwika XIII, którego zdolności 

prokreacyjne były szeroko wątpione. A człowiek, który został królem, świadomie dążyłby do tego, by 

stać się ziemskim ucieleśnieniem tego niebiańskiego żywiciela. Sama Boska opatrzność sprzyjała 

władzy absolutnej pod rządami królewskimi i stała się oficjalną doktryną, uzasadnieniem dla rządzenia 

najbardziej wytrwale przedstawionym przez Jacquesa-Béninge Bossueta (1627–1704), który jako 

biskup Meaux i wychowawca delfina (1661–1711) – Ludwika, jedynego żyjącego prawowityego synsa 

Ludwika XIV - oświadczył, że prawa króla przewyższają nawet prawa papieża. Postawy przeciwne takim 

pojęciom, wyrażane zwłaszcza przez François Fénelon (1651–1715), prałata, który zakwestionował 

teologiczne przykazania Bossueta i który oświadczył, że przeciwnie, królowie istnieją po to, by służyć 

swoim poddanym (Les aventures de Télémaque [Przygody Telemacha ], 1699), zostały surowo 

potępione. Kiedy Ludwik wziął słońce jako swoje narzędzie i energicznie odgrywał rolę roi soleil (króla 

słońca), z którego osoby emanowała cała moc, kult monarchii osiągnął apogeum. Król prawdopodobnie 

nigdy nie powiedział: L'état c’est moi (jestem stanem) - najsłynniejsze przypisywane mu słowa - ale 

dokładnie oddają jego pogląd na siebie. Jednak złote promienie, które lśniły od jego obecności, ogrzały 

niewielu jego poddanych. Ludwik rządził około 20 milionami mężczyzn i kobiet - największym krajem 

w Europie na zachód od Rosji - z których ponad 15 milionów stanowili chłopi, z których wielu żyło na 

skraju nędzy, a podczas złych żniw głodowych. 

Równiny i niskie wzgórza na północ od Loary były gęsto zaludnione, a chłopi koncentrowali się na 

produkcji zboża. Hodowla zwierząt uzupełniła uprawę zboża w Bretanii i zachodniej Normandii. Średnia 

długość życia wynosiła prawdopodobnie 25 lat. Znaczna część plonów chłopskich trafiała co roku do 

miejscowego pana jako składki feudalne, do lokalnego kościoła jako dziesięcinę, a do lokalnego 

urzędnika królewskiego jako podatki. W miastach ponad milion mieszkańców miast tworzyło biedną 

klasę robotniczą, świadomą jedynie swojej nędzy i niepewności ekonomicznej. Nieco ponad milion 

składało się z niższej klasy średniej (drobnomieszczaństwa), składającej się z samozatrudnionych 

rzemieślników i drobnych sklepikarzy. Reszta - około 2 miliony - to zamożni mieszczanie, szlachta i 



księża. Niewielu duchownych było biednych, wielu było bogatych i wszyscy cieszyli się wpływami 

duchowymi w swoich parafiach lub doczesnymi wśród polityków w Paryżu. Na końcu piramidy 

społecznej i ekonomicznej stali dworzanie, którzy ubrani w najlepsze szaty szli ostrożnie w kolejce, 

pragnąc szczodrych pochlebstw wobec króla, który nalegał, by widzieli ich na dworze, ale uważali, by 

trzymać się z daleka od monarchy. kto wierzył, że jego blask zależy od zachowania aury oddalenia. Na 

początku panowania dwór królewski był perypatetyczny, przemieszczając się od château do château, 

montując i demontując teatry, fajerwerki, polowania i kasyna hazardowe. Nigdy nie zapominając o 

buntowniczym paryżanach w młodości, Ludwik nie lubił Paryża, dlatego postanowił przekształcić prosty 

królewski domek myśliwski w Wersalu, 13 mil (22 km) od miasta, w miejsce pokazowe, które 

odzwierciedla jego własną wspaniałość. Panował styl architektoniczny barokowy, wyróżniający się 

monumentalnymi proporcjami, kolumnadami, kopułami i okazałymi, masywnymi klatkami 

schodowymi. Rozpoczęty pod kierunkiem architekta Salomona de Brosse (1571-1626), który połączył 

elementy tradycyjnego budownictwa francuskiego (cechy gotyckie i wyniosłe dachy) z włoskimi 

projektami prezentowanymi w jego Palais du Luxembourg (1615–20), barok został udoskonalony za 

François Mansarta (1598) - 1666). Osiągnął swój szczyt pod rządami Ludwika le Vau (1612–1670) i 

projektanta Charlesa Le Bruna (1619–90), którego zamek Vaux-le-Vicomte (1656–61) jest przykładem 

wspaniałości stylu obejmującego ogrody ukształtowane przez krajobraz architekt André Le Nôtre 

(1613–1700), tak umiejętnie wkomponowany w scenę, że stał się nieodzownym elementem 

kompozycji pałacowej. Ludwik zwerbował czołowych francuskich architektów, malarzy i rzeźbiarzy, w 

tym Le Nôtre, do budowy Wersalu, prawdopodobnie najsłynniejszego pałacu w Europie, do którego 

król przeniósł swój rząd w 1682 r., Gdy był jeszcze w budowie. Ludwik nalegał, aby szlachta 

uczestniczyła w nim na dworze, co było dla nich rujnująco kosztowną polityką, ale politycznie opłacalną 

dla niego, który, usuwając ich z lokalnej bazy władzy, sprawił, że dryfowali, by żyć z przychylnością ich 

królewskiego pana. Najbardziej trywialnym szczegółem codziennych zajęć króla był przepych i powaga; 

wielcy panowie rywalizowali o przywilej wręczenia królowi jego koszuli lub łyżki do zupy. W połowie 

panowania stara szlachta miecza została całkowicie oswojona. Każdy element społeczeństwa, w tym 

świat sztuki i liter, odczuł wpływ Ludwika. 

Klasyczny wiek w kulturze 

Król okazał się hojnym mecenasem sztuki i dążył do tego aby oni też maszerowali do królewskiego 

rytmu. W 1672 r. został oficjalnym mecenasem Académie Française, założonej w 1635 r. przez 

Richelieu, której członkowie stali na straży języka francuskiego w przepisywaniu tego, co było, a co nie 

było akceptowane. Académie des Sciences w celu promowania studiów naukowych i Comédie-

Française, zajmujące się produkcjami teatralnymi, zostały założone odpowiednio w 1666 i 1680 roku, 

a inne akademie - malarstwa, rzeźby i muzyki - były aktywne. W muzyce pieśń ewoluowała, obejmując 

od końca XVI wieku pieśni solowe, a utwory te, na ogół z towarzyszeniem lutni lub klawiatury, rozkwitły 

w XVII wieku, skomponowane przez takich artystów jak Denis Gaultier (1603–1672) i Michel Lambert 

(1610–96). Fundamenty francuskiej literatury tego okresu położył François de Malherbe (1555–1628), 

nadworny poeta Henryka IV i Ludwika XIII, którego poezja i proza przyczyniły się do utrwalenia 

francuskiego mówionego w Paryżu jako standardowego języka w całym kraju. kraj. Za panowania 

Ludwika XIV artyści pracowali pod presją oficjalnie uznanego stylu klasycyzmu, który nauczał, że sztuka 

jest nauką; że jest moralny i ma na celu podbudowanie opinii publicznej; że jest godny i nigdy wulgarny; 

i że jest naturalny, zdolny uchwycić naturę w całym jej wyidealizowanym pięknie. Prawdopodobnie 

założyciel i największy uprawiający klasyczne malarstwo XVII wieku, Nicolas Poussin (1594–1665), ze 

swoimi zatłoczonymi, ale uporządkowanymi scenami wypełnionymi spokojnie ustawionymi postaciami 

zaczerpniętymi z klasycznej mitologii lub historii chrześcijaństwa, spełnił standardy perfekcji. Wiele z 

wielkich talentów XVII wieku traktowało klasycyzm bardziej jako wymóg dyscypliny, a mniej jako 

przeszkodę dla wynalazków, a król był na tyle inteligentny, aby ich zachęcić, wiedząc, że arcydzieła nie 



powstają na zamówienie. Urodzony w Rouen, Pierre Corneille (1602–1684) był jednym z czołowych 

pisarzy dramatycznych. W swoim trio wielkich tragedii - Horace (1640), Cinna (1641) i Polyeucte (1642)) 

- zaludniał swoją scenę bohaterami ponad życia, którzy przeciwstawiają się lub próbują przerobić swój 

świat, odnosząc sukcesy lub porażki, ale robiąc to zawsze z wielką szlachetnością. Następca Corneille'a 

i uważany za największego pisarza francuskiej tragedii klasycznej, Jean Racine (1639–99), również 

czerpał tematy z klasycznych mitów i narracji Starego Testamentu. Znane ze swoich prostych fabuł i 

wyrafinowanego języka, używając rymowanego wersetu aleksandryjskiego, wszystkie dramaty 

Racine'a (Iphigénie, 1674; Fèdre, 1677) podążają za ścisłą klasyczną formalnością, w której postacie 

przekazują intensywne ludzkie pasje pod formalną, racjonalną powierzchnią powściągliwych emocji i 

działań . Unikając tragedii na rzecz komedii, Molière (1622–73) jest wybitnym przykładem gatunku. 

Urodzony w Paryżu Jean-Baptiste Poquelin, syn zamożnego tapicera, Molière zmarł młodo, ale nie 

wcześniej niż wypuścił serię produkcji, które przyniosły mu trwałą reputację największego francuskiego 

dramaturga komiksowego. Sztuki Moliera (L'école des femmes [School of Women], 1662; Le 

misanthrope [The Misanthropist], 1666) są zaludnione postaciami, które wykazują uniwersalne ludzkie 

wady - skąpstwo, snobizm, hipokryzję - i często czerpią z typów, które znalazł dookoła niego. Niektóre 

z jego ofiar - lub ci, którzy myśleli, że nimi są - byli wściekli, a Tartuffe (pierwsza wersja 1664), w którym 

religijny oszust prawie rujnuje łatwowierną rodzinę, wywołał gniew zarówno członków kościoła, jak i 

dworu, zmuszając samego króla bronić dramaturga przed zarzutem bluźnierstwa. Molière był 

geniuszem nie tylko w zrozumieniu ludzkiej natury, ale także w nowatorskim używaniu języka - zasłynął 

z szybkich zwrotów fraz i powtórzeń, których używał do komizmu - i jego wpływ na język francuski był 

ogromny. Znaczną część muzyki towarzyszącej komediom Moliera skomponował Jean-Baptiste Lully 

(1632–87), który większość życia spędził pracując na dworze Ludwika XIV, gdzie napisał także balety i 

uroczyste, dostojne opery, zwane tragédies-lyriques, wzorowane na o tragediach Corneille'a i Racine'a. 

Lully pomógł spopularyzować nowy styl muzyczny, określany tak w architekturze, barok, który 

ewoluował od form renesansowych od początku XVII wieku i miał wyodrębnić okres muzyczny do 

połowy XVIII wieku. Muzyka barokowa charakteryzowała się precyzyjną partyturą instrumentalną, 

zastosowaniem dłuższych dźwięków (ornamentów) na instrumentach klawiszowych, takich jak 

klawesyn, oraz przyjęciem basso continuo - akompaniamentu, który nadał muzyce strukturę 

harmoniczną. Sprzyjając wykorzystaniu głosów solowych, przyczynił się do powstania opery, 

wynalezionej w późnym renesansie. Towarzysząc jego powstaniu, pojawiły się popularne nowe tańce, 

w tym rigaudon, gawot i chyba najbardziej znany menuet. Członek grupy literackiej, w skład której 

wchodził Molière, Jean de La Fontaine (1621–95) napisał swoją pierwszą książkę Fables choisies (Bajki 

wybrane) w 1668 r. Kolejne tomy przyniosły mu miano najbardziej znanego francuskiego autora tych 

opowieści. . Podobnie François de La Rochefoucauld (1613–80) pozostaje znany jako autor 

epigramatycznych maksym (Maximes, 1664), którego talent nigdy nie został przekroczony. Pisarz 

Savinien Cyrano de Bergerac (1619–1655), zasłynął w historii jako bohater romantyczny swoimi 

częstymi pojedynkami, zdobył uznanie, choć pośmiertnie, jako autor wczesnych dzieł science fiction 

(Des états et empires du soleil [States and Empires Słońca], 1662). Dążenie do precyzji i porządku, które 

tak naznaczyło epokę, rozwijało się w nauce w wyniku nowej filozofii opartej na wątpliwych pytaniach 

i nowej metodzie badania faktów. Urodzony w La Haye w Touraine René Descartes (1596–1650), 

niecierpliwy sprzeczkami scholastyków i pretensjonalnymi pretensjami do pewności teologów, spędził 

większość swojego życia za granicą, pisząc szeroko na tematy filozoficzne i psychologiczne. Jako 

pierwszy zastosował algebrę do geometrii, aw optyce odkrył prawo odbicia. W swoim najbardziej 

znanym i wpływowym dziele, Discours de la méthode (Dyskurs o metodzie, 1637) Kartezjusz opracował 

zestaw czterech zasad, według których można uzyskać niezawodną wiedzę: przyjmuj tylko jasne, 

oczywiste w oczywisty sposób prawdziwe idee; analizować; ułóż każdy akceptowalny pomysł od 

najprostszego do najbardziej złożonego; i ustal tak kompletny sposób myślenia, jak to tylko możliwe. 



Postępując zgodnie z tym programem i zaglądając do siebie, narysował swoją słynną pierwszą prawdę: 

„Cogito, ergo sum” (myślę, więc jestem). 

Idąc naprzód od tego pierwszego kroku, ostrożnie udowodnił istnienie Boga, materii i ruchu. 

Rozumowanie w ten sposób - wychodząc od podstawowej reguły lub zasady i posługując się nią, aby 

dojść do właściwych wniosków - Kartezjusz w swoim systemie kartezjańskim założył dedukcyjną 

metodę badania. Z silnym przekonaniem potwierdził autonomię racjonalnego ja, dając nadzieję, że nie 

ma ograniczeń co do zdolności ludzkości do pokonania ignorancji. Realia tamtych czasów były jednak 

zupełnie inne - realia, którym władca Francji postanowił zaradzić. 

Ludwik XIV w domu: zyski i bóle chwały 

Podczas gdy wcześniejsi monarchowie zespawali zjednoczone królestwo, pozostało ono daleko od 

jedolitości. Francja, nad którą Ludwik rozpoczął swoje panowanie, stanowiła zdumiewający zbiór 

nakładających się i kolidujących ze sobą jurysdykcji. Bretania, Prowansja i Normandia miały własne 

parlamenty i lokalne stany, własne prawa i wolności. Oprócz głównych sądów królewskich istniały setki 

lokalnych jurysdykcji specjalizujących się we wszystkim, od spraw podatkowych po przestępstwa 

popełnione w lasach, drogach i drogach wodnych. Każda korporacja zawodowa miała swój własny 

zestaw praw (coutumes), a było ich dosłownie setki. Bariery taryfowe były wszędzie i nie istniał żaden 

standardowy system wag i miar. Intendenci i inni urzędnicy królewscy, których Richelieu wysłał na 

prowincje, oraz prawnicy, którzy nakazali skodyfikować tę masę ustawodawstwa i zwyczajów, 

stanowiły tylko początek. Ludwik zdecydował się działać zdecydowanie, aby zmniejszyć zaburzenie. 

Zaczął od własnej rady królewskiej. Aby ustanowić system odpowiedzialny tylko za siebie, działał jako 

własny premier i wykluczył ze swojej Najwyższej Rady książąt krwi (krewnych), książąt kościoła, 

wielkich generałów i szlachty, swojego młodszego brata (zwanego Monsieur) , a nawet jego matkę. 

Zamiast tego polegał na ludziach, którzy zawdzięczali swoją pozycję i władzę tylko jemu. Do 

najwybitniejszych należeli Michel Le Tellier (1603–1685), sekretarz stanu ds. Wojny, a później kanclerz, 

oraz Nicolas Fouquet (1615–80), dyrektor ds. Finansów. Ludwik doprowadził wszystkich i wszystko do 

porządku: nieposłuszne miasta zostały obarczone garnizonami żołnierzy, a starych, rozmyślnych 

arystokratycznych dowódców armii zastąpili uległymi profesjonalnymi oficerami. Parlamenty 

pozbawiono wszystkich funkcji oprócz funkcji sądowniczych - edykt z 1673 r. Nakazał, aby bezzwłocznie 

rejestrowali wszystkie dekrety królewskie, pozbawiając je politycznie ważnej roli w opóźnianiu 

ustawodawstwa. Ludwik powiększył armię, rozszerzył uprawnienia intendentów i usprawnił 

biurokrację. Wiele wyspecjalizowanych jurysdykcji lokalnych zostało stopniowo włączonych do sądów 

bailiwickich, które stały się centralną jednostką lokalnego ładu prawnego. przejęty przez wroga 

Fouquet. Urodzony w rodzinie kupieckiej Jean-Baptiste Colbert (1619–83) szybko przechodził od 

stanowiska do stanowiska. W 1665 r. Został oficjalnie mianowany generalnym kontrolerem finansów; 

w 1668 r. sekretarz stanu ds. marynarki wojennej. Colbert, wytrawny merkantylistka, dążył do 

zwiększenia dobrobytu gospodarki, częściowo dla jej własnego dobra, ale zasadniczo dla wzmocnienia 

politycznej siły państwa. Zaczął od oszczędzania pieniędzy. Sumy zbierane poprzez poprawę 

zarządzania majątkami królewskimi, zniesienie synekur (przynoszących dochód urzędy wymagające 

niewielkiej lub zerowej pracy), ujawniające fałszywe roszczenia szlacheckie, i wyciskanie więcej 

pieniędzy z prowincji i duchowieństwa rozważnie pielęgnowany. W latach sześćdziesiątych XVII wieku 

- dekadzie niezrównanej działalności gospodarczej - założył nowe luksusowe branże, takie jak wyroby 

tkackie w Beauvais, i kupił inne, zwłaszcza gobelinów w Paryżu do produkcji gobelinów i mebli; rozwinął 

marynarkę handlową, zbudował wielki kanał - Canal du Midi, ukończony w maju 1681 roku - w celu 

połączenia Morza Śródziemnego z Atlantykiem, zachęcał do odlewni żelaza, sprowadził flamandzkich i 

weneckich producentów szkła, zbudował doki i stocznie w Brześciu i Tulonie, narzucił nowe wysokie 

cła w 1664 i 1667 r. skierowane przeciwko konkurentom holenderskim i angielskim oraz rozpoczęły 



upraszczanie złożonej wewnętrznej struktury taryfowej i racjonalizację systemu podatkowego. Cel 

uczynienia króla najpotężniejszym władcą Europy zależał od osiągnięcia mistrzostwa we wszystkich 

sferach życia publicznego, w tym religii. Własne przekonania religijne Ludwika są nieco niejasne. 

Libertynizm, tak widoczny w wyszukanych uroczystościach jego młodszych lat, ustąpił w latach 

dziewięćdziesiątych XVII wieku bardziej surowej, statecznej rutynie i pewnej dozie pobożności, kiedy 

otaczał się religijnymi skłonnościami, wśród nich ulubioną królewską kochanką swoich późniejszych lat, 

wdowa Scarron (1635–1719), którą nazwał Madame de Maintenon i którą poślubił prawdopodobnie 

potajemnie po śmierci królowej Marii Teresy (ks. Marie-Thérèse, 1638–83). Ale jego determinacja w 

kontrolowaniu spraw religijnych doprowadziła go do konfliktu z katolikami - zarówno jansenistami, jak 

i papieżem - a także protestantami. Jansenistami byli augustianie, a mianowicie wyznawcy św. 

podkreślając grzeszność ludzkości i całkowitą bezradność wobec Boga. Nazywani przez wrogów 

„kalwinistami, którzy chodzą na mszę”, stanowczo sprzeciwiali się im jezuici i inni bardziej 

„wyrozumiali” katolicy, którzy uważali, że wierni mogą odgrywać aktywną rolę w zapewnieniu im 

zbawienia. Katoliccy konformiści poczuli się urażeni wysoce kontrowersyjną polemiką dotyczącą 

przyjmowania Eucharystii, opublikowaną w 1643 r. Przez Antoine'a Arnauda (1612–94), szefa wybitnej 

grupy teologów, która została przywódcą frakcji jansenistów. Jezuici mieli poparcie papiestwa, aw 1653 

r. Papież Innocenty X (r. 1644–1655) potępił pięć propozycji jansenistów. Odpalając, matematyk Blaise 

Pascal (1623–62) opublikował swoje 18 lettres provinciales (18 Provincial Letters, 1656) w obronie 

Arnauda, podczas gdy w swoich Pensées sur la religia et sur quelques autres sujets (Myśli o religii i 

niektórych innych przedmiotach, 1670) w klarownych, cytowanych aforyzmach badał zagubiony stan 

ludzkości po upadku z łaski Bożej. Ludwik rozpoczął swoje panowanie nękając jansenistów, ale wkrótce 

zostawił ich w spokoju, znajdując ich pożytecznych sprzymierzeńców w jego własnych wysiłkach na 

rzecz uzyskania niezależności od Rzymu. W latach siedemdziesiątych XVII wieku król domagał się 

nominacji duchownych i prawa do pobierania dochodów z nieobsadzonych biskupstw, czemu 

stanowczo sprzeciwiał się papież Innocenty XI (1676–1689). Nieskruszony Ludwik w 1682 roku wydał 

cztery artykuły, które zawierały stwierdzenie o wolności króla od papieskiej jurysdykcji w sprawach 

świeckich oraz o wyższości powszechnej rady kościelnej nad papieżem. Schizma wydawała się możliwa, 

ale ostatecznie ani król, ani papież nie szukali całkowitego zerwania. Innocenty zmarł w 1689 r., A jego 

następcy znaleźli sposób na polubowne załatwienie sprawy; do 1693 r. te artykuły Gallican zostały 

uchylone. Prześladowanie jansenistów wznowiono. Coraz bardziej skłonny do słuchania rad Madame 

de Maintainon i jego doradców jezuickich, Ludwik rozpoczął także akcję wykorzenienia protestantów. 

Kampania rozpoczęta w 1679 r. Nabrała rozpędu na początku lat osiemdziesiątych XVII wieku. 

Początkowo hugenotom płacono za nawrócenie, ale wkrótce zastosowano bardziej zdecydowane 

środki. Głównym środkiem nacisku były tak zwane dragonnades - kwaterowanie dragonów na 

niechętnych rodzinach hugenotów - które, ponieważ były brutalne, doprowadziły do tysięcy szybkich 

nawróceń, zwłaszcza w Langwedocji i Béarn. Wreszcie, 22 października 1685 r., w edykcie z 

Fontainebleau, król oficjalnie uchylił edykt nantejski i zabronił hugenotom praktykowania wiary, 

wychowywania dzieci w religii lub opuszczania kraju. Pierwsze dwa zakazy się powiodły - kościoły 

zburzono, hugenotów wypędzono z miast, a nawet porywano dzieci, aby zapobiec ich zaszczepieniu w 

protestantyzm. Ale zakaz emigracji zawiódł. Wielu pozostało we Francji i zeszło do podziemia, ale 

ponad 200 000 pozostało, aby znaleźć schronienie w gościnnych protestanckich krajach w Europie - 

głównie w Anglii, Holandii i Brandenburgii - oraz za oceanem w angielskiej Ameryce Północnej. 

Emigranci zabrali ze sobą cenne umiejętności, a także dużo złości. Odwołanie okazało się jednym z 

największych błędów Ludwika. Wzmocniło to jego wrogów za granicą, z którymi walczył w walce o 

zapewnienie w Europie tego samego dominującego miejsca, które zajmował u siebie. 

Ludwik XIV za granicą: dwa lata wojny 



Pod rządami Ludwika XIV Francja po raz pierwszy mocno napięła swoje mięśnie w skali kontynentalnej 

i międzynarodowej. Intensywne wysiłki Colberta na rzecz wzmocnienia monarchii obejmowały 

aktywną interwencję w rywalizacji o terytoria zamorskie. W oparciu o rekonstrukcje wcześniejszych 

organów założonych przez Richelieu powstały spółki z Indii Francuskich i Zachodnich. W Indiach 

energiczne wysiłki dyrektora generalnego Indii Wschodnich François Carona (1600–73) doprowadziły 

do powstania „fabryk” handlowych - osiedli handlowych - w Surat w 1663 r., Aa w 1673 r. W 

Chandernagore (obecnie Chandannagar) i Pondichéry. (dzisiejsza Puducherry), ta ostatnia w 

szczególności przekształciła się z małej wioski rybackiej w kwitnące miasto portowe. Z tych i innych baz 

Francuzi prowadzili ciągły konflikt z holenderskimi i angielskimi konkurentami, walcząc z lokalnymi 

potentatami o przywileje swoich europejskich rywali. W Ameryce Północnej Montreal (Mount Royal) 

został założony w 1642 roku jako Ville-Marie, punkt handlu futrami. Raczkująca kolonia Nowej Francji 

stała się prowincją królewską w 1663 r. za Jeana Talona (1626–1694), jej pierwszego przełożonego, 

władza królewska została zdecydowanie narzucona. Uprawnienia biskupa Quebecu, głównego 

autorytetu po śmierci Champlaina, zostały ograniczone, wysłano oddziały żołnierzy, a 700-900 

kolonistek (filles du roi) przybyło, by promować rozwój odległego terytorium poprzez zwiększenie 

liczby osiadłych rolników, a tym samym rozszerzenie podstaw ekonomicznych poza bazę rybacką i 

futrzarską. Dalsze umocnienie nastąpiło za autorytarnych rządów Ludwika de Frontenaca (1622–98), 

który pełnił funkcję generalnego gubernatora od 1672 do 1682 i ponownie od 1689 aż do śmierci. 

Rozległe wysiłki misjonarzy francuskich mające na celu nawrócenie rdzennej ludności zachęciły Europę 

do eksploracji kontynentu. Jacques Marquette (1637–1675), jezuita, i Ludwik Jolliet (1645–1700), 

francusko-kanadyjski traper, byli pierwszymi, którzy podróżowali i sporządzali mapę górnego regionu 

Missisipi. Żaden odkrywca nie okazał się bardziej nieustraszony niż René Robert Cavalier, Sieur de La 

Salle (1643–1887), który zbadał Wielkie Jeziora iw 1682 r. Zajął całe dorzecze Missisipi dla Francji, 

nadając temu terytorium na cześć nazwę Luizjana (ks. Luizjana) Króla. Aby dopasować się do osad, 

które zakotwiczyły posiadłości Frances New World wzdłuż rzeki Świętego Wawrzyńca na północy, na 

południowo-zachodniej granicy Mobile zostało założone jako fort w 1702 roku, a następnie 7 maja 

1718 roku przez Nowy Orlean (fr., Nouvelle Orleans ), założony przez gubernatora tego terytorium, 

Jeana Baptiste Le Moyne de Bienville (1680-1767). Na Karaibach wyspy Martynika i Gwadelupa zostały 

nabyte w 1635 roku. W 1648 roku dołączyły do nich Saint-Barthélémy i Saint-Martin, który w tym 

samym roku podzielił się z Holendrami. W połowie stulecia rdzenni mieszkańcy Karaibów zostali 

eksterminowani lub wygnani, a kolonie w Indiach Zachodnich rozpoczęły intensywną produkcję cukru, 

jednego z najbardziej poszukiwanych towarów w Europie. Uprawiany na plantacjach uprawianych 

przez afrykańskich niewolników stał się największym eksportem. Osiedlone przez francuskich piratów 

na początku XVII wieku Saint-Domingue (dzisiejsze Haiti) stało się najbogatszym z francuskich 

posiadłości Nowego Świata, bogactwem cukru, kawy i indygo produkowanych za cenę brutalnie 

wydajnego systemu niewolników. Szacuje się, że jedna trzecia zniewolonych robotników umierali w 

ciągu kilku lat od ich przybycia. Zagraniczne posiadłości wprowadziły podział, który następnie 

charakteryzował formułowanie francuskiej polityki zagranicznej, nakazując zwrócenie uwagi, a czasami 

dokonanie wyboru między kierunkiem globalnym a kontynentalnym. W drugiej połowie XVII wieku 

głównym polem gry pozostała jednak Europa, w której poszukiwania chwały Ludwika doprowadziły go 

do hegemonii. Debata toczy się dalej, czy król i jego doradcy świadomie dążyli do poszerzenia 

„naturalnych” granic Francji na Ren i Pireneje, ale nie można zaprzeczyć, że będąc już pod ścisłą 

kontrolą aparatu administracyjnego, Ludwik zamierzał rozszerzyć francuskie granice o wszystkie 

dostępne znaczy. Perspektywy wydawały się początkowo korzystne. Król Anglii Karol II (1660–1685) 

był na pensji Ludwika. Niemieccy książęta, w tym wschodzący Brandenburg, byli francuskimi 

podopiecznymi. Kiedy król Hiszpanii Filip IV (1621–1665) zmarł we wrześniu 1665 r., Pozostawiając 

chorowitego czteroletniego następcę, pokusa rzucenia się okazała się nieodparta. Dowodzone przez 

znakomitych generałów - marszałka Turenne i armie wielkiego Condé-Ludwika walczyły zaciekle. W 



pokoju podpisanym w Aix-la-Chapelle w maju 1668 r. ojwna o dewolucję doprowadziła do ugody z 

francuskimi przeciwnikami trójprzymierza - Anglią, Szwecją i Republiką Holenderską - która wygrała dla 

kraju 12 twierdz na granicy hiszpańskiej. Holandia, w tym miasto Lille. Niezadowolony z tych zwykłych 

okruchów i płonący niecierpliwością, by pomścić się na Holendrach - architektach Trójprzymierza i jako 

mała republika kupiecka antyteza imperialnej monarchii Ludwika - doprowadził do ich izolacji i 

powrócił na wojnę w 1672 roku. Jednak Holendrzy odmówili poddania się. Wytrzymali wystarczająco 

długo, by ich rządzący namiestnik (głowa państwa), Wilhelm III (1650–1702) - najbardziej nieubłagany 

wróg Ludwika - scementował odwrotną koalicję, złożoną z Republiki Holandii, Anglii, Hiszpanii, 

Brandenburgii księstwo Lotaryngii. Do 1678 r. obie strony walczyły do remisu i na mocy traktatów 

podpisanych w holenderskim mieście Nijmegen w latach 1678–79, Franche-Comté - wolne hrabstwo 

Burgundii od dawna poszukiwane przez królów francuskich - padło pod panowanie Ludwika, a 

terytorium Francji na północy a dzielnice wschodniego pogranicza zostały wzmocnione poprzez 

dodanie kilku ufortyfikowanych miast. Chcąc rozszerzyć swoją kontrolę na wschód, Ludwik zbudował 

u podnóża zdobytego przez traktat westfalski, ustanawiając cztery izby réunion (sądy specjalne) w 1679 

r., aby zbadać francuskie roszczenia w Alzacji i Lotaryngii, dwóch regionach o strukturze plastra miodu 

i skomplikowanych feudalnych układów terytorialnych, w których Jurysdykcyjne twierdzenia Ludwika 

konkurowały z twierdzeniami Świętego Cesarza Rzymskiego i różnych innych monarchów. 

Nieoczekiwanie, w kolejnych sprawach sądy orzekały na korzyść Francji i przez kilka następnych lat 

wojska przybywały, aby pokojowo aneksować obie prowincje. Ich wysiłki osiągnęły punkt kulminacyjny 

w 1681 roku, kiedy dotarli do Renu, aby zająć wolne miasto Strasburg. Ludwik przekroczył rzekę i w 

październiku 1688 r. spustoszył Palatynat. Wypowiedział wojnę Holendrom, ale stanął w obliczu 

znacznie więcej niż jednego przeciwnika, Wilhelma III, który w 1686 r. ustanowił Ligę Augsburga, 

holenderską koalicję, która obejmowała Hiszpanię, Szwecję, Świętego Cesarza Rzymskiego, Palatynat, 

Bawarię, i Saksonii. Anglia również dołączyła po tym, jak Wilhelm objął tron angielski na zaproszenie 

Parlamentu w chwalebnej rewolucji w 1688 r. Choć opozycja wydawała się onieśmielająca, Francja była 

dobrze przygotowana. Jego armie były znakomicie wyszkolone i zorganizowane, głównie dzieło 

François-Michela Le Telliera, markiza de Louvois (1641–1691) - jedynego mistrza wojskowego po 

śmierci Turenne - który wprowadził poważne reformy, w tym otwarcie stanowisk dowodzenia dla 

plebsu , tworzenie prowincjonalnych milicji i zakładanie szkół wojskowych. Przez osiem lat szalała 

wojna Ligi Augsburskiej, przynosząc zniszczenia na okupowanych ziemiach i depresję, bezrobocie i głód 

we Francji. Kiedy pod koniec 1697 r. W Ryswicku w Holandii zapanowano powszechny pokój, niewielu 

było zadowolonych z tych warunków, a Ludwik najmniej. Zmuszony do uznania Wilhelma III za króla 

Anglii, musiał zrezygnować z większości podbojów uzyskanych podczas „zjazdów”, z wyjątkiem 

Strasburga, SaarLudwik i części terytorium Alzacji. Jedna główna nagroda, która wciąż była do zdobycia, 

podtrzymała jego wojownicze ambicje. Habsburski król Hiszpanii, Karol II (1665–1700), bezdzietny i 

pozornie wiecznie zły, pobudził chciwe nadzieje kilku europejskich władców. W końcu zmarł 1 listopada 

1700 roku. Jego wola, nalegając, by hiszpańskie panowania pozostały niepodzielne, uczyniła Filipa z 

Anjou (1683–1746), drugiego wnuka Ludwika, wyłącznym spadkobiercą pod warunkiem zrzeczenia się 

prawa do tronu Francji. Ludwik przyjął imię swojego nastoletniego wnuka. Ale sąsiednie mocarstwa 

zachowywały ostrożność, nie ufając Ludwikowi, że dotrzyma słowa i obawiając się potencjalnej władzy 

tkwiącej w Francji i Hiszpanii zjednoczonych pod tym samym domem rządzącym Burbonów. 

Zdeterminowani, by nie dopuścić do zniszczenia europejskiej równowagi sił, którą stworzyłby taki 

związek, większość dawnych wrogów Ludwika - Anglia, Republika Niderlandzka, Prusy i Austria - 

utworzyli Wielki Sojusz. Ich podejrzenia potwierdziły się, gdy Ludwik w 1701 r. Naruszył własne 

obietnice, ogłaszając, że nowy król Hiszpanii, Filip V (od 1700 r. Do stycznia 1724 r. I wrzesień 1724 r. 

1724–46), ma prawo do tronów obu krajów, które Francuzi zamierzali osiągnąć. zabezpieczyć, 

przeprowadzając ataki w hiszpańskiej Holandii (obecna Belgia). W wojnie o sukcesję hiszpańską 

Hiszpania wraz z Bawarią - niezawodną marionetką Francji jako zatwardziałego przeciwnika 



habsburskiej Austrii - były jedynymi sojusznikami Francji. Dowodzeni przez genialnych generałów, 

Anglika Johna Churchilla, księcia Marlborough (1650–1722) i księcia Eugeniusza Sabaudzkiego (1663–

1736), w służbie Austrii, najwybitniejszego z nich, alianci wielokrotnie pokonali siły Ludwika, kierując 

je z Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Włoch. Ale zwycięstwa okazały się kosztowne - krwawe łaźnie dla obu 

stron - i po ponad dekadzie wojny, wzajemnie wyczerpane, strony wojujące zawarły pokój w serii 

traktatów w 1713 r. W Utrechcie w Holandii oraz w 1714 r. W Rastatt i Baden w Niemczech. Utrecht, 

osada o decydującym znaczeniu, zaznaczyła triumf Anglii (Wielka Brytania po 1707 r.), Wprowadzając 

ją na drogę do panowania na morzach, i odwrotnie, porażki Francji. Podczas gdy król Hiszpanii Burbon 

zachował swój tron, obie korony zostały trwale rozdzielone. Francja pozostała wielką potęgą, ale 

marzenie Ludwika o supremacji zostało udaremnione. Pokój w Utrechcie jest ostatecznym 

orzeczeniem za panowania Ludwika XIV. Stary król zmarł 1 września 1715 r. Po długiej chorobie, jego 

dzieci i większość wnuków zmarła przed nim, potęga jego kraju została zmniejszona, wiele z jego 

obietnic pozostało niespełnionych, a na koniec jego życiowa pogoń za blask i chwała są źródłem 

gorzkiego żalu i poczucia winy. 

Autokratyczne interludium, 1715–1743 

Władza króla, który domagał się nieograniczonej władzy, trwała zaledwie dzień po jego śmierci. 2 

września 1715 r. Parlament paryski, który był pod opieką testamentu królewskiego, stwierdził 

nieważność fragmentów dokumentu. Czyniąc to, sędziowie ugięli się zgodnie z życzeniem regenta, 

siostrzeńca Ludwika XIV, Filipa II, księcia Orléańskiego (1674–1723), który nie ufając zmarłemu królowi, 

wzbraniał się przed obarczeniem go przez niego radą regencyjną i któremu nie podobało się 

mianowanie Ludwika Augusta de Bourbon, duc du Maine (1670–1736), jednego z usankcjonowanych 

bękartów Ludwika, jako opiekuna młodego króla Ludwika XV (1715–1774), pięcioletniego prawnuka 

wielkiego króla. W zamian za przysługę Parlament wznowił swoje uprawnienia do protestowania, w 

efekcie do utrudniania prawodawstwa. W ten sposób powróciła szlachetność szaty. Szlachetność 

miecza powróciła również podczas serii sześciu soborów zwanych Polisynodiami, które na pewien czas 

odsunęły na bok sekretarzy stanu. Eksperyment się nie powiódł - stare ministerstwa powróciły do 1718 

r. - ale szlachta nigdy nie wróciła do swojego dawnego uległego stanu. Aż do 1789 roku szlachta 

wszystkich warstw nadal rościła sobie prawo do głosu w stanowieniu ustawodawstwa. Najpilniejszą 

potrzebą regenta były pieniądze. Dziesięciolecia wojny obciążyły kraj ogromem długu publicznego. 

Zwolnienia podatkowe były nieaktualne, a wiele miast i ich zamożnych mieszkańców znalazło sposoby, 

by przyłączyć się do szlachty i duchownych, aby uzyskać zwolnienia od oszustów. Pobór podatków był 

„uprawiany” przez prywatnych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się dostarczyć państwu ustaloną 

kwotę, ale często zbyt dużo pozostawało w kieszeniach rolnika. Orlean pozwolił na wyrzeczenie się 

części długu publicznego, ale to częściowe bankructwo okazało się niewystarczające. Rozpaczliwe 

poszukiwanie środków finansowych w Orleanie doprowadziło go do Johna Law (1671–1729), 

szkockiego poszukiwacza przygód, znanego geniusza dysponującego pieniędzmi i, podobnie jak on, 

zapalonego gracza, którego spotkał wcześniej przy stołach bukmacherskich. W 1716 r. Law uzyskał od 

regenta królewski edykt o założeniu Banque générale, pierwszego banku we Francji, który działał 

dobrze i wzbudził zaufanie opinii publicznej do jego umiejętności. W 1717 roku Law założył Compagnie 

de la Ludwikiane ou d'Occident, która przejęła kontrolę nad ogromnymi obszarami wokół ujścia rzeki 

Mississippi, do której niedawno zgłosiła się Francja i gdzie firma otrzymała 25-letnie wyłączne prawo 

do handlu. . W 1719 roku Banque générale stał się bankiem państwowym Francji. Wyznaczony teraz 

na stanowisko głównego kontrolera finansów i radnego stanu, Law zaprosił opinię publiczną do 

zainwestowania w przedsięwzięcie w Mississippi, które wraz z emisją papierowych pieniędzy przez 

bank wywołało szał spekulacji. Spekulacje przyniosły inflację. Inwestorzy żądni szybkich zysków 

spowodowali gwałtowny wzrost cen akcji spółki. Nieliczni mędrcy uznali, że żadna wielkość handlu 

zagranicznego nie jest w stanie utrzymać takich cen, a hazard finansowy stopniowo spadał. W 1720 



roku wybuchła cała tak zwana bańka Mississippi. Tysiące osób, które pożyczyły lub zaciągnęły ciężką 

hipotekę, straciły wszystko. Law uciekł na wygnanie, pozostawiając po sobie nie tylko zachwiane 

zaufanie do państwa i wzmożoną podejrzliwość o kredyt, ale także kilka trwałych korzyści. Z niektórych 

projektów drogowych i kanałowych zaplanowanych w ustawie nie zrezygnowano. W sprawach 

międzynarodowych regent wypadł znacznie lepiej. Po dziesięcioleciach wojny udało mu się zawrzeć 

kruchy sojusz z Wielką Brytanią, prowadząc pokojową politykę zagraniczną, która miała trwać przez 

dwie dekady. Orlean zmarł w grudniu 1723 r., A jego następcą został książę Burbon, który okazał się 

tak niekompetentny, że w 1726 r. Kardynał Fleury (1653–1743), stary nauczyciel Ludwika XV, z 

łatwością uzyskał zwolnienie i stał się w efekcie: pierwszym ministrem. Ludwik był zadowolony, 

pozwalając mu kierować rządem. Żonaty w 1725 r. Z Marią Leszczyńską (1703–1768), córką obalonego 

króla Polski, król zajmował się polowaniami i szeroko zakrojonymi publicznymi romansami. Elastyczny 

i stanowczy Fleury realizował plan pokoju za wszelką cenę, a jego polityka zagraniczna opierała się na 

sojuszu z Hiszpanią. Dopiero wojna o sukcesję polską (1733–38), do której Fleury przystąpiła bardzo 

niechętnie, zakłóciła pacyficzny obraz. Księstwo Lotaryńskie, przyznane teściowi Ludwika Stanisławowi 

Leszczyńskiemu (1677–1766) w ramach ugody, zostało zobowiązane do powrotu do Francji po jego 

śmierci. Waluta została ustabilizowana, a wraz z nią Francja doświadczyła dobrobytu gospodarczego. 

Kilka zmarszczek wstrząsnęło religijną sceną. Odrodzony jansenizm wywołał kontrowersje, niżsi 

duchowni byli niespokojni wobec biskupów, a część społeczeństwa została porwana przez falę 

duchowego zapału wywołanego rzekomymi cudami. W tym samym czasie nowa fala intelektualnych 

twórców trendów w ogóle szydziła z konwencjonalnej teologii. 

Rozum rządzi wiekiem oświecenia 

Czy deiści (wierzący w odległego, bezinteresownego Boga), sceptycy czy ateiści, intelektualiści, którzy 

sformułowali nowe idee, które przetoczyły się przez wykształconą osiemnastowieczną Europę - 

identyfikowaną przez ich francuskojęzyczną nazwę filozofowie - z całą pewnością nie byli entuzjastami 

zorganizowanej religii, która ich zdaniem prosperowali dzięki propagowaniu przesądnej bigoterii. 

Wielu wykształconych chrześcijan również zgodziło się z nimi w odrazie do ślepej wiary, zamiast tego 

ubóstwiali racjonalne dociekania i szukali trzeźwej inteligencji i tolerancji jako przewodników po 

ludzkim działaniu. Ponieważ wyznali, że odkryli nową formułę, dzięki której ludzkość mogłaby się 

rozwijać, wierząc, że społeczeństwo można zmienić, ufając rozumowi i polegając na nauce, epoka, w 

której myśleli i pisali, nazywa się Oświeceniem (ks., Siècle des lumières) . Filozofowie byli 

postępowcami, którzy optymistycznie spoglądali na lepsze jutro, ale byli dobrze świadomi swojego 

długu do wczoraj, deklarując swój podziw dla starożytnych filozofów pogańskich, krytycznych myślicieli 

renesansu oraz nowatorskich uczonych religijnych, politycznych i naukowych XVII wiek. Nawet księża 

przygotowali dla nich drogę. W 1681 r. Benedyktyn Jean Mabillon (1632–1707) opublikował w Paryżu 

łaciński traktat De re diplomatica (Dotyczące kart), który jako ćwiczenie w potwierdzaniu 

autentyczności dokumentów założył dyplomatę, czyli naukę czytania historycznych rekordy z 

krytycznym spojrzeniem na odkrywanie fałszerstw i fałszywych dodatków. A filozofom nigdy nie 

męczyło cytowanie Pierre'a Bayle'a (1647–1706). Urodzony jako syn ministra hugenotów, Bayle uciekł 

do Holandii, gdzie opublikował swoje czterotomowe arcydzieło Dictionnaire historique et critique 

(Słownik historyczny i krytyczny, 1695–97). Brzmiące tablica dla wszystkiego, czego Bayle brzydził - 

nietolerancji, przesądów, niekwestionowanej religii, prześladowań - i uwielbianej - wolności myśli i 

wypowiedzi - Dictionnaire przedstawia wizję świata, w którym ludzkość, uznając swoją ignorancję i 

niedoskonałości, żyje w pokoju i wyrozumiałości, a ona jest prekursorem współczesnej krytyki 

historycznej. Oświecenie było ruchem międzynarodowym, ale przedstawiciele Francji byli najbardziej 

znani i najbardziej rzucający się w oczy. Francuski był językiem dyskursu intelektualnego, dyplomacji i 

stosunków handlowych w całej Europie, więc Paryż był siedzibą główną, a francuski ulubionym 

idiomem myślicieli, którzy żyli rozproszeni po całym świecie zachodnim. Francuscy filozofowie 



zainicjowali i ukształtowali znaczną część dialogu. Prawdopodobnie największy, Voltaire, uważał za 

swoje motto au fait! (co do faktów!), który był mottem epoki, a w swojej karierze uosabia idee bliskie 

epoce. Wyznając deizm oparty na rozumie i użyteczności społecznej, bronił tolerancji, sceptycyzmu i 

rygorystycznej obiektywności. Voltaire, zarówno uczeń, jak i nauczyciel, wiele się nauczył z pism innych, 

zwłaszcza Charlesa-Ludwika de Secondat, barona de la Brède et de Montesquieu (1689–1755). Syn 

sędziego, Montesquieu, został przewodniczącym parlamentu Bordeaux i zyskał reputację pisarza dzięki 

swoim Lettres persanes (Persian Letters, 1721). Interesował się przede wszystkim historią i filozofią 

polityczną, podróżował i studiował po całej Europie. W swoim słynnym De l'esprit des lois (Duch praw, 

1750) argumentował, że „przyczyny fizyczne”, takie jak klimat, gleba i wielkość terytorialna, oddziałują 

z „przyczynami moralnymi”, takimi jak religia, społeczeństwo kraju. Każda forma rządu opiera się na 

zasadzie: republiki demokratyczne, duch publiczny; republiki arystokratyczne, powściągliwość 

panującej szlachty; monarchie, hierarchia; i despotyzm (który dla Monteskiusza zawsze był zły), strach. 

Montesquieus celebrował naleganie na rozdział władzy - podział władzy między odrębne gałęzie rządu, 

aby zapobiec przejęciu przez jakąkolwiek osobę lub grupę zbyt dużej kontroli, co amerykańscy 

rewolucjoniści przyjęliby z całego serca - został faktycznie przedstawiony jako argument podczas 

wielkiej francuskiej debaty wówczas szalejący na korzyść silnej szlachty, która ma służyć jako 

przeciwwaga dla despotycznego króla. Montesquieu potwierdził, że wolność nie może istnieć, gdy ta 

sama osoba ma władzę zarówno do tworzenia, jak i do łamania prawa. Wraz z rozwojem XVIII wieku 

do grona filozofów dołączyli młodzi ludzie, w tym utalentowany matematyk markiz de Condorcet 

(1743–1794) i bogaty, urodzony w Niemczech filozof Paul-Henri, baron d'Holbach (1723–1889), który 

rzucił wyzwanie chrześcijaństwu, opowiadając się za radykalnym materializmem opartym na 

racjonalizmie. W późnych latach XVIII wieku poeta materialistyczny, choć nie filozoficzny, Donatien-

Alphonse-François, markiz de Sade (1740–1814) - markiz de Sade - jest lepiej pamiętany ze swoich 

opowieści erotycznych (Justine ou les malheurs de la vertu [Justine , czyli nieszczęścia cnoty, 1791). 

Sade, arystokratyczny libertyn i świadomy przeciwnik władzy, spędził pełne wydarzeń życie, wchodząc 

do więzień i uciekając z nich. Termin sadyzm pozostaje świadectwem autora, dla którego przemoc 

zajęła pierwsze miejsce nad przyjemnością w cielesnych zajęciach. Próba zebrania wszystkich wątków 

nowego myślenia w jednym kompendium skłoniła Denisa Diderota (1713–1884) do podjęcia wielkiego 

projektu. Diderot, syn dobrze prosperującego rzemieślnika z Langres, myślał o wstąpieniu do 

kapłaństwa, ale stracił wiarę i udał się do Paryża, gdzie od czasu do czasu zarabiał na życie, pisząc, i 

gdzie w 1747 roku został zatrudniony do napisania Encyklopedii (Encyklopedii) którego pierwszy tom 

ukazał się w 1751 r. Diderot, do którego dołączył jego główny współpracownik, matematyk Jean Le 

Rond d'Alembert (1717–83), sam napisał wiele artykułów, podczas gdy Voltaire, Montesquieu i inni 

również pisali. Encyklopedia, obszerna, wielotomowa praca, wypełniona dużym wysiłkiem, zawierała 

także przydatne informacje o rzemiośle i nauce, przeplatane wpisami wyjaśniającymi zasady i 

wychwalającymi zalety nowego myślenia. Diderot pisał także eseje z zakresu teorii sztuki i dialogów 

eksperymentalnych, np. Le neveu de Rameau (Siostrzeniec Rameau, ok. 1761), a także powieści 

filozoficzne, takie jak Jacques le fataliste (Jacques, Fatalist, 1765–80). Wśród współautorów 

Encyklopedii, przyjaciel Diderota, Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), reprezentuje Voltaire'a jako 

kolejną z wielkich osobistości Oświecenia. On także był orędownikiem deizmu przez całe życie, ale jego 

wariant był zabarwiony większymi emocjami i sentymentem niż bardziej chłodno racjonalna 

interpretacja Voltaire'a. Urodzony w Genewie w Szwajcarii, syn zegarmistrza francuskiego 

pochodzenia, który go porzucił, Rousseau nigdy nie przezwyciężył swojego protestanckiego 

kalwińskiego pochodzenia, które naznaczyło całe jego myślenie, wywołało jego krytykę luksusów, a 

ostatecznie doprowadziło do jego wyobcowania ze wszystkich jego przyjaciele, w tym Diderot. Ale w 

niespokojnym życiu, spędzonym w dużej części na wędrówce, stworzył głęboko wpływowe prace z 

zakresu teorii społecznej i krytyki kultury. W 1720 roku szybko zyskał sławę dzięki nagrodzonemu 

esejowi Discours sur les sciences et les arts (Dyskurs o sztuce i nauce), w którym argumentował, że 



ludzie urodzeni dobrze zostali zepsuci przez tak zwane cywilizowane społeczeństwo, które wypaczyło 

rozum i promował sztuczne pasje, takie jak snobizm, ze szkodą dla elementarnych, takich jak poczucie 

rodziny. Ta główna zasada wpłynęła na całe jego pisanie. W latach sześćdziesiątych XVIII wieku, teraz 

coraz bardziej sprzecznych z innymi filozofami, Rousseau wyprodukował w krótkich odstępach czasu 

swoje trzy wielkie arcydzieła, Julie, ou la nouvelle Heloïse (1761), sentymentalną powieść listowną; 

Émile (1762), traktat o edukacji; i Le contrat social (Umowa społeczna, 1762). W Kontracie Rousseau 

próbuje odpowiedzieć na odwieczne pytanie polityczne: dlaczego jednostki powinny być posłuszne 

władzy? W królestwie Rousseau mieszkańcy chętnie przestrzegają prawa, ponieważ sami je stworzyli. 

Dobrym społeczeństwem rządzi „powszechna wola”, czyli dobro wszystkich, do którego dąży 

wspólnota racjonalnych, myślących o społeczeństwie obywateli, którzy spotykając się na częstych 

zgromadzeniach, kontrolują swojego agenta, rząd. Pisma Rousseau wprowadziły nowy styl 

ekstremalnej ekspresji emocjonalnej, który w pełni rozkwitnie w romantyzmie następnego stulecia, ale 

który pojawił się już w sztuce malarskiej. Malarz Antoine Watteau (1684–1721) nadał swoim obrazom 

życia na wsi głęboki, senny charakter. Jego twórczość wywarła duży wpływ na nową wrażliwość, która 

wyłoniła się w stylu rokoko, nurt w sztuce, architekturze i dekoracji, który rozprzestrzenił się po całej 

Europie, charakteryzujący się eleganckimi, ozdobnymi meblami, ozdobnymi przedmiotami 

artystycznymi i zmysłowymi obrazami. Sentymentalne pastorałki i miłosne sceny François Bouchera 

(1703–1770) stały się synonimem stylu, podobnie jak dzieło Jeana-Honoré Fragonarda (1732–1806). 

Sceneria rokokowa i tematyka historyczna były głównymi tematami sztuki połowy XVIII wieku, ale nie 

były uniwersalne. Jean-Baptiste Chardin (1699–1779), w dużej mierze samouk, zinterpretował życie 

paryskiej burżuazji w swoich gatunkowych obrazach i martwej naturze, posługując się wyśmienitym 

mistrzostwem koloru i wzornictwa. Chardin nie przedstawiał wyższych klas, a tym bardziej dworu 

królewskiego, ale Boucher został dyrektorem gobelinów, ulubionym malarzem Ludwika XV i 

protegowanym królewskiej kochanki Madame de Pompadour (1721–64). W świcie króla znajdowała 

się także oddana grupa zwolenników nadwornego lekarza François Quesnaya (1694–1774). 

Zgrupowani wokół Quesnaya, fizjokraci przedstawili teorię ekonomii politycznej, która uważała 

rolnictwo za jedyne źródło bogactwa i która orzekła, że produkcja, handel i przemysł, ponieważ z nich 

wywodzą się, są zasadniczo nieproduktywne. Opodatkując właścicieli ziemi - tych, którzy osiągnęli z 

niej dochód - państwo pomogłoby tym, którzy na niej pracują, a za ich pośrednictwem krajowi jako 

całości. Zwolennicy wolnego handlu zaapelowali do rządu o odrzucenie i uchylenie wielu ograniczeń - 

przepisów, podatków, taryf i monopoli - które, ponieważ sparaliżowały inwestycje i przedsiębiorczość, 

zahamowały wzrost gospodarczy. Zgodnie z duchem czasu ich idee były racjonalne i rozsądne, ale 

napotkaliby ogromny opór ze strony sił działających w świecie połowy XVIII wieku z dala od 

wyidealizowanej wizji Oświecenia. 

Ludwik XV: Przywilej trwa i się opiera 

W styczniu 1743 roku kardynał Fleury zmarł i podobnie jak jego pradziadek przed nim, Ludwik XV, w 

wieku 33 lat, ogłosił, że będzie rządził bez pierwszego ministra. Ale jak pokazał Ludwik XIV, intencjom 

musi odpowiadać umiejętność. Przystojny, uprzejmy i inteligentny Ludwik XV był zbyt niepewny, zbyt 

leniwy i zbyt skupiony na pogoni za przyjemnościami, zajęty polowaniem i nieustannie zmieniającą się 

galaktyką kochanek, by skutecznie przewodzić. Najsłynniejszą ze swoich kochanek, Jeanne Poisson, 

stworzył Madame (Marquise) de Pompadour. Została oficjalną kochanką króla w 1745 roku i pozostała 

przyjacielem swojego królewskiego kochanka aż do śmierci, długo po tym, jak libido Ludwika 

zaprowadziło go gdzie indziej. Piękna, dowcipna i błyskotliwa, hojna mecenas sztuki zdobniczej, 

wywarła tak potężny wpływ, że mogła mianować i odwoływać ministrów i dowódców wojskowych. Jej 

obecność symbolizowała rządy faworytów i szybką zmianę personelu, która charakteryzowała rządy 

Ludwika, co stanowiło wyraźny kontrast w stosunku do rozsądnej polityki Fleury w zakresie nominacji. 

Długa i powolna inflacja, która rozpoczęła się po wstąpieniu kardynała na tron, trwała przez całe 



panowanie. Działał jako bodziec dla gospodarki i przyniósł powszechny dobrobyt i ekspansję 

gospodarczą. Wyższe klasy średnie w miastach - finansiści, prawnicy, producenci bawełny i jedwabiu 

kwitły, chociaż inwestycje spowolniły po upadku planów Prawa, wewnętrzne taryfy i regulacje 

cechowe pozostały uparcie, a biedni, jak zawsze, pozostali ubogi. W przeciwieństwie do spraw 

wewnętrznych, w polityce zagranicznej zalecenia Fleury'ego nie były przestrzegane, a jego pacyficzne 

wysiłki zakończyły się serią wojen, które oznaczały połowę XVIII wieku. W wojnie o sukcesję austriacką 

(1740–1748) Francja walczyła ze swoimi tradycyjnymi wrogami, Austrią i Wielką Brytanią, wspierając 

pruskie próby wyrwania bogatej prowincji Śląsk z rąk Habsburgów. Pokój w Aix-la-Chapelle w 1748 r. 

Oznaczał nie tyle porozumienie, co rozejm, ale zmiana skonstruowana przez austriackiego kanclerza 

stanu, księcia Wenzela von Kaunitza (1711–1794), który zapewnił sojusz z Francją w Pierwszym 

Traktacie Wersalskim (1756), stanowiła nie mniej niż rewolucję dyplomatyczną. Gra o wysokie stawki 

w Europie rozegrała się w połączeniu z trwającą równie ważną walką z Wielką Brytanią za oceanem; 

czy to w czasie pokoju, czy na wojnie, oznaczało to praktycznie nieprzerwaną rywalizację między 

dwoma mocarstwami. Majątek kolonialny był ceniony jako strategiczne placówki i centra handlowe. 

Dostarczali ojczyźnie materiałów niemożliwych do zdobycia w Europie - futra z Kanady, cukier z Indii 

Zachodnich, przyprawy z Indii - iw zamian służyli jako chronione rynki dla europejskich produktów 

gotowych. Od końca XVII wieku Francuzi i Brytyjczycy - Holendrzy, Hiszpanie i Portugalczycy stracili 

władzę - toczyli walkę na huśtawce, poddając się i odbudowując różne części terytorium na całym 

świecie. Kiedy w Europie wybuchła wojna siedmioletnia (1756–63), w Ameryce Północnej zaczęły się 

już potyczki. Wojna rozpoczęła się dla Francji za oceanem, ale zakończyła się katastrofalnie. W Indiach 

wszystkie ambitne plany konsekwentnie realizowane przez Josepha-François, markiza Dupleixa (1697–

1763), dowódcę generalnego Francuskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, mające na celu zbudowanie 

francuskiego imperium w Azji, zostały zrujnowane, gdy Brytyjczycy zajęli fort w Chandernagore i 

rozgromili Francuzów i ich indyjskich sojuszników w decydującej bitwie pod Plassey (23 czerwca 1757). 

Na początku 1759 roku Brytyjczycy zdobyli Gwadelupę. We wrześniu wspięli się na szczyty Quebecu, 

francuskiej stolicy Kanady, i po zaciętej bitwie na Równinach Abrahama, w której francuski generał 

Ludwik-Joseph, markiz de Montcalm (1712–59) i brytyjski generał James Wolfe (1727–59) ) obaj zostali 

zabici, zajęli samą fortecę. We wrześniu 1760 roku upadł Montreal, a wraz z nim cała Kanada. Także w 

Europie Francja została pokonana - armia pod Minden (1 sierpnia 1759) i marynarka wojenna w zatoce 

Quiberon (20 listopada 1759). W Paryżu 10 lutego 1763 roku Brytyjczycy i Francuzi zawarli pokój. Choć 

oddali całe posiadłości w Ameryce Północnej Brytyjczykom w Kanadzie - z wyjątkiem malutkich wysp 

Saint-Pierre i Miquelon używanych przez floty rybackie u wybrzeży Nowej Fundlandii - i Hiszpanom w 

delcie Missisipi, Francuzi uważali osadę za dyplomatyczny zamach stanu, ponieważ odzyskali cenne 

wyspy cukrowe, które Brytyjczycy zajęli na Karaibach. Ale kraj był wyczerpany. Wojna okazała się 

katastrofalnie kosztowna dla reżimu, który od lat czterdziestych XVIII wieku szukał sposobu na obcięcie 

władzy przywilejów, co pozbawiło państwo źródeł dochodów, których desperacko potrzebował. W 

system wbudowano wiele mechanizmów kontrolnych dotyczących władzy króla. Większość oficjalnych 

stanowisk - sędziów, stanowiska w armii i wszystkie, z wyjątkiem najwyższych stanowisk rządowych - 

była prywatną własnością ich posiadaczy. W ramach tak zwanej sprzedajności urzędu można było je 

kupować, wymieniać lub sprzedawać bez ingerencji ze strony monarchii. Stąd biurokraci i sędziowie 

działali ze znaczną niezależnością, częściej lojalni wobec swojej korporacyjnej profesji niż do swego 

suwerena. Zwolnienia z tego czy innego podatku były endemiczne, przyznawane szlachcie, miastom i 

korporacjom w różnym czasie w przeszłości. Duchowni nie płacili żadnych składek, zamiast tego 

wpłacali darowizny (darowizny dobrowolne), głosowane co pięć lat na zgromadzeniach ogólnych. 

Majątki prowincjonalne nieustannie walczyły z urzędnikami królewskimi, podczas gdy regent na 

początku stulecia odzyskał swoją przeszkadzającą moc. W maju 1759 roku, za namową swojego 

głównego księgowego finansów, Jean-Baptiste de Machaut d’Arnouville (1701–1794), Ludwik XV 

odważnie - i nietypowo - zmierzył się z całym systemem przywilejów. Wydał dekret nakładający 5-



procentowy podatek dochodowy (vingtième) na wszystkich jego poddanych, niezależnie od klasy. Król 

stał przez jakiś czas niewzruszony, aż, pokonany przez sprzeciw duchownych, a nawet własnej rodziny, 

złagodził i wycofał wszystkie swoje żądania. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVIII w. 

Parlamenty przejęły wiodącą rolę w obronie przywilejów przed chwiejnym królem. Trąbili o 

nieposłuszeństwie wobec władzy królewskiej w imię „francuskiej konstytucji”, niepisanego zestawu 

przykazań, które chronią ich tradycyjne prawa, które w rzeczywistości miały niewielki, jeśli w ogóle, 

status prawny. Potężny sekretarz stanu ds. Zagranicznych Ludwika od 1758 r., Étienne-François, książę 

de Choiseul (1719–1985), uległ żądaniom parlamentu, potrzebując pokoju w kraju, aby wygrać ugodę 

z Wielką Brytanią. Ale kiedy w 1764 r. Bretoński parlament w Rennes, popierany przez innych, zawiesił 

wymierzanie sprawiedliwości w proteście przeciwko pańszczyźnie królewskiej - służbie należnej 

królowi za budowę i utrzymanie dróg - Ludwik podjął działania. W marcu 1766 r. Ogłosił się wyłącznym 

suwerennym autorytetem w wykładaniu parlamentu paryskiego na temat jego obowiązków. We 

wrześniu 1768 r. Poszedł dalej, mianując na swojego kanclerza René Nicolasa de Maupeou (1714–

1792), byłego posła do parlamentu, który zaczął nienawidzić zatwardziałości kolegów. Zapewniając 

zwolnienie Choiseula, Maupeou zdecydowanie posunął się naprzód. W styczniu 1771 roku rozwiązał 

parlamenty, w tym paryskie, zastępując wygnanych z miasta członków tego ostatniego sześcioma 

sądami. Ponownie nałożył 5-procentowy podatek, zniósł sprzedajność urzędów i poprawił ściągalność 

dochodów. Ludwik trzymał się mocno, aż w maju 1774 roku nastąpiła interwencja śmierci, która 

usunęła go ze sceny. Nazywany przez swoich poddanych od urodzenia bien-aimé (ukochany), król nie 

zachował dobrej woli po jego śmierci. Ale życzenia powodzenia były liczne dla jego wnuka, który został 

następcą Ludwika XVI (1774–1792). Wiele nadziei pokładano w nowym, młodym królu, który sam 

pragnął uzyskać aprobatę swego ludu. „To, co chciałbym najbardziej”, powiedział podobno po 

wstąpieniu na tron, „to być kochanym.” Aby zapewnić sobie ten koniec, przed końcem roku 1774 

odprawił Maupeou i odwołał rozprawy. 

Ludwik XVI: Poszukiwanie bezpieczeństwa finansowego, 1774–1789 

Dopiero wypadek urodzenia sprawił, że Ludwik XVI zasiadł na tronie w 1774 roku w wieku 20 lat. Miał 

dobre intencje, ale leniwy, spędzał tyle czasu, ile mógł, polując, majstrując przy zamkach i pracując przy 

stolarce, nie interesując się czymkolwiek, co mogłoby go rozproszyć. z tych przyjemności, nawet 

włączając w to swoją piękną i pełną życia żonę , księżniczkę, Marię Antoninę (1755–1793), którą 

poślubił w wieku 16 lat i której opóźnione poczęcie następcy tronu - syna urodził się dopiero w 1785 r. 

- wzbudziło niepokojące zmartwienia przemykające przez Sąd. Ludwik odziedziczył królestwo, które w 

latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII wieku zachowało dobrobyt i postęp gospodarczy z 

poprzedniego półwiecza. Produkcja przemysłowa, handel zagraniczny i handel rozwijały się pomimo 

utrzymujących się kosztownych opłat wewnętrznych i ceł oraz gildii opornych na zmiany. Ceny wzrosły, 

a populacja wzrosła, co przyniosło korzyści klasom średnim, ale zaszkodziło miejskim pracownikom 

najemnym, których wydatki znacznie przewyższały ich zarobki. Francja pozostała w przeważającej 

mierze rolnicza, a wyższe ceny żywności przyniosły korzyści szlachcie, duchowieństwu i wyższej 

burżuazji, którzy razem posiadali około 60 procent ziemi, z której większość upraw trafiała na rynek. 

Dla chłopów, którzy byli właścicielami reszty lub którzy dzierżawili lub dzierżawili części ziemi należącej 

do innych, życie było naprawdę niepewne. Tylko nielicznym pozostało coś do sprzedania po tym, jak 

pozwolono na spożycie przez rodzinę, zakup przyszłorocznego nasienia i zapłacenie składek 

sejmowych, dziesięcin kościelnych i podatków państwowych. Wzrost demograficzny wywołał 

dodatkową presję, biorąc pod uwagę, że ani ilość ziemi pod uprawą, ani wydajność na akr nie wzrosły 

bardzo. Lata trwałego wzrostu przyniosły ogólny efekt dystrybucji dochodu, który doprowadził 

bogatych do bogacenia się, a biednych do ubożenia, z wyjątkiem bardzo niewielu ciężko pracujących i 

pomysłowych chłopów i rzemieślników, którzy potrafili wykorzystać możliwości rozwoju. W przypadku 

zdecydowanej większości członków stanu trzeciego narastała frustracja i wrogość wobec na wpół 



feudalnego porządku społecznego i nieudolnej monarchii biurokratycznej. Chaotyczny i przestarzały 

system zwiększania dochodów okazał się całkowicie niewystarczający, aby sprostać obciążeniom 

finansowym, które obejmowały spłatę dużego długu publicznego, wydatki na siły zbrojne i wydatki na 

wojny. Te wojny finansowane z pożyczek obejmowały francuskie wsparcie rewolucji amerykańskiej 

(1776-1783), walki, w której Francuzi interweniowali mniej z miłości do wolności, niż z chęci 

pomszczenia się na Brytyjczykach. Przedsięwzięcie okazało się szczególnie kosztowne. Ponieważ nic nie 

można było zrobić bez funduszy na jego prowadzenie, pierwsze 15 lat panowania Ludwika XVI wiązało 

się w zasadzie z poszukiwaniem ministra finansów, który mógłby uwolnić kraj od jego kłopotów 

finansowych. Pierwsza nominacja króla była jego najodważniejszym. Anne-Robert Turgot (1727–1881) 

została generalnym kontrolerem finansów zaledwie trzy miesiące po wstąpieniu Ludwika na tron. 

Urodzony w Paryżu syn nadzorcy handlu, wykształcony na Sorbonie, urodzony w Paryżu Turgot był 

intelektualistą i przyjacielem filozofów, którzy jako intendent w Limoges energicznie atakował dawne 

nadużycia. Turgot nakreślił radykalny plan reformy w sześciu edyktach, których celem było zniesienie 

bezużytecznych synekur, wewnętrznych barier celnych, cechów, a co najważniejsze pańszczyzny, którą 

zaproponował zastąpić nowym podatkiem gruntowym. Ale krytyka była natychmiastowa, oburzeni 

członkowie parlamentu paryskiego nalegali, aby wszystkie publiczne egzekucje finansowe musiały, jak 

zawsze, być ściągane z niższych klas. Nie mając odwagi, by poprzeć swojego ministra, Ludwik odmówił, 

odprawiając Turgota w maju 1776 r. Król odszedł na czas. Zwrócił się do szwajcarskiego bankiera 

protestanckiego, który osiadł w Paryżu i zbił fortunę na spekulacjach. Król miał nadzieję, że człowiek o 

olśniewającej reputacji czarodzieja finansowego może zrobić dla niego magię ekonomiczną. Jacques 

Necker (1732–1804) rzeczywiście dowiódł, że jest zdolnym czarownikiem, ale podane przez niego 

liczby nie pomogły w ukryciu prawdy. Aby udźwignąć ciężar wsparcia rewolucji amerykańskiej i innych 

kosztów, rząd pożyczał środki na nakłady kapitałowe, a następnie zaciągał więcej pożyczek na spłatę 

odsetek od wcześniejszych pożyczek. Świadomy finansowego koszmaru spowodowanego przez tę górę 

długu publicznego, Necker opublikował w 1781 r. Raport, w którym żonglował liczbami, aby odwrócić 

rzeczywistość, pokazując nadwyżkę dochodów, a nie wydatków, ukrywając w ten sposób desperacką 

potrzebę reformy podatkowej. Jego ostatnim aktem magii było zrezygnowanie, zanim mógł zostać 

zwolniony. 

Najzdolniejszym następcą Neckera był Charles-Alexandre de Calonne (1734–802), energiczny i 

taktowny administrator, który służył jako intendent w Lille. Mianowany na generalnego kontrolera w 

1783 r., Podobnie jak Turgot, śmiało zaatakował przywilej, proponując zniesienie pańszczyzny, 

obniżenie podatku od soli, podniesienie opłaty skarbowej i, co najbardziej imponujące, zastąpienie 

niesprawiedliwego ogona podatkiem od ziemi, który miałby opodatkować również bogatych. jako 

biedni. Był dyplomatą, Calonne wiedział, że takie środki mogą się powieść tylko za zgodą potencjalnych 

ofiar. Aby ominąć uporczywie ekalcytatywne przesłuchania, zdobył zgodę Ludwika na zwołanie 

zgromadzenia notabli. Spotkało się w lutym 1787 roku. Spodziewając się, że członkowie będą rzetelnie 

posłuszni, po zebraniu okazali się zaskakująco buntowniczy, odmawiając ratyfikacji propozycji Calonne. 

Wrogowie kontrolera generalnego - Necker i wybitne wśród nich świta królowej - teraz rzucili się, 

przekonując króla, by wypuścił Calonne. Na pierwszy plan wysunął się przywódca opozycji wobec 

Calonne w zgromadzeniu, Étienne-Charles Loménie de Brienne (1727–1794), arcybiskup Tuluzy. 

Brienne, wytrawny dworzanin, który zawdzięczał swoją nominację frakcji wokół królowej, był czystym 

amatorem finansowym, zdolnym do wymyślenia jakiejkolwiek realnej alternatywy, poza przyjęciem 

głównej idei upadłego wroga: nowego podatku gruntowego, który miałby zapłacić wszystkie klasy. . 

Pisma po raz kolejny odmówiły zarejestrowania edyktu, przerzucając to na argument, że tylko Stan 

Generalny - organ doradczy złożony z przedstawicieli trzech stanów królestwa - był uprawniony do 

zatwierdzenia takiego podatku. Ulegając uprzywilejowanemu przywołaniu parlamentów z początku 

swego panowania, Ludwik znalazł się teraz obarczony wirtualnym buntem tych samych arystokratów. 



Niechętnie skapitulował. W lipcu 1788 r. Wydał edykt zwołujący Stany Generalne na następną wiosnę 

i odwołał Neckera w desperackich próbach powstrzymania do tego czasu bankructwa. Parlement 

paryski zarejestrował dekret, ale zastrzegł, że Stany Generalne powinny zbierać się na tych samych 

zasadach, co ostatnie zwołane 175 lat wcześniej. Zgromadzenie z 1614 r. Zostało zdominowane przez 

pierwszy i drugi stan, uprzywilejowane zakony odpowiednio duchowieństwa i szlachty; przedstawiciele 

ci siedzieli jako oddzielne izby i zgoda obu, razem ze Stanem Trzecim, który reprezentował wszystkie 

inne klasy, była potrzebna do podjęcia jakichkolwiek działań. Rządzący parlamentu oburzeni 

burżuazyjni intelektualiści, którzy, w pełni świadomi niechętnych do współpracy postaw swoich 

społecznych zwierzchników, teraz jasno widzieli rzeczywistość stojącą za pozą sędziów jako obrońców 

wolności - w rzeczywistości byli po prostu obrońcami arystokratycznych przywilejów. Reformatorzy 

szukaliby nowych rzeczników, którzy rzuciliby wyzwanie przywilejom, rakowi, który jest rdzeniem 

systemu. Do 1789 roku monarchia francuska stanęła wobec oporu i niezadowolenia od góry, przez 

środek, aż do dołu społeczeństwa. Parlamenty sprzeciwiały się wszelkim próbom odebrania im 

cenionych prerogatyw, osłabiając lojalność szlachty wobec reżimu. Klasa średnia miała niechęć do 

arystokratycznych atutów, zganiła rząd za jego brak odpowiedzialności finansowej, przeciwstawiła się 

ingerencji państwa w gospodarkę i zarzucała Kościołowi jego niechęć do pomocy w walce z narodowym 

bankructwem poprzez oddawanie swojego bogactwa. Chłopi wzdragali się przed płaceniem składek 

szlacheckich, dziesięcin kościołowi i podatków rządowi. Robotnicy miejscy narzekali na braki 

ekonomiczne, wysokie ceny i zastraszanie garnizonów wojskowych. Wiele elit intelektualnych, 

przepojonych ideami oświecenia, odrzuciło reżim, który gardził demokratycznymi zasadami. Pierwsze 

dowody organizacji politycznej pojawiły się zimą 1788–89. Szeroko rozpowszechniane pisma, przede 

wszystkim broszura księdza - wikariusza generalnego z Chartres - i zapalonego czytelnika idei XVIII-

wiecznych, Emmanuela-Josepha lub Abbé, Sieyèsa (1748–1836), zatytułowana Qu'est-ce que le tiers 

état? (Czym jest stan trzeci?), W którym odpowiedział na swoje pytanie: „1. Jaka jest trzecia 

nieruchomość? Wszystko. 2. Co działo się do tej pory w porządku politycznym? Nic. 3. Czego to 

wymaga? Stać się czymś w tym ”. W całym kraju grupy wyborców wybierały swoich przedstawicieli, 

którzy brali udział w Stanach Generalnych, a następnie przygotowywali cahiers de doléances (petycje 

dotyczące zażaleń), przedstawiając ich stanowiska i wnioski. Szlachta i duchowieństwo miały charakter 

obronny, szlachta troszczyła się głównie o zachowanie swoich tradycyjnych praw, a duchowieństwo na 

utrzymaniu kontroli nad rozległymi posiadłościami kościoła i jego zwyczajowej władzy nad oświatą. 

Chociaż napisane językiem równie pełnym szacunku, jak inne, cahiery stanu trzeciego były wypełnione 

stwierdzeniami, które mówiły o prawach naturalnych i równości społecznej, otwarcie rejestrując 

oczekiwania zmian.  Zima 1788–89 okazała się niezwykle ciężka. Panowały niższe niż zwykle 

temperatury. Brakowało żywności, wzrosły ceny i wzrosła liczba bezrobotnych w miastach. Mimo to 

duchy się podniosły. Francuzi z nadzieją i entuzjazmem oczekiwali nadejścia wiosny, kiedy to wielkie 

ciało przedstawicielskie, które miało się zebrać, zaoferowało perspektywę lepszej przyszłości w 

wreszcie radzeniu sobie z niepowodzeniami i frustracjami, które gromadziły się od tak dawna. 



WIELKA REWOLUCJA I WIELKIE IMPERIUM (1789–1815) 

Latem 1789 roku Ludwik XVI, zaabsorbowany polowaniem, w swoim dzienniku w Wersalu zamieścił 

jeden wpis: „14 lipca. Nic”. Ale niedaleko, w Paryżu, upadek starożytnej fortecy Bastylii sprawił, że ten 

dzień na zawsze zapadł w pamięć jako podpis sygnalizujący początek rewolucji, której nie spodziewał 

się nikt ze wszystkich słabej woli i nieinteresujących królów Francji. Stłumiona niechęć do przywilejów 

i nieskutecznych rządów królewskich - wyróżniające cechy systemu politycznego i społecznego, który 

później zostanie nazwany ancien régime - szybko potoczyła się, uwalniając kaskadową sekwencję 

doniosłych incydentów i środków, które zmieniły kraj - i resztę świata - w sposób, jaki mogłaby dokonać 

tylko rewolucja o epokowych proporcjach. Rewolucja francuska w pełni zasługuje na taki opis. To 

fundamentalne wydarzenie w historii współczesnej, jego dziedzictwo pozostaje faktem jego trwałego 

wpływu. Składając obietnice zachowania wolności, równości i braterstwa, rewolucjoniści stworzyli 

naród w miejscu, w którym wcześniej istniało tylko państwo. Posunęli Francję naprzód ścieżką od 

autokracji do demokracji, tylko po to, by z powrotem pogrążyć kraj w dyktaturze, która, rozpoczynając 

rządy terroru, stała się tak brutalna, że wypaczyła zasady, które władcy rzekomo bronili i robili wrogami 

wielu z nich, własnych rodaków. Wyczerpani latami zawirowań i wyrównywania rachunków, wojen 

domowych i zagranicznych, Francuzi zatrzymali się w 1795 roku. Spojrzeli wstecz na początek rewolucji, 

aby ponownie spróbować eksperymentu ze zrównoważonym rządem konstytucyjnym. Ale skrajności 

lewicy i prawicy, radykalnych republikanów i krnąbrnych rojalistów zniweczyły wszelkie nadzieje na 

zbudowanie skutecznego rządzącego konsensusu. Genialne wyczyny wojskowe wschodzącego 

młodego generała zdawały się stanowić dowód na potencjał tkwiący w obronie zdolności i inicjatywy 

Rewolucji. W Napoleonie Bonaparte ambicja okazała się nieograniczona, a talent olbrzymi. Chętny do 

rządzenia, gdy osiągnął absolutną władzę, wezwał do ostatecznego powstrzymania rewolucji, 

wprowadzając prawo i porządek. W 1804 roku zdobył sobie tron cesarski i zachwyconą, pełną podziwu 

publiczność gotową zamienić demokrację na stabilność w reżimie, który wygrał dla kraju - który 

zaledwie dekadę wcześniej został odrzucony przez wszystkich władców Europy - kontroli nad cały 

kontynent. Po dziesięciu latach bycia cesarzem dumny Napoleon, zawsze gorliwy o władzę, przekroczył 

swoje pretensje, choć do końca jego apel pozostał prawdziwy - nawet po porażce. Jego ostatni upadek 

pod Waterloo okazał się tak doniosłym starciem, że pomógłby utrzymać przy życiu legendarną pozycję, 

która nigdy nie umarłaby całkowicie. W 1815 roku skończyło się ćwierć wieku wielkiego dramatu. 

Francja nigdy nie byłaby taka sama. Wprowadzono nowe systemy polityczne - monarchię 

konstytucyjną, republikę, imperium. Ale który spośród kilku systemów rządzenia zrodzonych przez 

wielką rewolucję działałby najlepiej? Przez następne pół wieku kraj próbował znaleźć rozwiązanie. 

Od absolutyzmu do konstytucjonalizmu, 1789–1792 

Po miesiącach przygotowań stany generalne Francji zebrały się w Wersalu 5 maja 1789 r., z całym 

przepychem i widowiskiem, na jakie mogła zdobyć monarchia. Atmosfera była serdeczna, a nastrój 

optymistyczny, ale symbolika pokazana podczas rytuału otwarcia dramatycznie ukazała rozwarstwione 

społeczeństwo, które reprezentowali posłowie. 610 delegatów stanu trzeciego - połowa z nich to 

prawnicy, pozostali kupcy i biurokraci, a wszyscy z nich to ludzie wykształceni i stali na stojąco, ubrani 

w zwykłą czerń, zmuszeni przez starożytny ceremonialny zwyczaj, aby wejść bocznymi drzwiami i zdjąć 

nakrycia głowy, podczas gdy szlachta i duchowieństwo, lśniące w kolorowych jedwabnych bryczesach 

i szkarłatnych szatach, weszło z przodu z nienaruszonymi nakryciami głowy. Chociaż takie 

bezinteresowne zniewagi mogły zostać zaakceptowane we wcześniejszych czasach, nie miały one 

rodzić się w świecie, w którym idee filozofów swobodnie krążyły i gdzie rewolucja w Ameryce już 

dawała przykład w realizacji tych idei. Ale zamiast narzekać hałaśliwie i dobrze już wiedząc, że 

uprzywilejowane zakony zablokują jakąkolwiek reformę, plebejusze po cichu ogłosili, że dopóki król nie 

zgodzi się połączyć trzech stanów w jedną izbę, nic nie zrobią. Wojna nerwów trwała sześć tygodni, 



delegaci Trzeciego Stanu spotykali się codziennie, co dawało im okazję do doskonalenia argumentów i 

znalezienia liderów. W czerwcu trzech proboszczów opuściło salę zebrań Pierwszego Stanu i przeniosło 

się do Trzeciego. Aby wzmocnić wrażenie, że reprezentuje interesy całego kraju, 17 czerwca stan trzeci 

głosował nad powołaniem się na Zgromadzenie Narodowe i wezwał uprzywilejowanych delegatów do 

przyłączenia się do niego. Ludwik XVI ustąpił i zgodził się zwołać drugie zwołanie Stanów Generalnych 

na 23 czerwca. Nie otrzymawszy ogłoszenia na czas, aby uprzedzić następne spotkanie wyznaczone na 

20 czerwca, członkowie Trzeciego Stanu przybyli tego dnia w ulewie, aby znaleźć halę zamkniętą. Kręcili 

się ze złością, aż ich prezydent Jean Sylvain Bailly (1736-93), wybitny astronom, zaprowadził ich na 

pobliski kryty kort tenisowy. Podczas emocjonującego spotkania w tym miejscu przysięgli w przysiędze 

na korcie tenisowym, że będą spotykać się, dopóki ich cele nie zostaną osiągnięte i że będą to robić 

jako przedstawiciele nie tylko jednej posiadłości, ale raczej całego narodu. Nowa skonsolidowana 

władza wyłoniła się teraz jako przeciwwaga dla przywilejów. 23 czerwca, w słynnej odpowiedzi dla 

królewskiego posłańca, Honore-Gabriela Riqueti, hrabiego de Mirabeau (1749-1791), znakomity 

mówca, uznany za potępienie absolutyzmu i arystokratycznego przywileju, działając jako rzecznik stanu 

trzeciego, odpowiedział: „Jeśli masz rozkaz usunięcia nas z tej sali, musisz także uzyskać upoważnienie 

do użycia siły, ponieważ nie poddamy się tylko bagnetom”. Tego dnia dwóch arcybiskupów i 150 innych 

duchownych przeszło do stanu trzeciego, a dwa dni później 50 liberalnych szlachciców zrobiło to samo. 

Ślepy na to, co już było faktem, że rozdzielenie rozkazów stało się już martwą literą, Ludwik głupio 

odprawił wspólne zgromadzenie, nakazując posłom obradowanie przy trzech stanach. Protestując, 

Stan Trzeci odmówił ustąpienia. W końcu ulegając ich oporze, Ludwik zgodził się 27 czerwca na wspólne 

spotkanie trzech stanów. Przedstawiciele natychmiast przystąpili do pracy, powołując komisję do 

sporządzenia konstytucji i przyjmując w ten sposób odpowiedni tytuł Narodowe Zgromadzenie 

Konstytucyjne. Ale król nie skończył. Wezwał żołnierzy, aby wzmocnić swoją władzę. 12 lipca odprawił 

Neckera, teraz całkowicie pogardzanego przez rojalistów jako niegodnego zaufania i poszukiwacza 

rozgłosu, i zastąpił go Louisem-Auguste Le Tonnelier, baronem de Breteuil (1730–1807), jednego z 

ulubieńców królowej. Podczas gdy król spiskował, a parlamentarzyści planowali w wielkim Wersalu, 

mieszkańcy Paryża brali sprawy w swoje ręce. Podczas ostrej zimy ceny chleba gwałtownie wzrosły, a 

trudności ekonomiczne doprowadziły do miasta, w poszukiwaniu pożywienia i pracy, głodnych 

uchodźców ze wsi. Od kwietnia buntownicy napadali na sklepy spożywcze i piekarnie. Do połowy lipca 

cena chleba podskoczyła prawie dwa razy więcej niż normalna, a nastroje wzrosły tak, jak podczas 

letniego upału. Zapaleni oratorzy, tacy jak Camille Desmoulins (1760–1794), świeżo upieczony prawnik 

i zagorzały krytyk ancien régime, przemawiali do widzów każdej nocy w Palais Royale. Eagar, aby podjąć 

działania, rzemieślnicy, robotnicy i służba domowa rzucili się po broń. Rankiem 13 lipca elektorzy 

Paryża, którzy wybrali posłów reprezentujących miasto w stanach generalnych, utworzyli komitet 

zarządzający miastem. Tłumy zgromadziły się w Hôtel de Ville - ratuszu - domagając się i zbierając broń, 

a wczesnym rankiem 14 lipca splądrowali Invalides, szpital wojskowy dla starszych i chorych żołnierzy 

zbudowany przez Ludwika XIV, którego gubernator natychmiast się poddał. Następnie pomaszerowali 

do fortecowego więzienia Bastylii przy rue Saint-Antoine, gdzie tłumy liczące obecnie około 800 - 

głównie rzemieślników, drobnych kupców i robotników - starały się targować o przechowywany tam 

proch strzelniczy. Gubernator antycznego bastionu, Bernard René de Launay (1740–1989), 

zdenerwował się, gdy niecierpliwy tłum zaczął wkraczać na zewnętrzny dziedziniec i rozkazał swoim 

ludziom strzelać z armaty. Zginęło 98 osób, a około 70 zostało rannych. Rozwścieczony tłum przedarł 

się na wewnętrzny dziedziniec, a gubernator poddał się. Uwalniając skromnych siedmiu 

przetrzymywanych tam jeńców, szalejący tłum wziął żołnierzy do niewoli i zlinczował de Launaya, 

zadźgając go na śmierć, a następnie odcinając mu głowę i umieszczając ją na szczupaku, gdy 

maszerowali triumfalnie z powrotem do ratusza. Szturm na Bastylię miał o wiele bardziej polityczne i 

mitologiczne konsekwencje niż militarne. Uhonorowany jako coroczne święto narodowe 

symbolizujące narodziny współczesnego narodu francuskiego, akt ten doprowadził do powstania 



nowej rady rządzącej miastem, w skład której wchodzili Bailly jako burmistrz i Marie-Joseph-Paul, 

markiz de La Fayette (lub Lafayette) (1757–1834), zwolennik demokratycznych przemian i popularna 

postać od czasu udziału w rewolucji amerykańskiej, jako dowódca milicji obywatelskiej Gwardii 

Narodowej. I kłaniając się pokazowi siły, sam król udał się do Paryża, gdzie 17 lipca otrzymał nową 

narodową kokardę w kolorach czerwieni, bieli i błękitu. W międzyczasie niedostatek zboża wywołał 

zamieszki również na terenach wiejskich. Nędzni mężczyźni i kobiety włóczyli się po okolicy w 

poszukiwaniu chleba. Mali chłopi będący właścicielami nieruchomości, przestraszeni, że głodne bandy 

są w rzeczywistości częścią arystokratycznego spisku mającego na celu przejęcie ich dóbr, uzbroili się i 

w akcjach znanych jako „Wielki Strach” (la grande peur) włamali się do zamków bogatych w wielu nie 

tyle do grabieży, ile do niszczenia starożytnych feudalnych zapisów, które dokumentowały ich służalcze 

obowiązki. Pod koniec lipca 1789 roku, świadomi tak otwartego sprzeciwu wobec władzy, arystokraci 

w Zgromadzeniu Narodowym w Wersalu byli coraz bardziej zdezorientowani. 27 lipca komisja 

konstytucyjna przedstawiła zgromadzeniu projekt Deklaracji praw człowieka i obywatela oraz 

otworzyła głos do debaty. 4 sierpnia, gdy jeden z posłów powstał, aby wprowadzić uchwałę o 

zobowiązaniu do płacenia składek i podatków, część szlachty, która planowała odważny krok, złożyła 

kontrpropozycję. Jeden po drugim posłowie szlacheccy, a wraz z nimi posiadacze plebsu, zrzekli się 

przywilejów i prerogatyw. W dramacie, który trwał do 11 sierpnia, upadły resztki praw feudalnych: 

poddaństwo, wszystkie osobiste zobowiązania, zwolnienia podatkowe, dziesięciny kościelne, opłaty 

finansowe i ograniczenia dotyczące polowań i połowów na majątku szlacheckim uznano za martwe . 

Porządek społeczny oparty na urodzeniu i randze już nie istniał. Wszystkie urzędy państwowe były tutaj 

otwarte na wolną konkurencję opartą wyłącznie na talentach. Później, w lipcu 1790 r., Zlikwidowano 

całkowicie dziedziczną szlachtę. Prawidłowo przyjęta Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 

proklamowała wolność, równość i braterstwo. Oświadczając, że prawo nie jest wyrazem Bożej, lecz 

woli ludu, i potwierdzając, że źródło wszelkiej suwerenności „tkwi w istocie” w narodzie, po raz 

pierwszy zdefiniowano „naród” jako „ obywateli ”, bez których zgody nie mógłby istnieć. Podczas gdy 

Francja w ciągu tych miesięcy przekształciła się z absolutu w monarchię konstytucyjną, ci, którzy chcą 

przeciwstawić się zmianom, uciekali z kraju. Do emigrantów arystokratycznych - jednego z braci 

królewskich, Karola, hrabiego d'Artois (1757–1836) jako jednego z pierwszych - dołączyli rzemieślnicy 

luksusowych zawodów i inni, którzy służyli swoim zapieczętowanym patronom w przekraczaniu granic, 

gdzie nieustannie agitowali, by wygrać współczucie władców Europy dla króla Francji. Monarcha był 

już więźniem wydarzeń, które ujawniło około 7 000 uzbrojonych paryżanek i różnych agitatorów, gdy 

5 października udali się do Wersalu w marszu domagając się chleba. Nazajutrz wczesnym rankiem 

zmęczony, wściekły tłum przedarł się przez przypadkowe otwarcie dziedzińca pałacu. Po zaatakowaniu 

sypialni królowej i zabiciu kilku królewskich ochroniarzy, Louis uległ błaganiom kobiet. Kończąc swój 

triumf ogłaszając, że przywiezie „piekarza, żonę piekarza i małego ucznia piekarza [delfina]” z 

powrotem do stolicy, tłum odprowadził rodzinę królewską z powrotem do Paryża, kobiety i mężczyźni 

usiedli na armatach i trzymając wysoko na pikach odcięte głowy zabitych strażników pałacowych. 

Zgromadzenie Narodowe odbyło się 10 dni później. Do tej pory uparcie odmawiając zatwierdzenia 

Deklaracji Praw i zniesienia przywilejów, Ludwik szybko ratyfikował wszystkie dekrety zgromadzenia, 

jednocześnie potajemnie wysyłając tajne depesze do swoich braci monarchów w Austrii i Hiszpanii, 

mówiąc im, że to zrobił. nie wyznają tego, co wyrażają nowe zasady. Sprowadzając króla do Paryża, 

ludzie ogłosili, że zamierzają aktywnie uczestniczyć w polityce. Niegdyś w Wersalu były one zastrzeżone 

dla posłów, a raz w Paryżu, sprawy państwowe stały się naprawdę sprawami ogółu społeczeństwa. 

Paryżanie uczestniczyli w spotkaniach Zgromadzenia Narodowego jako widzowie i członkowie. 

Głównymi instrumentami popularnej polityki poza zgromadzeniem były nowe kluby polityczne, takie 

jak Cordeliers, które przyciągały robotników i sklepikarzy, oraz bardziej ekskluzywni jakobini, pod 

imieniem dominikanie byli znani w Paryżu, w którego dawnym klasztorze się spotykali, oraz którzy, aby 

rozszerzyć swoją apelację, obniżyli składki i założyli oddziały w całym kraju. Z nieufnością obserwując 



króla, Zgromadzenie Narodowe zakończyło swoje wstępne prace konstytucyjne, tworząc dokument 

zapewniający równowagę sił między królem ograniczonym do weta zawieszającego (mógł opóźnić, ale 

nie unieważnić ustawodawstwa), a legislatura, która wyłoniła się jako parlament jednoizbowy. 

Wyborcy zostali podzieleni na obywateli „aktywnych” i „biernych”. Wszyscy cieszyli się jednakową 

ochroną prawa, ale głosować mogli tylko aktywni obywatele - mężczyźni w wieku co najmniej 25 lat, 

którzy płacili podatki bezpośrednie w wysokości trzydniowej pensji rocznie. 

Radykalni krytycy, tacy jak paryski dziennikarz Jean-Paul Marat (1743–1793) i Maksymilian Robespierre 

(1758–1794), młody prawnik, zastępca z Arras i członek jakobinów, wściekli się, że demokracja ustąpiła 

plutokracji (rządy przez bogatych), ale kompromisowa formuła odpowiadała obawom większości, 

którzy, chcąc promować równość, byli zdeterminowani, aby zachować świętość własności. Chcąc 

również wspierać jedność narodową, w celowym wysiłku przełamania historycznych podziałów i, w ich 

ramach, ich lokalnych lojalności i różnic kulturowych, Zgromadzenie Narodowe wydało dekret 4 marca 

1790 r., Zastępując prowincje 83 departamentami (departamentami) , którym nadano nazwy 

wywodzące się głównie z cech fizycznych. Ponieważ podatki były praktycznie nieściągalne, a codzienna 

działalność rządu wymagała pieniędzy, zgromadzenie z upodobaniem przyglądało się bogatemu i 

rozległemu majątkowi kościoła. W październiku 1789 r. Biskup Autun, Charles-Maurice de Talleyrand-

Périgord (1754–1838), zaproponował nacjonalizację ziem kościelnych. Propozycja weszła w życie w 

listopadzie, a sprzedaż rozpoczęła się w grudniu. Większość nieruchomości trafiła do zamożnych 

chłopów lub spekulantów z klasy średniej, co przyspieszyło rozwój drobnego chłopstwa posiadającego 

własność i mocno zaangażowało je jako klasę w sprawę rewolucyjną. W oczekiwaniu na nowe 

przychody ze sprzedaży, zgromadzenie jednocześnie wystawiło cesję (obligację hipoteczną) mającą na 

celu spłatę żądających państwa wierzycieli. Jego wartość utrzymywała się przez pewien czas. W lipcu 

1790 r. pozostał tam, gdzie był siedem miesięcy wcześniej - na poziomie 95% wartości nominalnej. W 

tym samym miesiącu zgromadzenie przeszło najbardziej kontrowersyjny krok. Cywilna konstytucja 

duchowieństwa przekształciła kościół w oddział rządu. Budynki kościelne przeszły na własność 

państwa, a księża i biskupi mieli być teraz wybierani przez wykwalifikowanych elektorów. Duchowni 

otrzymywali stałe wynagrodzenie i znajdowali się pod ścisłym nadzorem rządu. Kościół tak całkowicie 

uzależniony od państwa przekroczył daleko cele, do których dążyli nawet najbardziej niezależni 

duchowni galicyjscy, a ustawodawstwo wzbudziło ostry sprzeciw. Ludwik bardzo niechętnie 

zaakceptował ten akt, ale wkrótce opór stał się powszechny i otwarty. W odpowiedzi Zgromadzenie 

Narodowe postanowiło w listopadzie 1790 r., Że wszyscy duchowni będą musieli złożyć przysięgę 

lojalności wobec konstytucji. Tylko siedmiu biskupów i mniej niż połowa księży zastosowało się do 

niego. Zgromadzenie zemściło się, piętnując buntowników jako „opornych” lub niekrzywdzących 

duchownych. Do czasu, gdy papież Pius VI (1775–1799) formalnie potępił Konstytucję Cywilną, a wraz 

z nią Deklarację Praw Człowieka i Obywatela w marcu 1791 r., każdy praktykujący katolik był zmuszony 

wybrać stronę. Konserwatywne elementy - kobiety, chłopi, a zwłaszcza pobożni na terenach zachodniej 

Francji - chronieni, oporni księża. Orzeczenie kościoła wywołało głębokie podziały, zwracając wielu 

przeciw Rewolucji. Otwarte przez nią rozłamy odnowiły niepokoje rojalistów. Wielu uciekło, w tym w 

czerwcu 1791 r. Drugi brat króla, Ludwik Stanisław, hrabia Prowansji (1755–1824). W tym samym 

miesiącu impreza królowej - od początku najzagorzalsi przeciwnicy zmian - przekonała króla, teraz 

coraz bardziej sparaliżowanego emocjonalnie wydarzeniami, że nadszedł czas, aby on również 

wyjechał. Wyjechali z Paryża wieczorem 20 czerwca przebrani za służących rosyjskiej baronowej. Po 

24-godzinnej nerwowej podróży autokarem przez Francję, królewska partia została rozpoznana w 

Varennes, aresztowana i haniebnie sprowadzona z powrotem w powolnej procesji do miasta. Czyn ten 

ukazywał prawdziwe uczucia króla - przekonanie, że był on dobrowolnym wspólnikiem rewolucji, 

okazało się fałszywe. 



Reakcja była szybka. 15 lipca 1791 r. Cordelierowie, na czele z prawnikiem Georges-Jacquesem 

Dantonem (1753–1794), złożyli petycję do Zgromadzenia Narodowego, domagając się obalenia 

Ludwika i postawienia go przed sądem. Kiedy 17 lipca około 7 000 paryżan zebrało się na Polach 

Marsowych, by podpisać petycję, Gwardia Narodowa słysząc wystrzał z broni palnej wystrzeliła w tłum, 

zabijając co najmniej 13 i raniąc kolejnych 30. Incydent otworzył podziały wśród zwolenników zmiany. 

. Umiarkowani byli teraz przestraszeni, wierząc, że mądrze jest podeprzeć króla i powstrzymać dryf w 

kierunku dalszej niestabilności. Zwolennicy monarchii konstytucyjnej, tacy jak markiz de La Fayette i 

Abbé Sieyès, wycofali się z Jakobinów, aby utworzyć nowy klub, Feuillants, do którego dołączyło ponad 

200 ustawodawców. Bailly zrezygnował z funkcji burmistrza Paryża. Radykałowie ośmielili się, myśląc, 

że nadszedł czas, by dążyć do republiki. Pojawiły się wieści z zagranicy. W sierpniu 1791 r. Cesarz Austrii 

Leopold II (1790–1792), brat królowej Marii Antoniny, i król Prus Fryderyk Wilhelm II (1786–1797) 

wydali Deklarację z Pillnitz, deklarując, że być gotowym do podjęcia działań w celu przywrócenia 

monarchii we Francji. Ponieważ szybko dodali, że będą działać tylko w porozumieniu z innymi 

mocarstwami europejskimi, deklaracja zniweczyła nadzieje królowej i otaczających ją osób - i 

emigrantów - że pomoc nadejdzie, ale mimo to udało jej się wzbudzić wściekłość. wśród członków 

zgromadzenia. Zadanie, które Zgromadzenie Narodowe wyznaczyło sobie dwa lata wcześniej, 

zakończyło się we wrześniu przyjęciem konstytucji i złożeniem przysięgi wierności przez Ludwika, 

którego tytuł „króla Francji z łaski Bożej i woli narodu francuskiego ”pokazał stopień, w jakim doktryna 

suwerenności ludu stanowiła podstawę nowego systemu rządzenia. Król zachował swój tron, ale 

posiadał bardzo ograniczoną władzę i był zależny od corocznych przydziałów od władzy 

ustawodawczej. 30 września 1791 r. Narodowe Zgromadzenie Ustawodawcze rozwiązało się, a 1 

października zastąpiło je Zgromadzenie Ustawodawcze, wybrane w nowym głosowaniu. W ciągu 

jednego krótkiego roku istnienia zgromadzenie zostało zdominowane przez najbardziej otwartych 

członków, Girondins, frakcję jakobinów, która powstała jako nieformalne zgromadzenie 

deputowanych z Bordeaux, kierowane przez utalentowanego mówcę, adwokata Pierre-Victurniena 

Vergniauda. (1753–93). Na pierwszy plan wysunęły się sprawy zagraniczne. Odważne jednostronne 

akty, które podjęto wcześniej - papieska enklawa w Awinionie została zaanektowana, a starożytne 

feudalne zobowiązania należne niemieckim książętom w Alzacji - zostały teraz poparte wezwaniami do 

otwartej wojny ze strony najbardziej wojowniczych z Girondinów, Brissotynów. , zwolennicy Jacquesa-

Pierre'a Brissota (1754–1793), niegdyś pragnącego przywódctwa dziennikarza politycznego. 

Umiarkowane ministerstwo Feuillanta zostało zmuszone do opuszczenia urzędu w marcu 1792 r. Przez 

Girondinów, którzy teraz, gdy sprawowali władzę, natychmiast wypowiedzieli wojnę Austrii 20 

kwietnia. Franciszek II (r. 1792–1806), młody ,miał zapał do walki. Wkrótce Prusy dołączyły do Austrii, 

a 25 lipca 1792 r. oba mocarstwa wydały Manifest Brunszwicki, w którym stwierdzono, że celem 

sojuszników jest nie mniej niż przywrócenie władzy królewskiej za Ludwika XVI. Ostrzegli ludność 

Paryża, że jeśli para królewska spotka jakąkolwiek krzywdę, śmierć i zniszczenie nadejdą szybko. 

Manifest podwoił rewolucyjny zapał. Partyzanci rewolucji zebrali się razem, deklaracja wzmocniła tych, 

których miała przestraszyć i zawstydzić tych, których miała chronić. Ponieważ obce armie są teraz 

gotowe do inwazji, w Paryżu narastały napięcia. Ludzie gromadzili najpotrzebniejsze rzeczy, przez co 

przedmioty takie jak drewno opałowe były rzadkie i drogie. Cesjonariusze, krążący teraz w formie 

papierowych pieniędzy, szybko tracili na wartości, szkodząc przede wszystkim pracownikom miejskim, 

którzy nie posiadali żadnych innych weksli w handlu wymiennym na podstawowe produkty i nie byli w 

stanie, jak chłopi wiejscy, gromadzić zapasów żywności. Mieszadła kwitły. Do miasta wkroczyli 

żołnierze z prowincji, wśród nich rekruci z Marsylii, którzy przybyli, śpiewając nową chwytliwą piosenkę 

- „Marsyliankę”. Lokalne sanskuloty (dosłownie „bez bryczesów”), termin społeczny odnoszący się do 

skromnych mieszkańców miast, który teraz nabrał politycznego znaczenia, odnosząc się do 

namiętnych, aktywnych politycznie rewolucyjnych demokratów, wyszli na ulice, żądając deportacji 

zdradzieckiego, zdradliwego króla. 4 sierpnia przedstawiciele sekcji robotniczej (okręgu) - Faubourg 



Saint-Antoine - zagrozili użyciem siły, jeśli Zgromadzenie Ustawodawcze nie usunie króla do 9 sierpnia. 

Druga rewolucja i panowanie terroru, 1792–1795. Wczesnym rankiem 10 sierpnia 1792 r. Posłowie z 

48 okręgów miejskich spotkali się w paryskim ratuszu, zawiesili pracę władz miejskich i ogłosili nową 

administrację - Komunę. Wystrzelono z pistoletu, a w całej stolicy rozbrzmiewały dzwonki (dzwonki 

alarmowe), wzywając mieszkańców do działania. Maszerowali masowo na Tuileries, pałac, który służył 

jako rezydencja francuskiej rodziny królewskiej, zanim Ludwik XIV przeniósł dwór do Wersalu i gdzie 

mieszkała rodzina królewska po jej przymusowym powrocie w październiku 1789 r. Zderzając się z 

elitarnymi pułkami króla, zabili około 800 z tych szwajcarskich gwardzistów wraz z kilkoma służącymi i 

personelem kuchennym w szale przemocy, która pozostawiła po sobie 300 zmarłych w kałużach krwi. 

Rodzina królewska w przerażeniu uciekła do zgromadzenia, zdając się na łaskę ustawodawców. Po raz 

kolejny, podobnie jak w Dniu Bastylii, mieszkańcy Paryża podjęli inicjatywę zmiany biegu wydarzeń. 11 

sierpnia Zgromadzenie Ustawodawcze uznało Komunę, oddało rodzinę królewską pod jej opiekę i 

wezwało do wyborów do nowej władzy ustawodawczej opartej na prawdziwie rewolucyjnej franczyzie 

- każdy francuski mężczyzna powyżej 21 roku życia, który nie był na utrzymaniu ani nie był służącym 

miał głos. Wyborcy szli do urn w napiętej atmosferze. Pod koniec lipca armia austriacka najechała 

francuską ziemię. Krążyły plotki, że więzienia były pełne rojalistów, księży i zdrajców rewolucji, 

czekających, aż wojska opuści stolicę na front, kiedy wyruszą, by obalić rząd. Kierując się tym 

przekonaniem, na początku września tłumy zaatakowały więzienia w Paryżu i na prowincji, mordując 

ponad 1200, w tym duchownych, Gwardię Szwajcarską, szlachtę i każdego, kogo podejrzewali o 

wrogów państwa. Prawidłowo wybrany Konwent Krajowy, który po raz pierwszy zebrał się 20 września 

1792 r., był bardziej radykalny niż którykolwiek z jego poprzedników. Nie było zdeklarowanych 

rojalistów - monarchia konstytucyjna już nie żyła - ale tylko różne odmiany republikanów. 21 września 

zniosła monarchię i ogłosiła Francję republiką. Dwie najważniejsze zorganizowane frakcje to Girondini, 

niegdyś radykałowie w Zgromadzeniu Ustawodawczym, ale teraz, w obawie przed rządami tłumu, 

bardziej umiarkowani, którzy siedzieli po prawej na niższych poziomach w nowo wyremontowanej sali 

w Tuileries, a po lewej stronie członkowie radykalnej „Góry” (Montagnardowie), tak zwanej, ponieważ 

zajmowali wyższe poziomy. „Równina”, większość posłów, mniej dogmatyczna niż ci dwaj, siedziała w 

centrum i utrzymywała równowagę sił. Pojawili się skrajni radykałowie, zwłaszcza Enragés („Wściekli”), 

którzy pod przewodnictwem swojego głównego rzecznika Jacquesa Roux (1752–1794) domagał się nie 

tylko równości politycznej i obywatelskiej, ale także społecznej i ekonomicznej, w tym redystrybucji 

bogactwa wśród biednych i wywłaszczenia zysków z działalności gospodarczej przez państwo. Przez 

trzy lata Krajowa Konwencja miała rządzić krajem w trybie pilnym, bez ograniczeń konstytucyjnych, 

wstrzymując republikańską konstytucję przyjętą w 1793 r. do czasu zakończenia kryzysu. W tym samym 

dniu, w którym ustawodawca zebrał się po raz pierwszy, armie francuskie odniosły decydujące 

zwycięstwo nad Prusami pod Valmy, na północnym wschodzie Francji. Zwycięstwo sprawiło, że wojsko 

przejęło inicjatywę na innych frontach. Do listopada konwencja zaanektowała Sabaudię, a wojska 

francuskie podbiły wszystkie belgijskie prowincje Austrii. Te triumfy przekształciły wojnę z wojny 

obronnej w krucjatę na rzecz wolności od monarchicznego ucisku dla innych Europejczyków, nawet 

jeśli praktyki nie zawsze były zgodne z zasadami. Francuscy żołnierze mogli głosić wolność nowo 

podbitym narodom, ale zamiast tego często sprowadzali nieszczęście, kontynuując swoją okupację 

poprzez systematyczne grabieże. A zwycięstwa groziły zrobieniem nowych wrogów. Ogłaszając rzekę 

Skaldę otwartą dla żeglugi dla wszystkich - stanowiące wyraźne naruszenie traktatu westfalskiego z 

1648 roku - rząd francuski wzbudził niechęć Holendrów, narodu, który od dawna czerpał korzyści 

komercyjne z jej zamknięcia. Jednak niezależnie od tego, jaki potencjał mieli dla szerszej wojny, 

podboje za granicą dały rządowi przestrzeń do zajęcia się pilną sprawą wewnętrzną - co zrobić z królem. 

Proces „Louisa Capeta”, jak się do niego teraz zwracano, odbył się w grudniu, a debata o losie króla 

była jednocześnie walką o władzę w Konwencie. W końcu Girondini, zwolennicy liberalnej, 

umiarkowanej republiki, którzy woleliby wygnać upadłego monarchę do Stanów Zjednoczonych, ledwo 



przegrali głos za śmiercią zepchniętą przez Górę. Rankiem 21 stycznia 1793 roku Louis wszedł na 

rusztowanie na przemianowanym Place de la Révolution (dzisiejsze Place de la Concorde), gdzie miał 

umrzeć za pomocą nowej maszyny do zabijania - gilotyny, bardzo podziwianej, ponieważ uważano ją 

za dużo bardziej humanitarny. 

Zwycięstwo francuskiej armii wraz z egzekucją króla zapewniły nie tylko kontynuację, ale i rozszerzenie 

zagranicznej wojny, lęk przed francuskimi ideami rewolucyjnymi i szok wywołany aktem królobójstwa, 

który teraz całkowicie podniecił pozostałych nie wojujących sąsiadów Francji. Działania wojenne z 

Wielką Brytanią, Hiszpanią i Republiką Holenderską wybuchły w marcu 1793 r. Prowadzenie szerszej 

wojny wymagało większej armii, ale decyzja Konwentu o powołaniu 300 000 żołnierzy okazała się 

trudna do wykonania. Wezwanie do broni wywołało masowy opór w niektórych miejscach, szczególnie 

w zachodniej Francji, regionie już zaognionym przez zmiany religijne rewolucji. W konwencji Girondins 

walczył z Montagnardami w pierwszej połowie 1793 roku, a frakcje polityczne wielokrotnie się 

zmieniały. Ostatecznie to ci ostatni, którzy zdecydowanie poparli zabójstwo króla, wraz z Komuną 

Paryską przeszli na ascendent. Byli zjednoczeni w wojnie, wiedząc, że zabiwszy króla, padną ofiarą, jeśli 

Burbonom uda się ponownie zasiąść na tronie. Żyrondyści, którzy podzielili się w głosowaniu, byli 

podzieleni. W maju Girondini aresztowali Jacquesa-Rene Heberta (1757-94), radykalnego pamfleciści i 

przywódcę klubu Cordeliers, który sprzeciwiał się ich polityce. Uwięzienie rozwścieczyło sansculottów, 

którzy zapewnili jego uwolnienie. Radykalna lewica naprężyła mięśnie, a jeden z jej członków ruszył 

szybko, aby ukierunkować swoje wysiłki. Maximilien Robespierre zmusił Żyrondystów do przystąpienia 

do Konwencji Narodowej, a w lipcu 1793 roku wygrał wybory do Komitetu Bezpieczeństwa 

Publicznego, któremu powierzono nadzorowanie ogólnej polityki - jeden z dwóch komitetów, razem z 

Komitetem Bezpieczeństwa Ogólnego, zajmował się sprawami policyjnymi— który powstał w kwietniu. 

Konwencja stopniowo oddawała władzę w ich ręce i wkrótce 12-osobowy Komitet Bezpieczeństwa 

Publicznego stał się skuteczną władzą rządzącą, z Robespierre dominującym głosem. Urodzony w Arras 

w burżuazyjnej rodzinie Robespierre kształcił się w Paryżu, gdzie uczył się prawa i kierował się teorią 

ogólnej woli Rousseau, którego kiedyś spotkał. Zimny i wyrachowany, wspinał się na szczyt nie dzięki 

wdziękowi ani umiejętnościom oratorskim, ale zwykłej wytrwałości i fanatycznej wierze w 

prawdziwość swoich pomysłów. Wspierany przez swojego genialnego, całkowicie bezlitosnego 

młodego porucznika, Louisa-Antoine'a Saint-Justa (1767–1794), Robespierre rozpoczął politykę 

represji i regimentacji. Widząc rosnące wszędzie zagrożenia, on i jego współpracownicy byli 

zdeterminowani, by je stłumić, co otworzyło drogę do nieograniczonych autorytarnych rządów. W 

środku lata 1793 r. w połowie Francji wybuchło powstanie. Buntownicy z zachodniego regionu Vendée 

dominowali. Wojska austriacko-pruskie zajęły Valenciennes. Belgia została utracona w marcu 1793 r. 

Generał Charles-François Dumouriez (1739–1823), zwycięzca pod Valmy, zbiegł do wroga. Kilku 

przywódców Żyrondystów uciekło po stłumieniu ich członków, aby rozpocząć powstanie 

federalistyczne w prowincjach, a Lyon, Caen, Bordeaux i Marsylia padły pod ich siłami. Na 

południowym wschodzie rojaliści zdołali zdominować ruch. Przekazali Brytyjczykom portowe miasto 

Tulon. W samym Paryżu nieznana kobieta z prowincji Charlotte Corday (1768–1793), wyznawczyni 

żyrondystów, zamordowała dziennikarza Marata, dźgając go w wannie nożem z własnej kuchni, 

deklarując, że zrobiła to „dla wolność." Nowa klika rządząca zmobilizowała materiał narodu i siłę 

roboczą. 23 sierpnia 1793 roku rząd ogłosił levée en masse (składka zbiorowa), wzywając wszystkich 

obywateli - mężczyzn, kobiety, młodzież i starców - niezależnie od ich stacji - żołnierzy, pracowników, 

pielęgniarki, rolników, weteranów - do w obronie narodu, odwołując się do miłości do kraju, którego, 

jak im powiedziano, mają bronić, ponieważ to oni go stworzyli. Narodziły się nowoczesne idee 

patriotyzmu i nacjonalizmu. Odwrócona została również karta w historii współczesnych wojen. 

Wojna stałaby się teraz totalna, obejmując wszystkie elementy populacji i wszystkie zasoby państwa. 

Wprowadzono ścisłe kontrole ekonomiczne, w tym pułapy cenowe. Nowy kalendarz rewolucyjny, 



uchwalony w październiku 1793 r., miał na celu zracjonalizowanie roku miesiącami nazwanymi według 

pór roku, stary kalendarz gregoriański nie został przywrócony do 1806 r. Rozpoczęto kampanię 

antychrześcijańską z aktywnym promowaniem „kultu Istoty Najwyższej” tradycyjnej wiary. 

Chrześcijańska niedziela została zastąpiona décadi, czyli dziesiętnym dniem odpoczynku. 

Zbezczeszczono kościoły i cmentarze, rozbijano posągi, a krucyfiksy paradowały do góry nogami, by 

obywatele mogli na nie pluć. Kampania antyklerykalna była szczególnie brutalna w Paryżu i Midi i 

odegrała ważną rolę w radykalizacji polityki rewolucji, pobudzając pasję rewolucjonistów, jednocześnie 

wzmagając opozycję ich wrogów na obszarach, gdzie nastroje rojalistów były najsilniejsze. . Wierząc, 

że terror jest konieczny, ponieważ cnotliwa republika nie może być bezpieczna, dopóki jej wrogowie 

nie zostaną znalezieni i zniszczeni, Komitet Bezpieczeństwa Publicznego pod przewodnictwem 

Robespierre'a rozpoczął czystkę na dużą skalę. Śmierć stała się na porządku dziennym panowania 

terroru, podczas którego wielki i pokorny podzielili ten sam los. Rewolucyjny trybunał pod 

przewodnictwem swojego skutecznego prokuratora naczelnego Antoine-Quentina Fouquier-Tinville 

(1746–1795) wydał wyroki. We wrześniu 1793 r. machina rządowa przyspieszyła pracę, skrupuły 

sądowe rutynowo odkładane na bok, a wyroki śmierci, dotąd oszczędnie wydawane, wydawano 

szybko. Znienawidzona była królowa i zaciekle rojalistyczna siostra zmarłego króla, księżniczka Elżbieta 

(1764–1794), poszła na gilotynę, nazwaną „Narodową Brzytwą” jako patriotyczne narzędzie egzekucji. 

Ludwik Filip II, książę Orleanu (1747–1793), tak zagorzały zwolennik rewolucji, którą przyjął imię 

Philippe Égalité (równość) i głosował za śmiercią króla, nie został oszczędzony. Wielki francuski chemik 

Antoine Lavoisier (1743–1794), znany z ukucia terminu „tlen”, został skazany za zbrodnię bycia 

rolnikiem pobierającym podatki w okresie monarchii. Wdowa i dramatopisarka Olympe de Gouges 

(1755–1993), która w swoim Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (Deklaracja Praw 

Kobiety i obywatela, 1792), została aresztowana i zgilotynowana, a jej inne pisma w obronie Ludwika 

XVI uczyniły ją podejrzaną. Wykonano egzekucję czołowych żyrondystów w tym Bailly'ego, Vergniauda, 

Jean-Marie Rolanda (1734–1993), który służył jako minister spraw wewnętrznych, i jego żonę Jeanne-

Marie (1754–1793). Madame Roland, dobrze wykształcona i urodzona w Paryżu, w której salonie 

gromadziły się czołowe postacie z Girondinu, dla których była przewodniczką i doradcą, została 

zapamiętana ze swoich pożegnalnych uwag, rzekomo wypowiedzianych, gdy weszła na szafot: 

„Wolności0, o wolności, jakie zbrodnie są popełnione w Twoim imieniu ”. Ci, którzy byli w stanie to 

zrobić, tacy jak La Fayette służący w armii na froncie, uciekli. Na prowincji komitety reprtsentants en 

mission (wędrowni poplecznicy) miały za zadanie wyrzucić opozycję i zapewnić rewolucyjną 

ortodoksję. Powstanie federalistyczne zostało zmiażdżone - Lyon poddał się 9 października 1793 r., A 

Tulon 19 grudnia. Mitraillades (plutony egzekucyjne) kosiły ofiary, które były zmuszone najpierw 

wykopać własne groby. W Nantes około 2000 utonęło na barkach zatopionych w Loarze. Podczas gdy 

arystokraci są pamiętani w historii jako główne ofiary terroru, w rzeczywistości większość wśród tych, 

którzy zginęli, byli sankulottowie i chłopi, zwykli obywatele oskarżeni przez rewolucyjny trybunał o 

zdradę i bunt. 

Jedność jakobińska wkrótce pękła pod ciężarem. Frakcja na bardziej umiarkowanej prawicy pod 

rządami Dantona zasugerowała, że nadszedł czas, aby zahamować instrument terroru, podczas gdy 

inna na bardziej radykalnej lewicy,  Hébert, zażądała jeszcze energiczniejszego ścigania niedoszłych 

wrogów. Robespierre bezlitośnie odparł swoich krytyków. W marcu 1794 r. Komitet aresztował i 

zgilotynował frakcję hebertystów; w kwietniu przyszła kolej na Dantona i jego zwolenników. Ale gdy 

najwyraźniej wyszedł na szczyt swojego triumfalnego szczytu, sam Robespierre był zmuszony walczyć 

z wewnętrznymi niezgodami wśród swoich zwolenników. Decyzja kliki rządzącej z czerwca 1794 r., aby 

utrzymać machinę państwową w ruchu, dodając więcej sądów i całkowicie eliminując nieliczne 

istniejące środki ochrony sądowej, zdawała się potwierdzać obawy tych, którzy nie byli głównymi 

członkami grupy władzy, że dyktatura nieokreślona planowano bez ograniczeń. W ramach Konwencji 



narodził się spisek, na czele którego stał Joseph Fouché (1759–1820), całkowicie pozbawiony 

skrupułów były terrorysta, który stłumił powstanie w Lyonie, a pod koniec lipca intryganci rzucili 

wyzwanie człowiekowi, którego potajemnie nazywali „dyktatorem. ” Próbując się bronić, Robespierre 

zawył na podłodze Konwentu, którego członkowie głosowali za aresztowaniem jego i jego 

współpracowników. Nie mogąc zebrać paryskich tłumów w ich obronie, Robespierre i jego słudzy 

zostali wepchnięci do tumbreli o świcie 28 lipca 1794-10 Thermidor według kalendarza 

republikańskiego - aby zostać poprowadzeni tą samą ścieżką do gilotyny, którą podążali przed nimi tak 

wielu, których oni potępili. Thermidor stanowił punkt kulminacyjny terroru i rozpoczęła się stopniowa 

„reakcja termidoriańska”. Publiczność zmęczyła się napięciem i rozlewem krwi. Apele do strachu nie 

wydawały się już wiarygodne, wewnętrzne spory zostały stłumione, a groźba obcej inwazji odwróciła 

się. Komitet Bezpieczeństwa Publicznego został zredukowany w swoich kompetencjach, Komuna 

Paryska pozbawiona autonomii, rząd zdecentralizowany, kontrole ekonomiczne zlikwidowane, a 

trybunały sądowe zakończone. Kluby jakobińskie ostatecznie zostały zamknięte. Tysiące osób zostało 

zwolnionych z więzień, a wielu emigrantów powróciło. Wydana w sierpniu 1795 r. Nowa podstawowa 

ustawa - Konstytucja Roku III - oznaczała powrót do struktury nadbudowy silnie przypominającej tę z 

lat 1789–1790, z wyjątkiem że nie było żadnego zaopatrzenia dla króla. Wstręt do niedawnego terroru 

wywołał wśród wielu pogłębiający się konserwatywny nastrój, niektórzy nawet opowiadali się za 

nastrojami monarchistycznymi. Aby chronić republikę, Konwencja przyjęła ustawę dwóch trzecich: 

dwie trzecie nowej władzy ustawodawczej wybieranej na mocy nowego prawa miało się składać z nich 

samych. Prawica, wzmocniona przez nastawioną teraz postawę publiczną, miała dość. W październiku 

1795 r., gdy Konwent przygotowywał się do odroczenia, rojalistyczni agitatorzy wyprowadzili tłum na 

ulice. 5 października (13 Vendémiaire) zostali szybko rozproszeni przez siły rządowe dowodzone przez 

młodego, dotychczas bezrobotnego generała Napoléona Bonaparte (1769–1821). Nowa siła wkroczyła 

na francuską scenę polityczną: armia aktywnie interweniowała. Na jej czele stanął jeden z nowego 

pokolenia przywódców wojskowych, wychowanych przez rewolucję. 

Dyrektoriat:  Republika w odwrocie, 1795 - 1799 

Dyrektoriat po raz drugi - monarchia konstytucyjna pod Zgromadzeniem Ustawodawczym w latach 

1791–92 była pierwszą - kiedy Francja podjęła eksperyment polegający na wyważonym rządzie 

konstytucyjnym. Konstytucja z 1795 r. oddała władzę w ręce wykształconej, bogatej mniejszości. Listy 

wyborcze zostały zredukowane o ponad milion, wyborcy wybierali wyborców do dwuizbowej 

legislatury (Corps Législatif) - Rady Pięciu Setek, upoważnionej do proponowania i omawiania spraw, 

oraz Rady Starożytnych, złożonej z żonatych mężczyzn ponad 40 upoważnionych do niczego innego, 

jak tylko odrzucenie lub ratyfikowanie środków przesłanych im przez pięćset. Gałąź wykonawcza 

została nazwana Dyrektoriatem (Dyrektorium) i składała się z pięciu członków w wieku co najmniej 40 

lat, wybranych przez Starożytnych na pięcioletnią kadencję spośród 50 nazwisk zgłoszonych przez 

pięćset. Aby zapewnić stabilność, kadencje wykonawcze i ustawodawcze zostały rozłożone: jeden 

dyrektor i jedna trzecia organów ustawodawczych miała być wymieniana każdego roku. Nowy rząd 

stanął w obliczu wojny przeciwko Pierwszej Koalicji mocarstw europejskich, w której się utrzymał, ale 

na froncie wewnętrznym w niezawodnie rojalistycznym regionie Vendée ponownie wybuchły walki, 

wysiłki mające na celu stabilizację waluty doprowadziły do częściowego bankructwa, inflacja 

gwałtownie wzrosła i głód na obszarach wiejskich był powszechny. W obliczu tych wyzwań reżim radził 

sobie całkiem nieźle, udało mu się pacyfikować Vendée, zreorganizować system podatkowy, złagodzić 

głód poprzez kontrolowanie ceny chleba i dystrybucję go do najbardziej potrzebujących obszarów oraz 

obniżyć ceny, które spadły częściowo z powodu dobrych zbiorów. Jednak stabilność, która posłużyła 

jako uzasadnienie dla nowego systemu rządzenia, okazała się trudniejsza do zapewnienia. Grupa 

sprawująca władzę była narażona na ciągłe ostrzału po lewej stronie odrodzonych jakobinów, a po 

prawej stronie żądnych zemsty rojalistów, którym pomagały dotacje brytyjskie. Niewielka grupa 



wściekłych, lewicowych radykałów, na czele której stał François-Noël „Gracchus” Babeuf (1760–1797), 

opowiadała się za „spiskiem równych” w celu złamania władzy bogatych nad biednymi poprzez 

całkowite zniesienie własności prywatnej i nacjonalizację, czyli , dając rządowi własność bogactwa. 

Główni konspiratorzy zostali aresztowani i na początku 1797 r. Dwóch z nich, w tym Babeuf, trafiło na 

gilotynę. Zagrożenie z prawej strony było większe i bardziej niebezpieczne. Rojaliści pojawiali się teraz 

otwarcie, bez strachu. Katolicyzm, kierowany przez księży którzy odmówili przysięgi, przeżył 

przebudzenie. Dwóch z pięciu dyrektorów wykazywało coraz większą sympatię dla przywrócenia 

monarchii konstytucyjnej. Jak na ironię, zwolennicy Burbonów stanęli przed jednym ze swoich 

największych wyzwań ze strony samej byłej rodziny królewskiej. W czerwcu 1795 roku młody delfin, 

zwany przez emigrantów „Ludwikiem XVII”, zmarł z powodu maltretowania, jakiego doznał od 1793 

roku. To uczyniło Ludwika, hrabiego Prowansji, kolejnym w kolejce do tronu. Nie mając żadnego 

poczucia politycznej rzeczywistości, po wygnaniu we Włoszech spadkobierca wydał Deklarację z 

Werony, w której potwierdzono, że w przypadku przywrócenia władzy królewskiej przywróci na 

miejsce cały stary reżim, w tym zwrot skonfiskowanego mienia i ożywienie starych instytucji. prowincje 

i parlamenty - i dawne przywileje, opłaty i podatki. Do 1797 roku nawet większość monarchistów 

nabyła żywotne interesy w systemie, który wyeliminował wszystkie te relikty przeszłości i nie byli 

przygotowani do cofnięcia zegara do tej pory. Byli jednak całkiem przygotowani, aby wrócić do gry 

politycznej, próbując odzyskać część władzy, którą kiedyś posiadali w obfitości. Ich nadzieje zostały 

wzmocnione, gdy w wyborach wiosną 1797 r. Umiarkowani rojaliści odnieśli imponujące zwycięstwa, 

usuwając wszystkich z wyjątkiem kilkunastu spośród około 150 członków parlamentu. Zaskoczeni 

wynikami, przywódcy rządu cofnęli się ze strachu. Po raz kolejny zagrożenie dla republiki wydawało się 

jasne. Trzech reżyserów, decydując się zrezygnować nawet z pozorów legalności, podjęło bezpośrednie 

działania. W zamachu stanu 4 września 1797 r. (18 Fructidor) kontyngent wojsk dowodzony przez 

zahartowanego generała weteranów Pierre-François Augereau (1757–1816) wtargnął do izb 

ustawodawczych i aresztował 53 deputowanych. Większość kłopotliwych wyników wyborów została 

szybko unieważniona, a cenzura ogłoszona. Liderzy opozycji zostali zesłani do Gujany Francuskiej. 

Zaprojektowany przez rządzących posiadaczy władzy, aby utrzymać ich kontrolę, Fructidor ostatecznie 

przyniósł korzyści nie dyrektorom, ale jednemu z ich sług. 

Spiskowcy puczu wezwali Napoleona Bonaparte, młodego generała, który wówczas odnosił druzgocące 

sukcesy w kampanii we Włoszech, do wysłania im pomocy wojskowej i to on wysłał generała Augereau. 

Rosnące uzależnienie dyrektorów od armii miało złowieszczy wydźwięk dla przyszłości reżimu, ale rząd 

niewiele mógł zrobić, aby zmienić kierunek, ponieważ to wojsko - a konkretnie genialny Bonaparte, 

który przyćmił całą resztę - dało władcom czym się chwalić . Urodzony w 1769 roku w podrzędnej, 

biednej szlachcie Korsyki, zaledwie rok po aneksji wyspy przez Francję, Napoléon Bonaparte od 

najmłodszych lat skupiał się na karierze wojskowej. Po ukończeniu szkół wojskowych w Paryżu i na 

prowincji, w 1785 r. zapewnił sobie komisję w pułku artylerii. Lektury pism filozofów uczyniły go 

oddanym orędownikiem rewolucji, a jego jakobińskie koneksje i talenty wojskowe przyniosły mu 

szybkie wyróżnienie podczas Rządy Robespierre'a Moment uznania Napoleona nastąpił w 1793 roku, 

kiedy to wdzięczny rząd, który wyróżnił się w odzyskaniu Tulonu, uczynił go generałem brygady. Na 

krótko uwięziony podczas reakcji termidorejskiej, która nastąpiła po niej i odpadł z armii, spędził kilka 

lat w Paryżu, przywracając swój majątek. W 1796 roku jego małżeństwo z Joséphine de Beauharnais 

(1763–1814), urodzoną na Karaibach wdową i kochanką Paula Barrasa (1755–1829), jednego z pięciu 

pierwotnych dyrektorów, otworzyło kontakty, które doprowadziły do powstania dowództwa. 

Maszerował na czele armii północnych Włoch, jednej z trzech armii francuskich, które mają pokonać 

wojska Austrii i zbliżyć się do jej stolicy, Wiednia. Francja rozbiła I Koalicję, zawierając traktat z Prusami 

w marcu 1795 r., Pozostawiając siłom francuskim lewy brzeg Renu. Pokonana i okupowana Holandia 

została w maju francuskim satelitą. W czerwcu Hiszpania odpadła i pozostało tylko dwóch wrogów: 



Austria i Wielka Brytania. Walcząc z Austriakami w północnych Włoszech, Napoleon odniósł wspaniałe, 

błyskawiczne zwycięstwa, zdobywając Niceę i Savoy dla Francji. W październiku 1795 cała Belgia 

została przyłączona. W październiku 1797 roku Austria wystąpiła o pokój i na Campo Formio pozwolono 

zachować tylko Wenecję we Włoszech, a reszta półwyspu stała się francuską strefą wpływów pod 

szereg republik satelickich. Także Szwajcaria stała się sojusznikiem Francji z utworzeniem Republiki 

Helweckiej w kwietniu 1798 r., A Genewa została przyłączona bezpośrednio do Francji. Wielka Brytania 

pozostała jedynym rywalem. Zdeterminowany, by przeciąć brytyjską linię życia do Indii, a wraz z nią 

handel z Azją, Napoleon popłynął do Egiptu w maju 1798 roku z flotą 400 statków, małą armią i 

gromadą naukowców. Maszerując triumfalnie do Kairu, Bonaparte stracił ochronę zapewnioną przez 

jego tylną straż, kiedy 1 sierpnia brytyjski admirał Horatio Nelson (1758–1805) zaskoczył francuską flotę 

zakotwiczoną w zatoce Aboukir, niedaleko Aleksandrii, i unicestwił ją w bitwie nad Nilem. Wierząc, że 

Francuzi pokonali, Imperium Osmańskie (dzisiejsza Turcja), obalony władca Egiptu, przygotowywał się 

do ataku, ale Bonaparte, świadomy, że nie może pokonać połączonego ataku sił tureckich, przypuścił 

uderzenie wyprzedzające, prowadząc swoją Armię Orientu w Syrii. Nie udało mu się zdobyć miasta-

fortecy Akka, wycofał się do Egiptu, gdzie powstrzymał nacierającą armię osmańską. Sytuacja tam jest 

teraz stabilna, chociaż stagnacja - jego siły zostały odcięte od Francji przez brytyjską marynarkę 

wojenną - nagle pojawił się w Paryżu, pozostawiając swoją armię, by dąsać się w gniewie, dopóki nie 

poddali się w 1802 roku i zostali repatriowani na brytyjskich statkach, przywożąc ze sobą bezcenny 

skarb egipskich starożytności, w tym Kamień z Rosetty, którego tłumaczenie, w dużej części dokonane 

przez uczonego Jean-François Champolliona (1790–1832), pomogłoby w rozszyfrowaniu pisma 

hieroglificznego. Niedawno wybrany jeden z dyrektorów, Abbé Sieyès wezwał Bonaparte do domu, aby 

wesprzeć spisek mający na celu ustanowienie energicznej osoby zarządzającej, zdolnej do sprostania 

ponownym zagrożeniom zagranicznym i krajowym. Rozpoczęta w grudniu 1798 r. druga koalicja 

mocarstw wystąpiła przeciwko Francji - Wielkiej Brytanii, Austrii, Rosji i Imperium Osmańskiemu - i 

odniosła szybkie zwycięstwa. W legislaturze Dyrektorium byli jakobini zdobyli wystarczającą liczbę 

mandatów w latach 1798–99, by rzucić wyzwanie rządzącej frakcji. Nowa większość zastąpiła czterech 

z pięciu dyrektorów. Klub Jakobinów został ponownie zalegalizowany, a jego członkowie rozpoczęli 

głośną kampanię na rzecz powrotu do systemu Robespierra. W pierwszym tygodniu listopada 1799 r. 

w Paryżu rozeszła się plotka, że jakobini planują powstanie ludowe. Bonaparte wrócił, by zagrać 

przypisaną mu rolę, ale prawie stracił nerwy w kolejnym dramacie. Pechowo spartaczył ten wysiłek, 

obalenie rządu zajęło mu dwa dni. Drugiego dnia - 9 listopada 1799 (18 Brumaire) - brat Napoléona, 

Lucien (1775–1840), zebrał wojska, wymyślając spisek, który, jak ogłosił, musiał zostać powstrzymany. 

Jego siły otoczyły dawny pałac królewski na przedmieściach Saint-Cloud, gdzie zebrał się rząd. 

Napoleon przemówił do członków Rady Starożytnych. Kiedy poseł protestował przeciwko zastraszaniu 

przez wojsko, pytając: „A konstytucja?” Bonaparte ze złością odpowiedział: „Konstytucja? Wy sami go 

zniszczyliście; naruszyłeś go na osiemnastym Fructidorze. . . . Nie budzi już szacunku żadnego człowieka 

”(Durant 1975, 122). Nakazał zabrzmieć bębnom. Wojska pod jego dowództwem wtargnęły na teren 

obiektu. Krzycząc „Precz z Jakobinami!” rozproszyli posłów, z których część wyskoczyła z okien. 

Dyrektorium dobiegło końca, zniszczone ciężarem uciążliwych kosztów wojny, wyborem przywódców 

- takich jak Sieyès i Bonaparte - bardziej ambitnych w służbie sobie niż reżimowi, a ostatecznie przez 

niezdolność do zdobycia poparcia francuskiej opinii publicznej przez to, że nie narusza podziałów 

między lewicą a prawicą. 

Konsulat: Napoléon Bonaparte przejmuje kontrolę, 1799–1804 

Po zdobyciu przyczółka na władzy Bonaparte nie miał zamiaru pozwolić jej się wymknąć, możliwość, 

która nigdy nie zaistniała, ponieważ wykazał niesamowitą zdolność do dania krajowi tego, czego chciał 

i potrzebował – pokoju w domu i za granicą. Ci, którzy teraz mieli kontrolę, opracowali projekt 

rządzenia, który chytrze chronił autokratyczne rządy za demokratyczną fasadą. Przekonany, że wie 



lepiej niż obywatele, co jest dla nich dobre, Napoleon mógł zawdzięczać swój początek rewolucji, ale 

nigdy nie ukrywał swojej opinii, że ludzie są słabo przygotowani do rządzenia sobą, wierząc, że zbyt 

łatwo ulegają urokowi , elokwencja i opinie innych, w tym dziennikarzy, polityków i księży. Zgodnie z 

Konstytucją Roku VIII, ogłoszoną w grudniu 1799 r., wszystkim Francuzom w wieku 21 lat i starszym 

dano prawo wyboru jednej dziesiątej ich liczby na notabli komunalne, a ci z kolei mieli wybrać jedną 

dziesiątą ich liczby w seria coraz mniejszych grup wyborców prowadzących do krajowych notabli. Na 

tym kończy się demokracja - wszyscy urzędnicy, którzy mieli rządzić, mieli być mianowani spośród 

notabli, a nie wybierani przez nich. Były trzy zgromadzenia parlamentarne: Conseil d'État (Rada Stanu), 

mianowana przez głowę państwa, została upoważniona do zaproponowania nowych przepisów do 

omówienia przez trybunał (trybunał) składający się ze 100 „trybunów”, który z kolei przejdzie zalecenia 

dla Corps Législatif (legislatury) składającej się z 300 członków, upoważnionych do zatwierdzania lub 

odrzucania - ale nie do dyskusji - propozycji. Członkowie trybunału i władzy ustawodawczej zostali 

powołani przez Senat Conservateur (konserwatystów Senatu), organ składający się z około 60 

członków w wieku powyżej 40 lat, który mógł również unieważnić prawa, które uznano za niezgodne z 

konstytucją. W przypadku władzy wykonawczej konstytucja przewidywała utworzenie rady składającej 

się z trzech konsulów. Upoważniony do dziesięcioletniej kadencji i dzielenia władzy, ostateczna władza 

w rzeczywistości spoczywała w rękach tylko jednego z nich - pierwszego konsula - samego Napoleona. 

Trwała wojna z Drugą Koalicją. Dzięki szczęściu i kalkulacji Bonaparte zapewnił wycofanie się Rosjan. 

Odbudowawszy armie francuskie, odniósł miażdżące, choć krwawe zwycięstwo nad Austriakami pod 

Marengo (14 czerwca 1800 r.) we Włoszech, a siły francuskie rozgromiły Austriaków również w 

Niemczech. Traktat z Lunéville (9 lutego 1801) rozszerzył francuską kontrolę nad Włochami i 

zachodnimi Niemcami. Po raz kolejny pozostawiona sama do walki, Wielka Brytania zdecydowała, że 

nadszedł właściwy moment do negocjacji, a traktat z Amiens (25 marca 1802 r.) Przyniósł pokój między 

dwoma starożytnymi wrogami po raz pierwszy od dziesięciu lat. Francuskie społeczeństwo - wszyscy 

oprócz zazdrosnych generałów i zagorzałych jakobinów - było zafascynowane sukcesami Bonapartego. 

Królewskie złe rządy, terror, wojna domowa i lata zagranicznej wojny minęły, zastąpione przez chwałę 

wojenną zdobytą pod przywództwem tego genialnego Korsykanina. W maju 1802 r. Marionetkowy 

Senat zaproponował przedłużenie jego 10-letniej kadencji do 20 lat. Pierwszy konsul dał do 

zrozumienia, że wolałby zostać konsulem dożywotnim, a opinia publiczna w plebiscycie 2 sierpnia 

zaaprobowała z zaledwie falą sprzeciwu. Jeszcze zanim Bonaparte zawarł pokój z obcymi mocarstwami, 

przeniósł się, aby upewnić się, że jego dom jest bezpieczny. Stłumił rojalistów - którzy wciąż stanowili 

zagrożenie na zachodzie - a także jakobińskich radykałów i niezależnych gazet. Po całkowitym 

spacyfikowaniu kraju postanowił zreformować życie rodzinne. Oprócz generałów, w których wyróżniał 

się wyszkoleniem wojskowym, Napoleon bardzo interesował się sztuką administracyjną. Dekrety w 

sprawie samorządu lokalnego z lat 1789–1990, na mocy których przekazano szerokie uprawnienia 

nowym departamentom, zostały odwrócone, gdy w interesie uporządkowanej administracji Bonaparte 

przeniósł się w lutym 1800 r., Aby scentralizować i wzmocnić rząd, tworząc urząd prefekta ). Prefekt 

stał na czele departamentu i został mianowany przez Paryż i odpowiadał przed nim, podczas gdy 

podprefektowie i burmistrzowie odpowiadali przed nim w strukturze dowodzenia w systemie, który 

dzięki gruntownej centralizacji francuskiej administracji publicznej zapewniał podejmowanie decyzji w 

stolicy. zastosowano nawet w najmniejszych osadach. Reforma przetrwałaby upadek reżimu i 

pozostanie wyróżniającą cechą francuskiego rządu przez półtora wieku. Równie ważne okazały się 

reformy prawne. Nic nie wzbudziło jego zainteresowania tak namiętnie, jak jego projekt ujednolicenia 

niezliczonej liczby zagmatwanych francuskich przepisów. Gorliwie przewodnicząc 35 z 87 posiedzeń 

Rady Stanu w latach 1801-1804, Napoleon nadzorował uchwalenie znormalizowanego, jasno 

napisanego i dostępnego kodeksu cywilnego, który wzmocnił prawa w imieniu właścicieli 

nieruchomości i chronił niektóre z podstawowych osiągnięć prawnych rewolucja, w tym tolerancja 

religijna i równość wobec prawa. Prawdopodobnie jego największe osiągnięcie, Code Napoléon, jak go 



nazwano po 1807 r., pozostaje podstawą francuskiego prawa cywilnego, stanowi pierwszą udaną 

kodyfikację w Europie i wywarł głęboki wpływ na wiele innych krajów. Człowiek, który kierował jego 

stworzeniem, widział jego trwałą wartość. „Moja prawdziwa chwała”, pomyślał Bonaparte po upadku 

władzy, „to nie czterdzieści bitew, które wygrałem. . . . To, czego nic nie może zniszczyć, co będzie żyć 

wiecznie, to mój Kodeks Cywilny ”. Aby rozwiązać kwestie religijne, które wzbudziły tak wiele sporów 

od czasu Konstytucji Cywilnej Duchowieństwa w 1790 r., Bonaparte zawarł konkordat z papieżem 

Piusem VII (r. 1800–23) we wrześniu 1801 r. sam ,człowiek bez silnych przekonań religijnych szukał 

akomodacji z Watykanem zarówno jako realista, który ocenił, że duchowieństwo nieuczciwe, które 

pozostało lojalne wobec Rzymu, pozostaje popularne i że większość obywateli francuskich wyznaje, 

jeśli nie praktykuje, katolikami i jako strateg polityczny. Umowa doprowadziłaby ostrożnych 

duchownych do zgromadzenia się wokół konsulatu i oddalenia się od rojalistów. Na mocy konkordatu 

papież uznał sprzedaż ziem kościelnych i prawo rządu francuskiego do mianowania biskupów, a 

kościołowi przywrócono zezwolenie na sprawowanie nabożeństw publicznych. Aby uspokoić tych, 

którzy uparcie sprzeciwiali się, Bonaparte opublikował później zbiór artykułów organicznych, które 

potwierdzały wyższość państwa nad Kościołem i nalegały na prawny wymóg zawarcia małżeństwa 

cywilnego. Aby wyrazić uznanie dla tych, którzy zasłużyli, ale którzy zniesieniem przywilejów nie mogli 

już oczekiwać szczególnego uznania, w maju 1802 r. założył Legię Honorową. Stworzona w celu 

nagrodzenia obywatelskich i militarnych osiągnięć, na czele której stał sam pierwszy konsul, zachowują 

zasadę, głoszoną przez rewolucję i tak trafnie zawartą w sukcesie Napoleona, że kariery otwarte dla 

talentów zasługują na zasługi. Aby ustabilizować walutę i ułatwić rządowi pożyczanie, 18 stycznia 1800 

roku założył Bank of France, któremu przekazano kontrolę nad francuskim systemem kredytowym. 

Przez następne stulecie frank pozostanie jedną z najbardziej stabilnych jednostek monetarnych w 

Europie. Podatki pobierano w sposób bardziej sprawiedliwy i skuteczniejszy, a także wprowadzano 

nowe reformy oświatowe. Kruchy pokój osiągnięty w 1802 r. okazał się rzeczywiście krótki, a wojna z 

Wielką Brytanią została wznowiona w maju 1803 r. Bonaparte przygotowywał wojska i statki do 

inwazji, a niespodziewane wydarzenie dało mu okazję do dalszego umocnienia pozycji. Wieczorem 24 

grudnia 1800 roku, gdy Pierwszy Konsul był w drodze do opery, wybuchła bomba, zabijając kilka osób 

postronnych, ale oszczędzając zamierzoną ofiarę. Sprawcami byli rojalistyczni ekstremiści, a Bonaparte 

skorzystał z okazji, aby zmiażdżyć swoich przeciwników, z których jeden szczególnie przyniósł mu 

międzynarodowe potępienie. Książę Louis-Antoine, duc d'Enghien (1772–1804), młody książę 

królewski żyjący na wygnaniu w Badenii, w Niemczech, podejrzany o planowanie restauracji 

królewskiej, został porwany przez agentów Bonapartego, przywieziony do Paryża, sądzeny potajemnie 

pod fałszywym zarzutem i natychmiast rozstrzelany. Poruszał się jednakowo przeciwko wrogom po 

lewej stronie. Krytycy reżimu udali się na wygnanie, nie bardziej niż Madame de Staël (1766–1817), 

córka Jacquesa Neckera i znana jako gospodyni salonowa, która wspierała rewolucję. Opuściła Francję 

w czasie terroru i wróciła tylko po to, by ponieść niezadowolenie Napoleona za jej sprzeciw wobec jego 

antydemokratycznych planów. Zmuszona do opuszczenia Francji po 1800 r., podróżując po Europie, 

często w towarzystwie Benjamina Constanta (1767–1830), pisarza, który pomógł zapoczątkować 

romantyzm, napisała dzieła, które wywarły wielki wpływ na literackie kobiety, podkreślając znaczenie 

emocji i wyobraźni. W kraju pełnym potencjalnych wrogów, gdzie prądy polityczne wszelkiego rodzaju, 

jakie można sobie wyobrazić, wirowały od dekady i dłużej, Bonaparte zdawał sobie sprawę, że tylko 

dzięki dziedziczeniu jego władzy można w pełni zabezpieczyć władzę. Publiczne koło zębate, niektóre 

autentyczne, ale w większości zmanipulowane, stanęło za nim. 18 maja 1804 r. Senat sprytnie połączył 

republikańską retorykę z rzymskim językiem imperialnym w jednym zdaniu nowej konstytucji, która 

ogłosiła Napoleona „pierwszym konsulem republiki” i „cesarzem Francji”. Do tej pory standardowy 

plebiscyt przyniósł ogromną aprobatę opinii publicznej. Bonaparte został prawidłowo intronizowany 2 

grudnia 1804 r. Uroczystość tego wydarzenia wymagała, aby papież osobiście podróżował z Rzymu, 

aby wziąć udział w ceremonii. Ale w starannie wystawionym dramacie Pius VII został wezwany do 



odegrania jedynie drugoplanowej roli. Gdy Napoleon uniósł cesarskie nakrycie głowy, natychmiast je 

chwycił. Tylko jemu samemu zawdzięczał tę odznakę majestatu, więc sam włożył koronę na głowę. 

Imperium napoleońskie u siebie, 1804–1815 

Wydawało się, że stabilność wreszcie dotarła do imperium Napoleona z siedzibą we Francji. Wielu 

emigrantów, którzy cofali się od 1795 roku, otrzymało prestiżowe stanowiska na nowym dworze 

cesarskim lub na stanowiskach ministerialnych. Nowy cesarz stworzył serię nowych tytułów i wyłoniła 

się nowa szlachta napoleońska, oddzielna, ale także niezgrabnie mieszająca się ze starą. Wielu spośród 

odnoszących sukcesy generałów, marszałków cesarza, zostało książętami lub książętami. Aby 

cesarstwo miało spadkobiercę, Bonaparte, po wieloletnich wahaniach, rozwiódł się z Józefiną w 1809 

roku i poślubił arcyksiężną Marie-Louise (1791–1847) z austriackiego dworu habsburskiego, który w 

1811 r. dała mu syna Napoleona II, nazwany l'aiglonem (orzeł) i królem Rzymu. Kraj tętnił nową energią. 

Rząd wspierał rozwój przemysłu, zapewniając tańszy kredyt i lepszą edukację techniczną. Biznes 

rozkwitł, potrzeba karmienia, ubierania i wyposażania dużych armii Bonaparte zapewniała ogromny 

rynek dla krajowych dostawców. Pracownicy mieli stałe zatrudnienie przy rosnących poziomach płac. 

Choć początkowo niepopularny, system metryczny, wprowadzony w Katalogu w 1799 r., położył 

podwaliny pod skuteczny schemat pomiaru. Publiczne szkoły średnie (lycées) i najważniejszy egzamin 

kwalifikacyjny do szkolnictwa wyższego - baccalauréat - były innowacjami edukacyjnymi, które 

przetrwały. Nowa narodowa akademia wojskowa założona w Saint-Cyr pod Wersalem w 1808 r. 

również przetrwała, zyskując z czasem na znaczeniu. Administracja publiczna działała sprawnie, 

obsadzona przez utalentowanych i skutecznych biurokratów niezależnie od pochodzenia politycznego, 

a także tak lojalna wobec nowego reżimu. Jednak dobrobyt miał swoją cenę. Wolność w dużej mierze 

zniknęła. Rygorystyczna cenzura sprawiła, że nie pojawiły się żadne opinie polityczne, z wyjątkiem tych 

przyjaznych rządowi. Sieć szpiegów policyjnych odkryła wywrotowców. Coraz bardziej autokratyczny 

stan umysłu Bonapartego skłonił go do poszukiwania kontroli nad każdym aspektem polityki, 

zmieniając doradców w nic innego jak posłańców. A koszty niekończącej się wojny, poprzez rosnący 

regiment socjalny i podatki fiskalne, stopniowo zbierały swoje żniwo, podobnie jak zawód miłosny 

przyniesiony do tysięcy domów pozostawionych przez odejście ludzi, wezwanych w pozornie 

niekończących się żądaniach wypełnienia zbrojne szeregi, które nigdy nie wrócą. 

Imperium napoleońskie za granicą, 1804–1815 

Podczas gdy Bonaparte przygotowywał się do zostania cesarzem, Wielka Brytania, pod przywództwem 

premiera Williama Pitta, młodszego (1759–1806), przywódcy, który wcześniej prowadził wojnę z 

Francją, utworzyła kolejną koalicję przeciwko swojemu już dziesięcioletniemu wrogowi. Znalazł 

chętnego sprzymierzeńca w idealistycznym, młodym rosyjskim władcy, carze Aleksandrze I (1801–

1825), który nieufnie patrzył na wszystkie kontrolujące wysiłki Napoleona w Niemczech i we Włoszech. 

W listopadzie 1804 car podpisał traktat obronny z Austriakami, a wiosną 1805 r., kiedy cesarz Napoleon 

I koronował się na króla Włoch i mianował swego pasierba Eugène de Beauharnais (1781–1824) 

wicekrólem, wszyscy trzej mieli dość. W sierpniu 1805 r. Powstała Trzecia Koalicja - Wielka Brytania, 

Austria, Rosja, Portugalia, Szwecja i Neapol. Wyzwalając się z zamorskich uwikłań, z których wznowiona 

wojna z Wielką Brytanią zerwała jego powiązania i że w każdym razie tylko odwracał uwagę od swoich 

ambicji na kontynencie, Bonaparte wycofał siły francuskie z karaibskiej kolonii Haiti po udanej rewolcie 

tam w 1804 roku. Nabyta przez Hiszpanię w traktacie paryskim z 1763 r. i przekazanym Francji w 1800 

r. Luizjana była pierwotnie przeznaczona jako spichlerz dla francuskich zachodnioindyjskich wysp 

cukrowych. Napoleon sprzedał terytorium do Stanów Zjednoczonych w 1803 roku. Opóźniając swoje 

plany inwazji na Brytanię, Bonaparte przygotowywał swoje armie do kampanii kontynentalnej. Byli 

znakomicie prowadzeni przez grupę sławnych marszałków - Michela Neya (1769–1815), Louisa-

Nicolasa Davouta (1770–1823), Jeana Lannesa (1769–1809), Nicolasa Soulta (1769–1851) - do których 



dołączył Joachim Murat (1767–1815) w Niemczech i André Masséna (1758–1817) we Włoszech. 

Legiony maszerowały aż do Wiednia. Jednak kampanie na morzu zawiodły, gdy próby pokonania 

potężnej brytyjskiej marynarki wojennej zakończyły się niepowodzeniem. Klęska francusko-hiszpańska 

pod Trafalgarem przez statki pod dowództwem nieprzewidywalnego admirała Nelsona 21 października 

1805 r. Zagwarantowała brytyjskiemu panowaniu na morzach i położyła ostateczny kres wszelkim 

francuskim planom inwazji na Wyspy Brytyjskie. 

Chociaż Napoleon został pokonany na wodach, pozostał nie do pokonania na lądzie. Jego triumf nad 

Austriakami pod Austerlitz na Morawach 2 grudnia - prawdopodobnie jego największy w historii i ten, 

który upamiętnił zlecając budowę Łuku Triumfalnego w Paryżu (zbudowany w latach 1806–36) - okazał 

się tak istotny, że przekonał Prusów do trzymać się z dala od wojny i zmusił upokorzonych Austriaków 

do podpisania upokarzającego pokoju w Pressburgu (26 grudnia 1805). Francja uzyskała pełną 

suwerenność nad Włochami, anektując wprost Piemont, Parmę i Piacenzę. W 1806 r. Bonaparte 

zwrócił się ku Niemcom, oficjalnie kończąc upadające od dawna Święte Cesarstwo Rzymskie, tworząc 

Konfederację Reńską, ligę mniejszych państw pod ochroną cesarza rencha. Wzbudzone strachem przed 

francuską dominacją nad Niemcami, Prusy wypowiedziały wojnę w październiku 1806 r. i wkrótce 

zebrała się czwarta koalicja - Prusy, Rosja, Wielka Brytania, Saksonia i Szwecja - wszystkie te potęgi 

zamierzały sprawdzić pozornie niemożliwą do zaspokojenia francuską potrzebę podboju. Prusacy 

szybko wycofali się, rozgromieni przez wojska francuskie w bitwie pod Jeną-Auerstadt (14 października 

1806). Zwycięzcy przybyli do Berlina i posuwając się na wschód, pokonali Rosjan pod Frydlandem (14 

czerwca 1807) przed wkroczeniem do Królewca (dzisiejszy Kaliningrad) na granicach wschodnich 

Niemiec. Spotkając się z rosyjskim carem na tratwie na rzece Niemen, Napoleon opracował z 

Aleksandrem Traktaty z Tylży, przerysowując mapę Europy Środkowej, zwłaszcza tworząc nowe 

Księstwo Warszawskie wyryte z pruskich nabytków w Polsce. Aby odcisnąć piętno na Europie, która 

jest teraz całkowicie pod jego kontrolą, cesarz zwrócił się do swojej rodziny jako najbardziej 

wiarygodnego źródła uległych władców: Józef Bonaparte (1768–1844) został królem Hiszpanii; Louis 

Bonaparte (1778–1846), król Holandii; Jérôme Bonaparte (1784–1860), król Westfalii. Po 1809 r., Kiedy 

Austria w pochopnej próbie pokonania go, dołączyła do Wielkiej Brytanii w Piątej Koalicji i poniosła 

kolejny haniebny atak pod Wagram (5-6 lipca 1809), Napoleon Bonaparte stał na szczycie sukcesu, 

mistrz całej Europy . Jednak podbój kontynentu okazał się łatwiejszy niż jego kontrolowanie. Napoleon 

musiał umocnić swój uścisk, ale ponieważ jego polityka była skierowana wszędzie na wywyższenie w 

imieniu Francji, drapieżność żołnierzy cesarza i administratorów wzrastała niechęć mieszkańców. 

Bonaparte narzucił ciężkie egzekucje w postaci pieniędzy i ludzi, aby pomóc w prowadzeniu swoich 

wojen. Inaugurując swój system kontynentalny, wydał dekrety w Berlinie (21 listopada 1806) i 

Mediolanie (17 grudnia 1807), zamykając wszystkie porty kontynentalne dla brytyjskiej żeglugi. 

Brytyjczycy zemścili się w naturze i ostatecznie w pojedynku komercyjnym poradzili sobie znacznie 

lepiej. Trwająca industrializacja w Wielkiej Brytanii, gdzie rewolucja przemysłowa rozkwitła po raz 

pierwszy około pół wieku wcześniej, doprowadziła do produkcji dużej ilości towarów, czyniąc je 

tańszymi i zwiększając popyt na nie na kontynencie, gdzie jeszcze nie było takiego produktywnego 

tempa. Chociaż dekrety okazały się dobrodziejstwem dla francuskich producentów i handlowców, 

dając im barierę ochronną, za którą mogliby prowadzić działalność wolną od konkurencji, wzbudziły 

urazę w Europie, szkodząc gospodarkom przybrzeżnym nie tylko na terytoriach podbitych, ale także 

we Francji i wywołując powszechny przemyt w celu uniknięcia im. Płonące zarośla podczas wojny 

partyzanckiej w Hiszpanii, gdzie importowane francuskie doktryny rewolucyjne wzbudziły sprzeciw 

pobożnych katolików i lojalistów wobec monarchii tego kraju, również pomogły w utrzymaniu 

niezadowolenia. Niepokojące migotanie pojawiło się nawet we Francji, gdzie recesja gospodarcza w 

latach 1810–1811 dotknęła burżuazję, grupę społeczną, która była ostoją reżimu. Car Aleksander 

wznowił sprzeciw wobec Napoleona, kiedy w 1810 roku wycofał się z systemu kontynentalnego. Do 



1812 roku Rosja stał się jedynie nominalnym sojusznikiem, a Bonaparte był zdecydowany sprowadzić 

kraj na skraj. 24 czerwca rozpoczął inwazję, jego Grande Armée licząca prawdopodobnie 600 000 osób, 

zbudowana wokół rdzenia weteranów, największej siły, jaka kiedykolwiek służyła pod jego 

dowództwem. Pokonani po krwawej, całodniowej bitwie pod Borodino we wrześniu, Rosjanie wycofali 

się za Moskwę, pozostawiając stolicę pod okupacją Francuzów. Przybywszy, by dyktować warunki 

pokoju, Bonaparte nie znalazł nikogo, kto by go przywitał - dwór rosyjski uciekł z armią. W ciągu 24 

godzin także Napoleon opuścił miasto, porzucając miasto zniszczone w trzech czwartych przez pożary, 

które zostały wzniecone celowo lub przypadkowo przez Rosjan. Odwrót spod Moskwy przerodził się w 

powolną ucieczkę. Żołnierze wlekli się z powrotem tą samą trasą, już spustoszoną, którą przybyli, 

ponieważ przeciążony system zaopatrzenia armii zepsuł się, a żołnierze nękani przez rosyjskich 

snajperów i powaleni przez paraliżujący mróz rosyjskiej zimy, która szybko nadeszła. Aleksander ścigał 

Francuzów do Europy Środkowej, co było strategią zachęcaną przez Brytyjczyków, którzy chcieli raz na 

zawsze zapewnić sobie zwycięstwo nad wrogiem, który wydawał się zdecydowany prowadzić 

niekończącą się wojnę. Prusacy i Austriacy zerwali z Bonapartem podczas przerwy w walkach zimą 

1812–1313, a szósta koalicja zebrała się w Wielkim Sojuszu przeciwko Francji wszystkich głównych 

krajów europejskich, a także Szwecji, Hiszpanii i Portugalii. Napoleon pokonał aliantów w Dreźnie pod 

koniec sierpnia 1813 r., Ale 16–19 października pod Lipskiem, w tak zwanej Bitwie Narodów, spotkał 

decydującą klęskę sił sojuszniczych, które w końcu przekonały się, że jedyną drogą jest ścisła 

współpraca. pokonać swojego wielkiego przeciwnika. Bonaparte przeczesywał kraj w desperackich 

poszukiwaniach nowych rekrutów, teraz znacznie zmniejszony i w pełnym odwrocie z powrotem do 

Francji, jednocześnie zmuszony stawić czoła porażce w Hiszpanii, gdzie jego armie zostały wyparte 

przez granica francuską przez armię pod dowództwem brytyjskiego dowódcy Arthura Wellesleya, 

księcia Wellington (1769–1852). Zbyt dumny, by przyjąć ofertę pokoju, gdyby zgodził się pozostać w 

naturalnych granicach Francji, cesarz nie miał innego wyboru, jak poddać się, abdykował 16 kwietnia 

1814 r., po tym, jak siły alianckie odrzuciły małą armię francuską i wkroczyły do Paryża. Wygnany na 

Elbę, małą, jałową wyspę u wybrzeży Włoch, Napoleon zostawił los Francji w rękach zwycięzców. 

Początkowo nie chcąc pozwolić na powrót króla Burbonów, sojusznicy byli do tego przekonani zarówno 

przez żarliwe wezwania małej frakcji rojalistów, którzy wzniecali demonstracje na rzecz starego reżimu, 

który wywarł wrażenie na triumfujących mężach stanu, jak i lobbowanie Talleyranda, wytrawnego 

ocalałego, który jako entuzjasta rewolucji opuścił kościół, udał się na wygnanie w czasie terroru, 

powrócił, aby objąć różne stanowiska rządowe, a teraz służył jako szef rządu tymczasowego. Dobre 

wieści przekazał podekscytowany pomocnik, który wykrzyknął: „Panie! Jesteś królem Francji! ” 

pretendent na wygnaniu w Wielkiej Brytanii spokojnie odpowiedział: „A kiedy byłem kimś innym?”. 

Ludwik XVIII (1814–15; 1815–24) wjechał do Paryża 3 maja 1814 r. obecnie minister spraw 

zagranicznych Talleyrand wynegocjował pierwszy pokój w Paryżu na kongresie wiedeńskim, gdzie, aby 

stłumić surowe żądania Prus i Rosji, umiejętnie i skutecznie podzielił aliantów, aby osiągnąć 

zadziwiająco łagodne porozumienie. Na mocy traktatu dyplomaci uzgodnili, że większość terytoriów 

zamorskich zajętych przez Wielką Brytanię w czasie wojny powinna zostać zwrócona, a Francja 

powinna zachować granice, które utrzymywała od 1 stycznia 1792 r., Granice obejmujące Ren oraz 

miasta Annecy i Chambéry w Sabaudii. Zaledwie 10 miesięcy później dyplomatom na Kongresie 

Wiedeńskim, kończącym właśnie prace nad mapowaniem powojennego świata, spotkało 

oszałamiające zaskoczenie, otrzymując wiadomość oznaczoną jako „pilne”, informującą ich, że 

Napoleon uciekł z Elby. Król Ludwik uciekł tuż przed przybyciem Bonapartego do Paryża 20 marca 1815 

r., Po triumfalnym marszu na północ z byłymi żołnierzami gromadzącymi się u jego boku. Delegaci w 

Wiedniu uznali powracającego cesarza za wyjętego spod prawa, którego każdy mógł bezkarnie zabić. 

Obie strony szybko zebrały swoje armie. Po raz kolejny Bonaparte zajął pole walki i od 18 czerwca 1815 

r. W pobliżu belgijskiej wioski Waterloo na południe od Brukseli został pokonany - ale ledwo - po 

monumentalnej trzydniowej bitwie. Zwycięstwo aliantów było wąskie, Napoleon przegrał dopiero po 



ostatniej chwili pomocy armii pruskiej, ale tym razem klęska okazała się decydująca. Cesarz został 

zesłany na wyspę św. Heleny na południowym Atlantyku, gdzie pracował nad swoimi wspomnieniami, 

pisząc, że jako człowiek, który zarówno zachował, jak i propagował osiągnięcia Rewolucji, historia musi 

go dobrze traktować. Przygnębiony, zgorzkniały i rozdarty z powodu dolegliwości zmarł 5 maja 1821 r., 

szemrząc w końcu, Á la tête de l’armée (Na czele armii) Sto dni, podczas których Bonaparte powrócił 

do władzy, wymagało zawarcia nowego traktatu pokojowego. Znacznie ostrzejszy niż pierwszy, drugi 

traktat paryski sprowadził Francję do granic w 1790 r., Zainstalował armię okupacyjną liczącą 150 000 

żołnierzy na okres od trzech do pięciu lat i zażądał wypłaty odszkodowania w wysokości 700 milionów 

franków. Ludwik XVIII wrócił - tym razem na dobre. Rodzina królewska wróciła, najwyraźniej 

zatoczywszy pełne koło; ale po ponad ćwierćwieczu dramatycznej, wstrząsającej precedensem akcji, 

kraj, który królewscy znali w 1789 roku, już nie istniał. Jakie były skutki lat rewolucji i przedłużającej się 

wojny? We Francji rewolucja wprowadziła demokratyczny rząd w miejsce absolutyzmu, choć 

ograniczonego przez kwalifikacje majątkowe, stworzyła wolne chłopstwo, które nabywało coraz 

większe ilości majątku, zastąpiło feudalne sądy cywilne i uczyniło burżuazję dominującą klasą 

biznesową i administracyjną. W całej Europie zmiany ideologiczne i instytucjonalne nastąpiły po wojnie 

rewolucyjnej i napoleońskiej. Urzędnicy francuscy przynieśli ze sobą zasady, jeśli nie zawsze praktykę, 

demokracji przedstawicielskiej, w tym koncepcje równości w świetle prawa, tolerancji religijnej i 

zniesienia przywilejów hierarchicznych. Nawet tam, gdzie nie udało im się zasadzić trwałych korzeni, 

przykazania te przetrwałyby, by zainspirować rewolucjonistów na całym kontynencie w stuleciu, które 

właśnie nadeszło. Przede wszystkim rewolucja dała początek nowoczesnej kulturze politycznej. Z 

rewolucji francuskiej wywodzi się zasada, że tylko rządy stworzone z woli ludu wyrażonej w konstytucji 

są prawomocne i pogląd, że suwerenność tkwi w narodzie, czyli w obywatelach posiadających 

niezbywalne prawa. Rewolucja zrodziła nacjonalizm jako doktrynę, zgodnie z którą ludzie łączą się we 

wspólnocie nie ze względu na położenie terytorialne lub rządowe podporządkowanie, ale na podstawie 

patriotyzmu, czyli oddania i dumy z miejsca, które, skoro istnieje, poprawiają ich dobrobyt, zasługują 

na takie uczucia. Język polityki odzwierciedlałby dotychczas wpływ Rewolucji. Określenia „prawica” - 

oznaczać konserwatywnego i bardziej umiarkowanego - oraz „lewica" - oznaczać liberalnego i bardziej 

radykalnego - wywodzą się z wydarzeń z lat 1789–1995. Samo słowo rewolucja zostało 

przedefiniowane. Przed rewolucją francuską oznaczało to nagłą, a nawet ekstremalną zmianę, ale 

zmianę wywołaną niezależnie od ludzkiej woli lub działania; teraz oznaczało to zmianę, którą 

wprowadzili sami mężczyźni i kobiety, sugerując, że oni sami posiadali moc tworzenia lepszego świata. 

Rewolucja francuska dowiodła, że społeczeństwo można przekształcić i radykalnie zmienić. To byłoby 

dziedzictwo, które przetrwało najgłębiej. Rzucałby swój cień nie tylko w odległe miejsca w dalekiej 

przyszłości, ale także we Francji, jej ojczyźnie, w najbliższych latach. 



POSZUKIWANIE STABILNOŚCI (1815–1870) 

Okres od 1814 do 1848 roku był poprzedzony i następujący po wielkich rewolucjach i imperialnych 

rządach autokratycznych przywódców. Francja starała się odzyskać utraconą stabilność i przywrócić 

porządek w tej epoce, a jednocześnie kraj przeszedł znaczące zmiany i eksperymenty. Intensywna 

działalność intelektualna i artystyczna charakteryzowała pół wieku, kiedy myśliciele społeczni wysunęli 

bezprecedensową liczbę teorii i środków zaradczych, z których wiele zostało sformułowanych w 

odpowiedzi na industrializm masowej produkcji, który po raz pierwszy wprowadzono we Francji. Naród 

przetestował wczesny parlamentarny system rządów,  który później rzadko porzucał, w celu 

znalezienia wykonalnego kompromisu, który byłby w stanie pogodzić konkurencyjne roszczenia 

monarchii, arystokracji i demokracji. Burbonowie przynieśli powrót legitymizacji i odrobinę blasku 

związanego z królewskim imieniem, podczas gdy król Orleanu Louis-Philippe okazał nieco bardziej 

postępowe podejście do wyłaniającego się społeczeństwa XIX wieku, ale żaden z tych reżimów nie 

zwyciężył. Okazało się, że niemożliwe było ponowne włożenie dżina rewolucji, raz uwolnionego w 1789 

roku, do butelki. Każdy wzniecił powstanie, z którego drugie dało republikanom w 1848 roku okazję do 

ponownej próby stworzenia rządu na ich podobieństwo. Ale zbyt wiele napięć społecznych i 

ekonomicznych napięć w kraju skłonnym do powstania - z niezadowoloną klasą robotniczą, wściekle 

radykalną prasą i przywódcami, którzy wciąż nie mieli prawdziwego zrozumienia wschodzącego świata 

przemysłowego - przyniosło powrót do rządów silnych ludzi. Powtarzający się bunt wywołał tęsknotę 

za stabilnością, a syn brata Napoléona Bonaparte nosił imię, które przywołując obrazy minionej epoki, 

teraz okryte tęsknymi wspomnieniami imperialnego porządku i chwały, okazały się dla wielu zbyt 

trudne do oparcia. Podobnie jak jego wybitny wujek przed nim, Ludwik-Napoleon stworzył imperium, 

które przyniosło porządek, dobrobyt i obce zwycięstwa, ale ostatecznie nie udało mu się zdobyć władzy 

i odtworzyć splendoru, jaki osiągnął wielki cesarz. Będąc Bonaparte, Napoleon III był autorytarnym z 

różnicy. Zrywając z imperialistyczną tradycją, w drugiej dekadzie swojego panowania przystąpił do 

złagodzenia swojego jednoosobowego systemu rządzenia. Rząd rozluźnił uścisk i zliberalizował swoją 

maszynerię, chociaż skutki nie byłyby nigdy w pełni znane z powodu niepotrzebnej wojny z Prusami 

,skróciły swoje perspektywy. Pokonany militarnie, Drugie Imperium upadło całkowicie, a nikt nie 

żałował niewielu - po raz pierwszy reżim zmarł bez rozlewu krwi w kraju - ale naród stanął przed nowym 

zagranicznym wyzwaniem - zjednoczonymi Niemcami – jako potężnym sąsiadem. Druga przygoda w 

imperium przetrwała wszystkie inne eksperymenty rządowe od 1814 r. Czy republika utworzona 

pospiesznie w 1870 r. - trzecia, którą wypróbowano od 1792 r. - okaże się bardziej czy mniej trwała? 

Burbonowie przywracają monarchię - i rewolucję - z powrotem, 1815–1830 

Kiedy Burbonowie powrócili w latach 1814–15 z prawie ćwierćwiecza wygnania, niosąc ze sobą białą 

królewską flagę, wrócili do narodu, którego populacja wynosiła około 29 milionów, wciąż największej 

spośród wszystkich innych krajów europejskich, z wyjątkiem dla Rosji. Ale pozostał narodem 

chłopskim; trzech na czterech mieszkańców utrzymywało się z rolnictwa. Był to jednak kraj, który 

bardzo się zmienił pod wieloma względami. W kwestiach rządzenia era rewolucyjna przyniosła 

instrument, którego większość obywateli francuskich mogła się spodziewać, a mianowicie, że pewnego 

rodzaju zgromadzenie wyborcze było niezbędną częścią aparatu rządzącego. Nawet podczas swojej 

dyktatury Napoleon I zachował zasadę organu przedstawicielskiego, choć pozbawiony większości 

swoich uprawnień. Pomimo wszystkich swoich niedociągnięć i czymkolwiek był - historycy bez końca 

dyskutowali o jego motywach i charakterze - nowy król był na tyle sprytny, że przyznał się do tego. 

Prawie sześćdziesięcioletni i przedwcześnie starzejący się, łagodny i uprzejmy wdowiec, podagrowy i 

bardzo gruby, Ludwik XVIII posiadał dość ostry osąd ludzi. Chociaż skłonny wierzyć, że korona, którą 

zdobył, należała do niego na mocy boskiego prawa, miał dość rozsądku, by uznać, że w obecnym stanie 

Europy i Francji próba przywrócenia starego porządku w nienaruszonym stanie wzbudzi kłopot. Na 



mocy pospiesznie sporządzonego statutu, którym rządził, uznano prawa z 1789 r. - równość wobec 

prawa i wolności jednostki - a kupującym pozwolono zachować ziemie należące niegdyś do szlachty i 

kościoła.. Utrzymano także zmiany z epoki napoleońskiej - sądownictwo, biurokrację, strukturę 

administracyjną, instytucje gospodarcze, kodeks napoleoński, a także tytuły, emerytury i odznaczenia. 

Były pewne ograniczenia. Chociaż zagwarantowano wolność religijną, katolicyzm stał się religią 

państwową. Nałożono ograniczenia prasowe, a elektorat powierzono tylko zamożnym właścicielom 

ziemskim i mieszczaństwu. Karta rządząca powierzała władzę wykonawczą królowi; ministrowie, którzy 

mogli siedzieć w obu izbach, byli odpowiedzialni tylko przed nim. Władzę ustawodawczą sprawował 

król, izba parowa izby niższej i izba poselska izby niższej. Król - lub jego ministrowie - zaproponowali 

ustawy, które wprowadzili w każdej z izb, z wyjątkiem rachunków podatkowych, które najpierw 

musiały trafiać do posłów. Do opodatkowania potrzebna była zgoda obu izb i oba organy spotykały się 

corocznie. Wybory odbyły się w sierpniu 1815 r. w wielkim pośpiechu, jeszcze przed wprowadzeniem 

nowego prawa wyborczego. Oddziały okupacyjne walczyły według własnego uznania, podczas gdy 

rojaliści szukający zemsty na rewolucyjnych i napoleońskich zwolennikach rozpoczęli spontaniczny 

„biały terror” na południu. Wybrana Izba Poselska okazała się bardziej rojalistyczna niż sam król, 

zdominowana przez wściekłych ultrasów monarchistów, którzy szukali filozoficznego uzasadnienia 

swojej pozycji przed pisarzami, takimi jak wójt Bonald (1754–1840) i François-René Viscomte de 

Chateaubriand (1768–1848), obaj wybitni kontrrewolucyjni autorzy dzieł uzasadniających rządy 

potężnego króla. Partia samozwańczych liberałów była złożonym amalgamatem w różnym stopniu 

lojalnym wobec republikanizmu, monarchizmu konstytucyjnego czy pamięci o Napoleonie. Markiz de 

La Fayette był republikaninem, podczas gdy Benjamin Constant był monarchistą konstytucyjnym. 

Pośrodku stali umiarkowani rojaliści, zwolennicy księcia de Richelieu (1766–1822), ulubieńca króla, i 

Élie, duc Decazes (1780–1860), wspierani przez grupę pisarzy zwanych „doktrynerami”, w tym 

François. Guizot (1787–1874) i książę de Broglie (1785–1870). Od 1816 do 1820 roku kompromis z 

Burbonem działał dość dobrze pod ministerstwami Richelieu i Decazes, z których obaj kierowali 

ostrożnie między reakcjonistami na prawicy a radykałami na lewicy. Naród przyzwyczaił się bardziej do 

prawdziwego systemu parlamentarnego; tytuł „prezes rady ministrów” (premier lub premier) wszedł 

do powszechnego użytku, a korzenie partii politycznych pojawiły się w powstaniu trzech luźno 

zorganizowanych frakcji. Taryfy ochronne ucieszyły rolników, którzy mieli nadzieję, że utrzymają 

wysokie ceny zapoczątkowane przez niedobory wojenne za czasów Napoleona, ale teraz po raz 

pierwszy zagroziła im potencjalna konkurencja ze strony rosyjskiego zboża. Francja spłaciła 

odszkodowanie wojenne i aliancka okupacja dobiegła końca. W sprawach międzynarodowych kraj 

ponownie dołączył do innych wielkich mocarstw - Wielkiej Brytanii, Austrii, Prus i Rosji - jako 

pełnoprawny członek powojennego Sojuszu Pięćdziesiątnicy, luźnej instytucji, za pomocą której 

główne narody Europy starały się wzmocnić legitymizację rządów i ograniczyć radykalne zmiany na 

całym kontynencie poprzez mechanizm kilku kongresów dyplomatycznych. Richelieu zrezygnował w 

1818 r., A jego następcą został Decazes, który podążał w bardziej liberalnym kierunku, aż do początku 

1820 r. Fanatyczny robotnik antymonarchistyczny zamordował ultrarojalistycznego księcia de Berry 

(1778–1820), siostrzeńca króla i trzeciego w kolejce do tronu. Oburzeni rojaliści obwinili Decazesa i 

jego liberalizującą politykę. Richelieu powrócił na stanowisko, by stanąć na czele koalicji skłaniającej 

się ku prawicy, która narzuciła surowsze kontrole. Na ascendencie ultrasowie zapewnili sobie rząd w 

1821 r. Pod przewodnictwem księcia de Villèle (1773–1854), przebiegłego, ostrożnego człowieka, który 

wzmocnił cenzurę. Sukces rządu w polityce zagranicznej - armia francuska okupowała Hiszpanię, by 

chronić swojego króla przed rewolucjonistami - dała mu pewność, że zwoła wybory, które zwróciły izbę 

złożoną w większości z ultrasów. Długo schorowany król zmarł w 1824 r., a jego następcą został jego 

brat, hrabia d'Artois, jako król Karol X (1824–1830). Serdecznie powitany nowy monarcha został 

koronowany w katedrze w Reims w 1825 r. Podczas pięciogodzinnego spektaklu średniowiecznego 

przepychu i przepychu. Wysoki i imponujący Karol wyglądał jak król. Hojny i chętny do zadowolenia, 



posiadał wiele cech, które czynią mądrego władcę, chociaż dobry osąd nie był jedną z nich. Ponieważ 

był najwybitniejszym spośród emigrantów, spodziewano się, że Karol będzie chciał coś zrobić dla 

arystokratów, którzy powrócili, podobnie jak on. Kwestia ziem skonfiskowanych w czasie rewolucji 

nadal była irytująca i chociaż próba jej rozwiązania miała sens, środek przyjęty przez ustawodawcę w 

grupie praw w latach 1824–25, który miał na celu wypłacenie odszkodowań powracającym wygnańcom 

za utratę ich majątku wzbudził sporą niechęć. Większość beneficjentów otrzymała mniej, niż 

oczekiwali, a przeciwnicy zarzucali, że przeciętni obywatele zostali zmuszeni do zapłacenia na rzecz 

kilku tysięcy, którzy uciekli z ich kraju w czasie kryzysu. Ultrasi odpowiedzieli, że te tysiące ludzi zostało 

zmuszonych do odejścia przez zbrodnię gilotyny pod rządami republikańskiego reżimu 

terrorystycznego. Kolejne prawo przewidujące karanie sprawców świętokradczych czynów w kościele 

długim więzieniem, a nawet śmiercią, choć okazało się całkowicie niewykonalne, oburzało świeckich, 

podczas gdy restrykcyjna ustawa prasowa przerażała obrońców wolności. Lewica podejrzewała ruch 

pod nogami w celu przywrócenia reżimu sprzed 1789 roku. Król, który solidnie wspierał Villèle'a, 

postąpił zgodnie z radą swojego szefa ministra, aby stworzyć 76 niezawodnych, nowych kolegów w 

izbie wyższej i rozpisać szybkie wybory, mając nadzieję, że w ten sposób uzyska przychylną Izbę 

Deputowanych, nie dając opozycji czasu na skuteczne rozpoczęcie kampania. To, co dostał Villèle, to 

izba, w której opozycja - zarówno z prawej, jak i lewej strony - znacznie przewyższała liczebnie 

zwolenników rządu. Nie mogąc przeżyć jako premier, Villèle złożył rezygnację na początku 1828 roku,  

co król niechętnie przyjął. Nie spodobał mu się nowy minister, Karol X zaintrygował go jeszcze jednym 

upodobaniem, powołując nowy rząd na początku sierpnia 1829 . Księcia Julesa de Polignaca (1780–

1847). Wybór okazał się katastrofalny. Emigrant i ultras-Polignac stał na szczycie rządu zobowiązanego 

do okadzenia lewicy, w skład którego wchodził gwałtownie reakcyjny minister spraw wewnętrznych i 

minister wojny, który podobno zdradził Napoleona. Z politycznie niespokojną populacją i w obliczu 

recesji, która rozpoczęła się w 1826 r., rząd rozpoczął przedsięwzięcie, aby zapewnić sobie bardzo 

potrzebny prestiż. W maju i czerwcu 1830 r. wyprawa została wysłana na miasto Algier w Afryce 

Północnej w odwecie za rzekome zniewagi ze strony jego władcy, islamskiego boga. W ciągu zaledwie 

20 dni opór został stłumiony, a Francuzi postanowili zostać. W 1831 r. powstała francuska Legia 

Cudzoziemska jako pułk szkolony do służby w Algierii. Jego misja utrzymania porządku w zamorskich 

posiadłościach będzie rosła wraz z ekspansją imperium francuskiego. Tymczasem w domu narastała 

opozycja. Izba Poselska przypomniała królowi, że jego ministrowie nie mają zaufania do kraju i poprosili 

o ich odwołanie. Karol  zastosował się. Odwołał izbę i wezwał do nowych wyborów, które na przełomie 

czerwca i lipca 1830 r. Przeszły przez opozycję. Niezrażony król i jego ministrowie, powołując się na 

uprawnienia nadane im w statucie do wydawania zarządzeń niezbędnych do ochrony państwa, wydali 

cztery rozkazy, które rozwiązały nowo wybraną izbę (jeszcze się nie spotkała), zmienili system 

wyborczy, ostro ograniczył publikację gazet i broszur i wyznaczył nowe wybory na wrzesień. 

Dziennikarze opozycji odmówili wykonania orzeczenia. Na ulicach zaczęli gromadzić się robotnicy. 28 

lipca wybuchło powstanie powszechne - zajęto Hôtel de Ville i katedrę Notre-Dame. To, co zaczęło się 

jako bunt, przerodziło się w rewolucję, gdy niektóre oddziały rządowe zbuntowały się, by dołączyć do 

powstańców. Rewolucja 1830 roku okazała się niezwykle krótka. Po południu 29 lipca rebelianci 

kontrolowali Paryż, zdobywając miasto kosztem około 1800 ofiar wśród ich rodaków, a także około 200 

żołnierzy. 

Karol X musiałby odejść, ale co go zastąpi: nowy król czy republika? Umiarkowani liberałowie, na czele 

z Adolphe Thiers (1797–1877), prawnikiem, dziennikarzem i historykiem, wysunęli księcia Orleanu - 

szefa młodszej gałęzi Domu Burbonów, którego ojciec, Philippe Égalité, sympatyzował z Rewolucją i 

został stracony w wyniku terroru - jako prawdopodobny kandydat do nowego monarchicznego reżimu. 

Podążając za przykładem swojego bohatera La Fayette'a, który wyraził poparcie dla tego posunięcia, 

wykrzykując swoje klasyczne zdanie: „Oto najlepsze z republik!” parlamentarzyści wszystkich warstw 



oprócz zagorzałych republikanów zbierali się wokół wyboru. 2 sierpnia Karol abdykował i wyjechał na 

drugie wygnanie do Wielkiej Brytanii. Powrót Burbonów zakończył się niepowodzeniem, obalony nie 

tyle przez ekstremistów lewicowych, jak i prawicowych, którzy tak wstrząsali sprawami publicznymi 

przez 15 lat panowania reżimu, ale przez Karola i jego doradców, którzy okazali się niezdolni do pracy 

z systemem w sposób, który mogli uratować swoje pozycje. Jeśli Francji nie udało się stworzyć silnej 

monarchii konstytucyjnej, która mogłaby zapewnić stabilność opartą na legitymacji, która wyróżniała 

współczesną Wielką Brytanię, wina leży po stronie tych ludzi. 

Monarchia lipcowa i rewolucja lutowa 1830–1848  

Ludwik Filip I (1830–1848) stał się „obywatelskim królem”, którego tron opierał się na umowie nie 

między Bogiem a królem, ale między ludem a królem, rzeczywistość urzeczywistniona symbolicznie 

było to widoczne w jego tytule „król Francuzów” - a nie „król Francji” - oraz w prostej ceremonii 

koronacyjnej, która odbyła się 9 sierpnia 1830 roku w salach parlamentu, która kontrastowała z 

błyszczącą galą Karola X. Kontr-rewolucyjni Burbonowie ustąpili miejsca orleanistom, którzy rządzący 

teraz pod czerwono-biało-niebieskim sztandarem rewolucji byli o wiele bardziej skłonni niż ich 

poprzednicy do zaakceptowania zmian, jakie przyniosły wydarzenia z 1789 roku. najmniej pośrednio, 

suwerenność ludu. Izby uzyskały prawo do inicjowania aktów prawnych, franczyza została rozszerzona, 

choć nadal była mocno ograniczona, a cenzura została zniesiona. „Obywatelski król” był także 

„burżuazyjnym monarchą” w odniesieniu częściowo do wyższych klas średnich, które stanowiły 

podstawę władzy reżimu, a częściowo do władcy, który wyglądał i zachowywał się jak typowy członek 

paryskiego społeczeństwa burżuazyjnego, człowiek, który długi dzień w biurze, a także oszczędny. Ale 

wygląd zewnętrzny, który zdawał się ukazywać niezbyt niezwykłego człowieka, skrywał wnętrze 

naznaczone zaciekłą determinacją, by zostać królem, a nie figurantem. Inteligentny i przebiegły Louis-

Philippe potrafił być przychylny, ale tylko do pewnego stopnia. Zamierzał zawsze wydawać - a nie 

przyjmować - rozkazy i stanowczo sprzeciwiał się demokratycznym reformom, takim jak rozszerzenie 

prawa wyborczego czy powierzenie ministerstwu odpowiedzialności przed Izbą Deputowanych. 

Dekada od 1830 do 1840 była naznaczona nawykową niestabilnością zarówno w ministerstwach 

rządowych, które miały średnio mniej niż rok, jak iw społeczeństwie. Wspomnienia 1792 r. Poruszały 

się wśród tych, którzy wierzyli, że dokonali rewolucji 1830 r. i zostali jej oszukani. Próby zamachu na 

króla nabrały charakteru niemal rytualnego - za panowania doszło do 10 prawie chybionych, co skłoniło 

króla do zażartowania: „Wydaje się, że jest zamknięty sezon na wszystkie rodzaje gier oprócz mnie”. 

W miastach wśród rosnącego, choć nadal w dużej mierze zakazanego ruchu związkowego, w miastach 

wybuchły gwałtowne demonstracje uliczne. Ustawa z 1834 roku zakazująca organizacjom politycznym 

wywołała wielkie powstanie wśród jedwabników w Lyonie i próbę powstania w Paryżu. Obie zostały 

brutalnie stłumione przez Gwardię Narodową i armię. Wysiłki mające na celu powstrzymanie 

sprzeciwu doprowadziły do uchwalenia ustaw wrześniowych z 1835 r., które nałożyły ostre 

ograniczenia na prasę, ale tliły się uczucia wobec reżimu uznanego za nietolerancyjny, niesprawiedliwy 

i niezdolny do zaradzenia problemom społecznym. Mimo że ultrasowie zniknęli ze sceny politycznej, a 

skrajna lewica była znikoma, biorąc pod uwagę wąskie prawa wyborcze, chroniczny konflikt między 

prawicowym centrum a lewicowym centrum stał się znakiem rozpoznawczym polityki w Izbie 

Deputowanych, konfrontacji, która została zaostrzona przez powstanie intensywne rywalizacje 

osobiste i ambicje. Legitymiści planowali i planowali powrót Burbonów, podczas gdy republikanie 

utworzyli w Paryżu szereg podziemnych organizacji z oddziałami w innych dużych miastach. Obok 

legitymistycznych i republikańskich zagrożeń dla reżimu pojawiło się trzecie wyzwanie. Zagorzali 

bonapartyści pozostali w kraju liczni, ich oddanie wciąż było silne dla epoki imperialnej, której chwały 

wspominali promiennie. Po śmierci syna Napoleona, księcia Reichstadtu (Napoleona II do jego 

zwolenników), zmarłego na gruźlicę płuc w 1832 r. pretendentem bonapartystów został Ludwik 

Napoleon Bonaparte (1808–1973), syn cesarza Ludwika. Wygnany z Francji, dorastał na wygnaniu. 



Krótko walczył o wolność Włoch i podjął absurdalną próbę wzniecenia powstania w garnizonie w 

Strasburgu w 1836 roku, kiedy został aresztowany i wysłany do Stanów Zjednoczonych. Ponownie 

próbował w 1840 roku i został ponownie aresztowany. Tym razem, skazany na dożywocie, wkroczył do 

twierdzy Chama tego samego dnia, w którym prochy jego wuja zostały pochowane we wspaniałym 

grobowcu w Hôtel des Invalides w Paryżu podczas ceremonii zorganizowanej przez rząd w ramach 

starań o zdobycie patriotycznego sentyment entuzjastów Napoleona. Żadne z nieudanych powstań z 

lat trzydziestych XIX wieku nie wstrząsnęło poważnie reżimem. W 1840 r. zapanowała stabilność. 

Naród prosperował i był spokojny. Pod kierownictwem François Guizota, faktycznego szefa 

ministerstwa utworzonego w październiku 1840 roku, kraj wszedł w jeden z najdłuższych okresów 

stabilnego rządu, jaki kiedykolwiek widziano. Utalentowany historyk i protestant - jeden z pierwszych, 

którzy awansowali na wysokie stanowiska w rządzie - Guizot został popchnięty do polityki przez 

rewolucję 1830 roku. Zimny i przekonany o własnej nieomylności człowiek, utrzymał się tam dzięki 

swoim umiejętnościom administracyjnym i genialnemu oratorium. Jego dotychczasowym 

ukoronowaniem była ustawa oświatowa z 1833 r., która zobowiązywała każdą gminę w kraju liczącą 

ponad 500 mieszkańców do założenia publicznej szkoły podstawowej dla chłopców i zapewnienia 

rozszerzonej infrastruktury szkoleniowej dla nauczycieli, co przyniosło wiele promocji jedności w kraju, 

w którym wciąż istnieje wiele dialektów językowych i różnic regionalnych. Będąc jednym z kręgu tak 

zwanych doktrynerów, Guizot trzymał się postawy doskonale zgodnej z uczuciami wyznawanymi przez 

klasę średnią, obecnie dominującą. Szczerze wierzył, że wszyscy mają okazję wykorzystać swoje 

talenty, aby odnieść sukces. W rządzie najlepsze było środowisko sprawiedliwe (środkowa droga) - 

złoty środek monarchii konstytucyjnej, kierowanej przez tych, którzy posiadając wystarczający majątek 

i wykształcenie, dbali o zachowanie umiaru i postępowali ostrożnie, dopiero po ostrożnym 

przygotowanie, w kierunku otwarcia spraw obywatelskich na szerszy udział społeczeństwa. Podczas 

swojej posługi Guizot poparł swoje poprzednie reformy edukacyjne dalszymi zmianami. Pod rządami 

Victora Cousina (1792–1867), mianowanego ministrem nauczania publicznego w 1840 r., 

zreorganizowano system szkolnictwa podstawowego. Jako założyciel filozoficznej szkoły eklektyzmu, 

która uważała, że żadna pojedyncza teoria przekonań nie jest całkowicie poprawna, Cousin propagował 

wolność filozoficzną na uniwersytetach i wprowadzał studiowanie historii filozofii do programów 

akademickich. Reżim rozpoczął wprowadzanie Francji w epokę przemysłową, prowadząc politykę 

obejmującą wysokie cła, niskie podatki, brak ingerencji rządu w biznes i handel oraz hojną pomoc dla 

prywatnych przedsiębiorstw. Pieniądze państwowe przeznaczano na budowę wojska, szkół, rozwój 

rolnictwa, a przede wszystkim roboty publiczne, w tym drogi, kanały i, co najważniejsze, kolej. Nastąpił 

stały, choć nie spektakularny, wzrost handlu i produkcji, a jednocześnie, pomimo tych oznak postępu, 

pozostawał opór wobec zmian i brak dynamizmu, charakterystyczne dla francuskich spraw 

gospodarczych, które utrzymywały się przez większą część okresu epoka nowożytna. Przyczyny są 

szeroko dyskutowane. Francja miała pod dostatkiem taniej siły roboczej, więc jej zapotrzebowanie na 

maszyny było mniej naglące. System bankowy rozwinął się późno, więc płynny kapitał pozostał 

ograniczony, nie mogąc wygenerować środków potrzebnych do inwestycji. Przedsiębiorcy utrzymywali 

ostrożną postawę, polegającą na utrzymywaniu dochodów, a nie tworzeniu bogactwa, podczas gdy 

etos społeczny odziedziczony po starożytnym reżimie - ten biznes był mniej niż szlachetną, hamowaną 

przez zawód, pewną postawą konkurencyjną. Bez względu na powody, w XIX wieku Francja była 

stopniowo prześcigana przez głównych rywali - Wielką Brytanię, Niemcy i Stany Zjednoczone. Kryzys 

agrarny i gwałtowny wzrost cen żywności wywołany złą pogodą w całej Europie Zachodniej w latach 

1845–47 doprowadziły do najpoważniejszej depresji od pokolenia w tym samym czasie, w którym 

przywódcy lewicy politycznej, dotychczas głęboko podzieleni zarówno przez osobistą rywalizację, jak i 

zgodnie z zasadą - jedni wzywali do umiarkowanych zmian, a inni do radykalnego obalenia rządu - 

zjednoczyli się, by rozpocząć nowy atak na reżim postrzegany jako ponury i niereprezentatywny, 

kierowany przez coraz bardziej nieskutecznego króla. W XIX wieku Louis-Philippe był starzejący się i 



zmęczony, dotknięty tragedią - jego najstarszy syn i spadkobierca zginął w wypadku powozowym w 

1842 roku - i nieustannie oczerniany przez swoich przeciwników, co sprawiło, że bardziej niż 

kiedykolwiek był zdecydowany przeciwstawiać się zmianom. Pokonani w wyborach reformatorzy 

zaczęli agitować za rozszerzeniem franczyzy i podnosić zarzuty korupcji rządu. Przywrócenie taktyki, 

którą po raz pierwszy wypróbowano w 1840 r., Przywódcy opozycji zorganizowali bankiet w Paryżu w 

lipcu 1847 r. Jako miejsce, w którym mogli wykorzystać swoje umiejętności mówienia, aby 

zainspirować swoich zwolenników, poinformować innych słuchaczy i być może przekonać rząd do 

rozpoczęcia reformy parlamentarnej . Potem następowały inne bankiety. Kiedy jednak rząd dowiedział 

się, że na liście zaproszonych na bankiet zaplanowany na 22 lutego 1848 roku pojawiło się 100 posłów 

opozycji, zaniepokoił się i zakazał zgromadzenia, cofając poprzednie zezwolenie. Liderzy opozycji 

głosowali za przyjęciem odwołania, ale rankiem 22 lutego na Place de la Madeleine zebrał się tłum 

studentów i pracowników, na którym uczestnicy wezwali do zwolnienia Guizota. Nastąpiło poruszenie 

uliczne i do 23 lutego tłumy stały się większe i bardziej agresywne. Wierząc, że to, co szybko przerodziło 

się w zamieszki na pełną skalę, było drobną sprawą i był przekonany, że jego armia - duża, dobrze 

wyposażona i posiadająca już plany przeciwstawienia się potencjalnemu powstaniu - poradzi sobie ze 

sprawami, Louis-Philippe emanował pewnością siebie. Ale zamieszki nasiliły się. Gwardia Narodowa 

opuściła rząd, jej lojalność została osłabiona przez wielu spośród jej członków wywodzących się z 

pomniejszej burżuazji, pragnącej udziału w polityce, podczas gdy armia dowodzona przez 

niekompetentnych generałów radziła sobie znacznie gorzej niż oczekiwano. Chociaż pod koniec 

drugiego dnia walk siły zbrojne zebrały się i były gotowe zmusić buntowników do ucieczki, król 

powstrzymał się, niechętnie wyrażając zgodę na to, co byłoby krwawą łaźnią. Spełniając żądania 

opozycji, odprawił Guizota i starał się zebrać rząd, ale wydarzenia potoczyły się dla niego zbyt szybko. 

W kwaterach robotniczych pojawiły się barykady - część z nich zbudowana z bruku wyrwanego z ulic, 

nadzorowana przez obywateli uzbrojonych w skradzioną broń. Wzywany do ucieczki i zorganizowania 

armii do oblężenia miasta, król odmówił, abdykował na rzecz swojego 10-letniego wnuka. Zawsze 

prawdziwy burżuazja do końca wyjechał taksówką na przedmieścia, a stamtąd na wygnanie do Wielkiej 

Brytanii. Wściekli buntownicy splądrowali pałac Tuileries i przenieśli się do Izby Deputowanych, gdzie 

włamali się do obrad. Wzywając do republiki, osiągnęli swój cel przy wsparciu Alphonse de Lamartine 

(1790–1869), poety i męża stanu, znanego z elokwentnego oratorium. Posłowie przyłączyli się do 

zgromadzenia publicznego w Hôtel de Ville, tradycyjnym miejscu proklamowania republik, podczas gdy 

młody, niedoszły spadkobierca Orleanu, szybko wyjechał z rodziną, by dołączyć do dziadka po drugiej 

stronie kanału La Manche.  

Rewolucja 1848 r.  

Po raz trzeci od 1792 r. oznaczała klęskę monarchii konstytucyjnej. Utworzono rząd tymczasowy, 

podczas gdy tłumy domagały się pracy, co zostało uspokojone przez urzędników, tworząc wokół miasta 

„krajowe warsztaty”, w których bezrobotnym płacono za pracę przy pracach tymczasowych, takich jak 

wykopy i remonty dróg. Powołano i wyszkolono nowe siły porządku publicznego, a minister spraw 

zagranicznych rządu Lamartine po cichu pospieszył z porozumieniem z Wielką Brytanią, aby uspokoić 

międzynarodowe obawy, które Francja, postrzegana jako główny potencjalny wichrzyciel kontynentu 

od 1789 roku, miała się jeszcze rozpocząć ponownie na rewolucyjnej ścieżce. Rewolucji 1848 roku nie 

można było zatrzymać na granicach Francji - wywołała powstania w całej Europie - ale sami przywódcy 

francuscy wycofali się, przerażeni, że ich zapalna retoryka tak długo skierowana przeciwko reżimowi 

Ludwika-Filipa mogła podnieść widmo rewolucji społecznej. Lamartine wezwał do republiki bez 

anarchii i bez socjalizmu. Socjalizm zaczął zyskiwać na znaczeniu jako doktryna formułowana obecnie 

przez myślicieli i aktywistów, zamierzających wspierać interesy nowej, szybko pojawiającej się klasy 

robotników przemysłowych. Wśród nich był Louis Blanc (1811–82), radykalny dziennikarz burżuazyjny 

i jeden z przywódców rządu tymczasowego, który w udanym eseju „L'Organisation du travail” wzywał 



do prawa do pracy dla wszystkich i do interwencji państwa. w organizowaniu pracy w formule 

spotykanej przez warsztaty ogólnopolskie. 23 kwietnia 1848 r. Wybory do zgromadzenia 

konstytucyjnego, które odbyły się w powszechnych wyborach męskich, przywróciły umiarkowaną 

większość republikańską. Wyborcy w 10 departamentach wybrali Lamartine na posła, wdzięczny mu 

za uwolnienie ich od socjalizmu. Ale socjalizm nie zniknął. Była to jedna z wielu teorii społecznych 

wysuwających się wówczas na pierwszy plan. Pojawiają się nauki społeczne, a nauki przyrodnicze 

kwitną. Od lat dwudziestych XIX wieku do lat siedemdziesiątych XIX wieku podstawowe założenia 

organizacji społecznej były przedmiotem ciągłej debaty zapoczątkowanej przez szereg francuskich 

myślicieli, których teorie otworzyły problemy, które od tamtej pory dotyczyły zachodniego 

społeczeństwa. Zarówno oświecenie, ze swoimi zawodami świadczącymi o doskonałości ludzkości, jak 

i rewolucja francuska, pokazująca, że społeczeństwo można celowo zmienić, stanowiły potężny bodziec 

do spekulacji. Nowy industrializm, który pojawił się we Francji późno i powoli, a wraz z nim pojawienie 

się klasy robotniczej opartej na fabrykach, wywołało głębokie, innowacyjne prądy myślowe. W latach 

po 1830 r. Teoretycy uczynili Francję centralnym źródłem socjalistycznych idei, jak uporządkować 

prywatną własność dla dobra wszystkich. Dwóch wielkich prekursorów w tej dziedzinie nazwano 

socjalistami „utopijnymi”, ponieważ wywodząc się ze środowisk odległych od świata codziennego 

życia, proponowali idylliczne rozwiązania problemów społecznych, które można osiągnąć pokojowymi 

środkami. Liberalny arystokrata, książę de Saint-Simon (1760–1825), poparł rewolucję, ledwo uniknął 

terroru i zdobył - a potem stracił - żonę i dwie fortuny. Przez to wszystko głosił wiarę w postęp poprzez 

zastosowanie nauki i technologii na problemy społeczne. Saint-Simon sformułował hierarchiczne 

społeczeństwo nierównych, kierowane przez elitę inżynierów i biznesmenów, w którym klasy 

współpracowałyby dla dobra wszystkich. Prekursor współczesnych koncepcji technokracji, idee Saint-

Simona, kontynuowane przez szkołę uczniów, okazały się bardzo wpływowe wśród późniejszych XIX-

wiecznych przemysłowców i ekonomistów. Podobnie jak Saint-Simon, Charles Fourier (1772–1837) 

podkreślił kolaborację klasową, ale bez przewodniczącej elity kierowniczej. Odrzucając religię, 

małżeństwo i rodzinę, szukał zbawienia w nowym społeczeństwie stworzonym przez dobrowolne 

stowarzyszenia kapitału, pracy i talentów. Reagując na rozwój dużych miast i masową produkcję, 

zaproponował zbudowanie rozproszonych małych społeczności, które nazwał falansterami, w których 

nowoczesne techniki byłyby łączone z wolnym ludzkim instynktem, aby uzyskać doskonałą harmonię. 

Fourier i Saint-Simon przyciągnęli zwolenników, ale to Étienne Cabet (1788–1856) wzbudził największy 

entuzjazm wśród utopistów. Jako adwokat z Dijon i uczestnik powstania 1830 roku, zdobył wiele tysięcy 

entuzjastów głoszenia ideału bezklasowego społeczeństwa i całkowitej własności wspólnotowej, której 

nie można osiągnąć siłą broni, ale przykładem i perswazją. Zniechęcony burzą rewolucji lutowej Cabet 

poprowadził zwolenników do Stanów Zjednoczonych, aby znaleźć nieudaną utopię. Socjalizm o 

łagodnych manierach nie przyniósł rezultatów takich jak te, które przyniosła rewolucyjna przemoc, a 

nowy nastrój, który narastał już przed 1848 rokiem, zaczął dawać o sobie znać. Konflikt między pracą 

a kapitałem stawał się coraz bardziej oczywisty, a siła fizyczna bardziej atrakcyjna. Warsztaty Louisa 

Blanca oferowały praktyczny mechanizm, dzięki któremu pracownicy mogliby przejąć na własność 

fabrykę. Inni myśliciele odzwierciedlali nową, ostrzejszą perspektywę. Student prawa i medycyny, który 

zwrócił się ku organizowaniu tajnych stowarzyszeń republikańskich i socjalistycznych, działacz 

polityczny Louis-Auguste Blanqui (1805–1881) był głównym spadkobiercą dziedzictwa François-Noëla 

Babeufa po bezpośredniej akcji rewolucyjnej, opowiadającej się za proletariat, to jest przymusowe 

obalenie bogatych i wpływowych na rzecz biednych i wywłaszczonych, aż można było stworzyć nowe, 

doskonalsze społeczeństwo. Blanqui, rewolucjonista, który nigdy nie zrezygnuje z pracy, spędził 40 z 

79 lat w więzieniu z powodu prób przejęcia brutalnej kontroli nad państwem. W przeciwieństwie do 

Saint-Simona, Fouriera i Blanqui, Pierre-Joseph Proudhon (1809–65) był prawdziwym robotnikiem, 

samoukiem drukarzem z Besançon. Obdarzony umiejętnością wymyślania zapadających w pamięć 

zwrotów, czego dowodem jest odpowiedź, jakiej udzielił w swoim pierwszym i najbardziej znanym 



dziele Qu'est-ce que c'est la proprété? (Co to jest własność? 1840): „To kradzież!” Proudhon był 

paradoksalnym apostołem wyłaniającego się wyznania socjalistycznego. Nazywał siebie anarchistą, 

chociaż w rzeczywistości wierzył w własność prywatną z zasady, odrzucając jedynie własność 

burżuazyjną, którą, jak sądził, nabywa się przez wyzysk robotników. Założył zorganizowaną grupę, a 

francuski ruch robotniczy prawdopodobnie czerpał od niego taką samą inspirację, jak od Karola Marksa 

(1818–83), niemieckiego filozofa politycznego, który sformułował wówczas swoją zmieniającą historię 

doktrynę komunizmu. Proudhon odrzucił koncepcję Marksa o rewolucji politycznej kierowanej przez 

zawodowych agitatorów. Raczej stwierdził, że sami pracownicy muszą wprowadzać zmiany metodami 

ekonomicznymi, a nie politycznymi. Był to ideał czysto teoretyczny: państwo zostanie zastąpione 

społeczeństwem opartym na wolnych kontraktach, w których władza i własność zostaną rozproszone, 

tak aby żadna klasa czy elita nie mogła dominować. Chociaż Proudhon nie miał wykształcenia 

ekonomicznego i był autorem kilku niemożliwie gęstych traktatów, sformułował doktryny, które 

okazały się bardzo atrakcyjne dla późniejszych przywódców francuskiego związkowców. Nie wszystkie 

teorie reform społecznych pochodzą z lewicy. Przedstawiono również poglądy umiarkowane i 

konserwatywne, inspirowane częściowo chęcią przestrzegania zasad chrześcijańskich, a częściowo 

autentyczną troską o naprawienie nadużyć spowodowanych działalnością gospodarczą, która była 

wówczas w dużej mierze nieograniczona przez regulacje rządowe (leseferyzm). Fundamenty 

chrześcijańskiego socjalizmu położyli katolicy, w tym Philippe Buchez (1796–1865), który głosił, że 

zasady suwerenności ludu i równości są zbieżne z przesłaniem Ewangelii, oraz Félicité-Robert de 

Lamennais (1782–1854), który w jego słynny dziennik L'Avenir („przyszłość”) opowiadał się za 

liberalnym chrześcijaństwem i oddzieleniem kościoła od państwa i ostatecznie zerwał z Rzymem. 

Bardziej konserwatywny Frédéric Le Play (1806–1882) wyłonił się jako główny przedstawiciel 

tradycyjnego katolicyzmu, który dążył do zreformowania społeczeństwa poprzez przywrócenie 

autorytetu właścicielom ziemskim i pracodawcom. Pisarz i jeden z założycieli Towarzystwa św. 

Wincentego a Paulo (1833), Frédéric Ozanam (1813–53), starał się zreformować społeczeństwo nie 

poprzez teoretyzowanie, ale poprzez pomoc biednym. Katolicy - zarówno teoretycy, jak i aktywiści - 

pracowali w ożywionym duchowym klimacie. Po upadku wiary i praktyk religijnych, które tak 

charakteryzowały burzliwe lata rewolucji, nastąpił odrodzenie duchowego zapału. Wzrosły formy 

pobożności ludowej, zwłaszcza kult Matki Boskiej, który od XVI wieku odgrywał coraz większą rolę w 

teologii rzymskokatolickiej. Doktryna o Niepokalanym Poczęciu, że matka Jezusa Chrystusa urodziła się 

wolna od grzechu pierworodnego, została ogłoszona przez Watykan w 1854 r., a wizja Dziewicy, która 

rzekomo przyszła do chłopki Bernadety Soubirous (1844–79) w Lourdes, w południowo-zachodniej 

Francji, w lutym 1858 r., w którym Maryja potwierdziła to przekonanie, doprowadziło do założenia 

sanktuarium, którego sława trwa. W przeciwieństwie do nauk społecznych, nauki przyrodnicze 

mogłyby korzystać ze wsparcia władz publicznych. Począwszy od rewolucji i kontynuując epokę 

napoleońską, państwo zachęcało do badań naukowych i ich praktycznych zastosowań. Francuscy 

naukowcy, z których wielu pracuje w Institut de France, Collège de France i École Polytechnique, 

kierował światem na początku XIX wieku, chociaż brak funduszy spowodował spadek wysiłków 

śledczych w latach trzydziestych XIX wieku. Do wybitnych matematyków Josepha-Louisa, hrabiego de 

La Grange (1736–1813) i Gasparda Monge (1746–1818) dołączyli fizycy Nicolas-Léonard Sadi Carnot 

(1796–1832) i André-Marie Ampère (1775–1836). Zoolog Georges Cuvier (1769–1832) sformułował 

zasady anatomiczne i położył podwaliny pod badania paleontologii. Przyrodnik Jean-Baptiste Lamarck 

(1744–1829) znany jest ze swoich studiów w dziedzinie zoologii bezkręgowców i teoretycznej pracy 

nad ewolucją, która, wierząc, że złożone formy w przyrodzie wywodzą się z prostszych, wywarła później 

silny wpływ na Karola Darwina (1809–82). . Eksperymenty z wykorzystaniem procesów świetlnych 

doprowadziły Josepha-Nicéphore Niépce'a (1765–1833) i Jacquesa Daguerre (1789–1851) do 

opracowania najwcześniejszego rodzaju fotografii. Nauczyciel Louis Braille (1809–1952), sam 

niewidomy w wyniku wypadku jako dziecko, opracował system wypukłych kropek do czytania i pisania, 



który po jego śmierci przyjęli niewidomi i niedowidzący na całym świecie. Nauki przyrodnicze i nauki 

społeczne połączyły się w teoriach Augusta Comte'a (1798–1857), który dał początek nauce o 

społeczeństwie, którą nazwał socjologią. Urodzony w Montpellier Comte zerwał ze swoją katolicką i 

monarchistyczną rodziną i przeniósł się do Paryża, gdzie ożenił się i rozwiódł oraz zaczął uczyć się i 

pisać. W ciągu trzech lat (1851–54) ukończył swoje czterotomowe arcydzieło Système de politique 

positive (System pozytywnego ustroju). Jeden z pierwszych teoretyków ewolucji społecznej 

sformułował „prawo trzech faz”, argumentując, że społeczeństwo można klasyfikować w sekwencjach, 

poczynając od teologicznego - okresu przed Oświeceniem, kiedy ludzie byli poruszani ślepą wiarą w 

Boga - i poruszając poprzez metafizykę - okres tuż przed rewolucją, kiedy ludzie zaczęli rozumować i 

kwestionować autorytet i religii - kończąc na nauce, którą nazwał pozytywem – na obecny okres, w 

którym ludzie zaczęli wykorzystywać naukę do rozwiązywania problemów społecznych. Potwierdził, że 

pozytywna nauka zajmuje się tylko uważną obserwacją faktów, stadium, do którego jego 

społeczeństwo było daleko, a głównym zadaniem tego społeczeństwa jest dążenie do tego celu. Comte 

nadał pozytywizmowi swoje motto: „Miłość jako zasada i porządek jako podstawa; postęp jako cel ”. 

Doktryna wywarła ogromny wpływ we Francji, opierając teorię na prawdziwym świecie faktów, tak jak 

socjalizm dążył do osiągnięcia konkretnych rezultatów, albo poprzez związki zawodowe - osiągnięcie 

zadośćuczynienia za krzywdy działające w obecnym systemie - albo przez rewolucję - obalenie 

istniejącej uwarunkowania polityczne i ekonomiczne. W ten sposób teoria społeczna odeszła od 

idealistycznego utopizmu w kierunku realistycznego aktywizmu. Tendencję tę odzwierciedlały 

podobne stopniowe zmiany we francuskiej sztuce i kulturze. 

Neoklasycyzm przez romantyzm do realizmu 

Lata rewolucji i epoki napoleońskiej nie sprzyjały poszukiwaniom intelektualnym ze względu na 

napięcia przewrotów politycznych i wojny. Dominował racjonalizm w myśli, a neoklasycyzm w sztukach 

dekoracyjnych i wizualnych. Czerpiąc z zachodniej sztuki klasycznej, w istocie starożytnej Grecji i 

Rzymu, neoklasycyzm pojawił się w połowie XVIII wieku i otrzymał potężny bodziec w latach, w których 

Napoleon dążył do stworzenia imperialnej domeny dla Francji, która mogłaby konkurować z jej 

rzymskim poprzednikiem. W malarstwie ruch można zamknąć w karierze jednego człowieka. Jacques-

Louis David (1748–1825) pozostawał pod silnym wpływem klasycznej twórczości Nicolasa Poussina, 

przejmując tematy z greckich i rzymskich źródeł oraz wykorzystując formy i gesty starożytnej rzeźby. 

Jego Przysięga Horatii (1784–1785), którą namalował w Rzymie i która zdobyła entuzjastyczne recenzje 

na Salonie Paryskim w 1785 r., Jest przykładem tego stylu. Jako zagorzały rewolucjonista przyjął 

realistyczny ton do przedstawiania współczesnych scen (Śmierć Marata, 1795) i służył jako oficjalny 

malarz Napoleona I, którego panowanie utrwalił na płodnych portretach i przedstawieniach 

najważniejszych wydarzeń. David wywarł silny wpływ na uczniów, takich jak Antoine Gros (1771–1835) 

(Bonaparte at the Bridge of Arcole, 1796) i Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780–1867), których 

ślubowanie Ludwika XIII zyskało uznanie na Salonie Paryskim w 1824 r. którego prace z kolei 

zainspirowałyby wielu późniejszych malarzy. W czasie gdy ci artyści pracowali, stopniowo kształtowały 

się nowe sposoby myślenia i projektowania. Ruch zdefiniowany jako romantyzm zaczął zdominować 

scenę kulturalną, choć bynajmniej nie w pełni rządził, ponieważ nie można było zamknąć okresów 

twórczych w precyzyjnych ramach czasowych, a w samym romantyzmie jest zbyt wiele sprzeczności i 

wariantów, aby można go było ściśle zdefiniować. Niemniej lata napięć i niepokojów podważyły solidne 

podstawy pewności, na których opierał się XVIII-wieczny rozum. Dla wielu optymizm zastąpił 

pesymizm. Na pierwszy plan wysunęło się głębsze zainteresowanie i spekulacje na temat kwestii 

duchowych, w tym pytań o śmierć i wieczność. Romantycy zbuntowali się przeciwko sztywnym 

regułom i formułom i potwierdzili, że ludzkość kieruje się - lub powinna kierować się raczej serdecznymi 

emocjami niż zimnokrwistym rozumem. Wszechświat nie funkcjonował, jak to z taką pewnością 

stwierdzili myśliciele Oświecenia, zgodnie z niezmiennymi prawami mechaniki; raczej ciągle się 



zmieniał i ewoluował. Romantycy szukali piękna i znajdowali je nie w tym, co uważali za brzydką 

rzeczywistość wyłaniającego się świata przemysłowego, ale w chwale natury, którą można było znaleźć 

wszędzie wokół nich oraz w kulturach i zwyczajach tajemniczych, odległych miejsc - egzotycznych 

Wschód - i heroiczne, przepełnione mitami, dawne czasy - średniowiecze. Romantyzm był ruchem 

międzynarodowym, który mógł spoglądać między innymi na Jean-Jacques Rousseau ze względu na 

swoich inspirujących poprzedników. W szczególności od Rousseau, George Sand (1804–1876), 

pseudonim Aurore Dupin, czerpała wskazówki do pisania swoich powieści, których używała do 

propagowania reform społecznych i humanitaryzmu, a także do konfrontacji z uprzedzeniami i 

konwencjami społecznymi w tak samo, jak robiła - w ciągu serii sławnych romansów - w swoim 

własnym życiu. Popularność romantyzmu stale rosła w latach dwudziestych i trzydziestych XIX wieku. 

Naładowana emocjami sztuka Victora Hugo (1802–1885), Hernani, której premiera odbyła się w lutym 

1830 r., Wywołała sensację, mimo że krytykowali ją poślubieni przeszłości, narzekali, że narusza jedną 

klasyczną regułę po drugiej. Urodzony w Besançon poeta, prozaik i dramaturg Hugo dał największy 

literacki impuls romantyzmowi we Francji. Starał się naśladować Chateaubrianda, którego prace kładły 

nacisk na introspekcję i pesymizm, i który na początku XIX wieku wywarł głęboki wpływ na kulturę  

religijną i literacką, twierdząc, że chrześcijaństwo jest moralnie i estetycznie wyższe od innych wyznań 

(Génie du christianisme [Genius of Christianity ], 1802). Podobnie jak Chateaubriand, który był 

ministrem spraw zagranicznych (1823–24), również Hugo zaangażował się w politykę, odwracając się 

od pisania po okresie 1829–1843, w którym stworzył swoje wielkie dzieło historyczne, powieść Notre-

Dame de Paris (Dzwonnik z Notre Dame, 1831) i kilka tomów poezji lirycznej. Wychował bonapartystę, 

został rojalistą, a następnie republikaninem. 

Zdecydowany krytyk Ludwika-Napoléona, spędził 15 lat na wygnaniu na brytyjskiej wyspie Guernsey, 

gdzie ukończył swoje najdłuższe i najsłynniejsze dzieło Les misérables (1862). Pisarzem, który 

najbardziej spełnił zamiłowanie romantyków do legendarnej przeszłości pełnej walecznych bohaterów, 

był Alexandre Dumas (1802–70). Z niewielkim wykształceniem formalnym Dumas stał się płodnym 

pisarzem, którego pamiętano ze swoich powieści historycznych Les trois mousquetaires (Trzej 

muszkieterowie, 1844) i Le comte de Monte-Cristo (Hrabia Monte Christo, 1844). François Guizot 

zyskał reputację elokwentnego pisarza historii literatury faktu, ale czołowym francuskim historykiem 

tego i późniejszych okresów był Jules Michelet (1798–1874), którego wielotomowy Histoire de France 

(Historia Francji, 1833–67) i Histoire de la révolution française (Historia rewolucji francuskiej, 1847–

53) zostały skrupulatnie zbadane i napisane w elokwentnym, lirycznym stylu przeplatanym 

humanistycznymi, demokratycznymi ideami. Wybór Alphonse'a Lamartine'a na Académie Française w 

1830 roku oznaczał triumf romantyzmu w poezji. Lamartine, obdarzony talentem do komponowania 

krótkich wierszy, których teksty są znane z silnych uczuć podszytych łagodną melancholią, pisał także 

historię, biografię i beletrystykę, a do pisania powrócił po przejęciu władzy przez Napoleona III, 

któremu sprzeciwiał się reżimowi. Romantyzm w malarstwie ujawnił się w pełni w twórczości 

Théodore'a Géricaulta (1791–1824), którego słynna Tratwa Meduzy (1819), narysowana na 

prawdziwym wraku statku, stanowi poruszający pean przeciw nieludzkości. Géricault wywarł głęboki 

wpływ na Eugène Delacroix (1798–1863), największego z malarzy romantycznych, którego Masakra na 

Chios (1824) przedstawia podobny przerażający incydent podczas wojny o niepodległość Grecji i jest 

uważana za prawdziwy manifest szkoły romantycznej. Zwracając uwagę na swoją rozszerzoną gamę 

kolorów, Delacroix pozostawił sugestywną gloryfikację dążenia do ludzkiej wolności w swoim Liberty 

Leading the People (1830), hołdem dla Rewolucji 1830 roku, z przedstawieniem Marianne, 

alegorycznej postaci kobiecej oznaczającej wyzwolenie z ucisku. Nawet u szczytu romantycznego ruchu 

pojawiło się kilku zwiastunów nowych nastrojów. Stendhal (pseudonim Henri-Marie Beyle, 1783–1842) 

napisał arcydzieła powieści romantycznej, w tym jego słynne Le rouge et le noir (Czerwony i czarny, 

1830), które wskazują drogę do powieści psychologicznych końca XIX wieku. . Przejście od romantyzmu 



do realizmu i materializmu najlepiej widać w powieściach, sztukach, esejach i opowiadaniach Honoré 

de Balzac (1799–1850), którego dzieło La comédie humaine (Ludzka komedia, 1842–48) składa się z 

cykl około 90 powieści, wśród nich Les chouans (Chouans, 1829), Sarrasine (1830) i Père Goriot (Ojciec 

Goriot, 1834), które łączą romantyczny sentymentalizm z historyczną dokładnością i rzeczowym 

opisem. Rewolucja 1848 r. była nie tylko politycznym, ale i kulturowym punktem zwrotnym dla narodu. 

Po części produktu, a częściowo kulminacji romantyzmu, po rewolucji w jej artystycznych przejawach 

w latach pięćdziesiątych XIX wieku nastąpiła dramatyczna zmiana tonu i temperamentu w literaturze i 

sztuce. Nowy nastrój realizmu, który dążył do ukazania tematów pojawiających się w życiu codziennym, 

jest szczególnie widoczny w literaturze w twórczości Gustave'a Flauberta (1821–80). Urodzony w 

Rouen, syn dobrze sytuowanego lekarza, Flaubert zastosował swoją charakterystyczną umiejętność w 

badaniu postaci i społeczeństwa w sposób niemal kliniczny, co w jego najsłynniejszej powieści, 

Madame Bovary (1857), stworzyło obiektywny, choć nieco obrzydliwy - był sądzony, ale uniewinniony 

za wykroczenia przeciwko moralności publicznej - portret zwykłych ludzi, których czyni 

niezapomnianym, wraz z dokładnym przedstawieniem okresu historycznego. Poeta Charles Baudelaire 

(1821–67) podzielał pogardę Flauberta dla burżuazji. Nieszczęśliwe dziecko i nastolatek wcześnie 

przyjął artystyczny styl życia, który zgorszył jego rodzinę. Kiedy postanowił poświęcić się pisaniu, był 

zdeterminowany, aby przekazać badanie swoich wewnętrznych stanów. Podobnie jak Flaubert, 

zaskarbił sobie gniew rządu. Choć ukarany grzywną za naruszenie wrażliwości publicznej w jego Les 

fleurs du mal (Kwiaty zła, 1857), dzieło uznawane obecnie za klasyczne, kręgi literackie otrzymały jego 

poparcie, doceniając jego wielką umiejętność doboru znakomicie odpowiednich wersetów poetyckich 

do przekazania nigdy zakończenie konfliktu między ideałem a zmysłowością. Jeśli Flauberta można 

uznać za ojca realistycznej fikcji, to Gustave Courbet (1819–77) pełni tę rolę w malarstwie. Dumnie 

przyjmując etykietkę „realista”, przypiętą do niego przez rywali, odciągnął podopiecznych sztuk 

wizualnych od fantazji przedstawionych tak często w pracach Delacroix w stronę portretów o niemal 

fotograficznej precyzji (A Burial at Ornans, 1850 ). Znakomity pejzażysta Jean-François Millet (1814–

75), syn chłopów, malował szczegółowe portrety i sceny zaczerpnięte z natury (Winnower, 1848). 

Honoré Daumier (1808–1979) został uznany za największego politycznego karykaturzystę tamtych 

czasów. Bardziej rygorystyczne, oparte na nauce podejście do historii przyjął czołowy filolog i historyk 

religii Ernest Renan (1823–92), którego Vie de Jésus (Życie Jezusa, 1863) próbuje pogodzić religię i 

naukę, oferując bardziej racjonalne - mniej teologicznie skoncentrowana - interpretacja Chrystusa. W 

architekturze, chociaż neoklasycyzm nadal inspirował formy budowlane aż do Drugiego Cesarstwa, 

bardziej eklektyczny styl, oparty na elementach zaczerpniętych zarówno z klasycznego, jak i baroku, 

pojawił się w pracach planistów przeszkolonych w École des Beaux-Arts, zwłaszcza Opera Paryska, 

zbudowana w latach 1861–1875 według projektu Jean-Louis-Charlesa Garniera (1825–98). Wśród 

artystów rzeźbiarzy prace François Rude (1784–1855) charakteryzowały się klasyczną precyzją, 

romantyczną ekspresją i realistycznym wyglądem. szkoła romantyczna. Trendy ewoluowały w całym 

świecie sztuki, z wyjątkiem muzyki, w której wątki romantyczne pozostawały dominujące przez cały XIX 

wiek. Hector Berlioz (1803–69) zasłynął z Symfonii fantastycznej (1830). Urodzony w Paryżu Georges 

Bizet (1838–75) jest najbardziej znany ze swojej opery Carmen (1875), arcydzieła dramatu lirycznego, 

a Charles Gounod (1818–93), także urodzony w Paryżu, pisał nie tylko opery, ale także teksty religijne. 

symfonie i melodie. Jego styl i teksty wywarły wpływ na urodzonego w Belgii Césara Francka (1822–

90), którego symfonie i sonaty były przepojone mistycznymi i ponurymi cechami. Nikt nie przewyższył 

urodzonego w Polsce Fryderyka Chopina (1810–49) w dziedzinie utworów na fortepian solo, które 

zyskały mu miano poety tego instrumentu. Pisząc w klasycznej tradycji francuskiej kompozycji, 

urodzony w Paryżu kompozytor, pianista i organista Camille Saint-Saëns (1835–1921) łączył eleganckie 

i dokładne formy ze stylem lirycznym w koncertach fortepianowych i skrzypcowych, melodiach, 

poematach symfonicznych i operze. Samson et Dalila (1877), jego najsłynniejsze dzieło. Urodzony w 

Niemczech Jacques Offenbach (1819–80) jest kwintesencją kompozytora opery komicznej lub „bouffe 



opera”, romantycznych operetek odzwierciedlających żywy paryski duch, który jego dzieła na zawsze 

identyfikowały z Drugim Cesarstwem. Jego kariera osiągnęła punkt kulminacyjny dopiero po jego 

śmierci wraz z premierą Contes d’Hoffmann (Tales of Hoffmann, 1881), zawierającej jego pamiętną 

„Barkarolę”. Opera zdominowała muzykę wokalną we Francji w XVIII wieku, ale popularna piosenka 

przeżyła odrodzenie w XIX wieku, najpierw z melodiami salonowymi, a następnie w połowie wieku 

przez wysoce wyrafinowane utwory z romantycznymi pieśniami skomponowanymi do wiersza, często 

z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry. Salony, które odegrały tak ważną rolę jako miejsca spotkań 

intelektualistów w XVIII wieku, pozostały popularne, ale ekspozycja na gusta literackie zaczęła się 

rozszerzać wśród publiczności, ponieważ ulepszona technologia zwiększyła szybkość i ilość druku. 

Poprzednicy nowoczesnej biblioteki, Cabinets de lecture (czytelnie), wprowadzonej w największych 

miastach w XVIII wieku, szybko się rozprzestrzeniły na początku XIX wieku. Wraz z rozwojem gazet, 

roman-feuilleton (powieść seryjna) rozkwitł w latach czterdziestych XIX wieku. W tych fikcyjnych 

historiach osadzonych w fantazyjnych światach czytelnicy mogli uciec przed bardzo realnymi 

problemami, które dotknęły kraj pod koniec tamtej dekady. 

Druga Republika, 1848–1852 

Tymczasowy rząd zebrany razem w lutym 1848 r. Składał się z kompetentnych ludzi - wszyscy solidnie 

burżuazyjni, z wyjątkiem jednego samotnego robotnika, Alexandre Martina (1815–1995), znanego jako 

robotnik Albert - ale tylko poeta Lamartine posiadał wystarczające uznanie nazwiska, aby wyłonić się 

jako rzecznik rządu . Kwietniowe wybory do zgromadzenia konstytucyjnego przyniosły umiarkowaną 

większość, której Lamartine okazał się niezdolny do dominacji. Nikt nie pojawił się z umiejętnościami 

przywódczymi potrzebnymi do radzenia sobie z kryzysem, który przeniknął życie publiczne. Chłopstwo 

w mniej zamożnej środkowej i południowej Francji spontanicznie wzrosło w wyniku powstań wiejskich, 

przypominających Wielki Strach z 1789 roku. Szybko zwrócili się przeciwko reżimowi po tym, jak rząd 

nałożył na właścicieli ziemskich podatek wyrównawczy, aby opłacić warsztaty krajowe. Same warsztaty 

stały się ogniskiem strachu i wrogości. Projekty okazały się niebotycznie drogie i skandaliczne dla 

zamożnych, którzy postrzegali je jako nagrodę za bezczynność. Nie udało im się obniżyć wysokiego 

poziomu bezrobocia, a nadzieje radykałów na wykorzystanie ich jako bazy rewolucyjnej przerażały 

umiarkowanych i konserwatystów. Sporządzono plany ich likwidacji wraz z dużo bardziej drastycznym 

środkiem - zaoferować albo zaciągnięcie się do wojska młodszym mężczyznom, albo pracę na prowincji 

starszym. Program został należycie wprowadzony w życie, pozostawiając przywódców klasy 

robotniczej, którzy dowiedzieli się o planie 21 czerwca, z gorzką urazą. Zorganizowali protest na 22 

czerwca. Demonstracje tego dnia szybko przerodziły się w otwarte starcia i przez pięć dni na ulicach 

Paryża szalała krótka, gwałtowna wojna domowa - tak zwane Dni Czerwcowe. Siły porządku - armia, 

Gwardia Mobilna i Gwardia Narodowa dowodzona przez generała Eugène Cavaignac (1802–1957), 

konserwatywnego republikanina, brutalnie wymordowała prawdopodobnie nawet 3000 uczestników 

zamieszek po tym, jak poddał się, dodając do około 1500 zabitych w walkach. Tysiące aresztowanych 

trafiło do obozów pracy w Algierii. Pięcioosobowa cywilna rada wykonawcza została tymczasowo 

zastąpiona dyktaturą wojskową pod rządami Cavaignaca. Lamartine zniknął w politycznej dziczy, 

podczas gdy paryscy radykałowie zostali unicestwieni jako siła polityczna, a ich przywódcy albo zabici, 

uwięzieni, albo wygnani. Podziały klasowe zaostrzyły się w następstwie powstania - klasy średnie i 

arystokraci dodatkowo potwierdziły strach przed niższymi klasami oraz robotnikami ponurymi i 

rozgoryczonymi reżimem, który zdradził ich interesy. Entuzjazm, który towarzyszył początkom 

republiki, zniknął. Cavaignac został mianowany tymczasowym przewodniczącym Rady Ministrów, którą 

przekształcił w bardziej konserwatywny sposób. Wiele reform wprowadzonych w lutym i marcu, w tym 

skrócenie dnia pracy w fabrykach w Paryżu do 10 godzin, zostało uchylonych. Zgromadzenie 

konstytucyjne wybrane w czerwcu przygotowało ostateczny projekt konstytucji republiki. Ukończona 

w listopadzie konstytucja z 1848 r. Ustanowiła dwie główne zasady: suwerenność ludu i podział władzy. 



Przewidziano, że jednokomorowy Corps Législatif (Zgromadzenie Ustawodawcze) będzie wybierany na 

trzy lata, zapewnił prawa obywatelskie i zachował powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn. 

Wyborcy wybrali przewodniczącego, odpowiedzialnego przed zgromadzeniem, na czteroletnią, 

nieodnawialną kadencję. Unosząc się przez cały czas na skrzydłach, Ludwik-Napoléon z uwagą śledził 

wydarzenia. Po ucieczce z więzienia w 1846 r. wrócił z wygnania do Wielkiej Brytanii w momencie 

wybuchu rewolucji lutowej i szybko ogłosił zamiar kandydowania na prezydenta w grudniowych 

wyborach. Pomimo niewielkich pieniędzy i braku jasnej platformy, z wyjątkiem tego, by obiecać coś 

każdemu, Ludwik przeprowadził niezwykle zręczną kampanię, wygrywając miażdżącą przewagę, 

zdobywając poparcie zwłaszcza orleanistów, legitymistów i katolików. Pięć miesięcy późniejsze wybory 

do Zgromadzenia Ustawodawczego przyniosły triumf monarchistom, mimo że byli podzieleni między 

frakcję legitymistyczną i orleańską. Umiarkowani republikanie zostali prawie unicestwieni, ale 

radykalni republikanie osiągnęli pewne korzyści. Czerpiąc z tego skromnego wzrostu, radykałowie na 

lewicy zachowali swędzenie do władzy. Próbując powstanie w czerwcu 1849 r., Zdobyli niewielkie 

poparcie społeczne i byli łatwo stłumieni, ale ich nieudany hazard dał Ludwikowi-Napoleonowi okazję 

do wygnania wielu przywódców, a tym samym uwolnienia się od wszelkich poważnych zagrożeń ze 

strony lewicy. Pod koniec października czuł się na tyle bezpiecznie, aby odwołać swój gabinet i 

mianować go całkowicie według własnego uznania. 

Edukacja pozostała nierozstrzygniętą kwestią krajową. Katolicy prowadzili 10-letnią kampanię, aby 

uzyskać większe wpływy, a teraz, ze zgromadzeniem pełnym przyjaznych konserwatystów i 

umiarkowanych, którzy w następstwie dni czerwcowych byli skłonni wzmocnić wpływy duchowieństwa 

i poszanowanie prawa i porządku, które przypuszczalnie byłyby nauczane w kościelnych szkołach, ich 

wysiłki opłaciły się. 15 marca 1850 r. Ustawa Falloux, nazwana na cześć swojego architekta, ministra 

instrukcji publicznych Frédéric-Albert, hrabiego Falloux (1811–86), nadała kościołowi prawo 

prowadzenie collèges (szkół podstawowych i średnich) obok szkół państwowych, zwiększono wpływ 

sekciarski na nadzór nad publicznymi szkołami podstawowymi i dodano szkoły dla dziewcząt do tych 

dla chłopców w gminach, których populacja przekroczyła 500 osób. Lokalni urzędnicy mogli wyznaczyć 

księdza do nauczania w szkole państwowej i nie mogłaby nawet zapewnić żadnej szkoły, gdyby szkoła 

już istniała. Duchowni odnieśli zwycięstwo, ale kosztem ponownego rozbudzenia antyklerykałów, 

którzy byli bardziej niż kiedykolwiek przekonani, że Kościół dążył do całkowitego zablokowania edukacji 

w ramach kampanii mającej na celu zacieśnienie kontroli nad państwem. Louis-Napoléon nigdy nie 

zamierzał zadowolić się pełnieniem funkcji prezydenta tylko przez jedną kadencję, zgodnie z 

konstytucją. Scena została przygotowana do realizacji jego ambicji już w maju 1849 r., Kiedy to, aby 

ograniczyć siłę wyborczą radykałów, którzy wygrywali wybory uzupełniające, nowe prawo wyborcze, 

podnosząc wiek wyborczy i wymagając trzyletniego pobytu, pozbawiono 3. milionom obywateli prawa 

wyborczego. Jego wysiłki zmierzające do zmiany konstytucji w celu zniesienia czteroletniego limitu 

kadencji nie powiodły się jednak na zgromadzeniu w lipcu 1851 r. Zablokowany ścieżką prawną podjął 

intencję całkowitego obalenia systemu. Aby to zrobić, potrzebował wsparcia armii. Od 1799 r. Wojsko 

trzymało się z dala od polityki, ale od upojnych dni imperium napoleońskiego jego morale i prestiż stale 

spadały. Większość oficerów nie lubiła republiki, uważając ją za rząd kłócących się prawników, i skłaniali 

się w kierunku powrotu do monarchii. W związku z tym w pełni współpracowali w planie Louisa. 

Zgromadzenie zebrało się ponownie, a Louis przedstawił propozycję przywrócenia powszechnego 

prawa wyborczego, sprytne posunięcie, które - wiedząc doskonale, że ustawodawcy odrzucą ten 

środek - pozwoliłoby mu na pozowanie przed opinią publiczną orędownika demokracji. Rankiem 2 

grudnia 1851 r. Czołowi ustawodawcy zostali wyrwani z łóżek i aresztowani. Zgromadzenie zostało 

rozwiązane i ogłoszono stan wojenny. Monarchiści podnieśli okrzyki protestu - niektórzy członkowie 

ich zgromadzenia próbowali obalić prezydenta, ale zostali aresztowani. W nocy 3 grudnia w 

robotniczych dzielnicach Paryża pojawiły się barykady. Buntownicy anty-bonapartystyczni zostali 



rozproszeni, powodując znaczną liczbę ofiar śmiertelnych, a siły rządowe napotkały na prowincjach 

jeszcze większy opór. Louis zarządził referendum, które zwróciło oczekiwaną zgodę na posunięcie, 

chociaż liczba 92 procent jest wysoce podejrzana, biorąc pod uwagę poziom opozycji. Wyborcy 

ratyfikowali nowelizację konstytucji przewidującą 10-letnią kadencję prezydencką i ograniczenie 

uprawnień władzy ustawodawczej. Powstała republika autorytarna, ale było oczywiste, że istnieje tylko 

jako stacja przesiadkowa na drodze do dyktatury. 2 grudnia 1852 roku Ludwik Napoleon ogłosił zamiar 

awansu z prezydenta na cesarza. Nie było żadnych protestów. Potulni wyborcy wyrazili zgodę, po raz 

kolejny w plebiscycie, tym razem 97 proc. Głosów. Zaledwie rok po zamachu stanu Francja po raz drugi 

stała się imperium pod rządami trzeciego Napoleona. 

Drugie Cesarstwo, 1852-1870 

Zgodnie z autorytarną konstytucją Napoleona III, w dwuizbowej kadencji Senat otrzymał ważne 

uprawnienia konstytucyjne, ale ponieważ wszyscy jego członkowie zostali powołani, można było 

niezawodnie liczyć na to, że cesarz nie sprawi żadnych problemów. Zgromadzenie Ustawodawcze, 

wybrane, spotykało się nie więcej niż trzy miesiące w roku pod okiem mianowanych funkcjonariuszy i 

mogło debatować tylko o tym, co zostało przed nim postawione. Prasa w kagańcu, wszechobecna 

policja i sprawna administracja sprawiły, że nikt i nic nie mogło się wynurzyć, by zaniepokoić wolę 

cesarza. To pozostanie nieuchwytne. Ludwik Napoleon miał niewiele, jeśli w ogóle, szczerych 

przekonań. Czarujący i mający dobre intencje człowiek, był bardzo skryty, wygłaszał niewiele 

oświadczeń i polegał tylko na kilku zaufanych zwolennikach i krewnych, w tym na nowej cesarzowej, 

hiszpańskiej hrabinie Eugenie de Montijo (1826-1920), która była piękna i pobożnie religijna, i która 

coraz bardziej konserwatywny wpływ na niego. Zdobywszy władzę przy wsparciu zaledwie garstki 

zwolenników, cesarz potrzebował szerszej bazy poparcia, które znalazł, gromadząc kandydatów do 

Zgromadzenia Ustawodawczego z różnych przekonań politycznych, razem z ludźmi, którzy od 

niedawna wzbogacili się w handlu i przemyśle. Wspierany przez klasę biznesową, hierarchię kościelną 

i chłopstwo, autorytarny uścisk Louisa-Napoleona utrzymywał się mocno przez większość lat 

pięćdziesiątych XIX wieku, a spokój wzbudził tylko kilka zmarszczek. Nastroje opozycyjne pojawiły się 

w wyborach w 1857 r., Kiedy wybrano pięciu republikańskich członków zgromadzenia, a także w 1858 

r., gdy włoski spiskowiec Felice Orsini (1819–58) był bliski zamachu na cesarza i cesarzową bombą. Kraj 

nadal pozostawał bardzo wiejski, chociaż w połowie stulecia nastąpił ruch w kierunku miast. Duzi 

właściciele ziemscy współistnieli z drobnymi chłopami, którzy uparcie pozostawali odporni na zmiany, 

skłonni do inwestowania skromnych oszczędności w więcej ziemi niż w ulepszone narzędzia rolnicze. 

Oprócz dużej populacji bezrolnych robotników można było znaleźć dzierżawców i dzierżawców. 

Zaznaczono różnice regionalne - najbardziej zaawansowane technologicznie były obszary północne i 

wschodnie, zwłaszcza wzdłuż granicy belgijskiej. W połowie stulecia wykorzystywanie pary do 

produkcji energii - decydujące osiągnięcie rewolucji przemysłowej - było już na zaawansowanym 

etapie. Para w połączeniu z żelazem dała początek epoce kolejnictwa. Do 1870 r. ukończono główne 

linie, a do 1880 r. - linie drugorzędne, które doprowadziły do miejsc, które pozostawały odizolowane 

od stuleci. Po załamaniu koniunktury pod koniec lat czterdziestych XIX wieku nastąpił wielki boom. 

Produkcja przemysłowa podwoiła się w latach 1852-1870, a handel zagraniczny wzrósł bardziej niż w 

jakimkolwiek innym kraju europejskim. Nowe formy organizacji biznesu oparte na ograniczonej 

odpowiedzialności i sprzyjające przedsiębiorczości na dużą skalę pojawiły się wraz z przyjęciem prawa 

zezwalającego na tworzenie korporacji w 1867 r. Giełda kwitła wraz ze wzrostem akumulacji kapitału. 

W miastach pojawiły się domy towarowe. Rząd zachęcał do inwestycji prywatnych. Powstawały banki 

depozytowe i inwestycyjne, modernizowano przemysł hutniczy i tekstylny. W 1860 r. reżim podjął 

rozmowę z tradycyjną francuską polityką wysokich ceł, zawierając traktat Chevalier-Cobden z Wielką 

Brytanią, a następnie podobne porozumienia z innymi narodami, które wprowadziły powszechny 

wolny handel, jedyny taki okres w ciągu stulecia. Pod rządami prefekta Sekwany, Georges-Eugène'a, 



barona Haussmanna (1809–1991), Paryż został dosłownie odbudowany. Znaczna część 

średniowiecznego miasta zniknęła, a ich miejsce zajęły szerokie bulwary poprzecinane okrągłymi 

placami, a projekty motywowane były zarówno potrzebą renowacji miasta, jak i chęcią ułatwienia 

manewrów wojskowych i zapobieżenia charakterystycznym barykadom ulicznym powstałym podczas 

XIX-wiecznych powstań stolicy. Odbudowa Haussmanna zniszczyła duże obszary, na których robotnicy 

i mieszkańcy klasy średniej mieszkali w tych samych budynkach. Struktury te zostały zastąpione 

nowymi apartamentowcami, o wiele za drogimi dla biedniejszych najemców, co zapoczątkowało ich 

powszechną przeprowadzkę na przedmieścia. Odtąd serce miasta będzie całkowicie burżuazyjne, 

otoczone wokół „czerwonym” proletariackim pasem. Beztroska w kraju dała reżimowi szansę 

prowadzenia raczej agresywnej, choć nieobliczalnej polityki zagranicznej. Francja w sojuszu z Wielką 

Brytanią prowadziła wojnę krymską (1854–1856) z Rosją, a konferencja pokojowa, która odbyła się w 

Paryżu, wskazała na status tego kraju jako głównego gracza europejskiej dyplomacji. Kanał Sueski 

został zapoczątkowany w 1859 r. i otwarty w 1869 r., Zbudowany w dużej mierze ze stolicą Francji pod 

kierownictwem administratora Ferdynanda de Lesseps (1805-94). Decyzja cesarza o pomocy Camillo 

Benso, hrabiemu Cavour (1810-61), premierowi Piemontu, wypędziła Austriaków z północnych Włoch 

w 1859 roku, doprowadziła do wojny z Wiedniem i do osady, w której Włochy wyłoniły się jako 

zjednoczony naród i Francja zdobyła terytoria - Niceę i Sabaudę - które rozszerzyły swoje wybrzeże 

Morza Śródziemnego o to, co stało się legendarną Riwierą Francuską. Wojna włoska była punktem 

zwrotnym dla reżimu. Zwycięstwo zdobyło prestiż cesarza, ale nie ze wszystkich stron. Jego poparcie 

dla włoskiego nacjonalizmu zraziło francuskich katolików, ponieważ zagroziło doczesnym rządom 

papieży w Państwie Kościelnym. Traktat handlowy z Wielką Brytanią wzbudził zaniepokojenie 

producentów, obawiając się, że bez ochrony celnej zagrożony byłby boom lat pięćdziesiątych XIX 

wieku. Zwrot polityczny w kierunku wewnętrznej liberalizacji zapoczątkowany pod koniec 1859 r. I 

trwający w widoczny sposób przez całe lata 60. XIX wieku mógł być zainspirowany chęcią znalezienia 

nowej bazy wsparcia, aby zastąpić utraconych, lub mógł wynikać z troski o pogodzenie konfliktów 

politycznych z przeszłością. tradycji, dając liberałom bardziej aktywny głos, aby zrównoważyć 

autorytarny charakter reżimu. W każdym razie bardziej umiarkowane ustawy prasowe zostały 

uchwalone w latach 1860–61. Zgromadzeniu Ustawodawczemu nadano realną władzę debaty i większą 

kontrolę nad finansami. W wielkiej tajemnicy w 1869 r. Louis skontaktował się z Émile Ollivier (1825–

1913), czołową postacią opozycyjną wybraną do parlamentu w 1857 r. Ollivier, oddany umiarkowany 

republikanin, nie był jednak przeciwny podporządkowaniu zasad politycznych obowiązkowi państwa. 

Na początku stycznia 1870 r. Pojawił się gabinet Olliviera, aw maju w plebiscycie ratyfikowano nową, 

liberalną konstytucję, która wprowadziła działający system parlamentarny, zachowując jednocześnie 

ważne uprawnienia cesarza. Ale plan nie miał czasu na kontynuowanie. Lata sześćdziesiąte XIX wieku 

okazały się rujnujące dla polityki zagranicznej Ludwika Napoleona. Jego meksykańskie przedsięwzięcie 

- próba ustanowienia francuskiego imperium marionetkowego pod wodzą arcyksięcia Maksymiliana 

Austrii (1832–67) - wyczerpało siłę roboczą i fundusze i zakończyło się katastrofą. W toku kilku wojen 

- z Danią (1864) i Austrią (1866) - Prusy wyłoniły się pod kompetentnym przewodnictwem swego 

kanclerza Otto von Bismarcka (1815–1898) jako potężne i agresywne mocarstwo kontynentalne. 

Francja poparła przegranego w wojnie austriacko-pruskiej, a zraniona duma cesarza domagała się, by 

gdzieś zapewnił sobie zwycięstwo. Oferta kupna Wielkiego Księstwa Luksemburga została odrzucona 

przez Bismarcka. Świadoma nowej władzy na wschodzie, kiedy w lipcu 1870 roku nadeszła wiadomość, 

że książę z pruskiego rodu królewskiego Hohenzollernów przyjmie wolny tron hiszpański, francuska 

opinia publiczna wyraziła zaniepokojenie potencjalnym zagrożeniem, jakie stwarza pruska obecność 

na dwie granice kraju. Kandydatura została wycofana. Wydawało się, że Francja wygrała rundę 

dyplomatyczną, kiedy cesarzowa chora i rozkojarzona cesarzowa i nowy minister spraw zagranicznych 

Ludwika, książę de Gramont (1819–80), nalegali, aby ambasador Francji w Berlinie zażądał zapewnienia 

od króla Prus Wilhelma I (r. 1861–1888), że kandydatura Hohenzollernów nie zostanie odnowiona, 



zuchwałe żądanie skierowane do panującego władcy, zaostrzone przez ambasadora importującego 

króla w publicznym parku w Ems, uzdrowisku, w którym Wilhelm brał wody. Ambasador i król 

wymienili serdeczne uwagi, ale Bismarck, zawsze gotowy do podniesienia pozycji Prus, skrócił 

rozmowę, aby zabrzmiała tak, jakby król nagle odprawił posła francuskiego. Przekazał zredagowaną 

„depeszę Emsa” prasie, która opublikowała wiadomość. Reagując na pozorny lekceważenie ich 

dyplomaty, tłumy zebrały się na ulicach Paryża, domagając się marszu na Berlin, aby pomścić francuski 

honor. Urzędnicy rządowi zawahali się, kiedy prawda o Ems stała się znana, ale do tego czasu 

wydarzenia ich wyprzedziły. Nacjonalistyczna histeria, która teraz pogrążała się w gorączce, Francja 

wypowiedziała wojnę 19 lipca 1870 roku. Pełni pewności siebie Francuzi liczyli na swoją broń, karabin 

odstawczy, który uważał za lepszy niż pruski pistolet igłowy – i mitralieza - wczesny karabin maszynowy. 

Ale doskonała technologia wojskowa nie mogła nadrobić słabego planowania z wyprzedzeniem i 

wadliwego dowodzenia. Armia francuska została otoczona w twierdzy Metz podczas próby odciążenia 

oblężonych sił pod dowództwem generała Edme de MacMahona (1808–1808) i samego cesarza, która 

spotkała się z klęską 1 września pod Sedanem. a wraz z ich zbliżaniem się Drugie Cesarstwo upadło. 

Ponieważ cesarz znalazł się w niewoli pruskiej, republikanie dostrzegli swoją szansę. 4 września tłumy 

wtargnęły do Zgromadzenia Ustawodawczego i zwróciły się o przywództwo do Léona Gambetty (1838–

82), prawnika, elokwentnego mówcy i przeciwnika Napoleona III, wybranego do zgromadzenia w 1869 

r. Louis-Napoléon został zdetronizowany— rodzina cesarska wyjeżdżająca do Wielkiej Brytanii, 

odwiecznego przeznaczenia dla XIX-wiecznych francuskich wygnańców królewskich - podczas gdy 

tymczasowy rząd bonapartystów został zastąpiony przez rząd obrony narodowej, z Gambettą na 

kluczowym stanowisku ministra spraw wewnętrznych, które, jak sądził, mógłby wykorzystać do 

umocnić republikańskie zwycięstwo. Wojna trwała dalej, stolica zepsutej Francji przeniosła się najpierw 

do Tours, a następnie do Bordeaux. Chociaż początkowo był przeciwny wojnie, po ogłoszeniu jej, że 

Gambetta zebrał się na rzecz swojego narodu, a Paryż otoczony teraz przez wojska pruskie, dokonał 

dramatycznej ucieczki balonem na ogrzane powietrze, aby pokierować walką. Stolica przygotowywała 

się na oblężenie, które w końcu okaże się bardziej niszczycielskie dla obrońców niż dla najeźdźców. 



RZĄDY REPUBLIKAŃSKIE ZAKORZENIAJĄ SIĘ (1870–1914) 

Francja wyszła z klęski lat 1870–71 na głęboko chwiejnych nogach. Jej kierunek polityczny pozostał 

niepewny. Ogłoszono republikę, w której wyborcy na wsi szybko zdecydowali, że będzie kierowana 

przez monarchistów. Mieszkańcy miast stawiali opór, tworząc w Paryżu „Komunę” bardziej radykalną 

niż jakikolwiek dotychczas rządzący eksperyment, który rząd stłumił, ale tylko za cenę niezrównanej 

dzikości. Rzeczpospolita potrzebowała dekady, aby odnaleźć swoją drogę, przy czym pomogła mu 

umiar zwolenników oraz podziały i błędy przeciwników. Przetrwanie reżimu zapewnione do 1880 r., 

Naród przyjął rutynę rządzenia, która wraz ze swoimi bezsilnymi prezydentami i premierami na czele 

niestabilnych koalicji rządzących, często stworzonych dla jałowej polityki, ale w latach 

dziewięćdziesiątych XIX wieku stała się znajomo wygodna i wystarczająco silna, by wytrzymać 

zamieszanie wywołane aferą Dreyfusa, jedynym kryzysem, który mógł zniszczyć system. Konsolidacja 

republikanów została zakończona w 1905 r., Kiedy to nawracający dokuczliwy problem religijny został 

ostatecznie rozstrzygnięty poprzez oddzielenie kościoła od państwa. Ponieważ polityka podąża teraz 

za regularną rutyną, kraj rozpoczął dążenie do dobrobytu, a każdy wskaźnik gospodarczy wzrastał z 

wyjątkiem wzrostu populacji. Na przełomie XIX i XX wieku poziom życia Francji należał do najwyższych 

na kontynencie. Paryż stał się wysoko cenioną na całym świecie, wyznaczającą trendy stolicą sztuki 

mody i rozrywki. Nowa era kusiła mnóstwem wspaniałych wynalazków - samochodów, samolotów, 

kina - wielu z nich było pionierami we Francji. W latach po 1900 roku w dojrzałym już społeczeństwie 

przemysłowym pojawiły się nowe napięcia społeczne. Socjaliści walczyli o prawa pracowników. 

Anarchiści dążyli do zniszczenia państwa. Prawicowi aktywiści gloryfikowali porządek i autorytet. 

Nieporozumienia szerzyły się. Tylko w sprawach zagranicznych obywatele francuscy wszystkich warstw 

społecznych byli w stanie zjednoczyć się i tylko wokół jednej głównej sprawy - Alzacji i Lotaryngii - która 

przez 30 lat nigdy nie zniknęła. Utrata dwóch prowincji w wojnie francusko-pruskiej płonęła głęboko, 

posągi w Paryżu w Strasburgu i Metz były nadal udrapowane czarną krepą jako symboliczne 

potwierdzenie narodowego postanowienia, by nie zapomnieć. W latach 1871-1914 stosunki francusko-

niemieckie ewoluowały od niejasnej nieufności do zatwardziałej wrogości. System sojuszy stopniowo 

nabierał kształtu, a wielkie mocarstwa Europy utworzyły się z dwóch stron, z których każda próbowała 

uzyskać przewagę, tworząc potężne maszyny wojskowe, które zamieniły kontynent w beczkę prochu, 

która miała eksplodować. Mężowie stanu od dawna oczekiwali, że zapałka wybuchnie kryzys; a jednak, 

kiedy w końcu przybył - wczesnym latem 1914 roku - okazał się dość zaskoczony. 

Stworzenie III Republiki 1870–1899 

W styczniu 1871 r. Paryż przypadł Prusom. Na początku lutego Gambetta był poza urzędem, a na 

naleganie kanclerza Bismarcka w pośpiesznych, zaimprowizowanych wyborach wybrano 

Zgromadzenie Narodowe, aby ustanowić rząd, który mógłby zapewnić zarówno pokój, jak i konstytucję 

dla kraju. W dramatycznym odrzuceniu Gambetty i jego zwolenników, którzy stanowczo opowiadali się 

za kontynuacją wojny, pragnący pokoju wyborcy ze wsi wybrali do zgromadzenia ponad 400 

monarchistów. Wybrano tylko około 200 republikanów i garstkę bonapartystów. Nowe Cesarstwo 

Niemieckie, ogłoszone w Wersalu w styczniu, podyktowało warunki pokoju podpisanego we 

Frankfurcie 10 maja 1871 r. Francja została obarczona ogromnym odszkodowaniem, armią okupacyjną 

i utratą całej Alzacji i połowy Lotaryngii, bogatych w produkcji rudy żelaza, węgla i tekstyliów, głównie 

francuskojęzycznych. Była to gorzka osada, z którą zapoczątkował nowy rząd, na którego czele stał 

Adolphe Thiers, wieloletni orleanista, a teraz bardzo stary. Do napięcia doszła zaciekła wojna domowa 

w Paryżu i kilku innych dużych miastach. Miasto już kipiące napięciem w następstwie przedłużającego 

się oblężenia, Paryż wybuchł furią, gdy rząd zawiesił działania wojenne, a prowincje zagłosowały za 

pokojem. Republikański Paryż odrzucił monarchistyczny charakter nowego zgromadzenia, a jego 

decyzja o przeniesieniu rządu do Wersalu zaogniła wrażliwość paryżan. 18 marca 1871 roku, kiedy rząd 



Thiersa próbował wyciągnąć 20 armat z miasta, wściekły tłum wyciągnął broń na wyżyny Montmartre 

i odpędził wojska. Thiers odmówił i uderzenia, i negocjacji; zamiast tego wycofał wszystkich urzędników 

i siły zbrojne z miasta i przygotował się do oblężenia. Pozostawieni samym sobie, socjaliści, zwolennicy 

Blanqui - wówczas więźnia w Wersalu - i Proudhona, dołączyli do anarchistów, antyklerykałów, 

dumnych republikanów, antyniemieckich patriotów i różnych agitatorów, aby zorganizować miasto 

jako samorządną komunę, wzywając przekształcenie całego kraju w zdecentralizowaną federację 

podobnie zorganizowanych miast. Przez dziewięć tygodni trwał impas. Komuna opracowała środki 

preferowane przez robotników, ale zanim mogły one zostać wdrożone, zgromadziwszy siły 

dostatecznie silne do strajku, Thiers przypuścił atak 21 maja. Komunardzi okopali się i walczyli, walcząc 

ulica po ulicy. Po tygodniu upuszczania krwi i w obliczu nieuchronnej klęski komunardzi podpalili 

większość budynków publicznych - spalono Hotel de Ville i pałac Tuileries, a Notre-Dame i Luwr ledwo 

ocalono. Żadna ze stron nie okazała litości. Siły rządowe strzelały do każdego złapanego z bronią; 

Komunardzi rozstrzelali wielu zakładników, w tym członków dawnej policji i arcybiskupa Paryża. W 

najbardziej morderczym starciu cywilnym we współczesnej historii Francji około 20 000 zginęło w 

wyniku zniesienia Komuny podczas Krwawego Tygodnia. Tysiące kolejnych deportowano do kolonii 

karnych, innym udało się uciec na wygnanie. Komuna pozostawiła trwały ślad, a mity, które zrodziła, 

natchnęły pokolenia lewicowych radykałów i komunistów, którzy podążając za Karolem Marksem, 

stwierdzili, że był to pierwszy wyraźny przypadek proletariatu walczącego ze swoimi ciemiężcami. Z 

rządem rządzonym już przez triumfujących monarchistów republika wydawała się skazana na porażkę. 

Jednak sama wojna domowa mogła pomóc jej przetrwać. Republikanizm został oczyszczony z 

najbardziej radykalnych przywódców i przez następnych kilkadziesiąt lat znalazł się pod kontrolą 

umiarkowanych, których bardziej umiarkowana polityka uspokoiła obawy konserwatywnej wsi, a 

jednocześnie zwycięstwo republikańskiej formy rządu, nieważne. że był zdominowany przez prawicę, 

pokazał, że może być trudny nawet wobec republikanów, którzy zagrażają porządkowi publicznemu. 

Nowej republice pomógł brak jedności - podzielili ją na trzy sposoby - i głupota monarchistów. 

Bonapartyści mieli nadzieję przywrócić Napoleona III do władzy. Podzieleni na mniej więcej równe 

frakcje, legitymiści i orleaniści nie mogli zjednoczyć się wokół kandydata na odrodzonego francuskiego 

tronu. Henry, hrabia de Chambord (1820–1883), wnuk Karola X, stracił wszelkie szanse, kiedy po 

powrocie do Francji w 1871 r. Po raz pierwszy od 1830 r. sformułował warunki, które oznaczały powrót 

do arbitralnego, paternalistycznego sprzed 1830 r. warunki, w tym przywrócenie flagi fleur-de-lis 

burbonów. Większość polityków monarchistycznych chciała króla typu brytyjskiego, podlegającego 

kontroli parlamentu. Podczas gdy zwolennicy pretendentów kłócili się, kandydaci na prawicy zaczęli 

przegrywać z republikanami w kolejnych wyborach uzupełniających. Przywódcy prawicy zaczęli się 

denerwować. Chcąc stłumić lewicę i posunąć się w kierunku jakiegoś rodzaju restauracji 

monarchicznej, nie otrzymali żadnej pomocy od Thiersa, który, chociaż monarchista konstytucyjny, był 

wystarczająco zadowolony z istniejącego układu politycznego. Pod jego opieką naród odzyskał część 

pewności siebie, gdy nauczył się, że republika może być rozsądna i odpowiedzialna. Armia złożona 

głównie z zawodowców, którzy spisali się tak słabo, powszechny pobór został wprowadzony w 1872 r., 

Aw ciągu czterech lat od klęski 1870–71 kraj podniósł armię na równi z niemiecką; do 1873 r. 

wypłacono odszkodowanie wojenne i wojska niemieckie wyruszyły 18 miesięcy przed planowanym 

terminem. W maju 1873 roku Thiers również zniknął, zastąpiony przez Edme-Patrice-Maurice, 

hrabiego de Mac-Mahon, wybitnego rojalistycznego generała, który został mianowany marszałkiem, 

który dowodził pokonaną armią pod Sedanem i pod którego dowództwem Komuna została stłumiona, 

ale jako żołnierz, postać, której brakowało umiejętności politycznych. Sprawami legislacyjnymi 

kierował książę Albert de Broglie (1821–1901), monarchista na tyle realistyczny, by szukać 

kompromisu. Od 1870 r., chociaż działał rząd, nie istniała żadna stała struktura polityczna. W 1875 r. 

tymczasowy stan rzeczy został ostatecznie naprawiony w szeregu ustaw uchwalonych przez 

zgromadzenie, które razem utworzyło konstytucję. Umożliwiony dzięki współpracy umiarkowanych z 



lewej i prawej strony, kompromisowy dokument był z nazwy republikański, ale w formie 

monarchistycznej. Państwem rządziłaby dwuizbowa władza ustawodawcza składająca się z Senatu i 

Izby Deputowanych, gabinetu kierowanego przez premiera odpowiedzialnego przed tą władzą 

ustawodawczą oraz prezydenta republiki wybieranego bezwzględną większością głosów. Był to układ 

patchworkowy, który miał trwać 65 lat i na początku okazał się wystarczająco wykonalny, aby 

potwierdzić republikanizm republiki, kiedy 16 maja 1877 r. (Przejąć mai) prezydent MacMahon 

przyspieszył kryzys. Działając w ramach swoich konstytucyjnych uprawnień, zdymisjonował premiera, 

rozwiązał izbę i zaapelował do kraju o przyznanie mu parlamentu odpowiadającego jego 

upodobaniom. Zamiast tego naród zwrócił znaczną większość republikańską do Izby Deputowanych, a 

wybory w 1879 roku stworzyły Senat o podobnym składzie. Nie mogąc rządzić, Mac-Mahon 

zrezygnował. Jules Grévy (1807–1901), zagorzały republikanin, podążył za nim na stanowisku 

prezydenta. Monarchiści strzelili z biodra i przegrali. Prezydentura wyszła z klęski Mac-Mahona jako 

bezsilna pozycja; Prawdziwa władza będzie odtąd należała do premiera, który, będąc odpowiedzialnym 

przed Izbą Deputowanych, potrzebował tam większości poparcia, by rządzić. Ponieważ żadnej partii 

nigdy nie udało się zdobyć większości w sondażach, należało zbudować działający rząd. Co cztery lata 

kraj wybierał Izbę Deputowanych w powszechnych męskich wyborach, a premier, zwykle szef partii, 

która zdobyła najwięcej mandatów, negocjował z tym organem, po często żmudnym kierowaniu i 

układaniu, gabinet koalicyjny, rządzić narodem. Ponieważ w każdej chwili posłowie nie mogli wotować 

rządu, gabinety mogły wznosić się i opadać między cyklami wyborczymi, co często robili, dając krajowi 

niespokojny reżim parlamentarny, który wymagał od zręcznych polityków kierowania nim. Ale istniało 

ich wystarczająco dużo, aby utrzymać system na swoim miejscu, a do jego załamania potrzebna byłaby 

wojna światowa w 1940 roku. Od 1879 do 1899 roku władza polityczna pozostawała w dużej mierze w 

rękach umiarkowanego skrzydła republikanów - tak zwanych oportunistów. Monarchiści nie mieli już 

siły, by zagrozić reżimowi. Na skrajnej lewicy radykałowie stanowili wyłaniającą się frakcję 

republikańską, która choć rosła jako siła, była zbyt słaba, by mieć nadzieję na coś więcej niż udział we 

władzy. Formalnie zorganizowane partie polityczne na nowoczesnym modelu nie istniały; raczej grupy 

połączyły się, a frakcje powstały w oparciu o wspólne zasady i cele. Chociaż republika była coraz 

bardziej pewna siebie, nadal czaiły się wyzwania. Monarchiści przyznali się do porażki, ale nie pogodzili 

się. Autokratyczni biurokraci i oficerowie wojskowi, z których wielu było konserwatywnymi katolikami, 

potajemnie żywiło nastroje rojalistyczne. Uprzemysłowienie pogłębiło rozłam między wsią, gdzie 

chłopstwo zaakceptowało republikę, a miastem, w którym robotnicy miejscy czuli się skrępowani przez 

prawa antyrobotnicze. Chociaż był tolerowany od lat 60. XIX wieku, związki zawodowe zostały 

zalegalizowane dopiero w 1884 r. Katolicy odrodzili się pod wpływem obu dziennikarzy. 

Louis Veuillot (1813–83), fanatyk, który z całą gorliwością nawróconego domagał się nieograniczonej 

kontroli kościoła nad edukacją i nowego zakonu. Założone w 1845 r. Wniebowzięci Ojcowie,  przyciągał 

ogromne tłumy, przywracając praktykę pielgrzymek, które już od średniowiecza umierały, w imię 

emocjonalnego, fanatycznego wezwania do wiary. Poprzez ich tani dziennik La Croix („krzyż”), ich 

milionom czytelników powiedziano, by powrócili do oddania i zadośćuczynienia za 75 lat błędów i 

grzechów, których kulminacją była klęska 1871 roku. Bazylika Sacré-Coeur została zbudowana w Paryżu 

jako znak boskości pokuty kraju. Pogarda, jaką wyznawało wielu katolików dla republiki, została 

zwrócona w naturze. Trzecia Republika gorąco opowiadała się za wolnością sumienia. Patrząc z 

pogardą na naleganie władz religijnych na kształtowanie przekonań obywateli co do zasad wiary, rząd 

ostrożnie, ale zawsze podążał w kierunku ograniczenia władzy Kościoła. Uchwalono prawa zakazujące 

wielu zakonów monastycznych. Wielu pobożnych katolików mogło tylko cofnąć się z przerażenia na 

skutek szeregu szkolnych przepisów sponsorowanych przez ministra edukacji, a następnie premiera 

Julesa Ferry'ego (1832–1893), które w latach 1879–1886 zastąpiły osoby religijne wychowaniem 

obywatelskim i zmusiły księży do opuszczenia stanowisk nauczycielskich w szkołach podstawowych i 



instytucji publicznych. Zainstalowanie świeckich wychowawców elementarnych było świadomym 

nowym dążeniem do wpajania republikanizmu jako wyznania patriotycznych obywateli, ale nowy 

korpus instruktorów również podsycał stare kłótnie, stawiając miejscowego nauczyciela przeciwko 

miejscowemu księdzu w symbolicznym, ale także bardzo rzeczywistym pojedynku.  

Skandale i afery utrzymywały przy życiu podziały, podsycane przez sensacyjne gazety i czasopisma, 

które miały swobodę publikowania w dużej mierze do woli zgodnie z przepisami gwarantującymi 

wolność prasy w 1881 r. W 1887 istniało wystarczająco dużo niezadowolenia, że mogło zleć się wokół 

jednego agenta. Nowicjusz w polityce, generał Georges Boulanger (1837–91) był uważany za jednego 

z prawdziwych republikanów w korpusie oficerskim, a radykałowie zapewnili mu nominację na ministra 

wojny na początku 1886 r. Jako minister wojny stał się obywatelem-bohaterem praktycznie z dnia na 

dzień. Reformowanie armii zapewniło mu poparcie wojsk; wysłanie żołnierzy do stłumienia strajku 

przyniosło mu poparcie biznesmenów; przywrócenie zwyczaju defilad wojskowych i rzucenie 

publicznego wyzwania kanclerzowi Niemiec Bismarckowi przyniosło mu uznanie wszystkich patriotów. 

Z polityczną skrzynią wojenną wypełnioną obfitymi środkami finansowymi od entuzjastów lewicy i 

prawicy, Boulanger odniósł w sondażach głośne zwycięstwa. Był gotowy do przejęcia władzy, gdy 

dobrzy republikanie byli zszokowani, gdy dowiedzieli się o jego tajnych stosunkach z monarchistami. 

Po ujawnieniu, jego prestiż gwałtownie spadł i uciekł z kraju, popełniając samobójstwo we wrześniu 

1891 roku na grobie swojej kochanki po drugiej stronie granicy w Brukseli. Radykałowie, których 

ukochany był Boulanger, wyszli z odcinka podzieleni i zdyskredytowani, pozostawiając swoim rywalom 

umiarkowanych (oportunistów), aby rządzili kolejną dekadą. Republikanie, którzy przeżyli niemal 

starcie z ewentualną dyktaturą, odetchnęli z ulgą, pogłębiając się ich tradycyjna nieufność wobec 

silnych ludzi w polityce. Po prawej stronie, niektórzy monarchiści całkowicie zrezygnowali z walki, 

stając się konserwatywnymi republikanami. Katolicy byli zachęcani do zaakceptowania republiki jako 

faktu i udziału w jej polityce w polityce zwanej zgromadzeniem nie mniejszym niż Watykan, kiedy 

papież Leon XIII (1878–1903) wydał w 1892 r. oświadczenie zalecające taki kurs. Zgorzkniała opozycja 

odegrała się teraz w dużej mierze z elementami skrajnej prawicy, która pozostała nie do pogodzenia. 

Nabrali nowego wojowniczego ducha, głosząc swój żarliwy patriotyzm i pokładając ślepą ufność w armii 

w przyjmowaniu postaw, które dotychczas kojarzyły się z lewicą jakobińską. Afera Boulanger 

zakończyła się fiaskiem. Sprawa Dreyfusa była dużo poważniejszą sprawą - była bliska zniszczenia 

republiki. W 1880 roku powstała francuska firma, która miała zbudować kanał w Panamie. Aby zdobyć 

poparcie dla swojego programu, funkcjonariusze firmy płacili łapówki politykom i dziennikarzom. Ale 

firma zbankrutowała i wybuchł publiczny skandal. Wśród agentów Panama Canal Company było kilku 

Żydów, którzy rzekomo przekupili polityków. Chwytając się strachu przed żydowskim uściskiem nad 

finansami kraju, antysemici podnieśli krzyk i wrzask. Rasizm odrodził się we Francji w połowie XIX 

wieku. Joseph-Arthur, comte de Gobineau (1816–1882), zapoczątkował nowoczesne teorie wyższości 

rasowej w swoim najsłynniejszym dziele, Essai sur l'inégalité des races humaines (Esej o nierówności 

ras ludzkich, 1853–55), w którym wychwalał prymat rasy aryjskiej lub nordyckiej. Najbardziej znany ze 

wszystkich dziennikarz katolicki Édouard Drumont (1844–1913) założył Ligę Antysemicką w 1889 r. 

Oraz nacjonalistyczną, antysemicką gazetę La Libre Parole („wolne słowo”) w 1892 r. Jesienią 1894 r. 

Czasopismo opublikowało sensacyjna wiadomość, że Alfred Dreyfus (1859–1935), kapitan i pierwszy 

Żyd, który wstąpił do francuskiego sztabu generalnego, został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo 

na rzecz Niemców po tym, jak francuski kontrwywiad znalazł niepodpisany list w skrzynce pocztowej 

niemieckiej ambasady. Jednak aresztowanie wywołało więcej pytań niż odpowiedzi. Motywy Dreyfusa 

pozostawały tajemnicą: nie potrzebował pieniędzy, Niemcy płacili za Dreyfusa, który pochodził z 

bogatej rodziny z Alzacji; ponadto miał wszelkie powody, by nienawidzić Niemców, zmuszonych do 

opuszczenia swojej rodzinnej prowincji, gdy została ona scedowana po wojnie francusko-pruskiej. 

Jedynym dowodem przeciwko niemu było podarte memorandum, które według niektórych ekspertów 



było napisane ręcznie przez Dreyfusa. Ale to, co wpłynęło na obradujących na jego sądzie, to 

informacja, że major Hubert-Joseph Henry (1846–1898) z wywiadu wojskowego zasugerował, że była 

tak ściśle tajna, że nie mógł nawet ujawnić tego sędziom. W 1894 roku Dreyfus został skazany i wysłany 

na Devil’s Island, zarazową kolonię karną w Gujanie Francuskiej w Ameryce Południowej, podczas gdy 

większość opinii publicznej gratulowała armii znakomitej skuteczności. Niemniej jednak tajemnice 

wojskowe nadal napływały do ambasady niemieckiej. Nowe dowody z 1896 r. rzucają podejrzenia na 

majora Ferdynanda Esterhazy'ego (1847–1923), oficera sztabowego i prawdziwego winowajcę. Nowy 

szef kontrwywiadu, pułkownik Marie-Georges Picquart (1854-1914) niechętnie ponownie otworzył 

teczkę Dreyfusa i stwierdził, że Dreyfus jest niewinny. Przekonany, że Picquart się mylił, władze 

wojskowe zesłały go na tunezyjską pustynię, ale prasa dowiedziała się o tym wydarzeniu i kilka gazet 

rozpoczęło krucjatę w celu nowego procesu. Henry podjął środki ostrożności i sfałszował nowe 

dokumenty, aby wzmocnić sprawę przeciwko Dreyfusowi, a wojsko zaakceptowało ich ważność, 

uparcie odmawiając ponownego rozpatrzenia sprawy. W tym, co Francuzi nazywają po prostu l'Affaire 

(Afera), do 1898 roku praktycznie cała wykształcona populacja stanęła po stronie tej sprawy. Rodziny 

zostały rozdzielone; w kawiarniach i na ulicach wybuchały walki. W sierpniu 1898 roku, w obliczu 

ujawnienia, Henry przyznał się do swoich fałszerstw i popełnił samobójstwo. Nowy proces był 

nieunikniony, a werdykt z września 1899 r. oszołomił tych, którzy uważali Dreyfusa za niewinnego. 

Został uznany za winnego, ale w okolicznościach łagodzących. Prezydent ułaskawił go, a jego rodzina, 

zaniepokojona jego zdrowiem po tylu latach spędzonych w tropikach, zaakceptowała to. Ale romans 

zaczął już żyć własnym życiem. Większość republikanów, podobnie jak Dreyfusards, postrzegała tę 

sprawę jako bitwę między siłami prawości i sprawiedliwości z siłami bigoterii i ślepego patriotyzmu. 

Oprócz tych kierujących się czystą nienawiścią religijną, antydreyfusowcy - przywódcy religijni i 

wojskowi, ich zwolennicy i inne osoby ze skrajnej prawicy - trzymali się zasady, że lojalność wobec 

państwa powinna mieć pierwszeństwo przed prawami poszczególnych obywateli. Przekształcony w 

potężny symbol, sam Dreyfus został prawie zapomniany. W 1904 r. Wygrał ponowny proces, został 

uniewinniony, a w 1906 r. został przywrócony i odznaczony Legią Honorową. Bezpośrednim 

politycznym skutkiem afery Dreyfusa było doprowadzenie radykałów do władzy w 1899 roku, a 

zamieszanie poważnie podzieliło umiarkowanych. Na nowo pojawiły się podejrzenia całej lewicy wobec 

wojska i kościoła. Kontrowersje wywołały emocje ze wszystkich stron w narodzie, który teraz szedł 

naprzód pod bezprecedensowym dążeniem do dobrobytu. 

Ekspansja gospodarcza a zmiany społeczne i technologiczne 

W ciągu półwiecza po wojnie francusko-pruskiej Francja doświadczyła niezwykłego zrywu 

gospodarczego. Produkcja przemysłowa potroiła się w latach 1870-1914; indeksy dochodu 

narodowego i inwestycji za granicą odnotowały duże zyski. Waluta pozostała stabilna, a budżet 

państwa zrównoważony. Większość postępu nastąpiła od około 1895 do 1914 roku, lata 70. i 80. XIX 

wieku przeżywały nie tyle upadek, ile spowolnienie znaczącej ekspansji, która miała miejsce w okresie 

Drugiego Cesarstwa. Rolnictwo ucierpiało w połowie wieku z powodu konkurencji ze strony importu z 

zagranicy, podczas gdy uprawa winorośli poniosła poważne straty w wyniku katastrofalnych skutków 

choroby zwanej filokserą, która zniszczyła jedną trzecią winnic w kraju. Jednak produkcja szampana, 

która rozpoczęła się na dużą skalę w pierwszej połowie wieku, przyniosła nowy i coraz ważniejszy 

dodatek do przemysłu winiarskiego. Po 1895 roku nastąpił rozwój przemysłu. Odkrycie rozległych pól 

rudy żelaza Briey we francuskiej Lotaryngii okazało się szczególnie znaczące. Niemcy wyznaczyli granicę 

1871 roku, aby oddać sobie większość znanych złóż żelaza w tym obszarze, ale większość ogromnych 

podziemnych stwierdzono, że pole leży tuż za granicą francuską. Nowy proces wytapiania 

udoskonalony w 1878 r. umożliwił wydobycie, a do 1914 r. w regionie było 20 hut żelaza i stali, które 

produkowały dwie trzecie całkowitej surówki żelaza (surówki) i stali w kraju oraz dostarczały 

wystarczającą ilość rudy do produkcji Francja największym światowym eksporterem tego minerału. 



Nowe masy robotnicze stworzone przez rozwój wielkiego przemysłu zostały całkowicie nasycone, 

podobnie jak wszędzie w Europie, wyraźną świadomością klasową w stawianiu czoła warunkom pracy 

obejmującym długie godziny oraz niebezpieczne i niezdrowe środowisko. W rezultacie zaczęli domagać 

się większych praw organizacyjnych i zadośćuczynienia za krzywdy. Ludwik Napoléon dążył do 

koncyliacji, legalizując strajki (1864) i spółdzielnie robotnicze (1867) oraz zachęcając do towarzystw 

pomocy wzajemnej i instytucji kredytowych. Ruch w kierunku współpracy międzynarodowej 

doprowadził do powstania Pierwszej Międzynarodówki w 1864 roku, skupiającej rzeczników praw 

pracowniczych z całej Europy. Nowa bojowość pojawiła się, gdy umiarkowani zostali zastąpieni przez 

republikanów zdeterminowanych przez ekstremistów - we francuskiej sekcji Międzynarodówki, co 

wskazuje na pojawienie się rewolucyjnego socjalizmu, za którym opowiadali się burżuazyjni krytycy, 

tacy jak Blanqui i Marks, żądając, aby robotnicy czynnie starali się obalić istniejące instytucje. 

Kiedy strajki, które wybuchły w pobliżu Saint-Étienne w 1869 r., spowodowały rozlew krwi, który musiał 

zostać siłą stłumiony, reżim wycofał swoje poparcie. Biurokracja, a nie parlament, odegrała wiodącą 

rolę w regulowaniu warunków zatrudnienia w miejscu pracy. Ponieważ korzyści społeczne pozostawały 

minimalne - kobiety i dzieci były ograniczone do 10-godzinnego dnia pracy w 1900 r., niedziela stała 

się obowiązkowym dniem odpoczynku w 1906 r., a fakultatywny plan ubezpieczenia społecznego został 

zatwierdzony w 1910 r. - praca pozostała niespokojna. Związki zawodowe zalegalizowano w 1884 r., A 

największa, Confédération Général du Travail (Generalna Konfederacja Pracy, CGT), została utworzona 

w Limoges w 1895 r. Chociaż w 1899 r. utworzono rady pracownicze, które miały zajmować się 

mediacją w sporach, a ministerstwo pracy utworzono w 1906 roku próby zdobycia znacznych ustępstw 

w dużej mierze nie powiodły się. Większość francuskich pracowników pozostawała w tych latach poza 

związkami zawodowymi - z całkowitej siły roboczej wynoszącej około 7 milionów na przełomie XIX i XX 

wieku, tylko około 1 miliona było zorganizowanych - podczas gdy sama siła robocza była podzielona 

zarówno organizacyjnie na kilku rywali, jak i taktycznie - niektórzy wzywając do stopniowych reform 

środkami konstytucyjnymi i innymi środkami, między innymi CGT, opowiadając się za radykalną zmianą 

poprzez strajki, bojkoty i sabotaż w ramach doktryny rewolucyjnego syndykalizmu. Niezadowolenie 

zostało nieco stłumione przez powolną poprawę poziomu życia, chociaż płace realne nieznacznie 

wzrosły w ciągu 20 lat przed 1914 r. Z powodu rosnących cen. W tym samym czasie rozwój przemysłu 

w miastach i na przedmieściach doprowadził do wzrostu liczby robotników miejskich, podczas gdy na 

wsi nastąpił stały, choć powolny upadek chłopstwa. Wśród rolników byli właściciele ziemscy, 

dzierżawcy (fermierzy) i dzierżawcy (metayerzy), których gospodarstwa wahały się od kilkuset akrów 

do małych działek. Chłopi w niektórych regionach mieszkali na wsiach lub w dużych miastach, pracując 

na polach na zewnątrz, podczas gdy w innych miejscach mieszkali w rozproszonych po wsi 

gospodarstwach rolnych. Aż do około 1899 roku XIX-wieczny trend podziału gruntów zwiększał liczbę 

gospodarstw, ale później te liczby zaczęły spadać, spadek, który trwał aż do XX wieku, wraz z 

konsolidacją niewielkich gospodarstw w gospodarstwa średniej wielkości. Kraj powrócił do swojej 

tradycyjnej polityki wysokich ceł wraz z wprowadzeniem taryfy Méline w 1892 r., która wraz z 

dodatkowym wzrostem stawek w 1910 r. uczyniła Francję jednym z najbardziej protekcjonistycznych 

krajów na świecie. Zwrot Napoleona III w kierunku bardziej swobodnego handlu nigdy nie był szeroko 

popularny w interesach biznesowych, mimo że zmusił większość przemysłu w latach sześćdziesiątych 

XIX wieku do modernizacji w celu konkurowania. Chociaż ich wpływ na wzrost gospodarczy pozostaje 

dyskusyjny, wysokie cła nie stłumiły boomu na przełomie XIX i XX wieku; sprawiając, że import stał się 

zbyt drogi, umożliwiły francuskim gospodarstwom utrzymanie samowystarczalności kraju w produkcji 

żywności. 

Aktywna rola odgrywana przez francuskich bankierów, inżynierów i techników w rozwoju 

przemysłowym pozostałej części kontynentu oznaczała wyjątkowo nowe przedsięwzięcie biznesowe. 

Do 1914 roku francuskie inwestycje w Europie, gdzie Rosja otrzymała pełne 25 procent z wydanych 



około 45 miliardów franków, znacznie przewyższyły kwoty skierowane do francuskiego imperium. 

Większość funduszy została skierowana za granicę za pośrednictwem dużych nowych banków 

inwestycyjnych - najbardziej znany stał się Banque de Paris et des Pays-Bas, założony w 1872 roku. 

Wraz z przepływami kapitału francuscy eksperci techniczni dostarczyli know-how do budowy linii 

kolejowych, kanałów i innych projektów infrastrukturalnych w innych częściach Europy, a także w Azji. 

Złoty blask nadany tej epoce, kiedy została nazwana, kiedy obserwatorzy później spojrzeli wstecz, Belle 

Époque, przetłumaczona dosłownie jako „piękna era” i z grubsza jako „stare dobre czasy”, w 

rzeczywistości dla wielu był mniej różowy; niemniej jednak, 20 lat przed 1914 r. było rzeczywiście na 

tyle szczęśliwe, że Francuzi mogli czerpać satysfakcję z zacytowania niemieckiego fraszki definiującej 

idylliczne życie jako „żyć jak Bóg we Francji”. Kraj prosperował w kraju i panował pokój za granicą. W 

tych latach Paryż zyskał reputację światowej stolicy romansu, wyśmienitej kuchni, rozrywki i mody. 

Stolica w pełni uczestniczyła w międzynarodowym modzie na wystawne wystawy, organizując 

najważniejsze światowe targi w 1889 r., Kiedy zainaugurowano Wieżę Eiffla, oraz w 1900 r. Również w 

tym ostatnim roku otwarto paryskie metro (La Métropolitaine). XIX wieku to początek istnienia 

kabaretu lub sali koncertowej, którego powstanie uosabia sława Folies Bergère. Założony w 1863 roku, 

stał się archetypem, odnosząc wielkie sukcesy w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako 

miejsce pokazów z egzotycznymi kostiumami i często dużą ilością nagości wśród tancerek. Otwierając 

swoje podwoje w 1889 roku, Moulin Rouge (Czerwony Wiatrak) zyskał szczególną sławę wystawiając 

spektakle bardzo dramatycznego tańca apaczowego (gangów), związanego z paryską kulturą uliczną, 

oraz kankana, który wyłonił się z tańców klasy robotniczej na Montparnasse około 1830 roku, aby 

przyjąć tutaj swoje współczesne wcielenie. Urodzona w dzielnicy Montmartre w latach 

osiemdziesiątych XIX wieku chanson réaliste (piosenka realistyczna) to styl muzyczny inspirowany 

realizmem literackim, który dotyczył tematów zaczerpniętych z biednych i robotniczych klas Paryża. 

Wielu artystów to kobiety, wśród nich najbardziej znana Yvette Guilbert (1865–1944), której sprośne 

pieśni tragedii i utraconej miłości przyciągały tłumy do Moulin Rouge. Występuje w kabaretach i 

koncertach w kawiarniach (lub w kawiarniach), śpiewacy tacy jak Mistinguett (1875–1956), a później 

urodzona w Ameryce Josephine Baker (1906–75), Maurice Chevalier (1888–1972) i Tino Rossi (1907–

83) zdobył uznanie. Podczas gdy szokowali wrażliwość niektórych moralistów późnej epoki 

wiktoriańskiej, kabarety cieszyły się popularnością, a duże tłumy, które przyciągali, promowały 

wizerunek miasta jako miejsca wolnego od ducha. W tym samym czasie Paryż pozostawał wybitną 

wizytówką muzyki tradycyjnej, w tym wykonań opery, muzyki symfonicznej i baletu. Ballets Russes, 

wędrowna trupa baletowa pod dyrekcją Siergieja Diagilewa (1872–1929), występowała w latach 1909–

1929 w Théâtre Mogador i Théâtre du Châtelet. Pod koniec wieku koleje gęsto pokrywały Europę - 

Orient Express, który wkrótce zyskał sławę czytelników dzienników podróżniczych, opowieści 

szpiegowskich i tajemniczych thrillerów, rozpoczął służbę między Paryżem a Konstantynopolem w 1888 

roku - sprawiając, że miasto ze swoimi muzeami, kawiarniami i popularnymi atrakcje, doskonałe 

miejsce dla turystów krajowych i zagranicznych. Era przyniosła zaskakująco nowe innowacje 

technologiczne. Francja była pionierem w produkcji włókien syntetycznych, tworząc pierwszą na 

świecie fabrykę sztucznego jedwabiu. Wynalazca Gustave Trouvé (1839–1902) wprowadził na rynek 

działający trójkołowy samochód w 1881 r., A podstawy nowoczesnego przemysłu położyli na początku 

lat 90. XIX wieku Émile Levassor (1843–97) i Armand Peugeot (1849–1915). Następnie Louis Renault 

(1877–1944) założył rodzinną firmę w 1899 r. Nowy środek transportu zyskał popularność dzięki 

nowemu sportowi wyścigowemu, pierwszemu na świecie zorganizowanemu w 1887 r. na dystansie 3,2 

mili (2 -km) w Paryżu i pierwszy wyścig długodystansowy w 1895 r. na trasie Paryż-Bordeaux i biegu 

wstecznym. W lotnictwie Clément Ader (1841–1925) zwodował swój parowy statek Éole na krótki 

przelot na odległość 50 m w pobliżu Paryża w 1890 r., Co czyni go pierwszym lotem z własnym napędem 

w historii, chociaż projekty okazały się niezdolne do utrzymania wysokości. Pionierzy nowoczesnych 

statków cięższych od powietrza to Louis Blériot (1872–1936), pierwszy, który przekroczył kanał La 



Manche 25 lipca 1909 r. od 22 do 29 sierpnia 1909 konstruktorzy samolotów i ich piloci gromadzili się 

z całego świata. w Reims, aby wystawić i porównać swoje latające maszyny. Na tym pierwszym 

międzynarodowym spotkaniu lotniczym ustanowiono nowe rekordy świata, zwłaszcza jeśli chodzi o 

prędkość, kiedy amerykański lotnik i projektant Glenn Hammond Curtiss (1878–1930) wygrał pierwszy 

Puchar Gordona Bennetta, lecąc swoim samolotem z prędkością 75,6 km na godzinę. 22 października 

1909 r. Raymonde de Laroche (1886–1919) została pierwszą kobietą wykonującą samodzielne loty, a 

także pierwszą kobietą na świecie, która otrzymała licencję pilota. Ustanowiła rekordy wysokości 

kobiet, zanim zginęła w wypadku podczas testu eksperymentalnego. Dwóch pomysłowych braci 

zapoczątkowało kino, gdy Auguste (1862–1954) i Louis (1864–1948) Lumière pokazali krótkie 

sekwencje ruchomych obrazów w paryskiej kawiarni 28 grudnia 1895 r. Louis wymyślił techniki 

wizualne i narracyjne, które stały się standardem. Filmy, które nakręcił, miały jednak na celu 

reklamowanie produkowanego przez niego sprzętu; Georges Melies (1861-1938), zawodowy artysta 

estradowy, po raz pierwszy zdał sobie sprawę z komercyjnego potencjału filmu jako rozrywki. W swoim 

studiu zrekonstruował wiadomości (Laffaire Dreyfus, 1899) i stworzył innowacyjne filmy narracyjne, 

używając sztuczek fotograficznych, co jest szczególnie pamiętane w jego Voyage dans la lune (Trip to 

the Moon, 1902). W 1902 roku Charles Pathe (1863-1957) kupił patenty Lumiere, zbudował nowy 

aparat, a wraz z nim założył firmę produkcyjną, która wyprodukowała 300 filmów na początku nowego 

wieku. Wkrótce konkurs przyszedł od Leona Gaumonta (1864-1946). Do 1905 roku w całej Francji 

pojawiły się kina . Do 1914 roku francuscy producenci opanowali 90 procent światowego rynku, a 

francuski aktor Max Linder (1883–1925) stał się pierwszą dużą gwiazdą filmową na świecie. Pomimo 

znacznych postępów, Francja nie zdołała w pełni wykorzystać swojego początku wyznaczającego 

trendy. Nowe branże nigdy nie wyparły tekstyliów, które w 1914 r. pozostały głównym produktem, 

podobnie jak na początku XIX wieku, zatrudniającym największą liczbę pracowników i stanowiącym 

największy eksport Francji. Podobnie jak przez cały XIX wiek, struktura przemysłu pozostała niezmienna 

w pierwszych latach XX wieku, a firma rodzinna nadal była dominującą formą organizacji biznesu. 

Struktury korporacyjne i poziomy inwestycji pozostawały w tyle za krajami konkurencji, zwłaszcza w 

Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Do 1914 roku kraj stracił swoją znaczącą pozycję 

w produkcji sztucznego jedwabiu, aluminium, samochodów i artykułów elektronicznych. W latach 

siedemdziesiątych XIX wieku elita gospodarcza III RP wywodziła się z tej samej bogatej wyższej klasy 

średniej (haute bourgeoisie), która była przywódcą politycznym. Większość z nich była orleanistami z 

tradycji, ale większość przeszła na republikanizm w ciągu dekady. Chociaż sceptycy jeśli chodzi o religię, 

wielu z nich nie było już antyklerykalnych, tak jak ich przodkowie pod koniec XVIII i na początku XIX 

wieku. Postrzegali kościół jako niezbędną bastion, pomagającą zapewnić uporządkowane i 

przestrzegające prawa społeczeństwo. Potężną mniejszość stanowili protestanci. Odgrywali ważną rolę 

w przemyśle, bankowości, polityce i mediach. Środkowa burżuazja (moyenne bourgeoisie) - przeciętni 

przedsiębiorcy i zawodowcy - zdominowała parlament i gabinet od lat osiemdziesiątych XIX wieku do 

około 1900 roku, po czym stopniowo pierwszeństwo zdobyli ludzie o niższym pochodzeniu społecznym. 

Niższa burżuazja (drobna burżuazja) - drobni sklepikarze, urzędnicy, pracownicy umysłowi, nauczyciele 

szkolni i niżsi urzędnicy - wyróżniała się patriotycznym republikanizmem i przekonaniami społecznymi, 

które skłaniały się ku egalitaryzmowi i pozytywizmowi. Siła takich postaw odzwierciedlała 

wszechobecny wpływ i bogatą różnorodność francuskiego życia intelektualnego, artystycznego i 

naukowego. 

Prądy intelektualne, artystyczne i naukowe 

Do 1870 r. pozytywizm, tak utożsamiany z światopoglądem Augusta Comte'a, z jego wiarą w naukę i 

nieuchronnym postępem, stał się ulubionym systemem filozoficznym wszystkich dobrych 

republikanów w tym samym czasie, gdy sceptycyzm wobec akceptowanych przekonań i żądań 

popartych faktami badań, Perspektywy Ernesta Renana również pozostawały bardzo wpływowe. 



Zachowując dominujący nastrój, Hippolyte Taine (1828–1993), krytyk literacki, filozof i historyk, 

podkreślał porządek, klarowność i logikę - racjonalistyczne dziedzictwo kartezjańskiego sposobu 

myślenia Kartezjusza - stosując metodologię naukową do badania historii i ludzką naturę. Twierdząc, 

że wystarczy samo badanie faktów, starał się sprowadzić idee do ich zasadniczych elementów, aby 

odkryć ustaloną formułę do wyjaśnienia, na przykład w jego Les origines de la France contemporaine 

(The Origins of Contemporary France, 1876–1893), przyczyna ostatnich wydarzeń. W literaturze dwa 

główne nurty wypłynęły ze sceptycyzmu Renana i racjonalizmu Taine'a. Dzieła Anatola France'a (1844–

1924) odzwierciedlają to pierwsze. Urodzony w Paryżu, w większości samouk i żarłoczny czytelnik, 

Francja napisała wielki tom dramatów, powieści (Thaís, 1890; Le lys rouge, 1894) i dzieł historycznych 

napisanych z elokwentnym wdziękiem i wypełnionych współczuciem, które zdobyły mu Nagrodę Nobla 

w dziedzinie literatury w 1921 r. Walczył o uniewinnienie Dreyfusa, podobnie jak Émile Zola (1840–

1902), którego poruszająca diatryba J'accuse (oskarżam, 1898), opublikowana w gazecie L'Aurore, 

odzwierciedlała jego sprawy humanitarne i jego polityka. Zola był największym francuskim 

przedstawicielem realizmu - czy też naturalizmu - którego powieści ucieleśniają jego przekonanie, że 

fikcja powinna być pisana z obiektywnością naukowca, opartą podobnie jak historia na rygorystycznych 

badaniach z dokumentów. W Germinal (1885), opowieści o strajku górników, który okazał się bardzo 

skuteczny, koncentracja Zoli na twardej stronie ludzkiej egzystencji jest przykładem brutalnej siły jego 

pracy, a jednocześnie odzwierciedla jego zainteresowanie problemami społecznymi, za które 

zadośćuczynienie krzywdy, które uważał za istotne. Zola był orędownikiem nowego stylu sztuki, który 

pojawił się wówczas w malarskiej twórczości jego przyjaciela Édouarda Maneta (1832–83), który starał 

się wyjść poza realizm Courbeta w kierunku dokładniejszej reprezentacji wizualnej. Artyści lepiej 

zrozumieli naturę światła dzięki ostatnim postępom w optyce, które starali się wyrazić za pomocą 

innowacyjnej techniki zwanej impresjonizmem. Manet wskazał drogę. W 1863 roku namalował 

Olympię i Déjeuner sur l’herbe, dwa płótna skandalicznie innowacyjne w odważnym traktowaniu 

zarówno światła, jak i aktu - tradycyjnego tematu, którego użył w nowy sposób. W Déjeuner, naga 

kobieta jadająca niedbale obiad z dwoma w pełni ubranymi mężczyznami zaszokowała ówczesne 

stosunki. Odmówił wstępu do corocznego oficjalnego salonu, Manet pokazał swojego Déjeunera wraz 

z pracami innych zbuntowanych artystów na wystawie (Salon des Refusés). W 1874 roku ci 

impresjoniści mieli swój pierwszy zbiorowy pokaz. Charakteryzuje się naciskiem na przedstawienie 

światła we wszystkich jego zmieniających się właściwościach oraz próbą ukazania ruchu jako centralnej 

części ludzkiej percepcji poprzez zastosowanie kolorów podstawowych, rysowanie przedmiotów z 

nietypowych kątów i posługiwanie się zwykłą tematyką, impresjonizm dominował wśród trendów 

obrazkowych. w połowie XIX wieku. Prace Maneta zostały odrzucone przez krytyków akademickich, ale 

cała szkoła impresjonistycznych malarzy zainspirowanych przez niego ukształtowała się, obejmując 

szereg talentów prezentowanych w pracach takich artystów jak Pierre-Auguste Renoir (1841–1919), 

Camille Pissarro (1830–1903). ), Edgar Degas (1834–1917) i Claude Monet (1840–1926). Paul Cézanne 

(1839–1906) stopniowo dystansował się od impresjonistów, łącząc ich techniki z konwencjonalnymi 

zasadami przedstawiania, tworząc kompozycje, w których kolor i projekt są ściśle połączone, a formy 

są zredukowane do najprostszych kształtów - kul, stożków, kostek i cylindrów . Cézanne użył 

zniekształcenia, aby przekazać swoją koncepcję rzeczywistości. Robiąc to, położył podwaliny pod 

radykalne odejścia w sztuce malarskiej, a jego prace stanowią pomost między pracami XIX-wiecznych 

impresjonistów i artystów XX wieku. Nowatorskie odejścia to również twórczość Paula Signaca (1863–

1935) i Georgesa Seurata (1859–91), którzy próbując sformułować zasady malarstwa podobne do tych 

dla muzyki, opracowali technikę stosowania pointylizmu małych, ciasno upakowanych kropki farby o 

niezmieszanym kolorze, aby stworzyć jednolitą formę. Rozległa Europa od połowy lat 90. XIX wieku do 

około 1910 roku secesja (nowa sztuka) wywarła głęboki wpływ na sztukę dekoracyjną i architekturę. 

Art nouveau, z organicznymi, inspirowanymi roślinami motywami i bardzo skomplikowanymi, 

zaokrąglonymi kształtami, zyskał trwałą sławę dzięki szklanym projektom Rene Lalique (1860-1945) i 



Emile Galle (1846-1904) oraz w budynkach na dachach zaprojektowanych stacji metra w Paryżu. 

autorstwa architekta Hectora Guimarda (1867-1942), najwybitniejszego przedstawiciela stylu we 

Francji. W rzeźbie dominujący na początku stulecia romantyzm ustąpił miejsca zrewitalizowanej sztuce 

opartej na bezpośrednim badaniu ludzkiej formy. Fizyczny i emocjonalny stres widoczny w Le penseur 

(Myśliciel; 1881), słynnym dziele Auguste'a Rodina (1840-1917) - wybitnego francuskiego rzeźbiarza 

XIX wieku - doprowadził do nowego uznania mistrzów renesansu, takich jak Michał Anioł (1475) -1564) 

i wywarł głęboki wpływ na rzeźbę XX wieku. Duma narodowa - w dwóch narodach - inspirowana 

rzeźbiarzem i architektem Frederic-Auguste Bertholdi (1834-1904), którego masywny Le lion de Belfort 

(1880), wykuty w zboczu góry w Alzacji, upamiętnia francuskie wysiłki bojowe w wojnie francusko-

pruskiej oraz którego Statua Wolności (La liberty tclairant le monde), podarowana Stanom 

Zjednoczonym w 1886 r., pozostaje jego najsłynniejszym dziełem. Nacisk kładziony na metodę 

naukową, tak widoczny wśród realistów, w pełni ujawnia się w pracy nauk ścisłych i stosowanych, za 

którą składa się wiele wybitnych osiągnięć. Louis Pasteur (1822-95) pomógł w odkryciu szczepionek; 

Marcelin Berthelot (1827-1907) syntetyzował metan i badał barwniki i materiały wybuchowe; Henri 

Poincare (1854-1912) założył geometrię analityczną jako czołowy matematyk XIX wieku w kraju. 

Laureaci Nagrody Nobla Pierre (1859-1906) i Marie (1867-1934) Curie wyizolowali rad w 1898 roku i 

pracowali z Henri Becquerelem (1852-1908), który odkrył radioaktywność w 1896 roku. Córka Curie, 

Irène Joliot-Curie (1897–1956) wraz z mężem, Frédéric Joliot-Curie (1900–58), otrzymali później 

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1935 r. za odkrycie sztucznej radioaktywności. W dziedzinie 

psychopatologii Jean Charcot (1825–93) badał hipnozę, histerię i inne schorzenia neurologiczne w 

swojej paryskiej klinice, gdzie Sigmund Freud (1859–1939) stał się jego najsłynniejszym uczniem. Nauka 

z gatunku beletrystyki w pełni ujawniła się w twórczości Julesa Verne'a (1828–1905), pisarza 

uważanego za ojca gatunku. Urodzony w Nantes, przeniósł się do Paryża, aby studiować prawo; zamiast 

tego spędzał czas na nauce przedmiotów ścisłych w Bibliotece Narodowej. Verne odniósł 

natychmiastowy sukces dzięki Cinq semaines en ballon (Five Weeks in a Balloon, 1864) i wielu jego 

powieściom (Le tour du monde en 80 jours [Around the World in 80 Days], 1873; De la Terre à la Lune 

[ From the Earth to the Moon], 1865; Vingt-mille lieues sous les mers [Dwadzieścia tysięcy mil 

podmorskich], 1870) przedstawiają warianty przyszłych wynalazków świata rzeczywistego, takich jak 

okręty podwodne, loty kosmiczne i filmy. Jednak nawet u szczytu pozytywizmu i scjentyzmu w latach 

70. i 80. XIX wieku pojawiły się trendy z przeszłości i zwiastuny przyszłości. Popularny wśród 

czytelników okazał się egzotyczny romantyzm, który przenika książki Pierre'a Lotiego (1850–1923), 

pseudonimu Juliena Viauda. Paul Bourget (1852–1935) w swojej bestsellerowej powieści Le Uczeń (The 

Disciple, 1889) rzucił wyzwanie pozytywizmowi, trąbiąc o rodzinie i duchowości jako tradycyjnych 

podstawach społecznych. Relacje międzyludzkie stanowią rdzeń historii napisanych przez Sidonie-

Gabrielle Colette (1873–1954), która na początku XX wieku stała się czołową francuską 

powieściopisarką. Słodko-gorzka opowieść o romansie starszej kobiety z egoistycznym młodzieńcem, 

Chéri (1920), uosabiała jej twórczość, w której w pamiętny sposób znalazła się Gigi (1944), nowela, 

która później posłużyła za podstawę amerykańskiego filmu. Wspólnie zidentyfikowani jako należący do 

nowej grupy nazwanej symbolizmem, szkoła poetów - Paul Verlaine (1844–96), Stéphane Mallarmé 

(1842–98) i Arthur Rimbaud (1854–91) - zbuntowali się przeciwko oschłości realizmu i sentyment 

romantyzmu, który stara się nie dostarczać ani dokładnych obrazów, ani klarownych pomysłów, a 

jedynie wyrażać werbalnie czyste stany świadomości. Zainspirowani twórczością Charlesa 

Baudelaire'a, którego uważali za swojego ojca, symboliści starali się uwolnić poezję od prozy. Poeci nie 

opowiadali historii, nie debatowali, nie wyjaśniali; raczej używali słów, aby przekazać rozmyślania 

umysłu. Dla symbolistów znaczenie słów znaczyło mniej niż dźwięk, który przekazali. Tak więc, chociaż 

dążyli do odtworzenia tego warunku, tylko muzyka była całkowicie czysta . Symbolizm wpłynął na 

takich twórców muzyki, jak Claude Debussy (1862–1918), którego kompozycja na orkiestrę Prélude à 

l'après-midi d'un faune (1894), z jej wyznaczającym trendy poczuciem płynnej, eterycznej harmonii, 



została oparta na poemacie autorstwa Mallarmé, którego harmoniczne innowacje, w tym jego status 

pierwszego kompozytora, który wykorzystał skalę całotonową, silnie wpłynęły na muzykę XX wieku. 

Chociaż wywarł on mniejszy wpływ na artystów w prozie i malarstwie i chociaż zniknął jako pierwotna 

siła po 1900 r., Symbolizm miał wyzwalający wpływ na sztukę przez dziesięciolecia. Zainspirowało to 

pisarzy, takich jak Paul Claudel (1868–1955), którego powieści często koncentrowały się na tematach 

konfliktu duchowego, oraz André Gide (1869–1951), który w pełni zdobył uznanie po I wojnie 

światowej. od lat 90. XIX wieku kubizm, fowizm i inne często łączyły się ze sobą pod nazwą 

postimpresjonizmu - odzwierciedlały ogólny bunt przeciwko nauce. Artyści tacy, jak Vincent van Gogh 

(1853–90), Paul Gauguin (1848–1903) i Henri de Toulouse-Lautrec (1864– 1901) starał się raczej 

wyrazić na płótnie własne emocje i spostrzeżenia, w tym irracjonalną grę podświadomości. Artyści 

zaczęli stosować mocniejsze kolory i mieszane media, kładąc większy nacisk na abstrakcyjne formy 

zamiast formalnego linearnego projektu. Retrospektywa pokazująca w Paryżu twórczość Cézanne'a w 

1907 roku, rok po jego śmierci, okazała się odkrywcza. Jego wpływ wywarł wpływ na malarstwo przez 

następne dwie dekady, co najgłębiej widać na płótnach innowatorów, takich jak Henri Matisse (1869–

1954), André Derain (1880–1954) i Georges Braque (1882–1963), artyści malarscy, którzy zerwali z 

tradycje rozwijania stylów fowistycznych i kubistycznych, wyróżniających się wypaczonymi formami i 

niekonwencjonalną perspektywą. Pablo Picasso (1881–1973), Hiszpan pracujący we Francji, wywołał 

sensację swoim Demoiselles d'Avignon (1907), którego płaska, dwuwymiarowa płaszczyzna obrazu i 

renderowanie kanciastych, zniekształconych kształtów ciała wywarło duży wpływ na przyszłą sztukę. 

W filozofii Henri Bergson (1859–1941) i Maurice Barrès (1862–1923) stali się czołowymi postaciami 

buntu przeciwko pozytywizmowi. Pochodzący z Lotaryngii Barres był genialnym, złożonym autorem, 

który zarówno jako oddany republikanin, który opowiadał się za autorytaryzmem, jak i jako wierzący, 

który podziwiał kościół, przeciwstawiał się precyzyjnym etykietom, ale którego wywyższenie 

intensywnego patriotyzmu w dziełach takich jak Le roman de l'énergie nationale ( Powieść o 

energetyce narodowej 1894–1902) okazała się bardzo wpływowa. Bergson wywarł znacznie głębszy 

wpływ. Urodzony w Paryżu i profesor w Collège de France w latach 1900-1914 Bergson przeniósł uwagę 

z motywacji racjonalnych na nieracjonalne i na intuicję, a nie rozum, jako właściwą drogę do prawdy. 

Twierdził, że pojąć życie można raczej instynktem niż intelektem. W swoim zdaniu élan vital (życiowy 

impuls) określił siłę życiową, wypływającą z głębi podświadomości, która sprawia, że ewolucja jest 

twórcza i która stanowi prawdziwy geniusz zarówno pojedynczych ludzi, jak i narodów. W słynnym 

porównaniu L'évolution créatrice (Creative Evolution, 1907) Bergson przedstawił życie jako szarżę 

wielkiej kawalerii: „. . . Cała ludzkość w czasie i przestrzeni jest jedną ogromną armią galopującą obok 

nas, przed i za każdym z nas w potężnej szarży, zdolnej pokonać każdy opór i pokonać wiele przeszkód, 

być może nawet śmierć ”. 

Jego idee przenikały intelektualne dyskusje w tym samym czasie, gdy jego wykłady przyciągały tłumy 

w latach tuż przed 1914 r. W teorii politycznej poglądy Bergsona wpłynęły na Georgesa Sorela (1847–

1922), emerytowanego inżyniera i byłego marksistę, który wyrzekł się swoich wcześniejszych 

przekonań, sformułować robotniczą doktrynę symbolizmu. Odrzucając polityczne pertraktacje i 

planowanie teoretyczne, Sorel utrzymywał, że tylko bezpośrednie działanie robotników może spełnić 

ich słuszne żądania i że aby odnieść sukces, takie działanie musi być poparte „wielkim mitem”, którym 

dla mas pracujących powinien być ogólny strajk. Działając na najdalszych krańcach społeczeństwa - 

zarówno w postaci, w jakiej istniało, jak i na jakie mieli nadzieję - inni wyznawali najbardziej radykalne 

przekonania ze wszystkich. Czerpiąc z niemieckich i rosyjskich teoretyków filozofii, nihiliści doszli do 

wniosku, że żadne wartości nie istnieją, a anarchiści odrzucili jakiekolwiek prawo i porządek, ogłaszając 

wojnę państwu i samemu społeczeństwu. Ideologowie wcielali myśli w życie w całej Europie pod koniec 

XIX wieku i na początku XX wieku w fali politycznych zabójstw, w tym prezydent Marie-François Sadi 

Carnot (1837–94), który został zadźgany na śmierć przez włoskiego anarchistę. w Lyonie w czerwcu 



1894. Anarchiści pozostawali odizolowani, indywidualni aktywiści, a recepta Sorela została już 

wprowadzona w życie przez robotników. Ale pozytywizm nigdy nie zmniejszył swojego uścisku na 

elitach uniwersyteckich, a jego nieustanny apel ożywiony przez nowych myślicieli, zwłaszcza Émile 

Durkheim (1858-1917), który raz jeszcze ogłosił, że to powód, a nie emocje, wyobraźnia czy wiara, jest 

przyczyną wyłonienia się ludzkości z prymitywnych przesąd do racjonalnego zrozumienia. Trwała siła 

takich przekonań świadczy o pogłębiającej się przepaści na przełomie XIX i XX wieku między światem 

edukacji, biznesu i polityki, który trzymał się starych nostrum, a intelektualną awangardą żywą do 

nowych idei . Bunt przeciwko nauce i racjonalizmowi rozprzestrzeniłby się na szersze społeczeństwo, 

ale zajęłoby to kolejne pokolenie i dopiero po wojnie o bezprecedensowych wymiarach wyzbyła się 

starych przekonań mentalnych. W 1900 roku elity rządzące, podziwiając postęp, jaki nauka poczyniła 

w niekończącym się tempie, z ufnością i optymizmem patrzyły w przyszłość, którą postrzegały jako 

świetlaną z obietnicą nieokiełznanego postępu. 

Republika teraz bezpieczna, 1899–1914 

Rząd, który objął urząd René Waldeck-Rousseau (1846–1904) w 1899 r., był punktem zwrotnym w 

polityce III RP. Chociaż sam był umiarkowany, kluczowe stanowiska w rządzie zajmowali radykałowie, 

a nawet po raz pierwszy socjalista. Odtąd radykałowie zastąpią umiarkowanych jako kamień węgielny 

rządzących koalicji. Zrobiliby to w ramach organizacji oficjalnie utworzonej w 1901 r. Jako Parti 

Républicain, Radical et Radical-Socialiste (Partia Republikańska, Radykalna i Radykalno-Socjalistyczna, 

PR), która nadal istnieje, domagając się statusu najstarszej partii politycznej we Francji. Do końca III 

Republiki w 1940 r. radykałowie - czy też radykalni socjaliści - rzadko pozostawali bez władzy i byli 

zazwyczaj największą partią w Izbie Poselskiej. Po I wojnie światowej zdominowali Senat. Chociaż 

radykałowie zajęli teraz honorowe miejsce na fotelu rządzącego kierowcy, nie wnieśli ostrej zmiany w 

duchu przewodnim rządu. Niegdyś zaciekle egalitarni republikanie, których główną siłą były miasta, z 

czasem radykałowie złagodzili, reprezentując interesy niższych klas średnich, zwłaszcza na obszarach 

wiejskich i małych miasteczkach, gdzie dla wielu prawa jednostki przeważały nad równymi prawami. 

Choć zorganizowani w strukturę partyjną, pozostawali w istocie bardzo luźnym połączeniem 

zmieniających się lojalności, a rządząc, wykazywali wolę kompromisu. Robiąc to, radykałowie przenieśli 

się do centrum politycznego spektrum, zmiana wynikająca częściowo z odpowiedzialności związanej z 

rządzeniem, która wymagała chęci pójścia na ustępstwa, a częściowo z przejścia na lewicę socjalizmu. 

Parti Socialiste Français (Francuska Partia Socjalistyczna) - jej formalny francuski tytuł, Section 

Française de l'Internationale Ouvrière (Sekcja Międzynarodówki Robotniczej, SFIO) - powstała 

formalnie w 1905 r., wyewoluują z kilku organizacji działających na rzecz praw pracowników po 1877. 

Partia połączyła różne wątki ruchu robotniczego, jednocząc umiarkowanych kierowanych przez Jeana 

Jaurèsa (1859–1914), który opowiadał się za partycypacją socjalistów w burżuazyjnych rządach, z 

zaangażowanymi marksistami, takimi jak Jules Guesde (1845–1922), którzy odrzucili jakiekolwiek 

przystosowanie do państwa kapitalistycznego. Ci dwaj przywódcy często się ścierali, ale udział 

socjalisty Alexandre Milleranda (1859–1943) w rządzie 1899 r. wskazał przewagę umiarkowanych. Ich 

gotowość do współpracy dała krajowi dwie prawie identyczne lewicowe koalicje - radykałów, 

socjalistów i umiarkowanych - od 1899 do 1905 r., Najdłuższy do tej pory okres stabilności rządu. 

Zawsze gotowi do ataku na swoich historycznych przeciwników republikanie na przełomie XIX i XX 

wieku przystąpili do ofensywy na kościół. W 1901 r. Uchwalili ustawę o stowarzyszeniach, na mocy 

której uprawnienia do autoryzowania „stowarzyszeń” - czyli zakonów - oddały w ręce  rządu. W 1904 

r. zabroniono wszelkiego nauczania zakonów, a w 1905 r. ogłoszono całkowity rozdział kościoła i 

państwa, na mocy którego zarówno państwo, jak i religie powstrzymały się od angażowania się we 

wzajemne sprawy, a rządowi zakazano prawnie uznawania jakiejkolwiek religii (laïcité) . Zniesiono 

konkordat z 1801 r., księża przestali otrzymywać pensje rządowe, skończyło się finansowanie grup 

wyznaniowych, a kościoły przeszły na własność państwa, które bezpłatnie oddało je do dyspozycji 



organizacji wyznaniowych, pod warunkiem że były wykorzystywane do celów kultu. Socjaliści wycofali 

się z koalicji w 1906 roku, rozpoczynając okres radykalno-umiarkowanej współpracy, która trwała z 

przerwami do 1936 roku. Radykalny polityk Georges Clemenceau (1841-1929) objął urząd w 1906 roku, 

obiecując szeroki 17-punktowy program reform, w tym stopniowy podatek dochodowy i uchwalanie 

środków pomocy społecznej. Jednak tylko kilka propozycji udało się stać prawem, nie zdobywając 

poparcia socjalistów w Izbie Deputowanych, wściekłych na rząd za zezwolenie na użycie siły zbrojnej 

aby przerwać strajk górników w 1909 r. Tak jak socjaliści reprezentowali nową i rosnącą potęgę na 

lewicy, tak też na prawicy zaczęły pojawiać się nowe siły, które rosły w siłę w pierwszych dwóch 

dekadach XX wieku. Dawni konserwatyści - eks-szlachta i właściciele ziemscy usunięci z polityki, 

kościoła i armii - pozostali aktywni, ale coraz więcej przybywało z nowych kręgów przemysłowych i 

handlowych, które dysponując dużymi funduszami na zwrócenie uwagi, oddały głos swoim niechęć do 

demokracji ludowej i ich lęk przed socjalizmem. Wokół gazety L’Action Française, założonej pod koniec 

XIX wieku, która stała się dziennikiem w 1908 roku pod redakcją Léona Daudeta (1867–1942), ale której 

ducha przewodniego zapewnił krytyk literacki Charles Maurras (1868–1952). Antysemita, ksenofob i 

przynajmniej w teorii rojalista, Maurras prowadził bezlitosną wojnę przeciwko rewolucji 1789 roku i 

wszystkiemu, za czym się ona opowiadała. W 1908 r. Założył ruch Action Française, którego motto 

„Klasycyzm, monarchia, katolicyzm” przemawiało do najbardziej konserwatywnych elementów 

burżuazji. Z klasą robotniczą pociągniętą na skrajną lewicę, a zamożnymi na prawo, stara lewica - 

umiarkowani, pod których rządami republika została skonsolidowana, i radykałowie, którym 

powierzono teraz zagwarantowanie jej przetrwania - musieli znaleźć sposób na przystosowanie się do 

nowych sił zrodzonych przez nowoczesne społeczeństwo przemysłowe, do którego tak bardzo 

pociągały skrajności. Prądy polaryzacyjne zatarły w kraju poczucie kierunku politycznego w latach 

przed 1914 r., Ale przynajmniej w sprawach zagranicznych kraj skupiał się na jasno określonych celach. 

Budowanie imperium i sojuszy, 1870–1914 

Na początku III Republiki Francja była samotna w Europie, bez przyjaciół i sojuszników; dzięki staraniom 

kanclerza Niemiec Bismarcka przez 20 lat po 1871 r. kraj pozostawał w izolacji dyplomatycznej. 

Zaabsorbowana sprawami wewnętrznymi opinia publiczna wykazywała powszechną obojętność na 

stosunki międzynarodowe, pozostawiając pole kilku politykom i grupom interesu. Francuska opinia 

publiczna nigdy nie wybaczyła Niemcom utraty Alzacji i Lotaryngii - wybitnej spuścizny wojny 

francusko-pruskiej, która wciąż dręczyła - chociaż tylko mniejszość, choć głośna, pozostała nastawiona 

na wojnę zemsty, cel, który pojawił się w zorganizowaną formę wraz z założeniem Ligue des Patriotes 

(Ligi Patriotów) przez Paula Déroulède (1846–1914) w 1882 r. Jednak większość obywateli nie mogła 

znieść wyrzeczenia się na zawsze utraconych prowincji, ale coraz mniej upływ lat około zbrojnej 

krucjaty mającej na celu ich odzyskanie. Francja, w dużej mierze odcięta od europejskich rządów, 

rozpoczęła nowy kurs imperialnej ekspansji w Afryce, Azji i na Pacyfiku. Z niegdyś wielkiego 

zamorskiego imperium pozostały tylko rozproszone pozostałości, choć rozpoczęto już odbudowę. Pod 

rządami Ludwika Filipa cała Algieria została wchłonięta, a Francja przejęła również Tahiti (1842) i Wyspy 

Komorów (1841–1912) u wybrzeży Madagaskaru. W 1853 r. Reżim Napoleona III zaanektował Nową 

Kaledonię na Południowym Pacyfiku, próbując dorównać Wielkiej Brytanii, która miała dominującą 

obecność w regionie w Australii i Nowej Zelandii. Naśladując Brytyjczyków w Australii, Francuzi zdobyli 

tu przyczółek w zakładaniu kolonii karnych. Na kontynencie azjatyckim Francja dodała Cochin China 

(dzisiejszy południowy Wietnam), kiedy w Sajgonie (Ho Chi Minh City) w 1859 roku niewielka siła 

wylądowała w celu ochrony katolickich misjonarzy i rozpoczęła fragmentaryczny podbój. Prawdziwym 

celem było zabezpieczenie bazy morskiej i zdobycie przyczółka terytorialnego w sąsiedztwie 

spodziewanego lukratywnego rynku chińskiego. Wysokie koszty protestów niemal doprowadziły 

Francuzów do wycofania się, gdy naciski ze strony marynarki wojennej, duchowieństwa i żeglugi w 

Bordeaux przerwały ruch, pozostawiając otwartą drogę do zdobycia dodatkowego terytorium. 



Francuski protektorat został ogłoszony nad Kambodżą w 1863 roku. Wydaje się, że znacznie bardziej 

aktywistyczna polityka zapoczątkowana w latach osiemdziesiątych XIX wieku odzwierciedlała głównie 

motywy nieekonomiczne, a mianowicie chrystianizację i „ucywilizowanie” zacofanych narodów oraz 

odbudowę francuskiego prestiżu poprzez skierowanie energii narodu, zablokowanej w Europie, gdzie 

indziej. Pogoń za terytoriami zamorskimi jest ściśle związana z mężem stanu Julesem Ferry'm (1832–

93), który piastował urząd premiera w 1881 r. I choć początkowo wahał się - niechętnie zgodził się zająć 

Tunezję w 1882 r. - wkrótce stał się entuzjastycznym ekspansjonistą. Podczas swojej drugiej posługi 

(1882–1885) wysłał serię dużych afrykańskich wypraw, aby śledzić małe przedsięwzięcia francuskich 

kupców, odkrywców i oficerów wojskowych, które już zostały rozpoczęte. Pierre Savorgnan de Brazza 

(1852–1905) wyrzeźbił ogromne imperium w Afryce Środkowej. W Afryce Zachodniej Francuzi byli 

obecni od XVII wieku, kiedy przybyli do Senegalu w 1677 roku, aby prowadzić skład pomniejszych 

niewolników. Z wybrzeża przenieśli się w głąb lądu w latach pięćdziesiątych XIX wieku, a następnie 

udali się na wschód w głąb lądu, aby zdobyć ogromne pustkowia Sahary. Dżibuti nad Morzem 

Czerwonym zostało zakupione jako stacja węgla. U wybrzeży Afryki południowej armia francuska 

najechała w 1883 r. dużą wyspę Madagaskar, aby stoczyć przedłużającą się wojnę z miejscowym 

władcą. W 1896 roku Francja zaanektowała wyspę, wypędzając rodzimą rodzinę królewską do Algierii. 

Armia francuska również rozpoczęła wojnę podboju w 1883 r. w Chinach Tonkin (północny Wietnam), 

kończąc przejęcie terytorium w 1886 r. Popularne poparcie dla imperializmu zaczęło się rozszerzać w 

latach 90. XIX wieku, a interesy gospodarcze, zwłaszcza eksporterzy tekstyliów i bankierzy inwestycyjni, 

wzrosły. bardziej entuzjastycznie. Niemal ukończone do 1900 roku imperium stało się drugim co do 

wielkości terytorium po Wielkiej Brytanii, chociaż nie zarobiło ani nie kosztowało tego kraju dużo 

pieniędzy. Większość budżetu kolonialnego została przeznaczona na pokrycie kosztów armii i pensji 

administratorów. Prywatny kapitał trzymał się z daleka, zamierzając inwestować w bardziej rozwinięte 

obszary - Amerykę Północną i Rosję - podczas gdy same kolonie dostarczały niewiele poza żywnością. 

Francja zbudowała swoje imperium w tym samym czasie, gdy odniosła wielkie dyplomatyczne 

zwycięstwo w Europie. Chcąc przełamać izolację kontynentalną, kraj podpisał porozumienie polityczne 

z Rosją w 1891 r. Posuwając się szybko, by wykorzystać narastający rozdźwięk między Niemcami a 

Rosją, który został powiązany za sprawą mężów stanu kanclerza Bismarcka w latach 70. i 80. XIX wieku, 

rząd francuski podążył za zawarł pakt dyplomatyczny z formalnym sojuszem wojskowym w 1894 r., w 

którym każdy naród zobowiązał się stanąć w obronie drugiego w przypadku ataku. Sojusz był 

entuzjastycznie popierany przez wszystkich z wyjątkiem skrajnej lewicy, socjalistów przerażonych 

dziwactwem, jakie przedstawiał traktat między republiką demokratyczną a autokracją carską. Więzi 

zostały zacieśnione w 1899 r. W tym samym czasie, gdy dyplomaci szukali porozumienia z innymi 

głównymi mocarstwami, czy to porozumienia z Wielką Brytanią, czy pojednania z Niemcami. Możliwość 

zbliżenia z tym ostatnim była najbliższa urzeczywistnienia się w 1898 roku, kiedy to małe siły francuskie 

dowodzone przez kapitana Jean-Baptiste'a Marchanda (1863-1934) napotkały wyprawę brytyjską w 

mieście Faszoda nad Nilem i oba narody zbliżyły się do siebie. do starcia z rywalizującymi imperialnymi 

roszczeniami. Ostatecznie zwyciężyły chłodniejsze głowy, a Wielka Brytania i Francja doszły do 

wniosku, że Niemcy stanowią większe zagrożenie dla obu. Pod wpływem francuskiego ministra spraw 

zagranicznych Theophile Delcasse (1852-1923) w 1904 r. Zawarto francusko-brytyjską Entente Cordiale 

(przyjazne porozumienie). Niemcy natychmiast zaprotestowali - i przetestowali - nowe porozumienie, 

domagając się ochrony. dla niemieckich interesów w Maroku, gdzie Francja miała przewagę wpływów. 

Cesarz Wilhelm II (1888–1918) został wysłany - wbrew jego woli - z formalną wizytą do Tangeru w 

Maroku na zakończenie swojego dorocznego rejsu po Morzu Śródziemnym w marcu 1905 r. Francuzi 

poczuli się urażeni tym, co uważali za wtargnięcie do ich strefy wpływów, a Delcassé zagroził 

działaniem. Wojska francuskie zostały przeniesione do granicy niemieckiej. Francja starała się wówczas 

rozpocząć rozmowy, na które Niemcy zgodzili się, ale tylko pod warunkiem zwolnienia przez rząd 

Delcassé, z którą jako architekt Entente Cordiale nie mieliby nic wspólnego. Minister spraw 



zagranicznych został należycie poświęcony, choć to pozorne zwycięstwo Niemiec przerodziło się w 

porażkę na międzynarodowej konferencji w Algeciras w Hiszpanii (styczeń-kwiecień 1906 r.), Na której 

zgromadzone mocarstwa, nieufne wobec Niemiec, dały zwycięstwo Francji, zarówno w 

krótkoterminowo - francuska kontrola nad sprawami politycznymi i finansowymi Maroka została 

utrzymana, a w perspektywie długoterminowej - dwaj partnerzy dyplomatyczni Francji, Wielka 

Brytania i Rosja, osiągnęły porozumienie między sobą w 1907 roku.  W 1911 r. Niemcy wywołały kolejny 

kryzys marokański, kiedy kanonierka Panther - ku zdziwieniu Europy - pojawiła się nagle w porcie w 

Agadirze 1 lipca, aby wesprzeć niemieckie żądania odszkodowania po stłumieniu buntu przez 

Francuzów i Hiszpanów, a ich zamiar przejęcia kontroli nad kraj w pełni, zajęcie regionów 

przybrzeżnych. Nalegając, aby otrzymać całe francuskie Kongo - coś, czego Francja nie miała zamiaru 

przyznać - Niemcy uzyskały duży kawałek tego obszaru przy późniejszej ugodie w zamian za uznanie 

francuskiego protektoratu w Maroku. Fala nastrojów antyniemieckich przetoczyła się przez kraj, opinia 

publiczna była oburzona tym, co postrzegano jako wycofywanie się z grzechotania niemieckiej szabli, 

a rząd częściowo upadł w odpowiedzi na to. Pojawił się nowy przypływ nacjonalistycznego ducha. 

Wszelkie nadzieje na pokojowe współistnienie ze wschodnim sąsiadem Francji zniknęły, ublic na 

zmianę zdziwiony, zdenerwowany, a następnie urażony tym, co Niemcy postrzegali jako zastraszanie. 

Raymond Poincaré (1860–1934) został premierem na początku 1912 r., A rok później prezydentem. 

Prawnik i ostrożny, niedoktrynerski, ale niezwykle ambitny polityk - w wieku 26 lat najmłodszy poseł, 

a w wieku 52 lat najmłodszy prezydent w historii - zajął dominującą pozycję w formułowaniu polityki 

zagranicznej. Chociaż Poincaré był członkiem wybitnej rodziny z zachodniej Lotaryngii, nie obrał kursu 

skupionego wyłącznie na odzyskaniu utraconych prowincji. Starał się raczej utrzymać otwarte linie 

komunikacyjne z Niemcami, co było symbolicznie widoczne w styczniu 1914 r., Kiedy wziął udział w 

kolacji w niemieckiej ambasadzie - pierwszym francuskim prezydencie, który to uczynił od 1870 roku. 

Jednocześnie nadzorował program zwiększonej gotowości, który skupiał się na sojuszach Francji. Pod 

jego kierownictwem kraj zbudował swoją siłę militarną i dyplomatyczną. Z populacją wynoszącą 

zaledwie dwie trzecie populacji Niemiec, Francja zdołała wystawić armię prawie równą liczebności jej 

potencjalnego wroga - około 1,4 miliona ludzi - dzięki surowym środkom poborowym, z kilkoma 

dozwolonymi wyjątkami. Wojskowe projekty ustaw wydłużyły okres służby z dwóch do trzech lat. 

Bardziej precyzyjnych zobowiązań żądano od Brytyjczyków, których namawiano do podjęcia rozmów 

sztabowych z Rosjanami. Obawiając się, że Rosja może opuścić Francję, by ponownie zwrócić się do 

Niemiec jako sojusznika, rząd obiecał wsparcie rosyjskiej polityki dyplomatycznej na Półwyspie 

Bałkańskim, gdzie Rosja zajęła stanowisko ochronne wobec małych narodów słowiańskich (Serbii, 

Bułgarii) w ich stosunkach z groźnymi Niemcami. sojusznik, Austro-Węgry. Naród był dumny, 

postrzegając wynik jako znak swoich skutecznych zdolności bojowych, kiedy podczas pierwszej wojny 

bałkańskiej (1912–13) armie Serbii, Bułgarii i Grecji, wyszkolone i uzbrojone przez Francję, pokonały 

siły Imperium Osmańskie, szkolone i wyposażone przez Niemcy. Lepiej przygotowana militarnie i z 

zaostrzonym systemem sojuszniczym Francja stanęła w obliczu pewności siebie i zażegnania kryzysu 

wywołanego nagłym zamachem 28 czerwca 1914 roku na następcę tronu Austro-Węgier. 



LATA WRZAWY I TRAGEDII (1914–1945) 

Wojna nastąpiła szybko w sierpniu 1914 r., kiedy system zblokowanych sojuszy w Europie został 

uruchomiony. I wojna światowa, „wielka wojna”, jak ją wciąż nazywają Francuzi, wystawiła naród na 

próbę w bezprecedensowy sposób, zarówno materialny, jak i moralny. Przygotowana na porażkę 

Francja zawzięcie walczyła, aby zapewnić impas, który trwał przez cztery długie, nieszczęśliwe lata. W 

wojnie na wyczerpanie, człowieka kontra maszyna, Francja i jej sojusznicy - ich siła przetrwania 

przewyższa siłę ich przeciwników - wyszła zwycięsko, ale triumf okazał się jednocześnie słodki i słodko-

gorzki. Koszt był przerażający. Żaden inny naród nie poniósł tak wysokich proporcjonalnych strat siły 

roboczej, a blizny pozostawiły tak głębokie wrażenie psychiczne, jak fizyczne zniszczenie, które zepsuło 

krajobraz, który zmienił się w księżycowy krajobraz zniszczonych bitwami regionów. Trzecia Republika 

wykazała się dostateczną elastycznością, aby przetrwać wojenny kryzys, ale znacznie mniej odporna 

była na problemy wewnętrzne i zagraniczne lat powojennych. Chociaż dobrobyt cechował lata 

dwudzieste XX wieku, a bezpieczeństwo narodowe nie pozostawało zbyt niepokojące, ponieważ 

Niemcy były słabe i niestabilne przez większą część dekady, spokojna fasada tylko maskowała głębokie 

podziały społeczne, które nastąpiły wraz z nadejściem Wielkiego Kryzysu, a następnie wzrostem 

nazizmu w kraju. drzwi wysunięte na pierwszy plan w latach trzydziestych XX wieku. Chroniczna 

niestabilność polityczna sparaliżowała zdolność do działania, fatalnie osłabiając zdolność narodu do 

sprostania nowym wyzwaniom. Szafy po prawej i po lewej stronie upadały z ponurą regularnością, 

podczas gdy Europa zbliżała się do wojny. Kiedy nadeszła we wrześniu 1939 roku, Francji tragicznie 

brakowało zarówno woli, jak i środków do skutecznej walki. Ponieważ nigdy wcześniej we współczesnej 

historii Francji porażka nie nadeszła tak szybko - w ciągu zaledwie sześciu tygodni - i tak całkowicie, 

więc nigdy wcześniej Francja nie była tak złamana duchem i tak całkowicie upokorzona. Szok kapitulacji 

otworzył na nowo stare debaty, z których część sięgała 1789 r., Na temat wolności kontra porządek i 

kościoła przeciwko państwu. Kraj został podzielony na strefy okupowane i niezamieszkane. Poparcie 

dla marionetkowego reżimu w Vichy, początkowo powszechne, stopniowo się zmieniało, gdy ucisk 

niemieckiej władzy stawał się coraz bardziej uciążliwy, a siły aliantów - jednostki Wolnych Francuzów 

walczące u ich boku robiły stały postęp. Opór walczył ze współpracownikami w brutalnych 

bratobójczych walkach. Zanim wojska alianckie wylądowały na plażach Normandii w latach 1944–45, 

większość Francuzów zebrała się wokół wyzwolenia jako powód do świętowania. W przeciwieństwie 

do przegranych wojen, wybór rządzącego reżimu - republiki - był łatwy. Tym razem trudnym zadaniem 

będzie nie tylko odbudowa fizycznego zniszczenia pozostawionego przez bezprecedensowe 

zniszczenia, ale także uleczenie ran ducha narodowego pozostawionych przez tak wielki podział. 

Wojna inna niż wszystkie, 1914–1918 

Wydarzenia potoczyły się szybko po determinacji Austro-Węgier aby wypowiedz wojnę Serbii. Chcąc 

rozliczyć się ze swoim małym, kłopotliwym sąsiadem z Bałkanów, podejrzanym o współudział w 

zabójstwie arcyksięcia Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda (1863–1914) i jego żony Sophie (1868–

1914) w czerwcu 1914 r., Wiedeń uzyskał „czek in blanco” od sojusznika Niemiec, w którym Niemcy 

zapewniły bezwarunkowe wsparcie. Działania wojenne między dwoma mocarstwami rozpoczęły się 28 

lipca. Napędzane przekonaniem sztabów wojskowych, że zwycięstwo odniesie naród, który jako 

pierwszy zmobilizuje się, z niewielkimi tylko drobnymi zmianami, systemy sojusznicze działały tak, jak 

powinny. W całej Europie kilka pacyfistycznych głosów, głównie wśród socjalistów, desperacko 

usiłowało pobudzić klasy robotnicze do odmowy walki w wojnie, za którą, jak twierdzono, zyskaliby 

tylko kapitalistyczni władcy, ale zabójstwo Jeana Jaurèsa 31 lipca przez żarliwego 

nacjonalistęsymbolizował we Francji triumf patriotycznej dumy nad międzynarodową solidarnością 

klasową. Aby wesprzeć Serbię, sojusznik Francji, Rosja, zmobilizowała się. Rosyjska mobilizacja skłoniła 

Berlin do wypowiedzenia wojny 1 sierpnia. Dwa dni później Niemcy wypowiedziały wojnę Francji i - ich 



prośba o prawo tranzytu została odrzucona - najechały Belgię. To naruszenie uznanej na całym świecie 

neutralności tego kraju doprowadziło Wielką Brytanię do wojny 4 sierpnia. Francuzi wyruszyli na wojnę 

zjednoczeni, zdeterminowani i entuzjastyczni, dzieląc między wszystkimi walczącymi narodami 

przekonanie, że konflikt będzie krótki. Zarówno Francja, jak i Niemcy wprowadziły w życie swoje 

przedwojenne plany bojowe, opierając się na natychmiastowej ofensywie. Niemiecki plan Schlieffena 

skupiał się na szybkiej, masowej jeździe przez Belgię i północną Francję w celu wyeliminowania armii 

francuskiej, pozostawiając tym, czego oczekiwano, że wolniej mobilizującymi się Rosjanami na 

wschodzie będzie zajęcie się później. Francuski plan XVII wzywał do szybkiego natarcia na Alzację i 

Lotaryngię .  

Francuska ofensywa została szybko zatrzymana, ale Niemcy odnieśli większy sukces. Ich armie 

wtargnęły do północnej Francji i zostały zatrzymane tuż pod Paryżem dopiero na początku września w 

ostatniej chwili, nadzorowanej przez generała Josepha Joffre (1852–1931), który przeniósł 10 000 

żołnierzy rezerwowych z powrotem do stolicy, z czego 6 000 zostało przetransportowanych do na 

froncie w 600 paryskich taksówkach i autobusach w operacji zaaranżowanej przez generała Josepha 

Gallieni (1849–1916), wojskowego gubernatora Paryża. Ten prowizoryczny środek pobudził 

wyobraźnię opinii publicznej, stając się symbolem narodowej solidarności i determinacji, a wysiłek 

okazał się sukcesem. Siły francuskie powstrzymały niemieckie natarcie nad rzeką Marną na wschód od 

miasta. Po listopadzie, kiedy Niemcom nie udało się przedrzeć przez linie brytyjskie pod Ypres w Belgii, 

wojna na zachodzie utknęła w martwym punkcie. Równoległa linia zygzakowatych okopów wiła się 

przez 500-milowy odcinek od kanału La Manche do granicy ze Szwajcarią, pozostawiając całą północno-

wschodnią Francję za niemieckim natarciem. Żołnierze znosząc przenikliwe zimno, palący upał, błoto, 

szczury i wszy, żołnierze mogli spodziewać się ulgi po śmiertelnym pojedynku tylko wtedy, gdy 

generałowie po jednej lub drugiej stronie mogli wznowić ofensywę w sposób zapewniający im 

zwycięstwo. Ponieważ toczyli wojnę na wyniszczenie, wojnę, której nikt się nie spodziewał, planiści 

opracowywali nowe strategie i taktyki bardzo powoli i dopiero po nauczeniu się trudnych, kosztownych 

lekcji. Przed wojną francuskie dowództwo nie wykazywało skłonności do eksperymentowania z 

nowymi rodzajami broni. Airpower, choć ceniony za swój potencjał, nie był energicznie rozwijany. 

Całkowicie wiarę w małe, mobilne działo polowe 75 mm jako centralny element francuskiej siły 

pancernej, korpus oficerski głosił cnotę ofensywy outrance (ofensywa totalna) - atak mas piechoty 

wyposażonych jedynie w karabin i wolę zwycięstwa. We wczesnych tygodniach wojny kawaleria, 

dzierżąc lance, z których trzepotały proporce, spychała swoje konie do ataku, podczas gdy piechota 

maszerowała naprzód w swoich słynnych jaskrawoczerwonych spodniach, których kolor stał się 

symbolem francuskiej potęgi wojennej. Przejście na błękit nieba nastąpiło po cenie wielu ofiar 

śmiertelnych. W konfrontacji z wrogiem broniącym głęboko wykopanych okopów za pomocą 

karabinów maszynowych, moździerzy, ciężkiej artylerii i gazu duszącego, głupotę doktryny ofensywy 

można było odczytać na rosnących listach ofiar. Dziesiątki lub setki tysięcy zabitych, rannych lub 

zaginionych zostało poniesionych podczas szarży w prawdziwy deszcz stali, tylko po to, by cofnąć się 

lub posunąć o kilka metrów. W ciągu trzech lat linia frontu przesunęła się nie dalej niż 10 mil. Na 

początku wojny zarówno opinia publiczna, jak i politycy pokładali zaufanie w naczelnym dowództwie. 

Wszystkie polityczne spektrum, od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy, zjednoczyły się w związku 

poświęconym (świętej unii), który, choć trwał, okazał się patriotycznie intensywny. Plany przed wojną 

aresztowania przywódców związków zawodowych i skrajnie lewicowych przywódców, od których 

oczekiwano, że będą aktywnie przeciwstawiać się działaniom wojennym, zostały anulowane jako 

niepotrzebne. Sukces Joffre'a na Marnie wzmocnił autorytet naczelnego dowództwa, pozwalając mu 

utrzymać stanowisko głównodowodzącego przez kolejne dwa lata. Z czasem jednak pojawiły się tarcia 

i do 1916 r. politycy odzyskali swoje role, gdy narastało niezadowolenie z prowadzenia wojny przez 

Joffre'a. Jego polityka walki z Niemcami krok po kroku - poprzez przeprowadzanie ograniczonych 



ataków - wysuszyła armię bez żadnych znaczących rezultatów. Krytyka narodziła się w szczególności z 

powodu niepowodzenia we wzmocnieniu obrony wielkiego miasta-fortecy Verdun, twierdzy, która 

służyła jako podpora na francuskiej linii obronnej i która, jak sądził, nie zostanie zaatakowana. Kiedy 

Niemcy uderzyli w lutym 1916 r. I zajęli większość zewnętrznej obrony Verdun, Joffre zaproponował 

opuszczenie miasta i wycofanie się na krótszą linię, która byłaby łatwiejsza do obrony. Politycy 

gniewnie sprzeciwili się, argumentując, że może to doprowadzić do 1916 r. i zniszczyć większość 

zewnętrznych mechanizmów obronnych Verdun, Joffre zaproponował opuszczenie miasta i wycofanie 

się na krótszą linię, która byłaby łatwiejsza do obrony. Politycy gniewnie sprzeciwili się, argumentując, 

że może to prowadzić do akcji, udało im się stępić niemiecki popęd w 10-miesięcznej bitwie, która 

przyniosła temu anty-dreyfuskowskiemu synowi chłopów reputację geniusza wojskowego i 

patriotycznej niezłomności. W listopadzie 1918 roku został marszałkiem Francji. Członkowie Izby 

Deputowanych, a także rządowi, wznowili swoje zaangażowanie w sprawy wojskowe w miarę postępu 

walk, narzekając, że administracja wysiłkiem wojennym przebiegała zgodnie z le système D, od 

czasownika se débrouiller, oznaczającego błądzenie w efekcie, brak systemu. W rzeczywistości kraj ten 

stanął przed niezliczonymi wyzwaniami. Trudno było uruchomić nowe fabryki od podstaw, aby zastąpić 

te utracone za liniami niemieckimi, gdzie znajdował się duży przemysł. Finansowanie było 

nieefektywne, a system podatkowy niewystarczający - podatek dochodowy wprowadzono dopiero w 

1916 r., ale mimo to stawki były niskie i powszechnie go unikano. Inflacja stała się powszechna. Naród 

zebrał się dzielnie. Ogromna skala wojny wywołała bezprecedensową mobilizację społeczeństwa. Z 

okopów ściągnięto robotników fabrycznych i kopalnianych, których zastąpili chłopi poborowi. Termin 

„front domowy” został użyty do określenia centralnego znaczenia cywilów w wysiłkach wojennych. 

Aby sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu na siłę roboczą zastępującą powołanych do kolorów, 

kobiety w dużej liczbie weszły na rynek pracy i przejęły prace, które dotychczas były zarezerwowane 

wyłącznie dla mężczyzn. Pracowali w fabrykach amunicji, jeździli autobusami i pociągami, dostarczali 

pocztę i sprzątali ulice. Po raz pierwszy rząd interweniował w sposób poważny, aby zorganizować i 

pokierować gospodarką. Scentralizowana kontrola okazała się niezbędna do racjonowania rzadkich 

towarów zarówno dla przemysłu, jak i dla konsumentów. Prasa i nowe medium filmowe były aktywnie 

wykorzystywane do produkcji propagandy, która okazała się cennym narzędziem budowania morale 

narodowego. Pod koniec 1916 roku Joffre został przeniesiony do pracy biurowej w ministerstwie 

wojny, a jego jesień oznaczała pełny powrót ludności cywilnej do prowadzenia wojny. Od końca 1916 

r. do końca 1917 r. Izba i Senat kontrolowały zarówno kwaterę główną wojska, jak i gabinet rządu. 

Wzbudzili entuzjazm w stosunku do generała Georgesa-Roberta Nivelle'a (1856–1924), czarującego 

młodszego dowódcy, którego energiczny plan serii skoordynowanych ataków na dużą skalę uderzył w 

naród, choć teraz zmęczony wojną, gotów spróbować jeszcze jednego -out drive. Niestety, Nivelle nie 

przewidział, że aby jego plan się powiódł, będzie potrzebował dużych rezerw siły roboczej, których do 

1917 roku już nie było. Atak rozpoczęty wiosną 1917 r. zakończył się całkowitą porażką, a ogromne 

poświęcenie życia było tak przerażające, że doprowadziło do niemal załamania morale części armii 

francuskiej; całe kompanie świadomie sprzeciwiały się rozkazom, odmawiając „przejścia na szczyt” i 

szarżowania na obronę wroga. Fiasko doprowadziło do wyrzucenia Nivelle i wyniesienia Petainsa na 

naczelnego dowódcę. Używając mieszanki represji i łaski, stłumił bunty i natychmiast odwołał wszelkie 

dalsze działania ofensywne, czekając, aż Amerykanie będą mogli przybyć po przystąpieniu Stanów 

Zjednoczonych do wojny w kwietniu 1917 r. Podczas gdy najniższy punkt w duchu walki armii osiągnął 

szczyt wiosną 1917, jesienią załamanie się cywilów. Poważna fala defetyzmu przetoczyła się przez 

Paryż, nastroje najsilniejsze wśród socjalistów i lewicowych radykałów. Postawy antywojenne powoli 

narastały po upalnych dniach solidarności narodowej w 1914 roku, a ci, którzy przerażeni pozornie 

niekończącymi się kosztami, teraz opowiedzieli się za wynegocjowanym pokojem z Niemcami, 

zgromadzili się wokół przywództwa Radykalnego Josepha Caillauxa (1863-1944), były premier, który 

podobno kilkakrotnie wyjeżdżał za granicę w celu omówienia ugody. Sprzeczki i podejrzenia stały się 



tak powszechne, że prezydent Poincaré stanął przed dramatycznym wyborem: utworzyć rząd pod 

kierownictwem Caillauxa lub Georgesa Clemenceau (1841–1929), polityka ze stalową determinacją do 

zwycięstwa, który przez trzy lata narzekał na defetystów w swojej gazecie L'homme enchaîné (Człowiek 

przykuty). Przywódca lewicy w Izbie Deputowanych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX 

wieku, który zyskał sławę za swój irytujący upór, Clemenceau przyczynił się do upadku tak wielu 

rządów, że zyskał tytuł tombeur de ministeries („feller of ministeries”) i później Tigre (Tiger). Zwolennik 

Dreyfusa, w 1902 r. został senatorem, a w 1909 r. pełnił funkcję premiera. Po długim rozstaniu ze 

swoimi lewicowymi kolegami Clemenceau powrócił do władzy, prawie całkowicie wspierany przez 

partie prawicy i centrum. Związkowa ofiara rozpadła się, gdy socjaliści wycofali się, nie chcąc 

współpracować z politykiem, którego pamiętano z bezwzględnego tłumienia strajkujących przed 

wojną. W wieku 76 lat, mając tylu wrogów, nie obchodziło go, ilu więcej zdobędzie, Clemenceau 

przysiągł tylko jedną zasadę: „Polityka wewnętrzna? powiedział: „Prowadzę wojnę”! Polityka 

zagraniczna? „Prowadzę wojnę”! „Cały czas prowadzę wojnę”! . Rządząc jako wirtualny cywilny 

dyktator, przyniósł rządowi ostry upór, który tchnął w naród nowego ducha walki. Kompromisowych i 

defetystów stawiano przed sądem, a zdrajców, w tym notorycznego szpiega Mata Hari (1876–1917), 

rozstrzeliwano, podczas gdy on regularnie odwiedzał front, aby wzmocnić ducha walki żołnierzy i 

kontrolować generałów. Morale odżyło w samą porę, aby Francja mogła stawić czoła wielkiej 

niemieckiej ofensywie wiosenno-letniej 1918 r. po raz kolejny, podobnie jak we wrześniu 1914 r., wróg 

zbliżył się do Marny. W krytycznym momencie Clemenceau przekonał Wielką Brytanię i Stany 

Zjednoczone do zaakceptowania zasady jednego dowództwa dla wszystkich sił alianckich na froncie 

zachodnim. W dużej mierze jego decyzja padła na generała Ferdynanda Focha (1851–1929), którego 

26 marca 1918 r. mianowano generałem naczelnym. Premier zazwyczaj decyduje o tym. W sierpniu 

alianci rozpoczęli natarcie, które okazało się nie do powstrzymania, naprzód napędzany przez coraz 

więcej świeżych żołnierzy amerykańskich i ich góry zaopatrzenia. Niemcy i sprzymierzone z nimi 

mocarstwa centralne - Austro-Węgry, Bułgaria i Imperium Osmańskie - upadły. W dniu 11 listopada, 

pamiętając o historii, aby zaznaczyć ten doniosły moment dokładnie o godzinie 11. 11. dnia 11. 

miesiąca - w wagonie marszałka Focha w lesie Compiègne podpisano zawieszenie broni. 

Lata międzywojenne 

Zyski - i cena - pokoju 

Francja wybuchła radością po zakończeniu działań wojennych. Doświadczyli monumentalnej próby, a 

Francuzi szczycili się narodowym duchem i wytrzymałością oraz rządzącymi instytucjami, które 

doprowadziły ich do zwycięstwa. Trzecia Republika, szeroko krytykowana przed wojną za niestabilność, 

zdołała przystosować się do zmieniających się warunków wojennych i wykazała, że ma bardziej 

kompetentnych przywódców niż jej autokratyczni wrogowie. Euforia była powszechna, ale niektórzy 

przeczuwali, że Francja prawdopodobnie nigdy więcej nie stanie w obliczu kolejnego procesu na tak 

masową skalę. Rzeczywiście, rzeczywistość okazała się otrzeźwiająca. Z 8 milionów zmobilizowanych 

mężczyzn 5 milionów zostało zabitych lub rannych. Całe pokolenie zostało zdziesiątkowane; sami 

zmarli stanowili 10 procent męskiej populacji w wieku produkcyjnym. Upośledzeni weterani byli 

powszechnym widokiem w latach powojennych. Wraz z poważnym już przedwojennym spadkiem 

demograficznym i spadkiem wskaźnika urodzeń w czasie wojny, takie straty groziły spadkiem liczby 

ludności, którego nie można zatrzymać. Szacuje się, że w 1919 r. Kolejne 166 000 osób zginęło w wyniku 

światowej epidemii hiszpańskiej grypy, która nawiedziła Francję. Materialne zniszczenia były znaczne. 

Silnie ostrzelane obszary bojowe zostały całkowicie zniszczone. Cała północno-wschodnia Francja, 

gdzie znajdowały się jedne z najlepiej rolniczych i najbardziej rozwiniętych regionów przemysłowych, 

została spustoszona. Frank spadł z jednej z najbardziej stabilnych walut na świecie do jednej z 

najbardziej chwiejnych. Z jednego z największych na świecie krajów bankowych i wierzycielskich 



Francja stała się powojennym dłużnikiem, a rząd polegał na pożyczkach wojennych, głównie ze Stanów 

Zjednoczonych, zamiast na polityce finansowania zgodnie z rzeczywistym użyciem. Znaczna część 

zagranicznych inwestycji tego kraju, w tym praktycznie wszystkie duże kwoty wydane w przedwojennej 

Rosji, zostały utracone. Inflacja szalała w następstwie gwałtownie rosnących wydatków i 

niewystarczających dochodów uzyskanych z niskich stawek podatkowych. Odcięty od swojej północno-

wschodniej bazy przemysł ciężki przeniósł się w czasie wojny do południowej Francji i do rejonu Paryża, 

gdzie połączył się z niewielkimi zakładami od dawna tu zlokalizowanymi. Działalność przemysłowa w 

trakcie konfliktu zmieniła się z koncentracji na tekstyliach na metalurgię, produkty niezbędne do 

spełnienia wymagań wojennych. I zostały wykonane przez nowego rodzaju pracowników. 

Niewykwalifikowani robotnicy napływali ze wsi do pracy w fabrykach wojennych. Być może milion 

mężczyzn przystąpiło do związków zawodowych, przynosząc ze sobą nową radykalizację, ponieważ 

żaden z nich nie miał długoletnich korzeni w starych instytucjach rzemieślniczych. Hutnicy stali się 

najbardziej bojowymi robotnikami i uczynili z czerwonego pasa przemysłowych przedmieść wokół 

Paryża podstawę siły partii komunistycznej w latach międzywojennych. W przypadku klasy 

przedsiębiorczej wojna przyniosła niewielki wzrost liczebności elity biznesowej, która w dużej mierze 

zachowała swoje tradycyjne, ostrożne podejście do przedsiębiorczości, ani też nie zmieniła ich postaw. 

Chłopstwo francuskie poniosło proporcjonalnie najwyższe wskaźniki strat. Wśród ocalałych wielu nigdy 

nie wróciło na wieś, preferując życie miejskie od wiejskiego. Dla tych, którzy pozostali w tyle, lata wojny 

przyniosły nowy dobrobyt w zakresie zaspokojenia wysokiego popytu na żywność, co umożliwiło wielu 

rolnikom spłatę długów i zakup większej ilości ziemi. 

Wojna, która zebrała tak oszałamiające żniwo, zemsta najbardziej zapadła w umyśle bezpośrednio po 

niej. Francuzi przyjęli hasło „Niemcy zapłacą” za straty, a francuscy urzędnicy i dyplomaci, zebrani w 

Paryżu wraz z innymi mężami stanu sprzymierzonych, aby opracować warunki pokojowe, stawili czoła 

surowym warunkom. Powrót Alzacji i Lotaryngii oraz zapłacenie ciężkich reparacji uznano za aksjomat. 

W trosce przede wszystkim o zapewnienie Francji bezpieczeństwa przed odradzającymi się Niemcami, 

premier Clemenceau początkowo dążył do rozczłonkowania swojego byłego wroga, ustanawiając 

jedno lub więcej państw buforowych na zachodnim brzegu Renu. W przeciwnym razie Francja poparła 

powstanie niezależnych państw, w tym Polski i Czechosłowacji, na wschodniej granicy Niemiec, o 

wystarczającej sile, by sprawdzić możliwość odnowienia niemieckich ambicji w tym regionie. Jednak 

Clemenceau był na tyle mężem stanu, by zdać sobie sprawę, że Francja nie może dyktować pokoju, 

wiedząc, że Brytyjczycy i Amerykanie, których pomoc była niezbędna do zwycięstwa, mieli własne cele, 

a także wiedząc, że trwałe represje wobec Niemiec są niemożliwe. . Miał niewiele cierpliwości do 

idealizmu stojącego za wieloma zasadami przedstawionymi przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona 

(1912–2020) w jego słynnej książce Czternaście Punktów - Bóg Wszechmogący - zauważył kwaśno - 

miał ich tylko 10, ale był na tyle chętny, aby zgodzić się na zapewnienie wolności mórz i utworzenie Ligi 

Narodów oraz zrezygnować z żądań francuskiej kontroli nad Renem w zamian za traktaty o wzajemnej 

pomocy z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi obiecujące pomoc wojskową w przypadku ataku. 

Rozbity między styczniem a czerwcem 1919 r. Podczas negocjacji, w których Niemcy nie mieli nic do 

powiedzenia i podpisali je podczas błyszczącej ceremonii w Sali Lustrzanej 28 czerwca, traktat wersalski 

przywrócił Francji utracone prowincje. Zachodni brzeg Renu miał zostać trwale zdemilitaryzowany i 

okupowany przez wojska alianckie na okres 15 lat. Zagłębie Saary w Niemczech było również 

okupowane i rządzone przez Wielką Brytanię i Francję przez 15 lat, a zagłębia węglowe oddały się tej 

ostatniej (terytorium wróciło do Niemiec po plebiscycie w 1935 r.). Komisja międzysojusznicza miała 

określić kwoty reparacji, które po ustaleniu w 1921 r. Francuzi uznali za zbyt niskie. Francja nabyła 

niemieckie kolonie w Afryce i administrowała Syrią i Libanem na Bliskim Wschodzie jako mandaty Ligi 

Narodów. Francuzi ratyfikowali traktat, ale dopiero po długiej debacie w Izbie Deputowanych, która 

trwała od sierpnia do października. Socjaliści uznali to za zbyt surowe. Centrum i prawica zarzuciły, że 



jest zbyt pobłażliwa, nie dając żadnych rzeczywistych gwarancji przeciwko niemieckiemu uzdrowieniu 

i zbrojeniu. Potwierdzili, że traktaty pomocowe z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi mają 

wątpliwą wartość - obawa potwierdziła się później, gdy Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił cały 

traktat, w tym Ligę Narodów i pakt o wzajemnym bezpieczeństwie, a także gdy Wielka Brytania 

wycofała swoje zobowiązanie do pomocy. Clemenceau bronił swojej pracy, argumentując, że mniej niż 

doskonałe rozwiązanie jest nieuniknione, biorąc pod uwagę dyplomatyczne kompromisy wymagane 

przez zaangażowanie tak wielu aktorów. Doradzał, że Francja będzie zmuszona zachować stałą 

czujność, jeśli będzie dążyć do utrzymania pokoju. Było to ostrzeżenie, że jego zmęczeni wojną rodacy, 

szukający pewności siebie za jakąś niezniszczalną tarczą ochronną, niechętnie słuchali. 

Poszukiwanie normalności, 1919–1931 

Chcąc powrócić do dążenia do pokoju, Francuzi stanęli w obliczu burzliwego powojennego początku. 

Fala strajków, która rozpoczęła się w ostatnich latach wojny, trwała do 1919 r., a w dniu 1 maja w 

Paryżu wybuchły gwałtowne starcia. Aby złagodzić niepokoje pracownicze, przyjęto pewne przepisy, w 

tym ustawę o rokowaniach zbiorowych (25 marca 1919 r.) Oraz ustawę ustanawiającą ośmiogodzinny 

dzień pracy (23 kwietnia 1919 r.), Ale napięcia nadal się utrzymywały. W 1920 roku strajkowało ponad 

milion robotników, zwłaszcza kolejarze i górnicy na północy. Chociaż strajk generalny zwołany na 1 

maja okazał się rozczarowujący, z udziałem zaledwie połowy pracowników kolei i mniej w innych 

dziedzinach, robotnicy ponieśli konsekwencje tysięcy zwolnień przez szefów kolei, a związek CGT stracił 

połowę swoich członków . Po wojnie parlament szybko wznowił przedwojenną dominację nad władzą 

wykonawczą. Uderzająca zmiana kierunku władzy wydawała się zbliżać, ponieważ 40-letni trend na 

lewicę został odwrócony w listopadzie 1919 r., kiedy wybrano najbardziej prawicową Izbę 

Deputowanych od 1871 r., a konserwatyści i umiarkowani zdobyli dwie trzecie mandatów. Nazywana 

Izbą Błękitnego Horyzontu ze względu na mundury wojskowe noszonych ostatnio przez wielu nowo 

wybranych członków, była to pierwsza w III RP, w której praktykujący katolicy stanowili większość. 

Nowy reżim przystąpił do naprawy relacji z Watykanem, które zostały zerwane, zwłaszcza w kwestiach 

związanych z rozdziałem kościoła i państwa. Ale zmiana polityczna okazała się bardziej chwilowym 

przypadkiem niż zapowiedzią przyszłości. Nowy system wyborczy w 1919 r. dał ulotną przewagę 

partiom, które potrafiły organizować efektywne koalicje wyborcze, co mogły robić ugrupowania 

prawicowe pod nazwą Bloc National. W rzeczywistości jednak partie lewicowe w 1919 r. uzyskały w 

sumie więcej głosów niż te zebrane w 1914 r., Nawet jeśli ich główny pojazd polityczny, partia SFIO, był 

rozdarty przez zaciekły konflikt wewnętrzny wywołany przez rewolucję bolszewicką w 1917 r. 

wyciągnąć tam zwycięstwo komunistów na skrajnej lewicy. Nic tak naprawdę się nie zmieniło w grze 

rządzącej po wojnie, poza tym, że podczas gdy od 1899 do 1919 r. Radykałowie zwykle dominowali w 

koalicjach prawicowo-centralnych i lewicowo-centralnych, w latach 1919-1936 robili to umiarkowani. 

Jednak linia dzieląca te dwie osoby była niewyraźna. Obie pozostały grupami partyjnymi, które były 

luźno zszyte. Chociaż przez większość lat dwudziestych i trzydziestych radykałowie stanowili największą 

pojedynczą zorganizowaną grupę w Izbie i zacieśniali uścisk w Senacie, pozostali, jak przed wojną, 

konfederacją indywidualistów z klasy średniej, więcej na  podstawie interesu osobistego niż zasada 

polityczna. Największy sukces odnieśli politycy bez mocnych przekonań, którzy potrafiliby najlepiej 

pójść na kompromis, zwłaszcza Aristide Briand (1862–1932), który kierował już sześcioma gabinetami 

przed wojną i w jej trakcie,  a w latach dwudziestych XX w. ustanowił rekordową liczbę pięciu. Jego 

jedynym poważnym rywalem w tej dekadzie był umiarkowany Raymond Poincaré, polityk, którego 

mocną stroną były finanse. Poincaré złamał precedens, wracając do polityki parlamentarnej po 

zakończeniu swojej kadencji prezydenckiej w 1920 r. i sprawował urząd premiera od 1922 do 1924 i 

ponownie od 1926 do 1929. Pod koniec lat dwudziestych zdewastowane obszary zostały odbudowane, 

a produkcja przemysłowa wzrosła znacznie powyżej Poziom 1914. Po powrocie do domu robotnicach 

wojennych braki siły roboczej uzupełniała imigracja około 2 milionów pracowników z zagranicy. 



Rozkwitły nowe gałęzie przemysłu - żelazo i stal, motoryzacja, petrochemia, sprzęt elektryczny i 

produkcja. Firmy przemysłowe modernizowały się i rozrastały. Finanse okazały się jednak chwiejne. 

Wraz z zniesieniem kontroli walut w czasie wojny frank stracił ponad 50 procent swojej wartości w 

ciągu pierwszego roku zawieszenia broni. Na początku lat dwudziestych wykupiono obligacje wojenne, 

które rząd postanowił spłacić nowymi emisjami o jeszcze wyższym oprocentowaniu. W konsekwencji 

obciążenie odsetkami wzrosło w tym samym czasie, gdy pożyczki wojenne ze Stanów Zjednoczonych 

nie zostały spłacone. Jedynie znaczna podwyżka podatków, której politycy nie byli skłonni 

zaakceptować, mogła zahamować niedobór dochodów. W ciągu dekady do politycznej walki weszło 

młodsze pokolenie, w tym z prawej strony Andre Tardieu (1876–1945) i Pierre Laval (1883–1945), a po 

lewej Édouard Herriot (1872–1957) i Léon Blum (1872–1950). Herriot pojawił się jako rzecznik Partii 

Radykalnej, a Blum starał się wypełnić lukę w socjalistycznym kierownictwie pozostawioną przez 

zabójstwo Jaurèsa. Syn burżuazyjnych żydowskich rodziców i genialny student, dziennikarz i wysoki 

urzędnik państwowy, Blum zdobył mandat w Izbie w 1919 r. i przede wszystkim dążył do 

powstrzymania stałego zsuwania się partii w orbitę komunistyczną. Na zjeździe partii w Tours w 

grudniu 1920 r. jego frakcja, która opowiadała się za utrzymaniem tradycji pracy w systemie 

demokratycznym w celu wprowadzenia zmian, straciła decydujący głos na komunistów. On i jego 

zwolennicy odeszli, pozostawiając prawie wszystko - listy członków, maszynerię wyborczą, partyjną 

gazetę L'humanité (Humanity) - większości, która natychmiast zmieniła nazwę na Parti Communiste 

Français (Francuska Partia Komunistyczna).  Niewielka liczebnie i z niewielkim zapleczem finansowym 

grupa kierowana przez Bluma wywalczyła sobie drogę powrotną, zachowując tytuł SFIO i zdobywając 

zdumiewające członkostwo, które do 1924 r. przewyższało komunistów w pozyskiwaniu poparcia m.in. 

w 1922 r. socjaliści z Confédération Générale du Travail również odeszli, tworząc konkurencyjny 

związek zawodowy, Confédération Générale du Travail Unitaire (CGTU). W 1923 r. Partia połączyła się 

z radykałami, tworząc Cartel des Gauches (lewicową koalicję), która razem utworzyła rząd w latach 

1924–1926. idealistyczna tęsknota za rządem w stylu sowieckim i trzymana w ryzach przez ścisłą 

kontrolę Moskwy. Jednak po połowie lat dwudziestych partia zaczęła powoli, ale systematycznie 

zyskiwać wśród wyborców, zwłaszcza na przedmieściach paryskiej klasy robotniczej, w 

departamentach Cher i Lot-et-Garonne oraz na obszarze masywu „czerwonego półksiężyca”. Centralne 

regiony, które pozostaną rdzeniem komunistycznej siły przez cały XX wiek. Jednak niezłomna odmowa 

partii współpracy z jakąkolwiek inną grupą polityczną, uznając nawet socjalistów za wrogów 

„klasowych”, zapewniła jej polityczną izolację. 

Chociaż mniejsze, nowe ruchy pojawiły się również na środku i umiarkowanie po prawej stronie. Po raz 

pierwszy katolicy zaangażowali się w zorganizowane zaangażowanie polityczne. Chrześcijańska 

demokracja rozkwitła w latach dwudziestych XX wieku w wielu organizacjach świeckich, w tym w 

grupach młodych robotników chrześcijańskich i młodych rolników, a zwłaszcza w Confédération 

Française de Travailleurs Chrétienne (CFTC), nowym katolickim związku zawodowym założonym w 

1919 roku. Powstała Partia Ludowo-Demokratyczna w 1924 r., chociaż wybrał tylko niewielką grupę 

posłów, głównie z silnie katolickiej Bretanii i Alzacji. Najbardziej wpływową grupą pozostawała po 

prawej stronie Action Française Charlesa Maurrasa. Jego żarliwy nacjonalizm i odnowiony monarchizm 

były teraz aktywnie promowane przez zbrojne skrzydło bojowników, Camelots du Roi, których milcząca 

zachęta do przemocy okazała się wystarczająco odstręczająca dla pretendenta do tronu Burbonów, 

aby odrzucić Maurrasa. W 1926 roku Watykan poinstruował katolików, aby porzucili ruch, odcinając 

tym samym główne źródło wsparcia. Jego wpływ zmalał do 1930 r., Kiedy nowe grupy protofaszystów 

i faszystów wyprzedziły jego atrakcyjność. Pierre Taittinger (1887–1965) założył Jeunesses Patriotes, 

wzorowane na faszystach, którzy przejęli władzę we Włoszech w 1922 r. za sprawą dyktatora Benito 

Mussoliniego (1885–1945). Gloryfikując nacjonalizm, jednoosobowe rządy i przemoc, faszyzm okazał 

się marginalnie atrakcyjny w latach dwudziestych XX wieku, ale narastający trend w kierunku 



autorytaryzmu i rosnąca skłonność do działań politycznych ujawnił się, co było najbardziej widoczne w 

Croix de Feu, niepolitycznej organizacji odznaczonych weteranów wojennych. utworzony w 1928 r. 

przez pułkownika François de la Rocque (1885–1946). Stabilizacja waluty i ochrona Francji przed 

odradzającymi się Niemcami były dwoma nadrzędnymi problemami lat dwudziestych XX wieku. 

Gospodarka jako całość prosperowała i rozwijała się. Rolnictwo pozostawało w tyle, nawet gdy 

rolnictwo stawało się powoli bardziej wydajne, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie 

zmechanizowana produkcja pszenicy i buraków cukrowych stała się powszechna, a liczba robotników 

wiejskich nadal malała, gdy przenosili się do miast. Poincaré wrócił na stanowisko premiera w 1926 r., 

Zmuszony do powstrzymania niemal trwałego kryzysu finansowego, który przy nieustannej inflacji 

groził całkowitym załamaniem wartości franka. W końcu podatki gwałtownie wzrosły i dokonano 

drastycznych cięć w wydatkach rządowych. Kapitał zwrócony z bezpiecznych przystani za granicą lub z 

kryjówek w kraju w celu zainwestowania lub wykorzystania na zakup obligacji rządowych. Frank rósł 

tak szybko, że rząd musiał sprawdzić swoją kwotę, ale wróciła stabilność. Jeśli chodzi o sprawy 

zagraniczne, powojenna obecność Francji na arenie światowej stała się bardziej imponująca niż 

kiedykolwiek. Kraj ten rozciąga się teraz na ponad 4,5 miliona mil kwadratowych, a ludność jest prawie 

dwukrotnie większa niż w kraju. Ale chociaż wartość prestiżu była wielka, korzyści materialne były 

niewielkie. Z wyjątkiem Algierii oraz, w mniejszym stopniu, Tunezji i Maroka, żadna z kolonii nie 

przyciągnęła osadnictwa europejskiego na dużą skalę. Francuskie wydatki publiczne na koleje, porty i 

szkoły pozostały niskie, podczas gdy kapitał prywatny preferował bardziej lukratywne lokalizacje w 

miejscach rozwiniętych. Kolonie pobierały niewielkie ilości towarów francuskich i dostarczały w zamian 

niewiele, z wyjątkiem żywności. Terytoria zamorskie były rządzone stanowczo z Paryża pod rządami 

biurokracji, która wysłała tysiące administratorów kolonialnych. W zamian za starą politykę 

„asymilacji” - przyjmując język i kulturę francuską, każdy spośród narodów kolonialnych mógł zostać 

Francuzem - nową politykę „stowarzyszenia” mającą na celu zaszczepienie francuskich cech 

kulturowych tylko małej elity tubylców, która następnie podzieliłaby się z innymi Francuzi mają za 

zadanie rządzić. Nigdy jednak nie rozważano kwestii przyznania lokalnej autonomii koloniom lub 

przyznania tubylcom znacznych uprawnień decyzyjnych. Ale jeśli chodzi o zainteresowanie polityką 

zagraniczną numer jeden - poszukiwanie bezpieczeństwa przeciwko Niemcom - francuskim planistom 

w dużej mierze zawiodło. Solidny sojusz kontynentalny państw wokół Niemiec - próbowany w 

porozumieniu z tak zwanymi mocarstwami Małej Ententy - Czechosłowacji, Jugosławii i Rumunii - nigdy 

nie powstał, ponieważ większość nowych krajów Europy Wschodniej i Środkowej była zbyt mała i słaba, 

a z wyjątkiem Polski, która stała się kotwicą systemu sojuszu wschodniego Francji. Pakt o wzajemnym 

bezpieczeństwie z Belgią w 1920 r. został zniesiony w 1936 r., Belgowie powrócili do tradycyjnej polityki 

neutralności. Wysiłki Francji, by wzmocnić Ligę Narodów - starała się określić warunki nakładania 

sankcji na nieuczciwe narody i stworzyć niezależne siły wojskowe pod auspicjami ligi - nie powiodły się, 

podważając potrzebę w Radzie ligi, aby zapewnić jednomyślne głosowanie we wszystkich ważnych 

kwestiach i braku porozumienia z Wielką Brytanią, która postrzegała organizację międzynarodową 

bardziej jako instrument pojednawczy niż przymus. Wielka Brytania pozostała nieufna wobec 

jakiegokolwiek wiążącego zobowiązania do pomocy Francji, podczas gdy Stany Zjednoczone wycofały 

się do izolacjonizmu. Związek Radziecki został uznany w 1924 roku, ale stosunki były kamienne - rząd 

radziecki wykorzystywał swoją ambasadę w Paryżu do propagandy i szpiegostwa. Nie mogąc stworzyć 

wiarygodnego międzynarodowego systemu bezpieczeństwa, naród szukał zabezpieczenia we własnej 

sile militarnej, rozpoczynając budowę własnego muru obronnego. Rozpoczęta w 1929 r. I ukończona 

w 1940 r. Linia Maginota, nazwana na cześć jej projektanta André Maginota (1877–1932), składała się 

z linii rozbudowanych fortyfikacji wzdłuż granicy niemieckiej; jednakże linia, która, choć groźna, 

zatrzymała się znacząco na granicy z Belgią, która zbrojnie uderzyła w morze wzdłuż jej granicy. 

Problem reparacji doprowadził do zerwania z Brytyjczykami, którzy wkrótce po wojnie przyjęli bardziej 

wyrozumiałą postawę po stronie swojego byłego wroga, wierząc, że kwoty odszkodowań są zbyt 



wysokie. Decydując się działać bez innych kolaborantów poza Belgami, w styczniu 1923 r. Francja 

wysłała wojska do okupacji niemieckiej doliny Ruhry - jej zachodniego centrum przemysłowego - z 

powodów, które były prawnie ważne, że Niemcy uchyliły się i odroczyły należne płatności. Niemcy 

wycofali się i pod koniec 1923 r. zgodzili się na wysyłanie kwot. Epizod ten był szczytem francuskiej 

akcji niezależnej w latach międzywojennych; odtąd w europejskich statystykach Francuzi wahaliby się 

przed działaniem bez wsparcia Wielkiej Brytanii. Politykę zagraniczną późnych lat dwudziestych XX 

wieku kształtował prawie w całości Aristide Briand, który był ministrem spraw zagranicznych 

praktycznie nieprzerwanie od 1926 do 1932 roku. Był orędownikiem rozbrojenia i Ligi Narodów oraz 

negocjował szereg porozumień - traktaty lokarneńskie (1926). zagwarantowanie zachodnich granic 

Niemiec i paktu Kellogg-Briand (1928) zakazującego wojny jako instrumentu polityki narodowej - a 

nawet nakreślił projekt planowanych Stanów Zjednoczonych Europy w celu pojednania z Niemcami, 

które pod koniec lat dwudziestych XX wieku ponieważ stawał się coraz bardziej zamożny i stabilny, 

wydawał się mniej groźny. Briand wycofał ostatnie francuskie oddziały okupacyjne w 1930 roku, pięć 

lat przed terminem. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku „duch lokarneński” wydawał się oferować 

perspektywę świetlanej przyszłości. Francja była zamożna z kwitnącą gospodarką i stabilną walutą w 

spokojnej Europie. Paryż ponownie postrzegał siebie jako błyszczącą stolicę kontynentu. Miasto 

świętowało niezwykły wyczyn dziesięciolecia, witając z entuzjazmem amerykańskiego pilota Charlesa 

Lindbergha (1902–1974), który wylądował swoim jednopłatowcem Spirit of Saint Louis na lotnisku Le 

Bourget 21 maja 1927 r., Wykonując pierwszy samodzielny lot bez międzylądowania. lot 

transatlantycki. Śmiała demonstracja wskazała drogę w przyszłość - Air France, narodowy przewoźnik, 

wystartował w październiku 1933 roku. Jednocześnie było to miasto i kraj, które w okresie 

powojennym odradzały się nieustannie zmieniającej się, tętniącej życiem kultury. 

Scena kulturalna dwudziestolecia międzywojennego 

Kataklizm Wielkiej Wojny głęboko wstrząsnął akceptowanymi i ustalonymi wzorcami myślenia i 

działania. Optymizm tak dominujący w przedwojennej epoce pozytywizmu ustąpił, wśród niektórych 

myślicieli i pisarzy, sceptycyzmowi, którego najlepszym przykładem są ruchy skrajne określane zbiorczo 

jako dadaizm i surrealizm. Pochodzący z awangardowych ugrupowań, takich jak fowizm i 

postimpresjonizm, będący już w pełnym buncie przeciwko dominującym postawom przed wojną, 

dadaistyczni i surrealistyczni artyści i autorzy odrzucali scjentyzm i racjonalizm na rzecz bezsensownego 

irracjonalizmu, który, jak uważali, dokładniej odzwierciedlał bezsens świata, który tak łatwo mógłby 

pogrążyć się w wojnie światowej. Wyłoniony w środku I wojny światowej jako protest przeciwko rzezi, 

dadaizm miał swoje powojenne centrum na lewym brzegu Sekwany w Paryżu, pod przywództwem 

takich artystów jak Marcel Duchamp (1887–1968), którego przedwojenne przejście na kubizm 

wywołało oburzenie, gdy jego obraz Nu escalier (Nude Descending a Staircase, 1912) był pokazywany 

na wystawach w Paryżu i Nowym Jorku. Człowiek czynny, który pracował jako lotnik wojskowy i który 

zginął - jego samolotu nigdy nie odzyskano - podczas misji rozpoznawczej dla sił Wolnych Francuzów 

w czasie II wojny światowej Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) przywołał romans pięknie poetyckie 

dzieła (Vol de nuit [Nocny lot], 1931), starając się połączyć medytacyjny spokój, jaki odnalazł w swoim 

powołaniu, z wywyższeniem miłości i poświęcenia dla ludzkości. Miłość wykracza poza intelekt w jego 

Le petit prince (Mały Książę, 1943), niezwykle popularnej książce dla dzieci, czytanej przez dorosłych 

ze względu na alegoryczne znaczenia. Odrzucając realizm za przekonanie, że wyobraźnia jest źródłem 

wszelkich idei, przedwojenny poeta, powieściopisarz i krytyk sztuki Guillaume Apollinaire (1880–1918) 

pomógł ukształtować powojenne postawy, łącząc w swoich pracach sentymentalizm i ironię (Les 

mamelles de Tirésias [The Breasts Tejrezjasza, 1917) i uważa się, że ukuł termin surrealizm. Przywódca 

francuskich surrealistów, André Breton (1896–1966), starał się wyrazić w swoich pismach (Les champs 

magnétiques [The Magnetic Fields], 1924) podświadomość podczas pracy, która kieruje ludźmi bez 

ingerencji ze strony rozumu oraz siłę miłość uwolniona od wszelkich społecznych i moralnych więzów. 



Zarówno w poezji, jak i malarstwie surrealizm wywarł potężny wpływ na początkujących artystów. 

Członek grupy surrealistycznej Antoine Arnaud (1896–1948) napisał w latach trzydziestych zbiór 

esejów, które położyły podwaliny pod współczesny teatr eksperymentalny. Był znany również jako 

aktor filmowy Francuski filmowiec spadł z wzniosłych przedwojennych wyżyn po I wojnie światowej, a 

import z USA zwiększył się w latach dwudziestych XX wieku. Hollywood służyło za wzór 

sentymentalnych historii miłosnych, komedii i dramatów historycznych, ale poważne teoretyzowanie 

na temat robienia filmów miało miejsce również w ciągu dziesięciu lat, kiedy ukuto termin cinéaste 

(producent filmowy). Oprócz konkurencji w USA ograniczenia finansowe w okresie lat trzydziestych 

doprowadziły do upadku głównych wytwórni, takich jak Gaumont i Pathé-Nathan, mimo że od 1917 

roku obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące cenzury, utrudniona kreatywność. Większość 

filmów została nakręcona na potrzeby masowej rozrywki, chociaż powstały również wysokiej jakości 

produkcje artystyczne. Wszechstronny pisarz i poeta oraz lider ruchu surrealistycznego Jean Cocteau 

(1889–1963) nakręcił swój pierwszy film Le sang d’un poète (Krew poety) w 1930 roku; Uważa się, że 

ma zasadnicze znaczenie dla wprowadzenia surrealizmu do kina. Jego filmy po II wojnie światowej, w 

tym La belle et la bête (Piękna i bestia, 1945) i Orphée (Opheus, 1950), stały się klasykami ekranowymi. 

Surrealizm wyblakł w latach trzydziestych XX wieku, podczas gdy tworzenie filmów zwróciło się w coraz 

większym stopniu w stronę tematów społecznych. Reżyser René Clair (1898–1981) zasłynął z 

zuchwałego humoru w swoich filmach. Komedia Le million (The Million, 1938) przetrwała jako klasyka 

wśród musicali z choreografią. Prawdopodobnie francuski reżyser, który posiadał najbardziej 

wszechstronne dary, Jean Renoir (1894–1979) satyrował burżuazję w Boudu sauvé des eaux (Boudu 

ocalony od utonięcia, 1932) i ujawnił ich płytkie wartości w La régle du jeu (Reguły gry , 1939), podczas 

gdy jego iluzja La grande (The Grand Illusion, 1937) pozostaje potężnym peanem przeciwko wojnie. W 

latach międzywojennych wyłoniła się galaktyka gwiazd, wśród nich wybitny aktor Jean Gabin (1904–

1976), którego postacie - drobni przestępcy i zwykli robotnicy - są silni, ale wrażliwi, ani całkowicie 

winni, ani niewinni. W literaturze wybitnymi talentami lat dwudziestych byli Marcel Proust (1871–

1922) i André Gide (1869–1961), obaj pisarze, którzy skupili swoją uwagę na ludzkim umyśle. Urodzony 

w Paryżu w zamożnej burżuazyjnej rodzinie, Proust rozpoczął przed wojną swoje wielotomowe 

arcydzieło À la recherche du temps perdu (Wspomnienie rzeczy przeszłych [lub, ostatnio, W 

poszukiwaniu straconego czasu], 1913–22), ale jego nastrój odzwierciedla wyraźnie tym bardziej 

ponury powojenny temperament. Pisząc w pierwszej osobie za pomocą wewnętrznego monologu, 

Proust bada, posługując się wyśmienitym językiem, szczegóły znikającego świata społecznego, 

zaludnionego przez różnorodne postacie, których rozwój psychiczny, będący przykładem 

zainteresowania podświadomości, bada drobiazgowo. Zaabsorbowany upływem czasu stara się 

odkrywać wieczne prawdy w ciągle zmieniającym się świecie. André Gide stał się ikoną literatury 

dwudziestolecia międzywojennego, jego tęsknota za, a zarazem odrzuceniem tego, co uważał za 

solidne i bezpieczne wartości klasy średniej przedwojennego społeczeństwa, prowadząc go w 

introspekcyjną podróż w poszukiwaniu nowych. W przypadku Gide'a poszukiwania obejmowały 

wyczerpującą analizę siebie przez całe życie, dążenie do pogodzenia zawiłości i sprzeczności 

nieodłącznie związanych z jego podwójnym burżuazyjnym, katolickim i protestanckim dziedzictwem, a 

także z jego homoseksualizmem. W takich pracach jak L'Immoraliste (The Immoraliste, 1902) i La porte 

étroite (Prosta jest wrota, 1909) Gide wyraził przekonanie, że to do jednostki należy samodzielne 

wykonanie swego przeznaczenia, które nie było ani z góry bosko prowadzony. Założyciel wpływowego 

pisma literackiego La Nouvelle Revue française i autor książek, które okazały się pomocne w 

zapewnieniu reform francuskiego prawa kolonialnego, otrzymał w 1947 roku Nagrodę Nobla w 

dziedzinie literatury. Jednocześnie pisarze i artyści odzwierciedlali buntownicze prądy w vogue, inni 

pozostali wierni dawnemu dziedzictwu Oświecenia i tradycji racjonalistycznej opartej na kartezjańskim 

procesie dedukcji logicznej Kartezjusza. Podczas gdy uniwersytety mogły być bastionami nowego 

ducha irracjonalizmu, w szkołach średnich i podstawowych nadal podkreśla się stare cnoty porządku i 



przejrzystości. Wielu artystów nadal działało w tradycyjnym duchu. Szeroko czytany był eseista Julien 

Benda (1867–1956), namiętny obrońca racjonalizmu w takich dziełach jak La trahison des clercs 

(Zdrada intelektualistów, 1927). André Maurois (1885–1967) napisał prace odzwierciedlające 

sceptyczną tradycję Anatola France, a także historie i krótkie eseje science-fiction. Francuskie 

burżuazyjne życie rodzinne jest wyróżniającym tematem pisarza Julesa Romainsa (1885–1972), który 

napisał prawie 100 tytułów (Les hommes de bonne volonté [Ludzie dobrej woli], 1932–46) i który 

założył doktrynę zwaną jednomyślnością, która utrzymywała że ludzie są nie tyle indywidualnymi 

aktorami, co istotami społecznymi. Georges Duhamel (1884–1966), który pracował jako chirurg 

podczas I wojny światowej, później często pisał, jego prace wychwalały cywilizację opartą na 

współczującej trosce o ludzkość, a nie o postęp technologiczny (Confession de minuit [Midnight 

confession], 1920–32) . Wybitny poeta tamtych czasów Paul Valéry (1871–1945), uczeń Mallarmégo, 

szukał kompromisu między działaniem a myśleniem w wierszach, które wyrażają, a niekiedy łączą 

odczucia siebie w klasycznych formach. Do najważniejszych powieściopisarzy katolickich należą 

François Mauriac (1885–1970) i Georges Bernanos (1888–1948), których powieści dotyczą 

podstawowych konfliktów moralnych, głównie między dobrem a złem. Walki moralne, które od dawna 

zajmowały się obrońcami starych wartości, nie były atrakcyjne dla nowego pokolenia młodych pisarzy 

w latach trzydziestych. Emmanuel Meunier (1905–50) potępił współczesny kapitalizm, z jego 

duchowym upadkiem i prostym indywidualizmem, i zaproponował zastąpienie go syntezą 

chrześcijaństwa i socjalizmu, którą nazwał personalizmem. Niektórzy praktykowali to, co głosili. Łącząc 

politykę i duchowość, aktywistka Simone Weil (1909–1943), która zmieniła się w religijną mistyczkę, 

wspierała strajkujących robotników i bezrobotnych jako pisarka zajmująca się kwestiami społecznymi 

i gospodarczymi w latach trzydziestych XX wieku. Urodzona przez alzackich agnostycznych żydowskich 

rodziców, katolicyzm przyciągnął ją po doświadczeniu religijnej ekstazy w 1937 roku. Weil wyznawała 

filozofię, w której obowiązki mają pierwszeństwo przed prawami, zobowiązanie jednostek do kochania 

i szanowania innych, zastępując wszystkie inne. Wcieliła w życie swoje przekonania, umierając w 

Wielkiej Brytanii po odmowie jedzenia, jako gest solidarności z cierpiącymi podczas II wojny światowej, 

tuż po ukończeniu L'Enracinement (The Need for Roots), oświadczenie jej przewodnich zasad, które 

zostało opublikowane w 1949 r. Zainspirowany surrealizmem, André Malraux (1901–76) udał się do 

Indochin jako archeolog, ale wkrótce został pogrążony w walce z francuskimi rządami kolonialnymi, 

których użył jako materiału do swojej powieści La condition humaine (Los człowieka, 1931 ). Z 

zamiłowania do faszyzmu walczył z faszystami w hiszpańskiej wojnie domowej i we francuskim ruchu 

oporu w czasie II wojny światowej, aw latach 60. był ministrem ds. Kultury. Innych jednak pociągnęło 

to nowe wyznanie, które okazało się tak atrakcyjne dla tak wielu w Europie w latach dwudziestych i 

trzydziestych XX wieku, oferując emocje związane z przemocą fizyczną, wymierzoną zarówno w 

nacjonalizm, jak i socjalizm. Pierre Drieu la Rochelle (1893–1945) z radością powitał świat powstający 

w sąsiedztwie we Włoszech i Niemczech. W latach trzydziestych XX wieku był to świat, w którym głosy 

faszystowskich dyktatorów stawały się coraz ostrzejsze z każdym rokiem, z którym Francja, 

zaabsorbowana krajowymi dramatami, musiała stawić czoła coraz bardziej. 

  

Francja pozostawała zamożna przez dwa lata po krachu na nowojorskiej giełdzie w październiku 1929 

., który spowodował spustoszenie gospodarcze w większości krajów reszta bogatych narodów świata. 

Przestarzałe małe farmy w tym kraju i tradycyjnie konserwatywny, ostrożny charakter biznesu 

złagodziły szok, ponieważ wcześniej w latach dwudziestych XX wieku wykluczyły ten rodzaj 

gorączkowego, spekulacyjnego hazardu finansowego, jaki miał miejsce w Stanach Zjednoczonych. We 

wczesnych latach trzydziestych do kraju napłynęło złoto, ponieważ frank pozostał silny i prawie żaden 

bank nie upadł przez całą dekadę. Kiedy w 1932 r. nastąpił kryzys, który spowodował wzrost liczby 

bankructw i bezrobocia, kraj był psychicznie źle przygotowany na trudne czasy. W systemie rządów ze 



słabą władzą wykonawczą i dominującą władzą ustawodawczą naród walczył o wprowadzenie 

niezbędnych silnych środków ekonomicznych. Przekonany, że zmiana gospodarcza nie byłaby możliwa 

bez uprzedniego wdrożenia reform politycznych, André Tardieu, kluczowy polityk tamtego okresu, 

który kierował trzema gabinetami w latach 1929-1932, starał się zmniejszyć chroniczną niestabilność 

poprzez unowocześnienie systemu wyborczego poprzez wprowadzenie anglo-amerykańskiego 

schematu wybierania posłów przez zwykłą wielokrotność, eliminując potrzebę głosowania w kolejce. 

Pokonany przez radykałów i socjalistów w wyborach w 1932 r., w których lewica odniosła największy 

triumf wyborczy od 1914 r. i rządziła od 1932 do 1934 r. W drugim Cartel des Gauches, Tardieu wycofał 

się z polityki, opuszczając kraj - z sześcioma gabinetami w 20 miesięcy 1932–33 - powrót do dawnych 

zwyczajów. Jedenaście rządów opracowało 14 planów naprawy gospodarczej między 1932 a 1935 

rokiem. Decydenci byli przekonani, że Francja musi tylko zamknąć się na ochronne cła, aby zapobiec 

złej kondycji gospodarczej. Kontyngenty zostały wprowadzone, gdy ceny światowe spadły tak nisko, że 

zagroziły francuskim murom wysokiego cła zalewem zagranicznej żywności. Producenci ograniczyli 

produkcję, a rząd podniósł podatki i zmniejszył wydatki administracyjne, wydatki wojskowe i emerytury 

weteranów. Robotników zagranicznych, którzy w 1930 r. stanowili ok. 7 proc. siły roboczej, kierowano 

do domów. Z nieskutecznym rządem i pogarszającą się gospodarką wielu coraz bardziej przyciągało 

autorytarne alternatywy, które okazały się szczególnie atrakcyjne po przejęciu władzy przez Adolfa 

Hitlera na stanowisku kanclerza Niemiec w styczniu 1933 r. Dynamizm i chełpliwość faszystowskich 

dyktatorów przyciągały radykalną prawicę. ruchy rosły w siłę. W 1934 r. Prawica z radością rzuciła się 

na ataku na reżim, który - planowany lub nie, jak oskarżyła lewica i zaprzeczała prawicy - głęboko 

wstrząsnął systemem politycznym. Skandal zainicjowany przez podejrzanego finansistę Serge'a 

Stavisky'ego (1886–1934) doprowadził do plotek o zmowie rządu w jego obronie przed ściganiem za 

plan, który oszukał oszukanych inwestorów. Kiedy Stavisky został znaleziony martwy - samobójca lub 

zamordowany - rozpowszechniła się historia, że jego śmierć została zaplanowana przez 

skompromitowanych polityków. Rząd upadł, ale kiedy nowy, utworzony przez radykalno-

socjalistycznego Édouarda Daladiera (1884–1970), nie podjął niewielkich działań w celu zbadania tej 

sprawy, skrajnie prawicowe grupy rzuciły się do akcji. „Precz ze złodziejami!” - krzyczała Action 

Française w swojej gazecie. Demonstracje uliczne rozpoczęte w styczniu 1934 r. zakończyły się w nocy 

6 lutego masowym wiecem różnych grup prawicowych na Place de la Concorde. Napięcia 

rozprzestrzeniły się, co doprowadziło do gwałtownej walki wręcz, w której zginęło 15 osób, a ponad 

1500 zostało rannych - największe upuszczanie krwi w Paryżu od 1871 r. Zdeterminowani, by 

przeciwstawić się prawicowym protestującym, 9 lutego agitatorzy pod przywództwem komunistów 

uderzyli, walcząc z policją w konfrontacji, która umieściła dzielnice robotnicze w wirtualnym stanie 

oblężenia. Związki zawodowe ogłosiły strajk generalny na 12 lutego. Daladier podał się do dymisji 7 

lutego, a utworzenie ministerstwa „związku narodowego” kierowanego przez konserwatystów 

uspokoiło niepokój, ale nie na długo. Upadek rządu przekonał prawicę, że akcja uliczna może się udać. 

Określenie reżimu skorumpowanymi, prawicowymi grupami wezwało do odrodzenia kraju poprzez 

jego usunięcie. W obawie przed możliwym faszystowskim puczem lewica zmobilizowała się. Pojawiły 

się koalicje antyfaszystowskie, takie jak Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes (Komitet 

Czujności Antyfaszystowskich Intelektualistów). W ciągu następnych dwóch lat naród wydawał się być 

na krawędzi wojny domowej, podczas gdy rząd po jej zakończeniu , nieudany wysiłek premiera Gastona 

Doumergue'a (1863–1937) mający na celu zmianę konstytucji w celu wzmocnienia władzy 

wykonawczej pozostał w dużej mierze sparaliżowany.  W atmosferze pełnej napięć lewica osiągała 

sukcesy w wyborach, wygrywając wybory samorządowe w maju 1935 roku. Komunistyczne i 

socjalistyczne związki zawodowe połączyły się w marcu 1936 roku. zjednoczyć się na froncie ludowym, 

który, prowadząc kampanię pod hasłami „Zablokuj drogę faszyzmowi” i „Chleb, pokój i wolność”, 

odniósł niewielkie, ale wyraźne zwycięstwo w wyborach w maju 1936 r. Nowy rząd objął urząd 5 

czerwca w środku fali strajków okupacyjnych w fabrykach. Front Ludowy, na którego czele stał Léon 



Blum, pierwszy socjalista i pierwszy Żyd, który stanął na czele gabinetu, poruszał się z energią 

niespotykaną przed wojną. Łącząc siłę roboczą i kierownictwo, rząd opracował tak zwane 

porozumienie Matignon, które zmusiło pracodawców do zaakceptowania porozumienia 

przemysłowego obejmującego podwyżki płac, obowiązkowe rokowania zbiorowe, 40-godzinny tydzień 

pracy i płatne urlopy. Państwo zaostrzyło kontrolę nad Bankiem Francji, a przemysł zbrojeniowy został 

znacjonalizowany. Ale zwycięstwo lewicy, dalekie od zastraszenia opozycji, ożywiło siły prawicowe, 

które nie straciły czasu na rozpoczęcie kampanii inwazyjnej przeciwko rządowi. Pod hasłem „Lepszy 

Hitler niż Blum” dziennikarze i politycy obrzucali premiera, którego prawicowi chuligani brutalnie pobili 

na początku roku. Blum zdelegalizował Croix de Feu i inne prawicowe ligi w czerwcu 1936 roku, tylko 

po to, by zobaczyć te ruchy ponownie jako partie polityczne. Ponad pół miliona członków szybko 

dołączyło do Parti Social Français (Francuskiej Partii Społecznej), następczyni Croix de Feu, a Parti 

Populaire Français (Francuska Partia Ludowa), założona przez Jacquesa Doriota (1898–1945), ex - 

Komunistyczny burmistrz paryskiego przedmieścia Saint-Denis wzorował się wyłącznie na niemieckich 

narodowych socjalistach. W listopadzie 1937 r. ekstremistyczni oficerowie armii zebrali się w Comité 

Secret d’Action Révolutionnaire (Tajny Komitet Akcji Rewolucyjnej), znanym powszechnie jako 

Cagoule, aby zaplanować zamach stanu. Ostatecznie ich intrygi okazały się niepotrzebne, ponieważ 

ciągłe problemy gospodarcze doprowadziły do upadku reżimu. Ugoda pracownicza okazała się 

inflacyjna, a rosnące koszty wraz z pogłoskami o deflacji skłoniły spekulantów do wycofywania środków 

z kraju, co pogłębiło deficyt handlowy. Plotki się sprawdziły, gdy Blum, zdesperowany, by ożywić 

gospodarkę, odwrócił wcześniejszą obietnicę i zdewaluował franka w październiku 1936 r. Jednak jego 

nadzieje zostały rozwiane; środek okazał się nieskuteczny w obliczu stałego spadku produkcji 

przemysłowej. Utrzymujące się bezrobocie doprowadziło do wznowienia strajków latem 1937 r. 

Pojawiły się rozłamy w sojuszu lewicowym, częściowo spowodowane nieporozumieniami co do polityki 

nieinterwencji rządu w hiszpańskiej wojnie domowej (1936–39). Blum poprosił o nadzwyczajne 

uprawnienia, aby poradzić sobie z kryzysem, w tym o ścisłą kontrolę dewizową, którą przyznała Izba, 

ale której Senat, zawsze ostrożnie konserwatywny, odmówił. Blum zrezygnował 22 czerwca 1937 r. 

Drugie ministerstwo Bluma w marcu 1938 r. Spotkało się z wirtualną powtórką, gdy Senat odrzucił 

propozycje premiera dotyczące kontroli dewizowej i podatku od kapitału, a jego rząd upadł w niecały 

miesiąc. Centrum i centroprawica powróciły do władzy pod rządami Daladiera. Euforia wywołana przez 

Front Ludowy wśród robotników wyparowała, strajk generalny pod koniec 1938 roku zakończył się 

niepowodzeniem, a liczba członków związków zawodowych gwałtownie spadła. Rząd nie podjął 

żadnych bezpośrednich kroków w celu modernizacji gospodarki, a w każdym razie do 1938 r. Był 

całkowicie zajęty wydarzeniami międzynarodowymi. Od marca 1936 r., Kiedy wojska Hitlera wkroczyły 

do Nadrenii z naruszeniem traktatu wersalskiego, a rząd nie podjął działań, reżim grzebał w 

poszukiwaniu skutecznego podejścia do stępienia odradzających się Niemiec. Niektórzy mocno 

wierzyli, że jakiekolwiek ustępstwa wobec nazistowskiego reżimu byłyby niebezpieczne. Niektórzy 

mieli nadzieję, że Hitler zachowa się, jeśli mu się uda. Niektórzy nie widzieli żadnej alternatywy poza 

Francją, by zrezygnować z jakiejkolwiek niezależnej roli, zrezygnować z roszczeń do statusu wielkiego 

narodu i zawrzeć możliwie najlepsze porozumienie z rosnącą potęgą Europy kontynentalnej obok. 

Francuscy faszyści dążyli do rażącego naśladowania państwa totalitarnego. Kapitulacja Wielkiej 

Brytanii i Francji przed rozczłonkowaniem Czechosłowacji w Monachium w październiku 1938 r. 

Oznaczała porzucenie przez Francję wiążących zobowiązań traktatowych w obronie tego 

środkowoeuropejskiego narodu i przyzwolenie na politykę ustępstw, która, chociaż została przyjęta z 

zadowoleniem przez większość francuskiego społeczeństwa opinii, był w dużej mierze promowany, nie 

przez Francję, ale przez Wielką Brytanię, której czołowi francuscy mężowie stanu teraz pilnie śledzili. 

Zaskoczony entuzjastycznymi tłumami, które witały go po powrocie z Monachium, premier Daladier 

nie miał żadnych aluzji, że pakt stanowi katastrofalną porażkę dla zachodnich demokracji, 

niepowodzenie ujawnione w marcu 1939 roku, kiedy Hitler wchłonął resztę Czechosłowacji i zaledwie 



kilka miesięcy później postawił presja na Polskę. Wszystkie segmenty opinii, poza skrajnymi w tej 

chwili, zebrały się za polityką zdecydowanego oporu. Od marca do sierpnia 1939 roku rząd prowadził 

negocjacje ze Związkiem Radzieckim w jedenastogodzinnej próbie powstrzymania Hitlera silnym 

sojuszem Wschód-Zachód. Ogłoszenie, że radziecki premier Józef Stalin (1922–53) zawarł pakt z 

Hitlerem 23 sierpnia 1939 r., wstrząsnęło krajem. Wielu doszło do wniosku, że walka o Polskę byłaby 

głupotą teraz, kiedy Francja została w dużej mierze sama - od Wielkiej Brytanii nie oczekiwano, że 

będzie w pełni uzbrojona przez kilka lat. Ale rozumowanie, że Francja wyłoniłaby się z innego 

Monachium jako nic więcej niż niemiecki satelita rząd oparł się okrzykom defetystów i natychmiast 

przyłączył się do Wielkiej Brytanii, wypowiadając wojnę 3 września 1939 r., Po inwazji Niemiec na 

Polskę dwa dni wcześniej. 

Jeszcze raz wojna 1939–1940 

Nikt nie przewidział szybkości, z jaką Polska zostanie pokonana po zaledwie miesiącu walk, podczas 

których Francuzi nie udzielili żadnej pomocy oblężonemu sojusznikowi - kilka nalotów granicznych w 

niemieckim dorzeczu Saary okazało się jedynie dywersją. Ponieważ Polska nie jest już powodem do 

walki, rząd znalazł się pod silną presją, aby zakończyć wojnę, zarówno ze strony czołowych polityków - 

wśród nich silne przekonanie, że Niemcy, wspierane przez radzieckie lotnictwo, zwrócą się przeciwko 

Francji odizolowanej przez Wielką Brytanię, który teraz będzie trzymał się z daleka na swojej wyspie 

gotowy do zawarcia układu po upadku Francji - i od samego Hitlera, który zaproponował 

natychmiastowe zawarcie pokoju. Ale rząd był stanowczy. Tak zwana drôle de guerre (fałszywa wojna) 

- jesień i zima lat 1939-40 minęła w sprzeczkach z Brytyjczykami i przygotowywaniu się do 

spodziewanego niemieckiego ataku, który nie zmaterializował się tylko z powodu złej pogody. W 

Paryżu wydano społeczeństwu maski przeciwgazowe, a zabytki miasta i przestrzenie publiczne 

otoczono ochronnymi workami z piaskiem. Duża, dobrze wyszkolona armia francuska była nadal 

uważana przez wielu za jedną z najlepszych na świecie. Ale kierowali nim ludzie, którzy nie byli w stanie 

rozpoznać zmienionych warunków wojny, tak szeroko zademonstrowanych podczas niemieckiej 

„wojny błyskawicy”, czyli blitzkriegu, klęski Polski. Z braku wyobraźni i dalekowzroczności planiści tacy 

jak Marszałek Pétain trzymali się lekcji , jakiej nauczyli się podczas ostatniej wojny, spodziewając się 

powtórki przeciągającej się walki obronnej I wojny światowej, z której, jak wierzyli, wyposażona w Linię 

Maginota - jej wspaniały, potężny instrument - Francja zwycięży. Gotowość ucierpiała także z powodu 

braku entuzjazmu do wojny wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Uczucia patriotyczne tak szeroko 

wyrażane w 1914 roku były znacznie mniej widoczne; w 1939 roku nie było wezwań do ofiary 

związkowej. W latach trzydziestych XX wieku powszechny pacyfizm przenikał społeczeństwo. Wielu na 

skrajnej prawicy miało więcej wspólnego z faszyzmem za granicą niż z Trzecią Republiką, którą Action 

Française uznało za la gueuse (suka). W obliczu zbliżającej się wojny w Monachium w 1938 r. 

prawicowy dziennikarz Marcel Déat (1894–1955) argumentował w artykule zatytułowanym „Why Die 

for Danzig?” za podziwianiem, a nie walką,z Niemcami. Po pakcie nazistowsko-sowieckim z sierpnia 

1939 r. komuniści potępili wojnę jako bitwę jednego imperialisty przeciwko drugiemu i jako taka nie 

interesują robotników. Wojsko walczyło o przygotowanie się. Głęboka przepaść demograficzna, 

pogłębiona przez straty poniesione w latach 1914–18, które Francuzi nazywali „pustymi latami”, 

oznaczała, że weteranów po czterdziestce i pięćdziesiątce trzeba było przywołać do barw, aby wypełnić 

szeregi. Dopiero w 1938 r. Rząd przyjął plan modernizacji sił powietrznych, a wybuch wojny pochłonął 

kraj w trakcie procesu konwersji. We wrześniu 1939 roku Francuzi mieli do dyspozycji mniej niż 500 w 

pełni nowoczesnych samolotów, podczas gdy Niemcy mieli do dyspozycji 4000. W listopadzie 1939 

roku premier Daladier zwrócił się do prezydenta USA Franklina D. Roosevelta (1933–1945) z 

rozpaczliwą prośbą o sprzedaż 10 000 samolotów na raz, mówiąc, że jest gotów zastawić kraj jako cenę. 

Odrzucony, wpadł w przygnębienie, które pasowało do ogólnego nastroju. Francuzi posiadali prawie 

tyle samo czołgów, co Niemcy - 2300 w porównaniu z 2700 - ale podzieleni na małe grupy, aby 



wesprzeć dużą liczbę dywizji piechoty, nie zdołali uderzyć w wysoce mobilne dywizje pancerne 

(pancerne) Niemców. Ponownie trwała konwersja w bardziej efektywne formacje bojowe, ale 

ukończono ją dopiero wiosną 1940 r. W połowie. Armia stała więc w gotowości, połowa ustawiła się 

wzdłuż silnie ufortyfikowanej Linii Maginota, a połowa, od Sedanu do Kanał La Manche, rozmieszczony 

wzdłuż jedynej lekko bronionej granicy z Belgią. Podczas gdy żołnierze czekali, politycy wrócili do waśni. 

Rywale z Daladier starali się zastąpić jego kiepskie przywództwo, a także usunąć naczelnego dowódcę 

sił alianckich, generała Maurice'a Gamelina (1872–1958), uczonego, ale niezdecydowanego oficera 

oddanego doktrynom z przeszłości. Daladier został wyrzucony w wyniku kryzysu gabinetowego 19 

marca 1940 r., Po części dlatego, że jego rząd nie pomógł Finlandii oprzeć się atakowi Związku 

Radzieckiego, który miał miejsce poprzedniej zimy. Zastąpił go Paul Reynaud (1873–1966), bardziej 

porywający polityk, który wraz z kilkoma indywidualistami wojskowymi, takimi jak pułkownik Charles 

de Gaulle (1890–1970), opowiadał się za nowymi koncepcjami bitewnymi opartymi na 

zmechanizowanych mobilnych siłach zbrojnych wspieranych przez zwiększone moc powietrza. 

Reynaud również okazał się niezdolny ani do wyjaśnienia różnic zdań między ministrami a przywódcami 

wojskowymi, ani do zakończenia kłótni między politykami, zmuszony do utrzymania swojego rywala 

Daladiera w rządzie, aby zachować równowagę polityczną sił. Zwaśnienie między nimi doprowadziło 

do upadku rządu 9 maja, czyli na dzień przed rozpoczęciem długo oczekiwanego ataku przez Niemcy. 

Chwiejny rząd Reynauda pozostał na stanowisku, by stoczyć bitwę wywołaną przez niemiecką inwazję 

na Holandię, Belgię i Luksemburg 10 maja przed świtem. W ciągu tygodnia po pierwszym ataku 

francuskie linie zostały przebite w pobliżu Sedanu. Niemiecki czołg szybko poruszających się czołgów 

skierował się na zachód w kierunku kanału La Manche, omijając Linię Maginota, zakłócając francuską 

komunikację i dzieląc armie alianckie na dwie części. Oszołomiona szybkością ofensywy i niezdolna do 

zaimprowizowania skutecznego kontrataku armia rozpadła się. Kwatera główna straciła kontakt z 

różnymi dowództwami, a jej wysiłki w prowadzeniu wojny były utrudnione przez aż 6 milionów 

uchodźców, którzy zatykali drogi, a ich kolumny ostrzeliwali bombardujący z nurkowania myśliwce 

Stuka, co potęgowało chaos. Wielka Brytania powstrzymała większość Królewskich Sił Powietrznych, 

przygotowując się do spodziewanego ataku przez kanał La Manche. Rząd odrzucił wysuniętą przez de 

Gaulle propozycję wycofania się do reduty w Bretanii w oczekiwaniu na transfer do Afryki Północnej. 

W geście wskazującym na rozpaczliwe kłopoty narodowe wolnomyślicieli antyklerykalni republikanie 

zwrócili się do swojego starego wroga - przedostatniego gabinetu III RP, który uczestniczył w specjalnej 

uroczystej mszy w Notre-Dame 19 maja - by błagać o pomoc Bożą. Po bitwie pod Dunkierką (26 maja - 

4 czerwca), kiedy wojska brytyjskie i francuskie ewakuowały północne wybrzeże, Niemcy zwrócili się 

na południe, aby stawić czoła francuskiej armii, która w dużej mierze uległa dezintegracji jako 

skuteczna siła bojowa. Paryż opustoszał, 2 miliony jego mieszkańców uciekło wszelkimi możliwymi 

sposobami na południe, płonące podmiejskie zbiorniki paliwa zaczerniały niebo za ich plecami, nadając 

chaotycznej scenie apokaliptyczną aurę. 10 czerwca Włochy rzuciły się, rozpoczynając atak na 

rozpadającą się Francję, a rząd udał się do Tours. 15 czerwca ponownie uciekł - do Bordeaux. Stolica 

została zajęta bez walki. Zdesperowany gabinet głosował za wnioskiem o zawieszenie broni; Reynaud 

złożył rezygnację i zwrócił się do prezydenta Alberta Lebruna (1871-1950) aby mianować premierem 

marszałka Petaina. Petain został sprowadzony na stanowisko szefa Ministerstwa Wojny 18 maja w 

rozpaczliwej nadziei, że będzie mógł powtórzyć „cud Marny z 1914 roku”. 22 czerwca kapitulację 

podpisano podczas ceremonii - odbywającej się w lesie Compiegne w tym samym wagonie, w którym 

zawarto zawieszenie broni z 1914 r. - celowo zaaranżowane tak, aby wywrzeć jak największy 

upokarzający wpływ. Oszołomieni szybkim biegiem wydarzeń Francuzi i Francuzi zachwiali się w szoku 

i - pośród wielu - prawdziwym żalem, rozmiar tragedii był prawie niemożliwy do uwierzenia.  

Podział i wyzwolenie, 1940–1945 



Francja podzieliła się na dwie części, jednocześnie geograficznie, a z czasem politycznie. Dwie trzecie 

kraju - północ i całe wybrzeże Atlantyku - było okupowane i rządzone bezpośrednio przez nazistowskie 

Niemcy, które również włączyły Alzację i Lotaryngię bezpośrednio do Rzeszy. Pozostała jedna trzecia - 

południowa i wschodnia - była rządzona przez reżim na czele z marszałkiem Pétainem. Z siedzibą w 

słynnym uzdrowisku Vichy marszałek w wieku 84 lat, stary, uparty i przebiegły, ustanowił nowy 

autorytarny porządek. Konkurencyjną wersję zaproponował natychmiast generał de Gaulle, który 

wbrew rozkazom uciekł brytyjskim samolotem z Bordeaux do Londynu. Tam 18 czerwca 1940 roku 

wezwał do dalszego oporu. Niewielu słyszało - lub zważało na - jego przesłanie podczas czerwcowego 

zamieszania, ale z czasem miało ono posłużyć jako jądro odrodzenia francuskiego szacunku. Ruch 

Wolnej Francji, który zapoczątkował, ostatecznie osiągnął status de facto rządu na uchodźstwie. Wielu 

z tych po prawej stronie widziało, jak ich życzenia zostały spełnione pod rządami Pétaina, który 

wprowadził reżim siłacza, którego szukali od tak dawna. 9 i 10 lipca 1940 roku Zgromadzenie Narodowe 

głosowało przeważającą większością głosów za rewizją konstytucji z 1875 roku, aby dać mu pełne 

uprawnienia. W 1940 r. oraz ponownie w 1942 i 1944 r. Główną władzę wykonawczą w Vichy 

sprawował Pierre Laval, przebiegły polityk, który piastował wiele stanowisk w gabinetach w 

przedwojennych rządach i jako główny pomocnik Pétaina aktywnie współpracował z nazistowskimi 

Niemcami. W okresie, gdy Laval nie sprzyjał marszałkowi, dominującym ministrem był admirał François 

Darlan (1881–1942), oficer marynarki, który dowodził siłami zbrojnymi Vichy, a później dołączył do 

strony aliantów i został zamordowany. Republikę obwiniono za klęskę. Vichy chciał go zastąpić 

„rewolucją narodową”. „Wolność, równość i braterstwo” ustąpiły miejsca hasłom „Praca, rodzina i 

ojczyzna”. Reforma edukacyjna i powrót do wartości wiary katolickiej - nauczanie religii zostało 

przywrócone szkołom państwowym - zniweczy moralną i społeczną dekadencję, która, jak utrzymywały 

władze, przyniosła katastrofę za republiki antyklerykalnej. Urzędnicy dążyli do ustanowienia państwa 

korporacyjnego, w którym rząd, biznes i siła robocza połączyłyby się w przednowoczesne, podobne do 

cechów spółdzielcze przedsiębiorstwa. Związki zawodowe zostały zniesione, a strajki zdelegalizowane. 

Powstawały specjalne korporacje, z których każda łączyła robotników przemysłowych, rolników, 

pracodawców, weteranów, a nawet dzieci. Zdecydowany, mimo że miał zastąpić korupcję i 

niestabilność III RP, ostatecznie jednak Vichy przejawiało wiele podobnych słabości. Asortyment 

polityków, prawicowych ideologów, patriotów i poszukiwaczy zysku, zgromadzonych wokół Pétaina, 

popadł w waśnie, pozostawiając wysiłki reformatorskie niedokończone lub nigdy nie rozpoczęte. Nie 

udało się wyłonić gruntownej struktury korporacyjnej, a konstytucja kraju pozostała w fazie 

redagowania. Głównym faktem pozostawało to, że Vichy działało w cieniu niemieckiego zdobywcy, 

któremu zawdzięczało swoje istnienie i którego rozkazów i żądań nigdy nie mógł zignorować. Żądania 

te stawały się coraz bardziej surowe, a reżim starał się je złagodzić, ale zwykle z niewielkim skutkiem. 

Chcąc uzupełnić swój niedobór robotników, wyczerpanych w walce ze Związkiem Radzieckim, który 

zaatakowały w czerwcu 1941 r., Niemcy nalegały na pobór francuskich robotników. Wysiłki Lavala 

mające na celu unikanie ucieczki nie powiodły się i w ramach Service du Travail Obligatoire 

(obowiązkowej służby pracy) około 700 000 francuskich pracowników zostało zwerbowanych lub 

zmuszonych do służby w niemieckich fabrykach wojennych. W jednej konkretnej polityce Vichy nie 

potrzebował zachęty ze strony Niemców. Wśród wielu urzędników dominował antysemityzm, którzy 

winili Żydów - cytowano Léona Bluma i innych lewicowych żydowskich polityków - za przyczynienie się 

do klęski w 1940 roku. Vichy samodzielnie utworzyło w marcu 1941 r. Generalne Biuro ds. Żydów. Żydzi 

musieli rejestrować się w policji, a pod jej auspicjami od lipca od lipca wielu pozbawiono firm i domów, 

a część osadzono w więzieniach. Tak więc ramy instytucjonalne istniały już w momencie, gdy 

nazistowska polityka eksterminacji rozpoczęła się na dobre w 1942 roku. Na początku wojny we Francji 

mieszkało około 330 000 Żydów, około połowy cudzoziemców. Powódź niemieckich i austriackich 

uchodźców nadeszła np. w listopadzie 1938 r. po przyjęciu dyskryminujących ustaw norymberskich, a 

następnie polscy Żydzi jesienią 1939 r. Większość mieszkała w rejonie Paryża. Pierwsze masowe 



deportacje rozpoczęły się w strefie okupowanej 16 lipca 1942 r., Kiedy około 13 000 urodzonych za 

granicą Żydów zostało zatrzymanych, zamkniętych na arenie sportowej Vélodrome d'Hiver w Paryżu, 

a następnie przewiezionych do obozu koncentracyjnego w Drancy przed wysłaniem. do obozów 

zagłady w Polsce. W Vichy rząd próbował początkowo opóźniać i negocjować, zgadzając się na wydanie 

Żydów urodzonych za granicą w zamian za przyrzeczenie oszczędzenia rodzimych obywateli 

francuskich; w końcu jednak wysiłki okazały się nieskuteczne.  Chociaż w opozycji pojawiły się głosy 

katolików, a niektóre jednostki policji były mniej niż gorliwe w wykonywaniu rozkazów, inne w pełni 

współpracowały. Szacuje się, że podczas Holokaustu zginęło około 90 000 francuskich Żydów, czyli 

około 26 procent przedwojennej populacji Żydów we Francji. Warunki życia stale się pogarszały w 

miarę przeciągania się wojny. Produkcja przemysłowa i rolna spadła poniżej poziomu Wielkiego 

Kryzysu. Brakowało węgla i oleju opałowego, prawie zniknęła benzyna, a niezbędne artykuły 

żywnościowe podlegały ścisłej reglamentacji. Codzienne życie w miastach kręciło się wokół czekania w 

długich kolejkach przed rzeźnikiem, piekarnią i sklepami spożywczymi. Niemcy stawali się coraz 

bardziej drapieżni, pozbawiając kraj - najbogatszy w surowce w Europie Zachodniej - wszystko, od 

zapasów żywności po surowce, maszyny i bezcenne dzieła sztuki. W odpowiedzi na rosnące 

niezadowolenie Vichy przyjął coraz bardziej represyjne środki. Arbitralne aresztowania stały się na 

porządku dziennym, a po sierpniu 1941 r. Powołano sądy doraźne, aby rozpatrywać rosnącą liczbę 

przestępców. W 1943 r. Reżim zorganizował Milice, specjalne siły bezpieczeństwa. Tortury stały się 

akceptowanym narzędziem działania państwa. Utworzono specjalne sądy i policję, aby częściowo 

stłumić deklarowany przez Niemców zamiar chwytania przypadkowych i rozstrzeliwania zakładników 

jako środek odstraszający przed sabotażem. Niemal spontanicznie, stopniowo wyłoniła się cała seria 

małych, odizolowanych ruchów konspiracyjnych, rozpoczynających się w ciągu dwóch miesięcy od 

kapitulacji 1940 roku. Później wielu młodych mężczyzn uciekło przed potencjalnym poborem do siły 

roboczej i ukryło się w odległych rejonach środkowej i południowo-wschodniej Francji, gdzie dołączyli 

do uzbrojonych grup zwanych makiem. W strefie niezamieszkanej większość bojowników pochodziła z 

lewicy - komuniści należeli do najbardziej zjadliwych przeciwników nazistów po inwazji na Związek 

Radziecki - podczas gdy na okupowanej przez Niemcy północy rekrutowano szerszą grupę członków. 

Grupy były organizowane oddzielnie na północy i południu, z wyjątkiem ommunistów, których Francs 

Tireurs Partisans Français (French Partisan Snipers, FPS) osiadali okrakiem w obu strefach. Aby połączyć 

te różnorodne podziemne jednostki w ogólnokrajową federację, przemycono agentów z Wolnego 

Francuza de Gaulle'a z Wielkiej Brytanii. Dążąc do wykucia zjednoczonego ruchu, który miałby służyć 

jako baza do budowy nowej powojennej Francji, generał zapewnił utworzenie Conseil Nationale de la 

Résistance (Narodowej Rady Ruchu Oporu) w maju 1943 r., Składającej się nie tylko z głównego ruchu 

oporu. ugrupowania, ale także czołowe partie polityczne i związki zawodowe. Tajne siły paramilitarne 

zostały zjednoczone pod jednym dowództwem o nazwie Forces Francises de llnterieur (Francuskie Siły 

Wewnętrzne, FFI). Przez całą wojnę przeważająca większość społeczeństwa siedziała na uboczu - czynni 

kolaboranci i przeciwnicy byli ograniczeni do odrębnych; mniejszość - ale opinia zaczęła nieubłaganie 

przechodzić w stronę aliantów. Zaczęło się od niskiego punktu. W 1940 r. Tylko malutcy stanęli po 

stronie de Gaulle'a. Trudno uwierzyć, że wojna się nie skończyła, zdecydowana większość spodziewała 

się, że Wielka Brytania wkrótce wystąpi o pokój. Większość Francuzów zareagowała z wściekłością, gdy 

Brytyjczycy, obawiając się, że flota francuska wpadnie w ręce Niemców, zaatakowali ją i zatopili w 

Mers-el-Kebir na wybrzeżu Algierii 3 lipca 1940 roku, zabijając lub raniąc ponad 1600 osób. Jednak 

nastroje stopniowo się zmieniały, zwłaszcza po tym, jak Wielka Brytania powstrzymała klęskę i po 

przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny w grudniu 1941 r. Teraz w pełni świadomy, że potęga 

amerykańska może przechylić szalę na korzyść zwycięstwa aliantów, Vichy przyjął postawę okrakiem 

na płocie (attentisme) , zapewniając Niemcom absolutną lojalność, ale zawsze starając się 

zdystansować od swego pana. Idealizm nowego porządku i powszechne poparcie dla Vichy stopniowo 

zanikały po zajęciu całego kraju przez Niemców w listopadzie 1942 r. W śmiertelnych starciach z 



kolaborantami walczyli. Opór partyzantów stawał się coraz śmielszy, wywołując ostre represje, 

najtragiczniej przeprowadzone we wsi Oradour-sur-Glane w departamencie Haute-Vienne, gdzie 10 

czerwca 1944 r. 642 mężczyzn, kobiet i dzieci, w tym sześć nieszczęśników, którzy akurat jechali przez 

miasto na rowerze - zostali złapani i zmasakrowani, mężczyźni strzelali z karabinu maszynowego w 

stodołach, a kobiety i dzieci palono żywcem w kościele. De Gaulle przeniósł swoją kwaterę główną z 

Londynu do Algieru po udanych lądowaniach aliantów w Afryce Północnej w listopadzie 1942 r. Z 

małych kolonialnych gospodarstw na Pacyfiku, w Indiach i Afryce, siły Wolnej Francji zbudowały 

niezależną bazę terytorialną, z którą mogły konkurować z Brytyjczykami. i Amerykanie, którzy na 

początku okazali się niezbyt gościnni. Przed przystąpieniem do wojny Stany Zjednoczone w 

szczególności trzymały się z daleka, mając nadzieję, że utrzymując otwarte linie do Vichy, może 

zapewnić pewien wpływ na osłabienie ścisłej współpracy tego ostatniego z Niemcami. W Afryce 

Północnej Amerykanie wybrali najpierw współpracę z admirałem Darlanem, a po jego zabójstwie z 

generałem Giraudem jako alternatywą dla de Gaulle'a, którego uznali za trudnego, egoistycznego 

człowieka. Niesłusznie podejrzewając, że motywy de Gaulle'a mogą być bardziej dyktatorskie niż 

demokratyczne, prezydent Roosevelt wstrzymał prawne uznanie swojego rządu Wolnej Francji do 

października 1944 roku. Do tego czasu wyzwolenie francuskiej ziemi było już na zaawansowanym 

etapie. Poinformowany o inwazji D-day (6 czerwca 1944 r.) Dopiero po jej rozpoczęciu, wściekły de 

Gaulle zdołał uspokoić swoją wzburzoną dumę, zanim dokonał triumfalnego wejścia, maszerując pieszo 

w dół Champs Élysées 25 sierpnia 1944 r. , do radosnego Paryża, gdzie zaszczyt bycia pierwszym, który 

wkroczył, otrzymała francuska 2. Dywizja Pancerna generała Philippe'a Leclerca (1902–1947). Armie 

alianckie ruszyły szybko, wyrywając się na Avranches z przyczółków Normandii i po najeździe na 

wybrzeże Riwiery, kierując się na północ w ścisłej koordynacji z oddziałami partyzanckimi FFI. W 

niektórych rejonach samozwańczy liderzy ruchu oporu, z których wielu było komunistami, szybko 

wypełniły próżnię władzy pozostawioną przez wycofujących się Niemców. Wspierany przez już 

istniejącą infrastrukturę rządową, de Gaulle z łatwością mógł szybko wyznaczyć własnych 

przedstawicieli regionalnych z rozkazami przejęcia władzy od tych i innych grup lokalnych. Wiosną 1945 

r. Cały kraj został wyzwolony. Koszty ludzkie wojny były stosunkowo niewielkie w porównaniu ze 

stratami z I wojny światowej, a tym razem bardziej poniosła ludność cywilna, która stanowiła około 

dwóch trzecich z około 600 000 ofiar. Ponad 100 000 obywateli francuskich zostało deportowanych do 

obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, z których mniej niż połowa - około 40 000 - wróciła. Jednak 

w przeciwieństwie do poprzedniej wojny, fizyczne zniszczenia były znacznie bardziej rozległe, 

obejmując praktycznie cały kraj. Zniszczono ponad 2 miliony budynków, zrujnowano systemy kolejowe 

i drogowe, a fabryki wypatroszono. Ogromny wzrost obiegu pieniądza papierowego podczas wojny 

spowodował szalejącą inflację. Jednak naród, choć wyniszczony w swej istocie, wyszedł z wojny 

odmłodzony duchem. Ruch oporu dał krajowi godną pochwały powód do dumy. Wiele tysięcy ludzi, 

poruszonych idealizmem i patriotyzmem, zaryzykowało lub poświęciło swoje życie z odwagą, której 

pamięć wciąż trwa. Francuskie wojsko zostało odtworzone w oparciu o siły Wolnej Francji, do których 

podczas kampanii wyzwoleńczej dodano około 100 000 ochotników z FFI i FTP. Pierwsza armia 

francuska dowodzona przez generała Jeana de Lattre de Tassigny (1889–1952), uciekiniera z pochówku 

w Niemczech, w pełni uczestniczyła w inwazji aliantów na ojczyznę niemiecką, prowadząc w głąb 

południowo-zachodnich Niemiec. To właśnie Tassigny 8 maja 1945 r. Przyjął w imieniu Francji 

bezwarunkową kapitulację Niemców w Berlinie. W Paryżu i innych miejscach narastające tłumy 

wybuchały ogromną radością. Wzrosło poczucie, że z gruzów wyłonił się odrodzony naród pod 

całkowicie nową republiką - nieprzekupną, długotrwałą republiką (une république pure et dure). 



REGENERACJA I TRANSFORMACJA (1945–2000) 

W latach bezpośrednio po drugiej wojnie światowej łatwiej było naprawić fizyczną tkankę Francji, niż 

wprowadzić skuteczny system rządzenia. Czwarta Republika okazała się niczym innym jak odrodzeniem 

swojej poprzedniczki, opartą również na negatywnym systemie kontroli i sald, a jej obrotowe drzwi 

gabinetów przyniosły powrót niestabilnego rządu. W tym samym czasie, pod koniec lat czterdziestych 

i pięćdziesiątych XX wieku, zniszczenia wojenne zostały naprawione, a kraj zainaugurował jeden z 

pierwszych na świecie eksperymentów w zakresie demokratycznego planowania gospodarczego. 

Gospodarka kwitła, a tendencja spadkowa populacji, która od dawna była powodem do zmartwień, 

została odwrócona podczas powojennego wyżu demograficznego. Uruchomiono państwo opiekuńcze. 

Naród związał się mocno z zachodnim systemem sojuszniczym w obliczu radzieckiego zagrożenia i 

udany start, mimo kosztownej wojny w Indochinach, polegał na puszczaniu posiadłości kolonialnych. 

Choć jego wewnętrzne słabości były osłabiające, była to wojna kolonialna, która zniszczyła IV 

Republikę. Kryzys w Algierii przyniósł powrót do władzy generała Charlesa de Gaulle'a, który porzucił 

politykę pod koniec lat czterdziestych, ale którego charyzma jako przywódcy wojennego nigdy nie 

przygasła. Niebezpieczeństwo zamieszek społecznych okazało się tak potężne, że remedium generała 

- zupełnie nowa struktura rządzenia pod rządami silnego prezydenta - spotkało się z przytłaczającą 

aprobatą. Lata sześćdziesiąte zostały w całości ukształtowane na wzór dyrektora generalnego Francji. 

De Gaulle nadzorował rozstrzygnięcie przedłużającej się wojny algierskiej, przyznanie 

samostanowienia większości kolonii w kraju, rozwijającą się gospodarkę i bardziej zdecydowaną, 

niezależną politykę zagraniczną. Powszechne zamieszki, które naznaczyły wydarzenia z maja 1968 r., 

choć symptomatyczne dla leżących u podstaw problemów gospodarczych, politycznych i społecznych, 

nie zdołały złamać trwałości reżimu. Niepokoje osłabiły autorytet jego architekta, ale późniejsze 

odejście de Gaulle'a również pozostawiło V Republikę nietkniętą. 30-letni nieprzerwany rekord wzrostu 

gospodarczego dobiegł końca w połowie lat siedemdziesiątych, a pod koniec stulecia kraj nawiedzał 

nadal wysokie bezrobocie i uporczywa podklasa. Socjalistyczne zalecenia okazały się niewykonalne, ale 

Francja stała się jednym z najbardziej zaawansowanych państw opiekuńczych na świecie i jednym z 

najbardziej nowoczesnych krajów, a jej gospodarka i społeczeństwo odzwierciedlały świat masowych 

konsumentów, zaawansowany technologicznie świat, który połączył rozwinięty Zachód. Polityka coraz 

bardziej stawała się pojedynkiem między dwoma jasno określonymi prawicowymi i lewicowymi 

blokami. Europa stawała się coraz bardziej zintegrowana, podczas gdy kraj dążył do utrzymania 

obecności w sprawach międzynarodowych, przystającej potędze, która, jeśli nie była już graczem 

pierwszej rangi, nadal dysponowała znacznymi środkami i wpływowym głosem. Francja zakończyła XX 

wiek jako kraj pokojowy za granicą i, choć w dużej mierze niejednolicie, prosperujący we własnym 

kraju. 

Czwarta Republika 1944–1958 

De Gaulle i jego doradcy przygotowali plany rządzenia krajem i stworzenia powojennego rządu na 

długo przed wyzwoleniem. W międzyczasie, gdy kraj był oczyszczany z Niemców i do czasu repatriacji 

około 2 milionów jeńców wojennych i poborowych robotników, rząd tymczasowy składający się ze 

wszystkich partii, z prezydentem de Gaulle'a, rządził praktycznie bez ograniczeń. Plany plebiscytu, który 

miałby zyskać aprobatę opinii publicznej, zostały zatopione, co de Gaulle przyjął z niemal 

jednomyślnością naród rozpalony na nowo patriotycznym zapałem. Idealistyczna, pewna siebie i żądna 

zmian opinia publiczna oddała głos nowym nastrojom w referendum w październiku 1945 r., Kiedy 

ponad 96 proc. wyborców odrzuciło powrót do konstytucji III Republiki na  rzecz stworzenia całkowicie 

nowych instytucji politycznych. Wyniki z Vichy zostały rozstrzygnięte. Poszukiwano i karano 

współpracowników, a surowość wyroków odpowiadała stopniowi i poziomowi współudziału. Głośne 

procesy Lavala i Pétaina zakończyły się wyrokami śmierci, choć de Gaulle zamienił karę starego 



marszałka na dożywocie. W sumie stracono około 10 000 aktywnych kolaborantów niemieckich. W 

większości uniewinniono pomniejszych urzędników i urzędników państwowych. Jednoosobowe rządy 

De Gaulle'a za zgodą trwały od wyzwolenia Paryża (sierpień 1944 r.) do wyborów zgromadzenia 

konstytucyjnego (październik 1945 r.). Zgromadzenie potwierdziło jego urząd, a rząd tymczasowy 

pracował dość dobrze. De Gaulle stał ponad i z dala od partii politycznych, grając rolę wielkiego 

jednoczącego przywódcy, którego lubił. Pod jego egidą przemysł węglowy, elektryczny i gazowy, a 

także linie lotnicze, wiele dużych firm ubezpieczeniowych i banków, a także firma samochodowa 

Renault - której założyciel był jawnym współpracownikiem - zostały znacjonalizowane. Kobiety 

otrzymały głos, wprowadzono kompleksowy system zabezpieczenia społecznego, ponownie pojawiły 

się związki zawodowe, a pracownikom przydzielono miejsca w panelach, które dały im głos w 

stosunkach przemysłowych w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 pracowników. Jednak 

nieporozumienia dotyczące kwestii politycznych i struktury projektu konstytucji nowej republiki 

doprowadziły do nagłej rezygnacji generałów i jego zapowiedzianej emerytury w styczniu 1946 r. Ten 

obrót wydarzeń zaskoczył zarówno opinię publiczną, jak i polityków. Szeroki lewicowy gabinet 

koalicyjny sprawował władzę w rządzie tymczasowym do czasu ratyfikacji i ogłoszenia nowej 

konstytucji w październiku 1946 r. Stare partie polityczne odrodziły się jeszcze przed wyzwoleniem, a 

teraz dołączyło do nich kilka nowych ugrupowań, które wyłoniły się z ruchu oporu. . Najbardziej 

znanym był Mouvement Républicain Populaire (Ruch Republikanów Ludowych, MRP), założony przez 

grupę postępowych katolików i kierowany przez Georgesa Bidaulta (1899–1983), przewodniczącego 

Krajowej Rady Oporu w czasie wojny. Jej centrolewicowy program wzywający do reform społecznych i 

planowania gospodarczego rządu stanowił obietnicę sojuszu lub fuzji z socjalistami, kierowanymi 

jeszcze przez Léona Bluma, który powrócił w maju 1945 r. z niemieckiego obozu koncentracyjnego. Ale 

nigdy nie doszło do bliskiego związku, nieufność odziedziczona po starym kościele w porównaniu z 

antyklerykalnymi podziałami niosła zbyt wiele echa dla zbyt wielu polityków, których postawa 

pozostaje związana z koncepcjami ich lat formacyjnych. Po prawej stronie spektrum politycznego 

przygnębienie i nieporządek charakteryzowały bezpośrednio powojenne lata. Wielu przystąpiło do 

MRP, nie mając dokąd pójść w kraju, w którym tak wielu prawicowców tak chętnie podpisało się pod 

obecnie znieważanym reżimem Vichy. Dopiero po 1950 r. wyłoniła się partia konserwatywna o 

jakiejkolwiek sile. Lewica gwałtownie wzrosła w miesiącach po wyzwoleniu, komuniści szczególnie 

zdobyli poparcie, dumnie i głośno wskazując na swoje osiągnięcia w ruchu oporu i pławiąc się w 

odblaskowej chwale Związku Radzieckiego, teraz bardzo podziwianego za przytłaczającą klęskę 

hitlerowskich Niemiec. De Gaulle pomógł złagodzić utrzymujące się obawy przed komunizmem, kiedy 

objął dwa stanowiska komunistów w swoim gabinecie w 1944 r. I kiedy udał się do Moskwy w grudniu 

1944 r., Aby podpisać 20-letni traktat sojuszniczy. Pozostał jednak ostrożny, uparcie odmawiając 

przydzielenia komunistom jakichkolwiek kluczowych stanowisk w jego rządzie, takich jak siły zbrojne 

lub policja, z których może podjąć próbę przejęcia władzy. Międzynarodowy komunizm okazał się coraz 

bardziej niepokojący, karmiony rosnącymi dowodami sowieckiego ekspansjonizmu, prowadząc rząd, 

świadomy słabych warunków ekonomicznych i politycznych, do silnego dostosowania się do sojuszu 

zachodniego kierowanego przez Stany Zjednoczone. Obalenie demokratycznego rządu w 

Czechosłowacji w lutym 1948 r. wywołało dreszcze w krajach leżących na zachód od już teraz silnej 

żelaznej kurtyny, a w kwietniu 1949 r. Francja bez wahania przystąpiła do tworzenia Organizacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), powojennego paktu Zachodnie mocarstwa utworzone w celu 

odparcia agresji ze strony bloku sowieckiego. Jej siedziba znajdowała się w Paryżu. Francja uczyniła to, 

powracając na scenę światową jako główny gracz, wyrażając się tym statusem, sprawując zarówno 

strefę okupacyjną w Niemczech, jak i jedno z pięciu stałych miejsc w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, nową 

organizację światową zastąpiła Ligi Narodów w 1945 roku. Zalewając się pieniędzmi, komuniści 

zalewali kraj gazetami i broszurami i utworzyli frontową organizację, aby zabiegać o zwolenników. 

Zdobywając 26,6% głosów w wyborach do Zgromadzenia Ustawodawczego w październiku 1945 r., 



Okazali się największą partią. Razem z socjalistami i MRP lewica zebrała trzy czwarte wszystkich głosów. 

Wszyscy uznawali potrzebę zmiany, ale nikt nie mógł się zgodzić, jakiego rodzaju. Nie chcąc 

zaakceptować ani silnej władzy wykonawczej, ani wszechpotężnej władzy ustawodawczej, Francuzi nie 

mieli praktycznie dokąd się udać, jak tylko cofnąć się do przeszłości. Po miesiącach targowania 

ustawodawcy ustawowi stworzyli nową konstytucję, która stanowiła niewiele więcej niż ocieploną 

wersję III Republiki. W dwuizbowej kadencji nowa izba wyższa - Rada Republiki - miała mniej uprawnień 

niż stary Senat, podczas gdy izba niższa, gdzie pozostała prawdziwa władza, po prostu zmieniła nazwy 

- Zgromadzenie Narodowe zastąpiła Izba Deputowanych.  Nowe instytucje zaczęły funkcjonować pod 

koniec 1946 roku, a tradycja i nawyk szybko powróciły.  Gabinety trwały średnio sześć miesięcy, 

podobnie jak w okresie międzywojennym. Polityczny odpowiednik chleba w tosterze, w sumie 24 rządy 

pojawiały się i znikały z urzędu w IV Republice.  Pozornie niepodważalna supremacja lewicy stopniowo 

przesuwała się w prawo. Nowe partie - Niezależny Republikanin i Chłop - zdobyły wystarczającą liczbę 

głosów, by zdobyć miejsce w koalicji z 1951 roku po wycofaniu się socjalistów z rządu „trzeciej siły” z 

MRP i radykałami. Zarządzanie było skomplikowane przez okresowe pojawianie się potężnych ruchów 

prawicowych wrogich systemowi, pierwszych sponsorowanych przez samego de Gaulle'a, który 

powrócił do polityki w 1947 roku, organizując Rassemblement du Peuple Français (Rajd Ludu 

Francuskiego, RPF). Podczas gdy politycy sprzeczali się, rząd przystąpił do odbudowy gospodarki. 

Odchylona politycznie chęć zmiany odniosła ogromny sukces ekonomiczny. Komisja Planowania, która 

rozpoczęła pracę natychmiast w 1946 r., kierowana przez kilka lat przez Jeana Monneta (1888–1979), 

spadkobiercę rodzinnej fortuny koniaku, technokrata, który zarządzał dostawami logistycznymi 

podczas obu wojen światowych, oraz były pierwszy zastępca sekretarza generalnego Ligi Narodów 

(1919–23). Korzystając w dużym stopniu z rad przedstawicieli biznesu i pracowników, planiści 

opracowali projekty skierowania inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, do podstawowych 

sektorów gospodarki, takich jak węgiel, energia elektryczna, stal i maszyny rolnicze. Postęp okazał się 

tak znaczący, że do 1958 r. Planowanie przeniosło się na potrzeby konsumentów, sektor długo 

zaniedbywany. Monnet kierował również utworzeniem École Nationale d’Administration (Krajowa 

Szkoła Administracji, ENA), który stał się wiodącą instytucją szkoleniową dla urzędników i polityków. 

Rosnąca liczba francuskich przedsiębiorców otrząsnęła się ze swojego tradycyjnego konserwatyzmu i 

swobodnie wydawała fundusze, zachęcane przez młodych techników, przykładem dynamicznie 

rozwijającego się niemieckiego biznesu oraz misjami USA finansowanymi w ramach planu Marshalla. 

Oficjalnie europejski program naprawczy, amerykański program pomocy uruchomiony w 1948 r., 

Przekazał ponad 2 miliardy dolarów, z czego większość w postaci bezpośrednich darowizn w postaci 

żywności, paliwa, surowce i maszyny do gospodarki do czasu zakończenia pomocy w 1952 roku. W 

połowie lat pięćdziesiątych XX wieku francuski przemysł wszedł w okres wzrostu w stopniu 

niespotykanym od lat pięćdziesiątych XIX wieku. Wskaźniki produkcji zostały przywrócone do poziomu 

z 1929 r. - najwyższego poziomu w latach międzywojennych - do 1949 r. Roczne stopy wzrostu 

wynoszące około 5% utrzymały się od 1950 do 1958 r., Podczas gdy produkcja rosła. Rozwijające się 

gospodarki miejskie wchłonęły pracowników wiejskich, których zwolnił gwałtowny wzrost 

produktywności rolnictwa, wywołany w końcu przez powszechną mechanizację gospodarstw. Małe 

farmy i małe sklepy tradycyjnej Francji systematycznie spadały. Rosnący dobrobyt zachęcił do 

powojennego wyżu demograficznego, który odwrócił wieloletnią stagnację i spadkowe trendy 

demograficzne. Wytyczne Planu Marshalla nakazywały Europejczykom współpracę przy określaniu ich 

potrzeb w zakresie naprawy. Ale doświadczeni planiści europejscy, na czele z Monnetem, który 

wyciągnął wnioski z przeszłości, byli również dobrze świadomi, że dobrobyt gospodarczy każdego kraju 

jest najbardziej zaawansowany dzięki współpracy wszystkich, i podjęto działania mające na celu 

przyciągnięcie Europy Zachodniej. gospodarki razem. Monnet zainicjował Deklarację z 9 maja 1950 r., 

Która położyła podwaliny pod utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), znanej 

również jako Plan Schumana, i był pierwszym przewodniczącym jej Wysokiej Komisji (1952–1955). . 



Francja, Niemcy Zachodnie, Włochy, Belgia, Niderlandy i Luksemburg połączyły swoje branże węglowe 

i stalowe, które znalazły się pod wiążącą kontrolą ponadnarodowego wysokiego organu, nowatorski 

układ, który poprzez poddanie niemieckiego węgla i stali wielonarodowemu reżimowi, zapewnił 

równowagę siły gospodarczej i przełamał utrzymujący się wśród sąsiadów Niemiec strach przed ich 

potęgą gospodarczą i destrukcyjnym potencjałem, który najnowsza historia pokazała, że taka potęga 

może wywołać. EWWiS podjęła działania zmierzające do racjonalizacji i modernizacji produkcji w tych 

kluczowych gałęziach przemysłu, a zastępując rządy krajowe organami regionalnymi w procesie 

podejmowania decyzji, stanowiła ważny krok w powojennej integracji europejskiej. W 1955 roku 

Monnet założył Komitet Działań na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy, który odegrał wiodącą rolę w 

opracowaniu Traktatu Rzymskiego (25 marca 1957), dokumentu założycielskiego Europejskiej 

Wspólnoty Gospodarczej (EWG), czyli Wspólnego Rynku . Nowa organizacja, powołana 1 stycznia 1958 

r., Obniżyła wewnętrzne cła i cła oraz rozszerzyła pomoc dla rolnictwa i przemysłu na sześć państw 

założycielskich (Francja, Włochy, Niemcy Zachodnie, Belgia, Holandia i Luksemburg). Pojawił się 

dobrobyt, ale problemy nie ustąpiły. Regionalne różnice gospodarcze uparcie utrzymywały się na 

swoim miejscu. Kapitał, siła robocza i przemysł łatwiej płynęły do nowoczesnych, dynamicznych 

obszarów - północno-wschodniej Francji, od Paryża do granicy z Belgią, pozostawiając centrum, 

południe i zachód słabo rozwinięte. Wielu rolników pozostawało uporczywie indywidualistami, chociaż 

poczyniono postępy w tworzeniu związków rolników, z których największe sukcesy odniosły 

wyspecjalizowane grupy, takie jak plantatorzy pszenicy i winogron. Konkurencyjne związki zawodowe 

nadal konkurowały. Po wojnie CGT odrodziło się, a kontrola została przejęta przez komunistów po 1945 

roku. Katoliccy robotnicy zebrali się z powrotem do własnego związku, CFTC. Antykomuniści odłączyli 

się od CGT w 1948 roku, tworząc Force Ouvriere (Siłę Robotniczą), z nieoficjalnymi powiązaniami z 

socjalistami. Dwa wybitne wydarzenia polityczne naznaczyły lata pięćdziesiąte XX wieku: wysiłek 

Pierre'a Mendesa-France'a (1907-82), aby wprowadzić energiczną zmianę do systemu oraz powstanie 

nowego ultraprawicowego ruchu protestacyjnego, który pojawił się w wyniku jego wysiłków. Prawnik, 

który służył w lotnictwie Wolnej Francji i członek Partii Radykalnej, Mendes-France był premierem tylko 

od czerwca 1954 do lutego 1955 roku, ale jego krótki gabinet miał dramatyczny wpływ. Chcąc 

przekształcić Partię Radykalną w silną, zdyscyplinowaną machinę polityczną, założył Front 

Republikański, niekomunistyczną lewicową koalicję. Jako indywidualista, wnosił do spraw domowych 

surowego realizmu. Zdeterminowany, aby uwolnić kraj od przestarzałej drobnej struktury biznesowej, 

zachęcał do racjonalizacji gospodarczej, eliminując ulgi podatkowe dla małych sklepów na rzecz 

rozwoju dużych przedsiębiorstw. Robiąc to, zasłużył sobie na gniew małych miasteczek i rzemieślników, 

którzy stanowili jego kręgosłup. 

Partia radykalna. Kampania antyalkoholowa Mendes-France, w której nakłaniał Francuzów do picia 

większej ilości mleka zamiast wina, posłużyła jako punkt centralny, krystalizując niepokoje jego 

przeciwników, którzy obawiali się o ich źródła utrzymania. Stracił poparcie większości swojej partii, a 

także zapoczątkował nowy ruch polityczny. Epizod Poujadist był ucieleśnieniem emocjonalnego 

protestu przeciwko modernizacji, jaką reprezentował MendesFrance. Sklepikarz z małego miasta z Lot, 

który walczył z siłami de Gaulle'a, Pierre Poujade (1920–2003) zyskał rozgłos, kiedy prowadził lokalnych 

kupców do stawienia oporu rządowym urzędnikom podatkowym, którzy zamierzali odkryć oszustów 

podatkowych. Zorganizował grupę narodową, która szybko się rozrosła, wkraczając do polityki na 

platformie, która przeciwstawiając się kontroli gospodarczej, podatkom i opłatom fiskalnym, wspierała 

interesy małych miasteczek wiejskich Francji. Poujadyści zdobyli zaskakującą liczbę 3 milionów głosów 

w wyborach w 1956 roku i ponad 50 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Ale równie nagle bańka 

pękła. Poujade nie wykazał się żadnymi umiejętnościami jako przywódca. W ciągu następnych dwóch 

lat ponad połowa posłów pujadystów zdezerterowała do innych partii prawicowych. Sam Poujade 

przegrał w wyborach uzupełniających w Paryżu, a organizacja narodowa rozpadła się. Mendès-France 



odniósł największy sukces w sprawach zagranicznych. Wezwania do niepodległości wywołane przez 

europejskie posiadłości kolonialne po wojnie pojawiły się na francuskich terytoriach zamorskich, 

najpierw w Indochinach. W 1941 roku Francja została wyparta ze swojego południowo-wschodniego 

terytorium przez Japończyków i nigdy nie udało się jej odzyskać kontroli po 1945 roku. Wietnamski 

ruch partyzancki kierowany przez długoletniego komunistę Ho Chi Minha (1890–1969) kontrolował 

większość wsi i jej siłę. nasilił się, zwłaszcza po uznaniu go przez Związek Radziecki i Chińską Republikę 

Ludową. Francja wysłała 200 000 żołnierzy, ale w połowie lat pięćdziesiątych, coraz bardziej w 

defensywie, a wojna stała się coraz bardziej niepopularna w kraju, przywódcy wojskowi przeszli na 

tworzenie armii wietnamskiej, wspartej ogromnym wzrostem wyposażenia dostarczanego przez USA. 

Pod dowództwem generała Henri Navarre (1898–1983) siły francuskie rozpoczęły ofensywę na 

północy, by schwytać Vietminh, co zakończyło się okrążeniem Francuzów. Oblężona w fortecy Dien 

Bien Phu armia francuska skapitulowała 7 maja 1954 r. Rząd upadł, a nowe ministerstwo pod rządami 

Mendèsa-France'a, który opowiadał się za zbyciem kolonii, osiągnęło w lipcu negocjacje w ramach 

porozumień genewskich, który rozszerzył niepodległość na Laos, Kambodżę i Wietnam podzielony 

między komunistyczną Północ i niekomunistyczną Południe. Klęska Indochin okazała się upokarzająca 

dla oficerów armii francuskiej, którzy byli zdecydowani nigdy nie przegrać kolejnej wojny kolonialnej. 

Kolejny taki konflikt wkrótce wybuchł w Algierii, gdzie bunt rozpoczął się serią bombardowań 

przeprowadzonych 1 listopada 1954 r. przez arabskich powstańców zgrupowanych w Front de 

Libération Nationale (Front Wyzwolenia Narodowego, FLN), z zamiarem uzyskania niepodległości. W 

ciągu roku rewolta przerodziła się w wojnę na pełną skalę. Rozwiązanie konfliktu stanowiło wyzwanie 

odmienne od tych, przed którymi stoją gdziekolwiek indziej. Formuła przyjęta dla Maroka i Tunezji, 

gdzie potencjalne spory o niepodległość obu terytoriów zostały zażegnane w 1956 r., Okazały się 

niemożliwe w Algierii, ponieważ w tym kraju mieszkało ponad milion Europejczyków, wielu urodzonych 

tam w rodzinach osiedlonych wielu pokoleń i którzy stanowczo sprzeciwiali się niepodległości. Podjęta 

w 1956 r. przez premiera Guya Molleta (1905-75) próba negocjacji z rebeliantami spotkała się z 

groźbami użycia siły, gdy odwiedził kraj. Większość armii, w tym, w przeciwieństwie do Indochin, 

poborowych, została przeniesiona do Algierii w celu pokonania rdzennych sił, które, choć niewielkie, 

okazały się daremne, ponieważ stosowały taktyki partyzanckie. Uciekanie się rebeliantów do 

terroryzmu, zarówno w Algierii, jak i we Francji, zaogniło walkę i doprowadziło do przeciwdziałania 

przez wojska francuskie, które obie strony dopuszczały się okrucieństw. Emocje sięgały głęboko, a 

opinia publiczna stawała się coraz bardziej spolaryzowana. Niemal bez precedensu we współczesnej 

historii Francji, armia francuska odegrała kluczową rolę w powstaniu V Republiki w 1958 r. Tradycyjnie 

pozostając z dala od polityki, korpus oficerski armii, z których część walczyła prawie bez przerwy od 

1939 r. znany więcej porażek niż zwycięstw, był pełen niezadowolenia. Panowało powszechne 

przekonanie, że słabi i podstępni politycy i lewicowi intelektualiści w Paryżu obarczali siły bojowe 

jednym niewdzięcznym zadaniem po drugim i nie zapewnili środków materialnych do pomyślnego 

wykonania tej pracy. Spiski przeciwko rządowi zaczęły się rozwijać już w połowie lat pięćdziesiątych. 

Składające się głównie z cywilów i byłych żołnierzy z kilkoma czynnymi oficerami, tajne grupy w Paryżu 

i Algierze szukały rewolucyjnych zmian. Niektórzy opowiadali się za wojskowym zamachem stanu i 

utworzeniem rządzącej kliki wojskowo-cywilnej. Inni patrzyli na de Gaulle'a zarówno jako symbol, jak i 

zbawiciela, jako osobę, pod której przywództwem można było uporządkować rząd i zreformować siły 

zbrojne. Kryzys gabinetowy w kwietniu 1958 roku dał nieoczekiwaną okazję do podjęcia działań. 

Mówiono, że kandydat na premiera nowego rządu koalicyjnego, zastępca MRP Pierre Pflimlin (1907–

2000), opowiadał się za negocjacjami z algierskimi buntownikami. Obawiając się takiej możliwości, 

demonstranci starali się zastraszyć ustawodawców w Paryżu, organizując zamieszki przed głównym 

budynkiem rządowym w Algierze 13 maja. Tłumy najechały i złupiły lokal oraz ogłosiły rewolucyjną 

Comité de Salut Public (Komitet Bezpieczeństwa Publicznego). Przewrót groził rozprzestrzenieniem się 

na metropolię Francji. Generał de Gaulle ogłosił 15 maja, że przyjmie władzę, ale nie w drodze 



gwałtownego obalenia ustroju czy procesów konstytucyjnych. Zawsze pragnąc pokazać się ponad 

walką, był w stanie odwołać się do każdego, dystansując się od obu stron. Negocjatorzy debatowali 

przez dwa tygodnie. Z pomocą kluczowych członków naczelnego dowództwa armii w Algierze, agenci 

gaullistyczni manewrowali, aby przejąć kontrolę nad Komitetem Bezpieczeństwa Publicznego, unikając 

w ten sposób całkowitego zerwania z Paryżem i umożliwiając pokojowe przekazanie władzy, chociaż 

uciekanie się do siły było tylko wąskie. zażegnali plany marszu na Paryż. Zdesperowany, aby zapobiec 

wojnie domowej i wierząc, że konstytucja Czwartej Republiki wymaga rewizji, prezydent René Coty 

(1882–1962) przekonał Pflimlina i jego gabinet do rezygnacji 28 maja, a następnego dnia wezwał de 

Gaulle'a do utworzenia nowego rządu. W dniach 1-2 czerwca Zgromadzenie Narodowe głosowało za 

przyjęciem rządu de Gaulle'a, przyznając generałowi i jego świcie pełne uprawnienia na sześć miesięcy. 

Potem została odroczona, aby nigdy się nie zebrać. 

Piąta Republika pod rządami de Gaulle'a, 1958–1969 

De Gaulle, któremu powierzono opracowanie nowej konstytucji, która miałaby zostać zatwierdzona w 

referendum ludowym, zrealizował cel, do którego dążył i nie udało mu się go osiągnąć w 1946 r. - nadać 

republice stanowczość przywództwa, która zapobiegłaby dalszym zwrotom w kierunku autorytarnych 

reżimów lub groźbom wojna domowa. Po raz pierwszy w historii Francji napisanie dokumentu zostało 

powierzone nie zgromadzeniu pochodzącemu z wyboru, ale powołanej komisji, której przewodniczy 

minister sprawiedliwości Michel Debré (1912–96), który został głównym autorem nowej konstytucji . 

Ogłoszony przez de Gaulle'a na place de la République 4 września 1958 r., w rocznicę proklamowania 

III Republiki,  nowy plan rządzenia Piątą Republiką znacznie odbiegał od tego, który przyświecał obu jej 

poprzednikom. Obejmując połączenie systemów parlamentarnego i prezydenckiego, został 

zaprojektowany w celu wzmocnienia władzy wykonawczej bez eliminowania jej odpowiedzialności 

przed władzą ustawodawczą. Ograniczono uprawnienia ustawodawcze. Parlamentarzyści nie mogli 

pełnić funkcji ministrów, a sesje były ograniczone do sześciu miesięcy w roku. Zgromadzenia nie mogły 

już obalać gabinetów z taką łatwością, jaka nękała politykę w dwóch poprzednich republikach. Premier 

wybrał członków swojego gabinetu, ale prezydent ich powołał. Odzwierciedlało to zmianę, w wyniku 

której prezydent stał się teraz centralnym punktem władzy wykonawczej, obdarzonym większym 

prestiżem i większą niezależną władzą. Kancelaria prezydencka została skrojona na miarę, by sprostać 

pretensjom de Gaulle'a, którego pozycja była tak wysoka, że w referendum przeprowadzonym we 

wrześniu w sprawie ratyfikacji nowego systemu prawie 80% wyborców wyraziło aprobatę pomimo 

energicznej, negatywnej kampanii komunistów , mniejszościowy blok socjalistów i wybranych 

przywódców lewicowych, takich jak Mendès-France, którzy obawiali się, że nowa konstytucja została 

zaprojektowana tak, aby lewica nigdy nie odzyskała władzy. Wzmocniony przejawem publicznego 

zaufania, który zaskoczył nawet gaullistów, de Gaulle ustanowił ramy instytucjonalne Piątej Republiki. 

Zimą 1958–59 wybrano zreorganizowany dwuizbowy parlament składający się z izbowego 

Zgromadzenia Narodowego i Senatu wyższej izby. Nowe Zgromadzenie zostało zdominowane przez 

prawie niewyraźną większość gaullistów, którzy pospiesznie zorganizowali nową partię, Union pour la 

Nouvelle République (Unia dla Nowej Republiki, UNR), która miała służyć jako narzędzie polityczne 

generała. De Gaulle został powołany na siedmioletnią kadencję prezydenta przez poszerzone kolegium 

elektorów i jako prezydent wybrał Debré na pierwszego premiera V Republiki. W ramach pomysłowego 

planu, który zapobiegł szansie rozprzestrzenienia się buntów algierskich, de Gaulle dał elektorom w 

koloniach możliwość głosowania nad nową konstytucją. Wyborcy wszędzie oprócz Algierii, gdzie 

trwające zamieszanie uniemożliwiają głosowanie w tej sprawie, mogliby uzyskać natychmiastową 

niepodległość, gdyby ją odrzucili. Jeśli wyrazili zgodę, otrzymali wybór: stać się integralną częścią 

republiki, zachować swój obecny status lub zostać republikami samorządnymi w ramach nowej 

Wspólnoty Francuskiej, która miała zastąpić Unię Francuską, organizację utworzoną w 1946 r., której 

celem było związanie Francji z jej koloniami na bardziej sprawiedliwych zasadach w celu zastąpienia 



francuskiego imperium. Z wyjątkiem Gwinei, która zdecydowała się na całkowite oddzielenie, 12 

największych kolonii afrykańskich wybrało drugą ścieżkę. Ale wiatry zmian szły szybciej, niż 

oczekiwano, a popędy dekolonizacyjne pojawiły się tak szybko, że uporządkowane relacje okazały się 

krótkotrwałe. Już w 1960 roku nowe republiki afrykańskie domagały się pełnej niepodległości, na co 

Francja przystała, zmieniając konstytucję, tak aby samostanowienie można było połączyć z dalszym 

członkostwem we Wspólnocie Francuskiej. Tylko Algieria przeciwstawiła się łatwemu rozwiązaniu. 

Wojna partyzancka trwała nadal; rebelianci napadli na góry i zorganizowali ataki terrorystyczne w 

miastach. Niechętnie zaakceptował fakt, że samorządność jest ostatecznie nieunikniona, w 1959 roku 

de Gaulle zaoferował pełną niepodległość pod koniec czterech lat. Plan oburzył Europejczyków w 

Algierii, prawicowców w kraju i elementy dowództwa armii. Ekstremiści zbuntowali się w Algierze w 

styczniu 1960 r., Ale pod panowaniem de Gaulle'a armia wycofała się i bunt upadł. W kwietniu 1961 r. 

Czterech niezadowolonych starszych oficerów pod wodzą generałów Maurice Challe (1905–1979) i 

Raoula Salana (1899–1984) podniosło poziom buntu. W najpoważniejszym wyzwaniu dla jego 

autorytetu podczas wojny algierskiej de Gaulle - jego postawa wojskowa przypomniana w mundurze z 

II wojny światowej, który nosił - wygłosił pełne pasji przemówienie do narodu 23 kwietnia, potępiając 

dokonujący się zamach stanu, w którym przekonał poborowych, aby odmówili poparcia ich 

zbuntowanym przywódcom. Salan ukrywał się, aby wyłonić się jako tytularny szef Organizacji Armée 

Secrète (Tajna Organizacja Armii, OAS), która przeprowadzała masowe ataki terrorystyczne w Algierii i 

Paryżu, w tym kilka prób zamachu na prezydenta. Ale wysiłki ekstremistów okazały się daremne, sukces 

de Gaulle'a w zapewnieniu lojalności większości, otwierając wystarczające dywizje w armii, aby 

powstrzymać wszelkie perspektywy, że Algieria pozostanie Francuzem. Urzędnicy rozpoczęli rozmowy 

z tymczasowym rządem Algierii, politycznym skrzydłem FLN, w Évian w maju 1961 r., Które 

doprowadziły do przyznania niepodległości na mocy porozumień podpisanych 18 marca 1962 r., Które 

91% francuskich wyborców zaakceptowało w kwietniu. Bunt, który zmienił się w grzęzawisko, 

kosztował Francuzów ponad 17 000 żołnierzy i 10 000 cywilów, a Algierczyków znacznie więcej - nowy 

rząd zażądał 1 miliona. Wśród tragicznych scen milion Europejczyków (pieds noirs) uciekło przez Morze 

Śródziemne do Francji, ich los częściowo złagodził ich pomyślna asymilacja w społeczeństwie 

metropolitalnym dzięki dobrze prosperującej gospodarce. Mając teraz bezpieczny status, de Gaulle 

jeszcze bardziej zaszczepił swoje piętno na polityce francuskiej. W referendum we wrześniu 1962 r. 

Wyborcy zaaprobowali wybór prezydenta w wyborach powszechnych, co miało na celu wzmocnienie 

legitymacji urzędnika. Każda opozycja parlamentarna została zdławiona, gdy wybory do Zgromadzenia 

Narodowego (18-25 listopada 1962 r.) Przyniosły rekordowy poziom poparcia dla gaullistów. Partie 

centrum - radykałowie, MRP - zostały zmiażdżone, podczas gdy lewicy zdołali sondować przyzwoite 

wyniki. Rozpoczęła się restrukturyzacja polityczna, prowadząca stopniowo do bardziej 

dwubiegunowego systemu, w którym partie miały tendencję do łączenia się w grupy gaullistów i 

opozycji. Proces ten był w dużej mierze wymuszony na politykach przez nowy system wyborczy, który 

wymagał sojuszy, aby odnieść sukces, oraz sondaże w okręgach jednomandatowych w dwóch turach, 

co zniechęciło do mnożenia się partii: tylko dwóch czołowych ocalałych stanęło naprzeciw siebie w 

drugiej turze. Podczas gdy gaullizm przejął władzę po prawej, po lewej stronie, komuniści zachowali 

swój rdzenny elektorat; ale trzymając się sztywnych, proradzieckich stanowisk, nie udało im się 

urosnąć, więc pozostali na marginesie politycznym, otwierając drogę do wysunięcia się socjalistów, 

choć powoli. Początkowo silnie kojarzona z upadkiem IV RP, umiarkowana lewica odbudowywała swoje 

fortuny w latach sześćdziesiątych XX wieku, sprzeciwiając się temu, co potępiała jako nadmierną 

osobistą władzę prezydenta i społeczną niesprawiedliwość reżimu. Pod kierownictwem François 

Mitterranda (1916–96) socjaliści głównego nurtu, radykałowie i różne odłamowe grupy utworzyły 

Fédération de la Gauche Democrate et Socialiste (Federacja Lewicy Demokratycznej i Socjalistycznej, 

FGDS). Mitterrand zaciągnął się do de Gaulle'a, zmuszając prezydenta do upokarzającej drugiej tury 

głosowania w wyborach prezydenckich w grudniu 1965 r., a w wyborach parlamentarnych w marcu 



1967 r. socjaliści poprawili swoje wyniki. Podczas kryzysu algierskiego de Gaulle zaapelował do 

Francuzów o wsparcie jego wysiłków na rzecz zakończenia konfliktu, po części dlatego, że wojna 

nadszarpnęła międzynarodowy prestiż Francji. Utrzymanie i umocnienie francuskiej świetności - tak jak 

to określił - stało się nadrzędnym celem francuskich spraw zagranicznych. Ten obszar polityki za czasów 

V Republiki wyłonił się - w oparciu o pionierskie wysiłki de Gaulle'a - jako obszar, który kształtowanie i 

kierowanie w dużej mierze powierzono prezydentowi. Na początku lat sześćdziesiątych integracja 

europejska stała się akceptowanym faktem, ale generał starał się ukształtować na swój własny obraz 

powstające instytucje na całym kontynencie. W maju 1962 r. zadeklarował swój sprzeciw wobec 

ściślejszych powiązań, opowiadając się za współpracą w ramach znacznie luźniejszej ponadnarodowej 

„Europy Narodów”, w której dominujące pozostanie państwo narodowe, a nie organy regionalne. W 

październiku 1963 roku zawetował kandydaturę Wielkiej Brytanii do EWG, argumentując, że przyjęcie 

Brytyjczyków, którzy byli tak blisko związani z Amerykanami, ułatwiłoby zwiększenie wpływów 

kulturalnych i gospodarczych Stanów Zjednoczonych w Europie kosztem Francji. Decyzja ta wynikała 

logicznie z głębokich podejrzeń prezydenta wobec „Anglosasów”. Opierając się częściowo na 

przekonaniu, że wielkość Francji zależy od przyjęcia możliwie niezależnej roli w sprawach światowych, 

a częściowo od nigdy nie zapomnianych lekceważeń przywódców alianckich podczas II wojny 

światowej, polityka de Gaulle'a coraz bardziej oddalała kraj od sojuszu zachodniego i, w szczególności 

polityka zagraniczna USA. Francja wycofała się ze struktury dowodzenia wojskowego NATO w marcu 

1966 roku, zmuszając organizację do przeniesienia swojej siedziby do Belgii. Aby dać narodowi większą 

swobodę manewru między rywalizującymi ze sobą blokami supermocarstw, które zdefiniowały 

powojenną zimną wojnę, zainwestowano znaczne środki w budowę niezależnego potencjału 

nuklearnego, który został uruchomiony, gdy Francja eksplodowała swoją pierwszą broń atomową w 

lutym 1960 r., A następnie pierwszy wodór. bomba w sierpniu 1968 r. Jej własna siła de frappe (siła 

uderzeniowa) zapewniłaby narodowi środki ochrony przed szantażem nuklearnym ze strony 

jakiegokolwiek państwa w przypadku, gdyby Stany Zjednoczone, które pozostały ostatecznym obrońcą 

broni jądrowej, nie byłyby skłonne ryzykować totalna wojna w obronie kraju. Chcąc skierować 

francuską politykę zagraniczną z Atlantyku na obszar kontynentu, de Gaulle dążył do pojednania ze 

starym wrogiem Francji, polityki odwzajemnionej przez kanclerza RFN Konrada Adenauera (1949–63). 

Silne powiązanie między dwoma największymi państwami kontynentalnej Europy Zachodniej mogłoby 

służyć jako przeciwwaga „Europy europejskiej” zarówno dla atlantyckich, jak i sowieckich mocarstw. 

Silne związanie Niemiec Zachodnich z ich europejskimi sąsiadami wzmocniłoby niemiecką demokrację, 

fundament, na którym mogłaby oprzeć się jej ekonomiczna i militarna potęga, co z kolei przyniosłoby 

korzyści całej Europie Zachodniej. Pieczęć została nałożona na pojednanie, a długa, gorzka historia 

francusko-niemieckiej wrogości została ostatecznie oficjalnie złożona wraz z podpisaniem przez dwóch 

przywódców Traktatu Elizejskiego 22 stycznia 1963 r., Który wprowadził mechanizmy konsultacji w 

kwestiach obrona i edukacja. De Gaulle lubił poruszać wody międzynarodowe, choćby tylko oratoryjne. 

Prezydent skrytykował wojnę Stanów Zjednoczonych w Wietnamie, a później prowadził rozmowy 

pokojowe, zgromił Izrael podczas wojny arabsko-izraelskiej w 1967 r., Aw tym samym roku wyraził 

poparcie dla wizyty w Quebecu w Kanadzie dla ruchu separatystycznego tej prowincji w uwadze Vive 

le Québec libre! że chociaż nigdy nie wyjaśnił swojego dokładnego znaczenia, wywołało oburzenie jego 

gospodarzy. Podjęto starania o zacieśnienie stosunków z blokiem komunistycznym. Administracja 

uznała Chińską Republikę Ludową w 1964 roku. Poszukiwano lepszych więzi ze Związkiem Radzieckim, 

de Gaulle snuł niejasne idee na temat Europy od Atlantyku po Ural, nawet gdy rzeczywistość aktualnych 

wydarzeń zmusiła kraj w obliczu potencjalne punkty zapalne, takie jak kubański kryzys rakietowy 

(październik 1962 r.) i inwazja Układu Warszawskiego pod dowództwem Sowietów na Czechosłowację 

(październik 1968 r.), aby zadeklarować swoją solidarność z sojuszem zachodni. Aktywna polityka 

zagraniczna była wspierana przez silniejsze wojsko, które z kolei było ściśle uzależnione od dobrze 

prosperującej, nowoczesnej gospodarki. Niewielki spadek wzrostu gospodarczego pod koniec lat 



pięćdziesiątych XX wieku doprowadził nowy rząd do zmniejszenia deficytu budżetowego poprzez 

zmniejszenie dotacji dla znacjonalizowanego przemysłu i rolnictwa. Podniesiono podatki pośrednie i 

wprowadzono nowy frank, aby zastąpić starego. Obniżono taryfy, a niektóre kontrole wymiany walut 

zakończyły się, aby rynek krajowy stał się bardziej dostępny dla biznesu międzynarodowego. Stabilność 

polityczna w latach sześćdziesiątych XX wieku oraz zdecydowana polityka antyinflacyjna rządu 

pomogły w utrzymaniu szybkiego wzrostu, przerwanego krótkim okresem wzrostu cen w 1963 r., Który 

trwał do połowy lat siedemdziesiątych. Otwarcie granic gospodarczych w ramach EWG zmusiło 

francuskie firmy do zwiększenia konkurencyjności, podczas gdy duże dotacje i zachęty podatkowe 

sprzyjały ekspansji biznesowej. Postępowała urbanizacja i industrializacja, a poziom życia stale 

wzrastał, a dochód na mieszkańca wzrastał średnio o 4,5 procent między 1959 a 1973. W latach 

powojennych Paryż odzyskał reputację światowej stolicy romansu, przepychu i haute couture. Jednak 

pośród tej pomyślnej sceny panowało powszechne niezadowolenie, po części z powodu utrzymujących 

się nierówności w dystrybucji bogactwa, co było tym bardziej jaskrawe w świetle rosnącego dobrobytu, 

a po części z powodu polityki rządu, która w celu ograniczenia inflacji ograniczyła wydatki na 

mieszkania, szkoły i szpitale oraz wprowadziły kontrolę płac. Ożywienie w powojennym budownictwie 

mieszkaniowym, mające na celu uzupełnienie niedoborów budowanych od okresu powojennego, 

przyniosło znaczący postęp. Ale większość z nich była słabo zbudowana, w ciągu jednego pokolenia 

zamieniając się w slumsy. Duże, wieżowce, budowane w miejscach podmiejskich bez przestrzeni 

socjalnych - kawiarnie były zabronione jako środek walki z alkoholizmem - które tak bardzo cechowały 

dzielnice miejskich klas robotniczych, rodziły izolację. Robotnicy pozostawali w tyle za klasami średnimi 

pod względem świadczeń socjalnych, takich jak płatne urlopy, a ich niezadowolenie wyrażało się w 

rosnącej sile socjalistów. Choć były one nieoczekiwane, masowe zamieszki w maju 1968 r. Ujawniły 

ukrytą niechęć do rządzących - nie tylko w polityce, ale także w społeczeństwie w ogóle - oraz wobec 

nierówności i niesprawiedliwości, które rzekomo rodziły się w ich polityce. Studenci wywołali niepokój, 

napędzany gniewem na elitarność systemu uniwersyteckiego zdominowanego przez ekskluzywne, 

wysoce selektywne uniwersytety (grandes écoles), przeludnione i słabo wyposażone obiekty 

dydaktyczne oraz międzynarodowy porządek kapitalistyczny, którego niemoralność, jak wierzyli, była 

wyraźnie widoczna w wojna wietnamska. Niepokoje rozpoczęły się w marcu na kampusie Nanterre na 

przedmieściach Paryża. Zaaranżowane przez małe, skrajne grupy anarchistów, na czele z Danielem 

Cohn-Benditem (1945-), studentem socjologii, synem niemieckich żydowskich uchodźców i - aby 

uniknąć francuskiego projektu ustawy - obywatelem RFN, działacze podziwiali rewolucjonistów takich 

jak Leon Trocki (1879-1940), Mao Zedong (1949-76) i Che Guevara (1928-67), a inspirację czerpali m.in. 

z doktryn sytuacjonistów, artystów i intelektualistów, rewolucja społeczna i wyzwolenie jednostki. 

Zamieszki rozprzestrzeniły się z powodu niekompetencji administratorów uczelni i brutalności policji. 

Kiedy Nanterre zostało zamknięte 2 maja, bojownicy przenieśli swój protest na Sorbonę, a 

demonstranci tłoczyli się przez Dzielnicę Łacińską. W nocy z 10 na 11 maja, w „noc barykad”, uczniowie 

naśladowali swoich rewolucyjnych przodków, wyrywając kostkę brukową, wyrywając drzewa i 

przewracając samochody w bitwach z policją, która odpowiadała pałkami, gazem łzawiącym i wężami 

wodnymi. Zamieszki rozprzestrzeniły się na prowincje. Szacuje się, że 10 milionów pracowników 

przyłączyło się do protestu, rozpoczynając strajki, okupując fabryki i zasadniczo zamykając gospodarkę. 

Podczas generalnego strajku robotniczego w Paryżu 13 maja, 800 000 maszerujących wzywających do 

odejścia de Gaulle'a. Protestujący dali wyraz utracie zaufania do instytucji uważanych za część 

nadmiernie scentralizowanego systemu politycznego kierowanego przez starzejącą się głowę państwa, 

niezdolną do dostosowania się do zmian. Francja wydawała się być u progu kolejnej rewolucji. 

Zaskoczony rząd wahał się. Premier Georges Pompidou (1911–74) poszedł na ustępstwa, umożliwiając 

ponowne otwarcie Sorbony, a jej dziedziniec i pobliski teatr Odéon szybko przekształciły się w 

nieprzerwaną naukę, podczas której uczniowie i nauczyciele debatowali nad teorią społeczną. Po 

wyjeździe z państwową wizytą do Rumunii 14 maja de Gaulle wrócił 19 maja. Zaproponował 



referendum w sprawie udziału pracowników w przemyśle, a Pompidou zaproponował podwyżki płac i 

obietnicę lepszych warunków, które zostały odrzucone. Lewicowi przywódcy Mendès-France i 

Mitterrand zaproponowali, że staną na czele rządu tymczasowego. Zachęcony przez wojsko de Gaulle 

odzyskał równowagę i zwrócił się do narodu, bez ogródek oświadczając, że Francja stoi przed dwoma 

wyborami: albo sobą, albo anarchią. Pomógł mu brak jedności wśród swoich wrogów, w szczególności 

związki zawodowe poszukujące ograniczonych podwyżek płac i poprawy warunków pracy oraz 

obawiające się, że nieporządek nie zajdzie zbyt daleko, a także brak jakichkolwiek przeciwników rządu, 

którzy chcieliby przejąć inicjatywę i próbować przejąć władzę. Rozradowani biegiem wydarzeń, których 

nie przewidział, komuniści niemniej jednak stanowczo szanowali granice prawa i porządku, 

odmawiając poparcia dla działań pozaprawnych. Nieważne, prezydent oskarżył komunistów o 

ukrywanie planów przejęcia władzy. De Gaulle 30 maja rozwiązał Zgromadzenie Narodowe i wezwał 

kraj do zebrania się na poparcie rządu. Prowadząc kampanię na rzecz prawa i porządku, gaulliści 

odnieśli zdecydowane zwycięstwo w wyborach 23 i 30 czerwca. Skrajna lewica została 

zmarginalizowana, a niepokoje ustąpiły. Ale wybory okazały się bardziej zwycięstwem systemu - 

wyborców jasno wyrażających swoją zdecydowaną decyzję o dokonaniu rewolucji społecznej - niż dla 

jej przywódcy. Autorytet de Gaulle'a został znacznie osłabiony, jego niezdecydowanie i pozorna 

obojętność na początku kryzysu kontrastowały z lepszymi umiejętnościami przywódczymi, jakie 

wykazał jego premier. Co więcej, nagła, nieoczekiwana dymisja prezydenta 10 lipca przez prezydenta 

Pompidou, który służył lojalnie jako premier w pięciu rządach, wydawała się bezlitosną, drobiazgową 

próbą wyeliminowania potencjalnego rywala. Nowy minister edukacji De Gaulle'a, Edgar Faure (1908–

1988), rozpoczął reformy mające na celu rozwiązanie niektórych z najgorszych problemów w szkołach, 

w tym przeludnienie. Oceniając ten moment za właściwy do wznowienia reform reżimu, prezydent 

przedstawił społeczeństwu szereg propozycji zdecentralizowania samorządu terytorialnego poprzez 

przekazanie pewnych ograniczonych uprawnień władzom regionalnym i ograniczenia władzy Senatu, 

który nazbyt często służył jako miejsce dla jego krytyków. Ale opinia publiczna sprzeciwiała się, 53 

procent wyborców odrzucało posunięcia w referendum 27 kwietnia 1969 r. Jego dawna żywotność 

wyraźnie nie była już widoczna w miesiącach po maju 1968 r., De Gaulle wydał zwięzłe oświadczenie, 

ogłaszając, że ustąpi przed południem. Następny dzień. Wrócił do życia prywatnego, pozostawiając 

naród z zastanowieniem: czy reżim przetrwa odejście swojego założyciela?  

Lewica i prawica rywalizują o władzę, 1969–2000 

Gaulliści oferowali skromny program i niewielką jedność poza lojalnością wobec swojego założyciela, 

ale partia pozostała u władzy dzięki determinacji następców generała do pełnego wykonywania 

uprawnień rządzących przekazanych przez system, który stworzył, i chęci wszystkich stron szanować 

konstytucję. Syn nauczyciela i bankiera, który służył w ruchu oporu, Pompidou był praktycznie nieznany 

opinii publicznej, kiedy de Gaulle mianował go premierem w kwietniu 1962 roku, ale jego status jako 

pozornego spadkobiercy był wystarczająco dobrze zasłużony, by z łatwością wygrać prezydencką 

kadencję. wybory w czerwcu 1969 r. Polityka stopniowo przekształciła się w bardziej „normalny” 

wzorzec w przeciwieństwie do jednoosobowego przywództwa de Gaulle'a. Pompidou oparł swoje 

poparcie na gaullistycznym UNR, który szybko dostosował się do systemu politycznego, stając się jedną 

z kilku partii umiarkowanej prawicy, w skład której wchodziły grupy nie-gaullistyczne, w szczególności 

Républicains-Indépendents (Niezależni Republikanie) kierowani przez Valéry'ego Giscarda d'Estainga. 

(1926–), urzędnik służby cywilnej, który dołączył do rządu Pompidou w 1969 r. jako minister finansów 

i gospodarki sprawy. Po raz pierwszy we współczesnej historii Francji powstała potężna federacja na 

prawicy. Przyznane za przywrócenie ładu społecznego w 1968 r. I prawie 30-letni okres wspaniałego 

dobrobytu (les trente glorieuses) charakteryzujący się niską inflacją, zrównoważonym budżetem i 

rosnącym poziomem życia, gaullistom, którzy w 1971 r. Stworzyli nowa partia - Union des Démocrates 

pour la République (Unia Demokratów na rzecz Republiki, UDR) - połączyła się z innymi 



konserwatystami w wygraniu wyborów parlamentarnych w 1973 roku. Pod rządami Pompidou 

pokazali, że potrafią rządzić pomimo braku osobistej charyzmy de Gaulle'a. Gospodarka brzęczała 

szybciej niż wszyscy sąsiedzi Francji, podczas gdy rząd starał się złagodzić napięcia poprzez rządowe 

wsparcie cenowe dla rolników i ograniczenia wzrostu supermarketów, które miały pomóc w 

zmartwieniu małych sklepikarzy, że konkurencja może doprowadzić ich do bankructwa. Duże kwoty 

przeznaczono na prestiżowe projekty, takie jak Concorde i europejskie samoloty Airbus. W Paryżu 

szeroko zakrojona renowacja miejska, w tym oczyszczanie slumsów, budowa większej liczby dróg 

ekspresowych, przeniesienie zabytkowego starego rynku centralnego (Les Halles) na przedmieścia i 

budowa kompleksów wieżowców (zwłaszcza La Défense), sprawiły, że stolica stała się bardziej 

nowoczesnym miastem. koszt większego zatłoczenia i miejscami utraty tradycyjnej atmosfery. Rząd 

kontynuował reformy oświatowe zapoczątkowane za rządów de Gaulle'a i osiągnął długoletni cel 

większej decentralizacji administracyjnej w reformie, która po raz pierwszy od ich utworzenia w latach 

90 XVIII wieku pozbawiła departamenty pewnych uprawnień, które zostały przekazane sejmikom 

regionalnym. .Duch współpracy w kierunku integracji europejskiej znalazł odzwierciedlenie w przyjęciu 

Wielkiej Brytanii, Danii i Irlandii do EWG w 1973 r. A potem w 1974 r. gospodarka zepsuła się z recesją 

wywołaną nagłym skokiem cen ropy wynikającym z nałożonych embarg. miejsce arabskich krajów-

dostawców podczas wojny arabsko-izraelskiej w 1973 roku. Wzrosła inflacja i bezrobocie, spadł wzrost, 

a saldo handlowe zanotowało ujemne wartości w związku z wyższymi kosztami importu ropy. Chory na 

białaczkę Pompidou nie zdołał wskazać mocnego kierunku potrzebne do przeciwdziałania ogólnemu 

złemu samopoczuciu. Gaulliści zrezygnowali ze stanowiska głowy państwa, gdy premier Pierre 

Messmer (1916–2007) odmówił kandydowania, a ich kandydat Jacques Chaban-Delmas (1915–2000) 

przegrał w pierwszej turze głosowania w wybory prezydenckie w maju 1974 roku. W drugiej turze 

zwyciężył prawicowy kolega Giscard d'Estaing. Odwrócenie się od poprzednio dominujących gaullistów 

w kierunku nie-gaullistycznych konserwatystów nastąpiło w tym samym czasie, gdy lewica pokazała 

rosnącą siłę, a socjalista Mitterrand zdobył prawie połowę oddanych głosów. Giscard dążył do 

przywrócenia zaufania biznesowego poprzez zmniejszenie wydatków rządowych i deficytu bilansu 

płatniczego oraz praktykowanie bardziej praktycznego podejścia, polegając na rynku, aby przywrócić 

globalną konkurencyjność kraju; wprowadzono jednak również reformy społeczne i środki pomocy 

społecznej. W 1974 r. Obniżono wiek wyrażania zgody i głosowania do 18 lat, a w 1975 r. 

zalegalizowano aborcję, uproszczono procedury rozwodowe i dopuszczono sprzedaż środków 

antykoncepcyjnych. Zwiększono wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i poprawiono dostęp 

do szkół średnich. Inflacja została ustabilizowana, ale za cenę wysokiego bezrobocia. Odchodzenie od 

tradycyjnej niechęci gaullistów do silniejszej europejskiej władzy, postrzeganym kosztem Francji, było 

kontynuowane z inicjatywy Francji i Niemiec, która doprowadziła do powszechnych wyborów do 

Parlamentu Europejskiego. Francja przystąpiła do europejskiego systemu walutowego w 1979 r., 

Ustanawiając écu - wspólną jednostkę walutową - jako podstawę unii walutowej. Konserwatyści 

posiadali większość ustawodawczą, ale podziały stawały się coraz bardziej widoczne. Gaulliści pod 

rządami Jacquesa Chiraca, ministra w rządzie Pompidou i premiera Giscarda, stali się niespokojni. 

Zrezygnował w sierpniu 1976 r. i zreorganizował swoją partię pod nowym tytułem, Rassemblement 

pour la République (Rajd Republiki, RPR), bardziej popularnym narzędziem politycznym. Chirac 

zwiększył presję na nie-gaullistów, opowiadając się za nowo utworzonym urzędem burmistrza Paryża 

w marcu 1977 r. I zdobywając je, pokonując własnego kandydata Giscarda. Prezydent zareagował w 

lutym 1978 r., organizując nie-gaullistycznych konserwatystów w Union pour la Démocratie Française 

(Unia na rzecz Demokracji Francuskiej, UDF), partii, która położyła większy nacisk na prawa jednostki i 

odpowiedzialność rządu za zapewnienie sprawiedliwości społecznej w przeciwieństwie do Gaulliści 

mają skłonność do silnych przywódców. Konserwatystom udało się zachować większość 

parlamentarną w wyborach w marcu 1978 r., Pomimo spadku popularności Giscarda spowodowanego 

programem oszczędności gospodarczych wprowadzonym przez premiera Raymonda Barre (1924–



2007), tylko dlatego, że interes własny nie chce przegrać. Władza zmotywowała ich do tego, by 

zjednoczyć się wystarczająco, aby wygrać, a ponieważ lewica, pomimo pewnych wysiłków na rzecz 

jedności, pozostawała podzielona. Od połowy lat sześćdziesiątych XX w. socjaliści i komuniści 

podejmowali próby zawarcia sojuszu, zwłaszcza w 1972 r., tworząc Union de la Gauche (Związek 

Lewicy) i Wspólny Program Rządu. Jednak determinacja obu stron, aby zachować zdolność do 

niezależnego działania, w połączeniu z ambicją przywódców którejkolwiek ze stron, by odgrywać 

główną rolę, utrudniała wysiłki na rzecz ustanowienia bliższych więzi. Komuniści trzymali się swojego 

radzieckiego modelu socjalizmu, recepty, która okazała się coraz mniej atrakcyjna w kraju bogatym w 

kapitalizmie. Ich udział w głosach spadł - z 28% w 1946 r. Do 20% w 1978 r. - i spadł do zaledwie 9,8% 

w 1986 r. Nadzorując niewielką pozostałość po imponującej niegdyś sile, sekretarz generalny partii od 

1972 r., Georges Marchais (1920-97), podał się do dymisji w styczniu 1994 r., W tym samym czasie, gdy 

partia porzuciła swoją doktrynerską ideologię, która okazała się nierealna po upadku komunizmu w 

Europie Wschodniej i upadku samego Związku Radzieckiego w 1991 r. Spadkowi komunistów 

towarzyszył odpowiedni wzrost popularności socjalistów. Parti Socialiste (Partia Socjalistyczna, PS) 

wyłoniła się w swojej nowoczesnej formie po rozpadzie SFIO w 1968 r., która stawała się coraz bardziej 

rozpadająca się i po katastrofalnej porażce lewicy w wyborach prezydenckich w 1969 r. Socjaliści 

czerpali coraz większą siłę zarówno ze zdolności swojego kierownictwa - głównie Mitterranda, 

wybranego pierwszego sekretarza w 1971 roku, który okazał się doskonałym organizatorem i 

niestrudzonym działaczem - jak i ze względu na swoje doktryny. Umiarkowane, pragmatyczne, 

lewicowe zasady partii bardziej przyciągały lewicowych zwolenników, niż ideologia komunistyczna, 

którzy, chcąc kontynuować programy pomocy społecznej, starali się to robić w demokratycznym 

państwie. Atrakcyjność takiego programu okazała się wystarczająco silna, aby umiarkowana lewica 

zwyciężyła w wyborach prezydenckich w 1981 r. Głosowanie komunistów upadło w pierwszym 

głosowaniu, a François Mitterrand poprowadził socjalistów do zwycięstwa poprzez starannie 

zaplanowaną kampanię, w której przedstawił się wyborców jako obrońców tradycyjnych wartości oraz, 

aby przeciwdziałać obawom przed radykalnym zwrotem w lewo, jako siłę uspokajającą (spokojną siłę), 

która opowiadała się za ograniczonymi reformami. Pomogło mu niezbyt entuzjastyczne poparcie dla 

Giscarda, który ucierpiał jako prezydent kraju, w którym inflacja wyniosła 14 proc., A bezrobocie 8 proc. 

Mitterrand natychmiast zrealizował obietnicę wyborczą, że w przypadku wyboru rozwiązałby 

Zgromadzenie Narodowe, aby szybko skorzystać ze zwycięstwa i zapewnić parlamentowi 

przychylnemu rządowi. Jego nadzieje spełniły się, gdy wybory parlamentarne w czerwcu 1981 r. 

Doprowadziły do poważnej zmiany władzy. Podzieleni i zniechęceni stratą prezydenta konserwatyści 

trzymali się z daleka od wyborów, podczas gdy komuniści stracili ponad połowę mandatów, dając 

socjalistom absolutną większość. Bez względu na uspokajające zapewnienie, jakie Mitterrand 

wygłaszał podczas kampanii, po raz pierwszy u władzy w V Republice, lewica została zachęcona do 

wprowadzenia nie bardziej ostrożnego programu obiecanego przez prezydenta elekta, ale raczej plany 

doktrynalne. Zachowując zaangażowanie swoich konserwatywnych poprzedników w modernizację 

gospodarczą i ściślejszą integrację europejską, rząd podniósł minimalną płacę i podwyższył zasiłki 

socjalne poprzez środki fiskalne, które obejmowały podatek majątkowy i reformę podatku od 

spadków. Podatek, chociaż nakładany tylko na osoby z najwyższego szczebla najbogatszych, wraz z 

retoryką atakującą bogatych, wzbudził wystarczające obawy, aby podważyć zaufanie przedsiębiorców 

i sprowokować ucieczkę kapitału. Aby poprawić jakość życia, tydzień pracy został skrócony do 39 

godzin, a piąty tydzień płatnych wakacji został dodany do świadczeń pracowniczych, wraz z 

uchwaleniem programów wcześniejszych emerytur i przekwalifikowania. Kara śmierci została 

zniesiona. Miano nadzieję, że poprzez zwiększenie wydatków publicznych i łatwiejszą dostępność 

kredytów uda się naprawić bezrobocie, co również wpłynęło na wzrost nacjonalizacji. Wierzono, że 

własność państwowa głównych firm stalowych, z których wszystkie są bliskie bankructwa, oraz firm 

produkcyjnych w takich dziedzinach, jak aeronautyka, chemia i technologie informacyjne, ułatwiłaby 



przyjęcie racjonalnego programu inwestycyjnego, który doprowadziłby do zwiększenia zatrudnienia. 

W praktyce program miał niewielki wpływ na obniżenie bezrobocia. Zamiast tego wzrósł import, spadł 

bilans płatniczy, a inflacja wzrosła. Po dwóch latach, gdy dowiedział się, że wzrost gospodarczy może 

powrócić tylko dzięki zachęcaniu do inicjatywy prywatnego biznesu, rząd zmienił taktykę, a premier 

Pierre Mauroy odrzucił w marcu 1983 r. swoje interwencjonistyczne formuły. Aby powstrzymać 

narastający dług publiczny, urzędnicy zamrozili płace. , ceny i wydatki socjalne oraz podniesione 

podatki. Zaufanie społeczne gwałtownie spadło. Chcąc przywrócić swój wizerunek, administracja 

starała się wspierać lokalną demokrację, wprowadzając znaczące odejście od wielowiekowej tradycji 

centralizacji rządów. Ustawa o decentralizacji z 1982 r. Doprowadziła do utworzenia zgromadzeń 

wyborczych wyposażonych w znaczne uprawnienia, zwłaszcza w zakresie planowania gospodarczego, 

w 22 regionach planowania, które zostały utworzone dziesięć lat wcześniej. Władza wykonawcza w 

departamentach została przekazana z prefekta na przewodniczącego wybieranej rady departamentu, 

a ten ostatni organ uzyskał niezależne uprawnienia w takich obszarach, jak usługi socjalne, zdrowie i 

infrastruktura transportowa. Słabe wyniki gospodarcze rządu, przejawiające się spadkiem popularności 

prezydenta i porażką lewicy w wyborach samorządowych w 1983 r. i wyborach do Parlamentu 

Europejskiego w 1984 r., Ożywiły partie prawicowe, choć utrzymujące się podziały osłabiły ich 

perspektywy. Podziały te poszerzyły się jeszcze bardziej na początku lat 80., kiedy obok UDF i RPR 

pojawiła się w mocy strona trzecia. Były Poujadist, Jean-Marie Le Pen założył Front Narodowy (Front 

Narodowy, FN) w 1972 r. Dziesięć lat później jego platforma była najbardziej nasycona brzydkim 

rasizmem, który wzywał do ograniczenia imigracji, zwłaszcza z północy. Afryka, którą obwiniała za 

wysoką przestępczość i bezrobocie, zaapelowała do skrajnej prawicy, w tym byłych wichyitów, 

monarchistów, antysemitów i katolickich fundamentalistów. Choć podzielona, perspektywy prawicy w 

wyborach parlamentarnych w marcu 1986 r. Uległy poprawie z powodu słabej już pozycji socjalistów. 

Premier Mauroy podał się do dymisji w 1984 r. I został zastąpiony przez Laurenta Fabiusa , a 

spowolnienie gospodarcze źle wpłynęło na ich szanse. Aby zminimalizować spodziewane pijaństwo 

wyborcze, Mitterrrand wdrożył kontrowersyjną propozycję zmiany systemu wyborczego poprzez 

zastąpienie jednomandatowych okręgów wyborczych formą reprezentacji proporcjonalnej na 

poziomie resortowym. W wyborach, choć socjaliści i ich sojusznicy pozostali największą pojedynczą 

grupą w parlamencie, nie udało im się zwyciężyć przy najmniejszym marginesie, gdyż UDR i RPR razem 

zdobyły absolutną większość parlamentarną zaledwie o dwa mandaty. Prezydent był konstytucyjnie 

zobowiązany do powołania Jacquesa Chiraca z RPR, jako lidera największej partii, do pełnienia funkcji 

premiera. Po raz pierwszy prezydent i premier z dwóch przeciwstawnych partii mieli służyć razem. 

Opracowując zasady określane jako „konkubinat”, wyłonił się niełatwy podział, w którym Mitterrand 

zarezerwował dla siebie główną rolę decydenta w sprawach zagranicznych i obronie, zgodnie z 

wyraźnym zamysłem konstytucji, podczas gdy Chirac przewodniczył sprawom wewnętrznym. 

Prezydent zaczął na nowo definiować swój wizerunek, przedstawiając siebie jako głowę państwa 

stojącego ponad polityką partyjną i przyjmując pozę wielkości, która w połączeniu z uwagą, jaką 

wzbudzał na arenie światowej, dawała mu możliwość nieustannego pozostawania publicznie. oko. 

Zdeterminowany, by zerwać z polityką socjalistyczną, Chirac przeprowadził szeroko zakrojoną 

deregulację i prywatyzację, chociaż nie dotyczyło to tradycyjnych udziałów sektora publicznego w gaz, 

elektryczność, telekomunikację czy lotnictwo. Mimo to gospodarka pozostawała w zastoju. W 

kampanii prezydenckiej od kwietnia do maja 1988 r. Nikt nie opowiadał się za ani nie bronił lewicowego 

programu. Do tego czasu Partia Socjalistyczna porzuciła wszystkie swoje marksistowskie odniesienia 

na rzecz przyjaznych dla biznesu recept. Mitterrand zapewnił 54 procent głosów, głównie 

bezrobotnym, robotnikom przemysłowym, pracownikom publicznym i młodym, przeciwko Chiracowi, 

który został zmuszony do obrony mieszanego rekordu i stanął przed ogromnym wyzwaniem w 

pierwszej turze głosowania ze strony Raymonda Barre'a UDR i Le Pen FN. Funkcję premiera objął 

socjalista Michel Rocard .Po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego w maju 1988 r. i późniejszych 



wyborach PS zdobyła wystarczającą liczbę mandatów, aby wykuć rządzącą koalicję z deputowanymi 

centrum. Mitterrand nadal dystansował się od codziennych działań rządu, pozostawiając sprawy 

wewnętrzne Rocardowi, który przewodniczył wznowieniu wzrostu gospodarczego tuż przed rezygnacją 

w maju 1991 r. Na jego następcę prezydent mianował Édith Cresson , która została pierwszą kobietą 

premier Francji. Okazała się otwartą, polaryzującą postacią, zmuszoną do radzenia sobie z kolejnymi 

strajkami w sektorze publicznym, które zaszkodziły wizerunkowi rządu jako przyjaciela zorganizowanej 

siły roboczej. Pamiętano dobrze niepowodzenia wczesnych lat osiemdziesiątych i niewielką ingerencję 

rządu w rynek, ale lewicowi bojownicy byli coraz bardziej zaniepokojeni tym, że nadając walce z inflacją 

najwyższy priorytet, administracja prowadzi politykę, która zdradza interwencjonistyczne tradycje 

socjalistów. , które w konsekwencji prowadziły do stagnacji wzrostu płac realnych i pogłębiania się 

przepaści między bogatymi a biednymi. Odkrycie korupcji rządu i nielegalnego finansowania 

politycznego doprowadziło do skandali, które zwiększyły niezadowolenie. Kraj stanął także w obliczu 

uciążliwej kampanii grup dążących do uzyskania niepodległości dla Korsyki. Sporadyczne 

bombardowania i sporadyczne zabójstwa, zwykle wymierzone w budynki i urzędników 

reprezentujących rząd, rozpoczęły się w latach siedemdziesiątych. W latach 90. XX wieku doszło do 

kilku zgonów podczas szczególnie brutalnej wojny między dwoma rywalizującymi ze sobą grupami. 

Niezadowolenie wciąż się gotuje, a od 2000 roku rządy obiecują zwiększenie autonomii, w tym 

zapewnienie większej ochrony rdzennemu językowi wyspy (Corsu). W 2008 roku Corsu i wszystkie 

języki regionalne zostały uznane za dziedzictwo Francji. Walcząc z publicznym wizerunkiem, który 

kojarzył jej się ze strajkami i wadliwymi rozwiązaniami gospodarczymi, lewica spotkała się z klęską 

wyborczą w wyborach parlamentarnych w marcu 1993 r., kiedy to konserwatyści razem z niezależnymi 

zajęli 83 proc. miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Kolejny okres wspólnego pożycia nastąpił z 

premierem bankierem Édouardem Balladurem ,który wkrótce stał się rywalem lidera RPR Chiraca. 

Mitterrand kontynuował jak poprzednio, starając się pozostać ponad walką w nadzorowaniu polityki 

zagranicznej i obronnej oraz poważnie chory na raka prostaty, który odebrał mu życie po opuszczeniu 

urzędu. Jego osobisty wizerunek zniekształcony objawieniami jego młodzieńczych prawicowych flirtów 

i przeszłości Vichy oraz jego politycznej spuścizny zniszczonej przez niejasne transakcje finansowe 

niektórych z jego świty, odejdzie w 1995 r. dziedzictwo, które obejmowało Pyramide du Louvre, Arche 

de la Défense, Opéra de la Bastille (Opera Bastille) i nowy Bibliothèque Nationale (Biblioteka 

Narodowa). Jacques Chirac od dawna dawał do zrozumienia swoją ambicję zdobycia prezydentury, cel, 

który osiągnął w maju 1995 r., Kiedy w pierwszym głosowaniu pokonał rywala Balladura, a w drugim 

Lionela Jospina (1937–), który służył jako członek Partii Socjalistycznej. pierwszy sekretarz i minister 

edukacji za Mitterranda. Unikając dostojnej pozy swojego poprzednika, Chirac praktykował bardziej 

otwarty, zrelaksowany styl. Prawica zakończyła XX wiek, kontrolując prezydencję, Zgromadzenie 

Narodowe i większość rad regionalnych i departamentów. Ale problemy poprzedniego rządu nękały 

również nowy. Popularność administracji wkrótce spadła, kiedy nie dotrzymał wszystkich obietnic 

wyborczych. Chirac zwolnił 13 ministrów w ciągu sześciu miesięcy od objęcia urzędu w celu znalezienia 

sposobu na dotrzymanie złamanych obietnic i po ujawnieniu marnych praktyk niektórych urzędników. 

Środki mające na celu zmniejszenie wydatków rządowych, ogłaszane dekretem, a nie przez parlament, 

wywołały okrzyki autokratycznego stylu rządzenia. Bezrobocie utrzymywało się na wysokim poziomie 

około 10 procent ludności czynnej zawodowo, podczas gdy rosnąca konkurencyjność międzynarodowa 

i innowacje technologiczne zachęcały do fuzji i redukcji w sektorze prywatnym i usługowym. Wydatki 

socjalne wymagały cięć, które wywołały niepokoje społeczne. Jednocześnie na przestrzeni 

dziesięcioleci, podczas gdy polityka rządu i gracze zmieniali się, Francja utrzymała dumny status 

jednego z najbardziej znanych i płodnych miejsc kulturalnych na świecie. 

Współczesna kultura i rozrywka 

Trendy literackie i intelektualne 



Dyslokacje II wojny światowej okazały się nie mniej wstrząsające niż te, które nastąpiły po I wojnie 

światowej. Najbardziej znaczącą siłą w myśli i literaturze, która wyłoniła się po traumie, był 

egzystencjalizm, którego wpływ okazał się najgłębszy od czasu surrealizmu. Urodził się pod koniec lat 

trzydziestych XX wieku, przywieziony do Francji z Niemiec przez młodego filozofa, nauczyciela i 

powieściopisarza Jean-Paula Sartre'a (1905–1980), który został jego głównym francuskim 

przedstawicielem. W swojej pierwszej powieści La nausée (Nausea, 1938) Sartre śledzi ścieżkę 

pozbawionego korzeni, wyalienowanego intelektualisty, który dryfuje bez celu w życiu, które nie ma 

ani sensu, ani powodu. W swoim głównym dziele filozoficznym L'être et le néant (Bycie i nicość, 1943) 

nakreśla swoje zasady. Pesymizm i rozpacz, tak łatwo widoczne w pismach Sartre'a, są równoważone 

przez jego wezwanie do aktywnego kształtowania swojego życia przez jednostki, które rezonowało z 

wymaganiami świata wymagającego odbudowy. Poza wysoce technicznymi podstawami filozoficznymi 

tej doktryny, egzystencjalizm można zrozumieć w jego twierdzeniu, że przeszłość i przyszłość ludzkości, 

a nawet samo jej istnienie, są w rzeczywistości niezrozumiałe. Istoty ludzkie mogą tylko wiedzieć, że 

naprawdę istnieją, a skoro tak, mają swobodę dokonywania wyborów i kształtowania swojego życia 

tak, jak chcą. Wszechświat może być irracjonalny, ale Sartre i jego uczniowie głosili potrzebę, aby 

jednostki nie uciekały ze świata; należy raczej prowadzić życie pełne zaangażowania w taki sposób, jaki 

uzna za stosowny. Życie i myśli Sartre'a były związane z życiem jego ukochanej Simone de Beauvoir 

(1908–1986). Jej egzystencjalna analiza miejsca i statusu kobiet we współczesnym społeczeństwie, Le 

deuxième sexe (Druga płeć, 1949), okazała się bardzo wpływowa w teorii feminizmu, która wyłoni się 

w nadchodzących dziesięcioleciach. Inny pisarz, Jean Genet (1910–86), czerpał z własnego życia 

uwięzionego homoseksualisty w powieściach i sztukach (Notre dame des fleurs [Matka Boża 

Kwiatowa], 1949), w których bohaterowie konfrontują się z kwestiami tożsamości i wyobcowania oraz 

których tradycyjne wartości są pogardzane jako absurdalne i obłudne. Urodzony w Algierii w skromnej 

rodzinie Albert Camus (1913–60) został paryskim dziennikarzem i przyłączył się do ruchu oporu 

podczas II wojny światowej. Jego powieść L'étranger (The Stranger, 1942) przyniosła mu 

natychmiastową sławę, ale to jego powojenna praca La peste (Dżuma, 1947) najlepiej wyraziła jego 

poszukiwanie zbiorowej moralności, za którą ludzkość mogłaby zmobilizować się w obliczu zła. 

Egzystencjalizm przestał istnieć jako siła innowacyjna w latach siedemdziesiątych XX wieku, ale nawet 

w szczytowym okresie pojawiły się głosy, które odrzucały jego przykazania. Marksiści trąbili o swoim 

naukowym materializmie, podczas gdy katolicy trzymali się tradycyjnych wartości swojej wiary. Inni 

czerpali inspirację z pewnego typu chrześcijańskiego egzystencjalizmu, za którym opowiadał się przed 

wojną Gabriel Marcel (1889–1973), który wiarę w boskość zastąpił ateizmem Sartre'a (Être et avoir 

[Być i mieć], 1935). Neopozytywizm polegał na wierze w naukę i technologię, podczas gdy stara 

tradycja oświecenia wciąż przyciągała niektórych. Strukturalizm pojawił się, by rzucić wyzwanie 

egzystencjalizmowi, potwierdzając, że leżące u jego podstaw struktury kształtują, ograniczają i 

wpływają na społeczeństwo, język i ludzki umysł, ewoluując do końca XX wieku w szkoły 

poststrukturalizmu. Pojawił się postmodernizm, zdefiniowany przez Jean-François Lyotarda (1924–98) 

jako niewiara we wszystkie ogólne teorie i wielkie plany. Jego twierdzenia powtórzył Michel Foucault 

(1926–84), który również ogłosił brak zaufania do absolutów i uniwersalnych ideologii, takich jak 

marksizm, które zachwycały tak wielu myślicieli z przeszłości. Jean Baudrillard (1929–2007) stwierdził, 

że w danej dziedzinie nie ma prawd, ale społeczeństwo za pomocą tego, co nazwał symulakrą, ukrywa 

ten fakt, co ostatecznie prowadzi do niemożności odróżnienia rzeczywistości od iluzji. Jacques Derrida 

(1930–2004) zapoczątkował dekonstrukcję, proces rygorystycznej analizy znaczenia tekstu, aby 

wykazać, że takie znaczenia są niestabilne, a zatem mogą być wysoce oryginalne w interpretacji. 

Komunizm stracił swój intelektualny urok jeszcze przed upadkiem Związku Radzieckiego w 1991 roku. 

Podejrzenie burżuazyjnego kapitalizmu pozostało, ale pisarze i myśliciele byli otwarci na nowe prądy 

w pacyfizmie i ekologizmie, a jednocześnie nadal podchodzili do starych problemów za pomocą zasad 

moralnych , stosując etyczne i humanitarne odpowiedzi na globalne problemy i konflikty. Teorie 



uniwersalne wycofały się w obliczu pragmatycznych rozwiązań poszczególnych problemów w miarę ich 

pojawiania się. Elita intelektualna Francji, zawsze silne i nigdy nie ignorowane źródło pomysłów i 

argumentów, obecnie oferuje mniej recept na problemy ogólne, a więcej na choroby indywidualne, 

społeczne i moralne. Żadna jasno określona szkoła literatury i sztuki nie wyłoniła się z rywalizacją z 

egzystencjalizmem. Powieściopisarze eksperymentalni z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 

pracowali raczej jako jednostki, a nie jako członkowie jakiejś konkretnej szkoły lub tendencji. Fikcja 

ewoluowała od koncentracji na ponurych czasach w latach trzydziestych XX wieku, przez nacisk na 

osobiste i grupowe zaangażowanie w latach czterdziestych, do powojennego nacisku na literaturę jako 

całkowicie niezobowiązującą do niczego poza swobodą pisania zgodnie z własną logiką. Ta nowa 

perspektywa rozwinęła się w Tel Quel, czasopiśmie, które kierowało prądami intelektualnymi w 

połowie wieku. Komiks prozatorski rozwinął się szczególnie w latach powojennych, zdominowanych 

przez Raymonda Queneau (1903–76) i Georgesa Perce (1936–82). Ukuty w 1957 roku przez poetę, 

powieściopisarza i krytyka literackiego Émile'a Henriota (1889–1961) termin nouveau roman (nowa 

powieść) określa teorię fikcji eksperymentalnej, która eliminuje tradycyjne elementy, takie jak 

sekwencje fabularne i analiza postaci, na rzecz nieinterpretacyjne, nieoceniające zapisywanie 

przedmiotów i wrażeń, chociaż krytycy określili ten termin bardziej jako slogan marketingowy niż 

oznaką dużej innowacji. Do pisarzy związanych z tym stylem należą przede wszystkim Alain Robbe-

Grillet (1922–2008) (La Jalousie [Zazdrość], 1957), którego zbiór esejów Pour un nouveau roman (For 

a New Novel, 1963) pomógł określić atrybuty nouveau roman, a także Nathalie Sarraute (1900–99) (Les 

fruits d'or [Złote owoce], 1963) i Michel Butor (1926–) (La modyfikacja [Second Thoughts], 1957). 

Łącząc w paradoksalnym połączeniu autobiografię i fikcję, tak zwana autofikcja polega na używaniu 

fikcji przez pisarza w poszukiwaniu indywidualnej tożsamości. Autobiograficzne szczegóły 

autobiograficzne autobiograficzne w fabularyzowanych relacjach i wykorzystanie postaci z trzeciej 

osoby. Termin pochodzi od Serge'a Doubrovsky'ego (1928–), który użył go do zdefiniowania swojej 

powieści Fils (Son, 1977). Autofikcja jest kojarzona z innymi współczesnymi autorami, takimi jak 

Guillaume Dustan (1965–2005) (Dans ma chambre [In My Room], 1996), Annie Ernaux (1940–) (La 

Place, 1994) i Catherine Millet (1948–), która wykorzystała te techniki do zbadania swoich doświadczeń 

seksualnych w La vie sexuelle de Catherine M (Życie seksualne Catherine M). 

Powieść jest dziś znacznie bardziej nieideologiczna, charakteryzująca się zarówno tradycyjnymi 

strukturalnymi, jak i nowatorskimi niestrukturalnymi narracjami. Pozostaje wszechstronnym rynkiem 

zbytu dla filozofów, krytyków społecznych i marginalizowanych społecznie, w tym rzeczników ubogich, 

imigrantów oraz społeczności gejów, lesbijek i transseksualistów. Laureat literackiej nagrody Nobla w 

2008 roku, powieściopisarz Jean-Marie Gustave Le Clézio (1940–), urodzony w Nicei i szeroko 

podróżujący, napisał ponad 40 książek  . Przełom nastąpił w 1980 roku wraz z publikacją Désert 

(Pustynia), zdobywcy Grand Prix Paula Moranda, powieści, która opowiadając o doświadczeniach 

młodego chłopca i dziewczynki z Maroka, raczy czytelnika wspaniałymi obrazami północnoafrykańskiej 

pustyni. Pisarki są obecnie w pełni reprezentatywne w świetle literackim. Marguerite Yourcenar (1903–

87), która pisała od lat dwudziestych XX wieku, zasłynęła z Les mémoires d'Hadrian (Wspomnienia 

Hadriana, 1951), wielowymiarowym przedstawieniu rzymskiego cesarza. W 1980 roku została pierwszą 

kobietą wybraną do Académie Française. Być może najbardziej oryginalna francuska pisarka późnego 

XX wieku, Marguerite Duras (1914–96), pisała powieści charakteryzujące się brak tradycyjnych struktur 

narracyjnych i wątków (Moderato Contabile, 1958). Pisarka i dramatopisarka Hélène Cixous (1937–) 

działa nie tylko jako zaangażowana feministka, ale także jako kobieta, która potwierdza, że każda istota 

ludzka wyraża zarówno kobiecość, jak i męskość (Le rire de la Méduse [The Laugh of the Medusa], 

1975). 

Cixous pisze dla Théâtre du Soleil, jednej z wielu grup teatralnych, które ożywiły francuski teatr po 

późnych latach sześćdziesiątych. Eugène Ionesco (1909–94) zainspirował powstanie ruchu Teatru 



Absurdu, pisząc swoją pierwszą sztukę La cantatrice chauve (1950), która dotyczy braku kierunku w 

życiu człowieka. Sztuki Jeana Anouilha (1910–1987) są ucieleśnieniem poszukiwań przez autora 

powodów, dla których idealizm tak często zawodzi w obliczu rzeczywistości, badania, które 

doprowadziło go do poszukiwania wyjaśnień ludzkich niepowodzeń w mitologii greckiej w trylogii 

słynnych dzieł (Medea, 1937; Eurydyka, 1942; Antygona, 1942). Teatralne eksperymenty cierpią w 

czasach, w których dramat musi konkurować z radiem, telewizją i filmem, i kiedy trzeba przyciągać 

uwagę masowej widowni. Jednak nowym dramaturgom udaje się łączyć elementy teatru popularnego 

z nowatorskimi scenariuszami i technikami scenicznymi. 

Film 

Wygnańcy ze świata filmowego powrócili po wojnie do kina francuskiego, które w latach czterdziestych 

i pięćdziesiątych pozostawało bardziej konwencjonalne niż eksperymentalne. Jedynie dokument 

przejawiał ducha przygody, twórcy filmu łącząc wrażliwość z autentycznością. Konkurencja z 

Hollywood była intensywna, aw telewizji pojawiło się nowe medium. Frekwencja na filmach zaczęła 

spadać pod koniec lat pięćdziesiątych. Widzowie mogli znaleźć klasyczne filmy grane w krajowej sieci 

klubów kinowych lub, w Paryżu, w Cinémathèque Française, gdzie reżyser Henri Langlois (1914–1977) 

zgromadził ogromną kolekcję filmów francuskich i zagranicznych. To tutaj François Truffaut (1932–84), 

Eric Rohmer (1920–2010), Alain Resnais, Jean-Luc Godard  i inni początkujący reżyserzy, producenci i 

operatorzy zdobyli szczegółową wiedzę na temat tworzenia filmów. . Opracowali nową koncepcję 

filmu, którą wypróbowali w reżyserii filmów dokumentalnych i krótkometrażowych narracji, 

wykorzystując lekkie kamery i szybszy film, co ułatwiło fotografowanie w plenerze. Sukces komercyjny 

i artystyczny osiągnęli, kiedy w pełni wykorzystali swoje talenty, tworząc Nową Falę, filmów 

fabularnych. Wpływowy na całym świecie, w latach 1958-1963 nakręcono około 100 filmów Nowej 

Fali, w tym znakomite produkcje, takie jak Truffauts Les quatre cent coups (The 400 Blows, 1959), 

Resnais's ILannte demitre d Marienbad (Last Year at Marienbad, 1961) i Bande a część (Band of 

Outsiders, 1964) i A bout de souffle (Breathless, 1960) autorstwa Godarda, przez wielu uważana za 

najbardziej wpływową i innowacyjną postać Nowej Fali. Odrzucili silną tradycję narracyjną klasycznego 

kina francuskiego na rzecz ciężkiej fikcyjnej symboliki, aby wygłaszać śmiałe, wysoce osobiste 

(auteuryzm) wypowiedzi, które były przeciwieństwem stylizowanych filmów, które zastąpiła Nowa 

Fala. Mimo niewielkich budżetów producenci osiągnęli taki sukces, że pojawiła się nowa galaktyka 

gwiazd filmowych, w tym Yves Montand (1921-91), Jeanne Moreau (1928-) JeanPaul Belmondo (1933-

), Alain Delon (1935-) i Catherine Deneuve (1943-). Scenarzysta, reżyser i producent Roger Vadim 

(1928-2000) w 1959 r. Stanął przed sądem w obronie swoich powiązań z Les liaisons, uznając go za 

zbrukanego francuskiej reputacji literackiej, ale jest najlepiej pamiętany z rozpoczęcia kariery Brigitte 

Bardot (1934-) , której pojawienie się w Et dieu crea la femme (I Bóg stworzył kobietę, 1956) uczyniło 

ją międzynarodowym symbolem seksu. W połowie lat sześćdziesiątych Nowa Fala stała się ortodoksją, 

a jej techniki stały się coraz bardziej rutynowe. Bardziej zaangażowane politycznie kino pojawiło się w 

następstwie wydarzeń z maja 1968 roku, ale uznani reżyserzy wkrótce wrócili do swoich zainteresowań 

tradycyjnymi tematami. Pornografia zalała rynek po złagodzeniu przepisów o cenzurze w 1974 roku, a 

jawne traktowanie tematów seksualnych przeniosło się do głównego nurtu filmów. Kłopoty finansowe 

spowodowały koprodukcje i udział firm telewizyjnych, podczas gdy innowacyjne działania nadal 

otrzymywały wsparcie z Centre National Cinématographique, ważnego źródła państwowych pieniędzy 

od lat czterdziestych XX wieku. Jakość zaczęła być na nowo definiowana w kategoriach komercyjnych 

w latach 80. XX wieku, kiedy zdecydowane kampanie marketingowe miały na celu przyciągnięcie 

widzów do filmów, które, ponieważ telewizja zmonopolizowała rynek produktów rodzinnych, 

zajmowała się przemocą i seksem oraz zawierała wysokobudżetowe produkcje. Filmy celebrują kulturę 

młodzieżową (Subway, 1985; reżyser Luc Besson [1959–]), a także przeszłość (Le retour de Martin 

Guerre [Powrót Martina Guerre], 1982; reżyser Daniel Vigne [1942–]). Nostalgia za przeszłością nadal 



była atrakcyjna w latach 90. (Indochiny [Indochiny], 1991; reżyser Régis Warnier), ale publiczność 

przyciągała także aktualne tematy. Powstanie społeczeństwa wielokulturowego i związane z nim 

problemy znajdują odzwierciedlenie w filmach takich jak Douce France (1996; reżyser Malik Chibane 

[1964–]) i La haine (Nienawiść, 1995; reżyser Matthieu Kassowitz [1967–]), które są przykładem nowy 

styl kinowy verité. Filmy kryminalne odeszły od wykrywania w kierunku badań psychologicznych, 

podczas gdy komedia oferowała zarówno popularną farsę, jak i czarną komedię z wysokim czołem. Na 

początku XXI wieku Francja pozostaje czołowym producentem filmowym w Europie i drugim co do 

wielkości eksporterem filmów na świecie po Stanach Zjednoczonych. Finansowanie ze strony państwa 

pozostaje kluczowe dla produkcji „wysokiej jakości” filmów, ponieważ firmy telewizyjne mogą 

dyktować, czego chcą, biorąc pod uwagę ich pozycję największego klienta w branży, który posiadają 

status, ponieważ 60 procent filmów wyświetlanych w telewizji jest prawnie wymaganych do produkcji 

europejskiej. . Publiczność jest nadal na wysokim poziomie, a lojalność tłumaczy się dumą zarówno z 

długiego doświadczenia Francji jako pioniera filmowego, jak i z jej tradycji kulturowych, przejawiającej 

się zwłaszcza w obronie francuskiego język przeciwko ingerencjom ze strony angielskiego. Ale 

widzowie też ciągnięci konsekwentnie do filmów hollywoodzkich. Dominacja Ameryki została dziś 

uznana, nawet jeśli niechętnie, a niektórzy aktorzy i reżyserzy opowiadają się za kinem, które ucieleśnia 

europejskie wartości, ale mówi po angielsku. Jednocześnie elektroniczna rewolucja gier wideo i DVD 

stawia współczesne przeszkody, które kiedyś stawia telewizja. Pomimo wyzwań nadal istnieje 

międzynarodowy rynek dla innowacyjnych, pięknie wykonanych francuskich filmów. Film nadal 

dostarcza rozrywki i służy zarówno do kształtowania postaw w kraju, jak i do przekazywania francuskiej 

kultury za granicą. 

Malarstwo i muzyka 

Paryż stracił swoje wybitne miejsce jako centrum świata sztuki, kiedy po drugiej wojnie światowej 

nowatorskich artystów można było znaleźć w wielu innych miejscach, ale malarze mieszkający w 

Paryżu ukształtowali bieg sztuki, a zwłaszcza Pablo Picasso, który pozostał aktywny i już znany na całym 

świecie artysta do lat 60. XX wieku oraz Georges Braque (1882–1963), którego kariera również trwała 

przez wiele lat. Oba style męskie, wyłaniające się z eksperymentów z malarskimi walorami kompozycji, 

koloru i formy, zmieniły kierunek malarstwa. W architekturze CharlesÉdouard Jeanneret, czyli Le 

Corbusier (1887–1965), był pionierem funkcjonalizmu w przełamywaniu historycznych form w celu 

konstruowania budynków wykonanych z nowoczesnych materiałów przeznaczonych do praktycznego 

użytku. W znacznym stopniu przyczynił się do powstania międzynarodowego stylu, którego nie 

zdobione, prosto uformowane nisko położone budynki są prezentowane w pałacu Ligi Narodów w 

Genewie w Szwajcarii (1927–28) oraz w siedzibie ONZ w Nowy Jork (1953). W muzyce popularnej 

chanson przeżywał złoty wiek w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych z szeregiem głównych gwiazd, 

w tym Édith Piaf (1915–63), Charles Trenet (1913–2001), Charles Aznavour (1924–) i urodzony w Belgii 

Jacques. Brel (1929–78). Popularne były formy międzynarodowe, zwłaszcza muzyka amerykańska i 

brytyjska, ale odmiany rodzime osiągnął równy, jeśli nie większy sukces. Amerykański rock and roll 

dokonał inwazji w latach pięćdziesiątych, ale żadna gwiazda nie zyskała większego uznania niż Johnny 

Hallyday (1943–), piosenkarz rock and rollowy, a także aktor, który osiągnął kultową pozycję w karierze 

trwającej pół wieku. Żona Hallydaya, Sylvie Vartan (1944–), najbardziej produktywna z popularnych 

dziewczyn yé-yé lat 60., jest aktywną artystką rock and rolla, jazzu i muzyki soul. Piosenkarz i autor 

tekstów Serge Gainsbourg (1928–91) rozpoczął swoją karierę jako muzyk jazzowy w latach 

pięćdziesiątych XX wieku i stał się płodnym wykonawcą wszystkiego, od rocka przez pop po disco. Nowi 

artyści odernizowali ten chanson w latach 70. i 80. XX wieku, a francuskie odmiany rocka i innych form 

muzycznych zrodziły niezliczone style w kolejnych dekadach, podobnie jak międzynarodowe trendy - 

punk rock, disco, heavy metal - znalazły słuchaczy. Muzyka ludowa cieszy się powodzeniem, nie 

bardziej niż muzyka Bretanii. Udokumentowana historia jego wyraźnie celtyckich dźwięków rozpoczęła 



się w 1839 roku wraz z publikacją zbioru pieśni ludowych, a gromadzenie materiału wraz z jego 

popularyzacją - Lorient jest gospodarzem dużego festiwalu - trwa. We wczesnych latach 70. bretoński 

muzyk Alan Stivell (1944–) zapoczątkował francuski folk rock, łącząc style bretońskie z progresywnymi 

dźwiękami rockowymi. Największym wkładem Francji w najnowsze muzyczne innowacje jest forma 

kompozycji wspomaganej komputerowo zwana „muzyką spektralną”, oparta na analizie widm 

dźwięku. Wśród praktykujących znaleźli się Gérard Grisey (1946–98) i Tristan Murail . 

Sporty 

Francja pomogła zapoczątkować świat współczesnego sportu w osobie pedagoga Pierre'a Frédy, 

barona de Coubertina (1863–1937), który w 1896 r. Założył Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który 

był sponsorem współczesnego odrodzenia starożytnych igrzysk. Coubertin był prezydentem do 1925 

roku. Krajowi sportowcy zdobyli wiele nagród, w tym najwięcej medali ze wszystkich uczestniczących 

krajów w 1900 meczach rozgrywanych w Paryżu. Francja była gospodarzem pierwszych zimowych 

igrzysk olimpijskich w Chamonix w 1924 roku. Wśród współczesnych francuskich olimpijczyków można 

wymienić trzykrotny zdobywca medalu w narciarstwie alpejskim Jean-Claude Killy (1943–) i biegacz 

torowy Marie-José Pérec (1968–). Piłka nożna (piłka nożna) pozostaje najpopularniejszym sportem, ale 

jest wielu praktykujących i widzów wszystkich głównych przedsięwzięć sportowych. Odrębna gra 

narodowa, bule, rozgrywa się metalowymi kulkami w parkach i na otwartych przestrzeniach w całym 

kraju. Pétanque, podobno wynaleziona w La Ciotat w 1907 roku, to odmiana uprawiana w południowej 

Francji. Rozpoczęty w Paryżu jako ogólnokrajowe zawody w 1891 roku, French Open lub Turniej 

Rolanda Garrosa - nazwany na cześć znanego francuskiego lotnika (1888–1918) zabitego podczas I 

wojny światowej - stał się jednym z najbardziej prestiżowych międzynarodowych wydarzeń w sporcie 

tenis ziemny. Tour de France stał się najważniejszym na świecie wydarzeniem w wyścigach 

rowerowych. Pokusa sportu przyciąga dziś miliony ludzi, odzwierciedlając społeczeństwo obdarzone 

dużą ilością wolnego czasu, jedną z miar różu, którym cieszyli się obywatele Francji pod koniec XX wieku 



FRANCJA XXI WIEKU: SIŁA PRESTIŻU 

Francja wkracza w XXI wiek w formie rządu, który od rewolucji 1789 r. wytrzymał próbę czasu dłużej 

niż jakikolwiek poprzedni rząd, z wyjątkiem III Republiki. Polityka jest uporządkowana, jej uczestnicy są 

w zgodzie z systemem. Kraj jest dziś nowoczesnym narodem z kapitalistycznym, rynkowym systemem 

gospodarczym, aczkolwiek z dużą obecnością publiczną, uczyniło to jednym z najbogatszych 

społeczeństw świata. Rolnictwo jest zmechanizowane, biznes usprawniony, a branże zaawansowanych 

technologii i usług są w pełni funkcjonalne. Rząd republikański jest teraz faktem, ale rządy, które 

przejdą do władzy, są nękane napięciami wynikającymi zarówno z warunków specyficznych dla tego 

kraju, jak i z problemów, z którymi borykają się ogólnie społeczeństwa zachodnie. Dobrobyt jest 

powszechny, ale bezrobocie utrzymuje się. System opieki społecznej jest hojny, ale zbyt drogi. Rolnicy 

domagają się ochrony swoich rynków, elity biznesowe - otwarte rynki. Rosnące wskaźniki 

przestępczości są obwiniane o imigrantów, którzy twierdzą, że wbudowany rasizm uniemożliwia im 

pełną asymilację w głównym nurcie społeczeństwa. Różnice kulturowe wywołują napięcie. Drogi do 

pracy, szkół i wpływów politycznych są zablokowane dla zbyt wielu. Zagrożenia potencjalnym 

terroryzmem, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, wymagają stałej czujności. Zjednoczona 

Europa kusi, a chwała suwerennej, w pełni niezależnej Francji jest ceniona w kraju o niezmiennie silnym 

poczuciu tożsamości narodowej. Stopień, w jakim rządy radzą sobie lub nie radzą sobie z tymi i innymi 

kwestiami, zadecyduje o przyszłym kursie narodu. Nieprzewidywalne zdarzenia i stres mogą wywołać 

wstrząsy, które mogą gruntownie przekształcić system. Przed nami wyzwania, ale Francja może 

spojrzeć wstecz na swoją przeszłość, na swoją długą historię - zapis obejmujący rewolucje, wojny, liczne 

zmiany reżimu oraz kryzysy gospodarcze i społeczne - jako źródło przewodnika, inspiracji, pouczania i 

ostrzegania. 

Czy Piąta Republika przetrwa? 

Mieszany system rządów prezydenckich i parlamentarnych V Republiki przyniósł znacznie stabilniejszy 

rząd niż jego poprzednicy w stylu gabinetu III i IV republiki i okazał się znacznie trwalszy niż ta druga. 

Przetrwał potężną osobowość swojego założyciela, generała de Gaulle'a i pozostał systemem 

rządzącym pod rządami socjalistów, z których wielu sprzeciwiało się jego stworzeniu. Obawy, że rząd 

prezydenta i premiera dwóch różnych partii nie mogą być podtrzymane, okazały się bezpodstawne. 

Najdłuższy jak dotąd okres takiego współżycia miał miejsce w kwietniu 1997 r., kiedy lewica, kierowana 

przez przywódcę Partii Socjalistycznej Lionela Jospina, zdobyła solidną większość w Zgromadzeniu 

Narodowym rząd prezydenta Chiraca został zniszczony przez masowe strajki, które praktycznie 

zamknęły kraj w listopadzie i grudniu 1995 r., wzywając do protestu przeciwko wolnorynkowym 

reformom, które ograniczyłyby wydatki socjalne. Okres wspólnych rządów skończył się po 

zdecydowanej porażce Chiraca nad Jospinem w wyborach prezydenckich w kwietniu i maju 2002 r., 

pierwszych, które odbyły się po zatwierdzeniu w referendum skracającym kadencję prezydenta z 

siedmiu do pięciu lat. Podzielona na trzy partie polityczne prawica postanowiła zjednoczyć się za 

Chirakiem w okresie poprzedzającym wybory, tworząc Union en Mouvement (Union on the Move). Po 

zwycięstwie Chiraca, przygotowania do podjęcia wspólnych wysiłków w celu wygrania nadchodzących 

wyborów parlamentarnych doprowadziły do powstania Unii pour un Mouvement Populaire (Unia na 

rzecz Ruchu Ludowego, UMP), która stała się stałą partią polityczną. Utworzony przez połączenie partii 

gaullistowskich (RPR), liberalnych (DL), chadeckich (UDF) i radykalnych, UMP uosabia połączenie 

czterech głównych, centroprawicowych francuskich tradycji politycznych w jeden pojazd. Nowa partia 

wygrała późniejsze wybory parlamentarne w czerwcu i utworzono rząd na czele z Jean-Pierre 

Raffarinem. Raffarin zrezygnował w maju 2005 r. Po przegranej przez francuskich wyborców 

referendum w sprawie traktatu ustanawiającego projekt konstytucji dla Europy, który poparł rząd. Na 

jego miejsce prezydent Chirac mianował premiera Dominique de Villepin, który był ministrem spraw 



zagranicznych Francji. Villepin szybko wzbudził gniew opinii publicznej, wprowadzając w 2006 r. Tak 

zwaną pierwszą umowę o pracę (CPE), serię poprawek, które stworzyłyby specjalną umowę o pracę 

umożliwiającą pracodawcom swobodne zatrudnianie i zwalnianie pracowników w wieku poniżej 26 lat. 

Propozycja, mająca na celu zmniejszenie wysokiego bezrobocia wśród młodzieży poprzez złagodzenie 

przepisów w miejscu pracy, wywołała burzę protestów, a przeciwnicy twierdzili, że niesprawiedliwie 

wyróżnia młodych ludzi zamiast zająć się ogólnym problemem bezrobocia i że jego przejście osłabi 

prawa pracowników. Program został wycofany. Villepin był uważany za kandydata do wyborów 

prezydenckich w 2007 roku, ale niepowodzenie CPE zniweczyło jego nadzieje. W pierwszej turze 

wyborów prezydenckich 22 kwietnia wzięło udział łącznie 12 kandydatów, z których żaden nie zdobył 

więcej niż 50 procent. W drugiej turze dwaj główni pretendenci - Nicolas Sarkozy (1955-) z UMP i 

Segolene Royal z Socjalistów - walczyli o najwyższą francuską nagrodę polityczną. Syn węgierskiego 

imigranta Sarkozy stał na czele UMP i był ministrem spraw wewnętrznych w rządach Raffarina i 

Villepinsa. Pierwsza kobieta, która została nominowana na prezydenta przez dużą partię, Royal 

piastowała urząd ministra rządu, członka Zgromadzenia Narodowego i przewodniczącej rady 

regionalnej Poitou-Charente. W porywającej, 10-dniowej kampanii, która zawierała cały dramat i 

wyrafinowanie rynkowe brania wyborczego w stylu amerykańskim, obaj kandydaci reprezentowali 

nową generację przywódców. Sarkozy obiecał rewitalizację kraju poprzez refonny modernizacyjne, 

niższe podatki i inicjatywy mające na celu uczynienie gospodarki bardziej konkurencyjną w skali 

globalnej. Royal zobowiązał się do zapewnienia ochrony cenionych praw pracowniczych i socjalnych 

oraz wprowadzenia powiewu zmiany, wstrząsając zdominowanym przez nikczemnie światem 

francuskiej polityki. Podczas kampanii socjaliści cierpieli z powodu błędów politycznych i 

wewnętrznych sporów partyjnych, a entuzjazm dla Royal, początkowo bardzo wysoki, zmniejszył się na 

tyle, by dać zwycięstwo Sarkozy'emu 5 i 6 maja 2007 r. procent głosów. Prawie rekordowe 84 procent 

z 44,5 milionów wyborców oddało głosowanie. W kolejnych wyborach parlamentarnych, które odbyły 

się 10 i 17 czerwca, prawica zachowała większość w Zgromadzeniu Narodowym, choć straciła około 40 

mandatów na rzecz socjalistów. Partie polityczne nadal się mnożą, a jednocześnie tendencja do fuzji 

na rzecz dwóch silnych partii - jednej centroprawicowej i centrolewicowej dobrze wróży przyszłej 

stabilności politycznej. Dwaj obecni główni kandydaci - UMP i Socjaliści - cieszą się znacznym 

poparciem wyborców, zdobywając odpowiednio 39,5% i 24,7% w wyborach parlamentarnych w 2007 

roku. Zwycięstwo Sarkozy'ego znalazło odzwierciedlenie w obawach wyborców o kondycję 

gospodarczą kraju. Zmiany technologiczne w postaci eksplozji technologii informacyjnej - komputery i 

telefony komórkowe są tutaj tak samo wszechobecne jak w innych miejscach na Zachodzie - oraz 

rozwój robotyki i biotechnologii doprowadziły do znacznego wzrostu produktywności, dochodu 

narodowego i bogactwa, ale nie udało się obniżyć wysokiego bezrobocia, które utrzymuje się, 

zwłaszcza wśród młodych, od ponad 30 lat - oscyluje wokół 10% od połowy lat 80. i rośnie z 7,4% w 

2008 r. do prawie 10% w 2009 r. („Bezrobocie we Francji ”2009) - lub zmniejszyć rosnącą przepaść 

między tymi, którzy posiadają umiejętności rynkowe potrzebne w nowej gospodarce, a tymi, którzy ich 

nie posiadają. Nierówny dostęp do możliwości kształcenia i zatrudnienia oraz dróg do tworzenia 

bogactwa i władzy politycznej niesie ze sobą potencjał konfliktów wewnętrznych. Jednocześnie 

wydatki rządu na zasiłki dla bezrobotnych i finansowanie państwa opiekuńczego charakteryzującego 

się wysokimi emeryturami i długimi wakacjami należą do najbardziej hojnych na świecie. Dali krajowi 

pierwszorzędny system zabezpieczenia społecznego. Światowa Organizacja Zdrowia uznała narodową 

opiekę zdrowotną za najlepszą na świecie w badaniu z 2000 r. („World Health” 2000). Ale korzyści mają 

swoją cenę. Wydatki powodują duże deficyty budżetowe i utrudniają francuską konkurencyjność 

międzynarodową, a bezrobocie zmniejsza dochody podatkowe. Wysokie wydatki są szczególnie 

kłopotliwe, biorąc pod uwagę powolny wzrost francuskiej gospodarki. Gospodarka rozwinęła się 

zaledwie o 0,03 procent w drugim kwartale 2009 roku i przewiduje się, że będzie powoli rosnąć do 

około 1 procent, co jest wartością niższą niż oczekiwana w Stanach Zjednoczonych i Azji („Premier 



Francji ostrzega przed utrzymującymi się ryzykiem ekonomicznym” 2009 ). Trwająca globalizacja wraz 

z przenoszeniem miejsc pracy do krajów o niskich kosztach w Azji i gdzie indziej narzuca niepokojące 

napięcia dla kraju o starzejącej się populacji, wysokich płacach i bogatych usługach socjalnych, który 

musi stawić czoła niedoborom dochodów. Rząd Sarkozy'ego stworzył fundusz inwestycyjny o wartości 

18 miliardów euro, który ma chronić francuskie firmy przed zagranicznymi przejęciami. Sarkozy 

zadeklarował, że Francja musi nie tylko obniżyć podatki - do prawie 50 procent PKB jednego z 

najwyższych w Europie - ale także zmienić swoją etykę pracy, aby tworzyć nowe miejsca pracy i 

konkurować w światowej gospodarce. Wysiłki administracji, aby przekonać część społeczeństwa do 

dłuższej pracy i zadowolenia się mniej korzystną hojnością publiczną, nie były łatwe. W 2007 r. W 

ramach programu zatytułowanego Révision générale des politiques publiques (General Revision of 

Public Policy, RGPP) rząd ogłosił plany obniżenia pensji i zatrudnienia oraz ograniczenia usług 

państwowych, co doprowadziło do powszechnego zakłócenia usług publicznych w listopadzie, kiedy to 

urzędnicy wyszli na ulice w proteście, do których dołączyli pracownicy branży transportowej i 

energetycznej. Światowy kryzys finansowy dotknął Francję w 2008 r., Zmuszając rząd do zastrzyku 10,5 

mld euro w celu zasilenia rezerw sześciu największych banków w kraju oraz do uruchomienia serii 

środków stymulacyjnych na łączną kwotę 25,5 mld euro w lutym 2009 r. Bardziej dynamiczne wydatki 

konsumenckie i rządowe a zmniejszona ekspozycja na spadkowy trend popytu wywołany kryzysem 

zmniejszyła wpływ w kraju. Co więcej, coraz bardziej zintegrowane gospodarki krajów członkowskich 

UE, z których wszystkie używają euro jako waluty, wymagają od krajów, których gospodarki są duże i 

stosunkowo zdrowsze, rozważenia możliwości wprowadzenia programów ratunkowych, aby uspokoić 

wahania rynków akcji i obligacji korporacyjnych, które obawiają się niewypłacalność przez mocno 

zadłużone kraje, scenariusz, przed którym Francja musi zmierzyć się z ogromnymi niedoborami 

budżetowymi w 2010 roku w Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Od 2008 roku deficyt własnego budżetu 

Francji gwałtownie wzrósł, osiągając w 2010 roku 8,2 procent PKB. Chcąc przeprowadzić reformy 

sektora publicznego, administracja Sarkozy'ego w lutym 2010 roku ujawniła plany cięcia wydatków 

publicznych. Biorąc pod uwagę konieczność oszczędzania pieniędzy i ponieważ deficyt zagraża 

rentowności systemu emerytalnego, który traci pieniądze, rząd w czerwcu podniósł wiek emerytalny z 

60 do 62 lat, ze skutkiem w 2018 r. Program stabilności ma na celu zmniejszenie deficytu do 3 procent 

- próg wyznaczony przez UE - do 2013 r. („Francuski rząd cytuje europejski kryzys zadłużenia”, 2010). 

Czy amerykański kapitalistyczny model mniejszego rządu i mniej regulowanego rynku prywatnego - 

elementy, które prezydent Sarkozy stara się przyjąć - może być zastosowany w kraju od dawna 

przyzwyczajonym do głównej roli państwa w uczestnictwie w gospodarce i regulacji oraz w ochronie 

socjalnej? Czy Francja powinna w ogóle chcieć iść w tym kierunku? Podczas gdy socjalistyczne zalecenia 

nacjonalizacji na dużą skalę i wydatków sektora publicznego, które okazały się katastrofalne w latach 

80., nie zostały poruszone, trwa ożywiona debata między tymi z prawej strony, którzy opowiadają się 

za większą swobodą rynkową, a tymi z lewicy, którzy są pragnąc zachować sieć bezpieczeństwa 

socjalnego i przyspieszyć redystrybucję bogactwa. Piąta Republika jak dotąd z powodzeniem 

dostosowała się do tych ekonomicznych napięć. System jest znacznie bardziej zagrożony niedawnymi 

napięciami wynikającymi z podziałów społecznych i etnicznych. 

Czy asymilacja imigrantów przyspieszy czy wycofa się? 

Dobrze prosperująca gospodarka po II wojnie światowej przyciągała coraz więcej imigrantów, którzy 

zaczęli przyjeżdżać z południowej Europy i Turcji pod koniec lat pięćdziesiątych oraz z byłych 

francuskich kolonii w Afryce Północnej i Zachodniej, począwszy od lat sześćdziesiątych, w celu podjęcia 

nisko płatnych miejsc pracy. Europejczycy repatriowani z Algierii i innych krajów byli łatwo 

asymilowani, ale inni, ci, którzy byli biedni i posiadali obcą religię i obyczaje, spotykali się z 

dyskryminacją, a z niektórych stron wręcz nienawiścią rasową. Francuzi szczycili się reputacją swojego 

narodu jako otwartego, tolerancyjnego społeczeństwa. Zachwalając swój status wiodącego 



europejskiego narodu imigracyjnego, wskazują na tradycję witania przybyszów w imię wolności, która 

pochodzi z rewolucji francuskiej. Tradycja ta nakazuje poszukiwanie zjednoczonego, jednorodnego 

obywatela jako ideału patriotycznego, w którym różnice etniczne, religijne i kulturowe są zanurzone 

na korzyść tych uniwersalnych atrybutów. Ostatnie lata przyniosły publiczne uznanie przypadków, w 

których ideał został naruszony. Prezydent Chirac w 1995 r., Biskupi rzymskokatoliccy w 1997 r. I Rada 

Stanu w 2009 r. Przeprosili za haniebne aktywne uczestnictwo narodu w deportacji Żydów pod rządami 

reżimu Vichy podczas II wojny światowej. Historycznie rzecz biorąc, Francuzi uważali nie rasę, ale raczej 

brak asymilacji kulturowej, przyjęcia francuskich norm społecznych i języka francuskiego za przeszkody 

w integracji narodowej. Pod warunkiem, że nowoprzybyli wyznali lojalność wobec narodu i uzyskali te 

cechy, imigranci i ich dzieci urodzone we Francji mogli z łatwością uzyskać obywatelstwo francuskie. 

Jednak niedawni przybysze z krajów islamskich dogłębnie przetestowali akceptowane postawy i 

praktyki. Przed 1970 rokiem niewiele przepisów utrudniało wjazd do kraju, ale recesja tamtej dekady 

zmusiła rząd do wprowadzenia moratorium na imigrację i zainicjowania polityki repatriacyjnej. Nie 

zakończyły się one pełnym sukcesem, a liczby nadal rosły. W latach 90. Francja gościła co najmniej 4 

miliony muzułmańskich imigrantów, co stanowiło największą społeczność muzułmańską w Europie 

Zachodniej. Wielu nowo przybyłych znalazło się w budynkach użyteczności publicznej budowanych od 

późnych lat sześćdziesiątych XX wieku jako zamienniki dla bidonville - dzielnic nędzy, które powstały w 

latach pięćdziesiątych na obrzeżach dużych miast, tak zwanych prowizorycznych szałasów z dachami z 

blachy falistej ( bidon) zbudowany przez imigrantów. Duże rodziny imigrantów, głównie muzułmańskie, 

mieszkają w tych obecnie starzejących się kompleksach o niskich czynszach (mieszkanie loyer modéré, 

HLM) na obszarach robotniczych na odległych przedmieściach. W tych wirtualnych gettach, w których 

bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych, jest zaskakująco wysokie, imigranci żyją oddzielnie, oddzieleni 

religią, zwyczajami i klasą od Francuzów, z których wielu się ich boi i unika, obwiniając ich o wysoką 

przestępczość i ubóstwo. Postawy antyimigranckie w dużej mierze wyjaśniają sukces Partii Frontu 

Narodowego Jeana-Marie Le Pena. Partia zdobyła kierownicze stanowiska na szczeblu lokalnym i 

regionalnym, a Le Pen wyłonił się jako jedyny pretendent Chiraca w drugiej turze prezydenckiej w 2002 

r., Co nawet jeśli było to możliwe tylko dzięki podziałom na lewicy, wywołało falę wstrząsów w całym 

kraju. Głównej drogi do asymilacji z głównym nurtem poszukuje się w świeckim systemie edukacji, ale 

imigranci nalegają, aby pozwolono zachować ślady kulturowe - po raz pierwszy ujawniono w 

październiku 1989 r., kiedy w miejscowej szkole w miasteczku Creil pojawiły się trzy nastoletnie 

dziewczęta ubrane w tradycyjną muzułmańską chustę na głowę i zostały odrzucone przez dyrektora - 

napotkało zaciekły opór, by być postrzeganymi jako celowe odrzucenie niesekciarskiego charakteru od 

dawna cenionego we francuskiej edukacji publicznej. Dyrektor oświadczył, że chusta jest symbolem 

religijnym i jako taka jest nieodpowiednia w szkole państwowej. W czerwcu 2009 roku rząd powołał 

komisję parlamentarną do zbadania noszenia burki (pełnej długości zasłony z siateczkową osłoną oczu) 

i nikabu (pełnej długości części ciała) przez muzułmańskie kobiety. „Mówię to uroczyście”, powiedział 

prezydent Sarkozy parlamentarzystom, „burka nie jest mile widziana we Francji”, nazywając ją 

„problemem wolności i godności kobiet” jako „symbol niewoli i poniżenia” („Burka nie jest mile 

widziana w Francja ”2009). Komisja ogłosiła w styczniu 2010 r., Że muzułmankom nie wolno zezwalać 

na noszenie burki w instytucjach publicznych, takich jak budynki rządowe, banki i szkoły, a także w 

środkach transportu publicznego. Wezwał do programów edukacyjnych mających na celu 

przeciwdziałanie fundamentalistycznemu nauczaniu islamu. Latem 2010 roku Zgromadzenie 

Narodowe debatowało nad nałożeniem grzywien na osoby, które dopuściły się naruszenia, czy 

zalecenia powinny zostać wprowadzone w życie. Jednocześnie wezwania do zmiany wskazań i postaw 

nabrały w ostatnich latach siły. W 2007 roku prezydent Sarkozy występował na platformie wyborczej, 

opowiadając się za modernizacją stuletniej zasady laicité, w której rząd uznawałby wkład instytucji 

religijnych we francuską kulturę, historię i społeczeństwo, otwierając publiczny dyskurs, aby umożliwić 

szersze uczestnictwo władz religijnych i rozszerzanie dotacji rządowych na grupy wyznaniowe. Ze 



swojej strony niedawni imigranci potwierdzają, że społeczeństwo francuskie od dawna stara się 

ukrywać lub odwracać wzrok od oznak i symptomów rasizmu i nienawiści do cudzoziemców. Pod 

koniec października 2005 r. Eksplodowały zamieszki, które wywołała śmierć dwóch muzułmańskich 

nastoletnich chłopców w Clichy-sous-Bois, biednym miasteczku na wschodnich przedmieściach Paryża. 

Demonstranci, wyrażając swoją wściekłość głównie poprzez spalanie samochodów i budynków 

publicznych, siali spustoszenie, które wkrótce ogarnęło biedne projekty mieszkaniowe w całej Francji. 

Co najmniej jedna osoba została zabita, a ponad 2900 zostało aresztowanych. Władze publiczne za 

ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Sarkozy'ego twierdziły, że prowokacje zostały celowo 

zainicjowane przez zorganizowane gangi i handlarzy narkotyków, podczas gdy uczestnicy zamieszek 

twierdzili, że brutalność policji i nękanie zmusiły ich do kontrataku. Rząd wprowadził stan wyjątkowy, 

który trwał do stycznia 2006 r., A zamieszki ustąpiły. Ale masowe niepokoje społeczne obnażyły 

napięcia społeczne i wywołały poważne pytania nie tylko o to, jak najlepiej złagodzić powszechne 

wśród imigrantów ubóstwo, ale także o rzeczywistość stojącą za francuskimi założeniami społecznymi 

i kulturowymi. Niektórzy, którzy zakładali, że ich kraj jest tolerancyjny i gościnny, zostali brutalnie 

odrzuceni, podczas gdy inni twierdzą, że nie należy rozszerzać tolerancji na przybyszów, którzy 

odmawiają przyjęcia w pełni krajowych zwyczajów i standardów. Pojawienie się radykalnego islamu i 

wybranej przez niektórych z jego zwolenników broni - aktów międzynarodowego terroryzmu tego typu 

i na skalę tak przerażającą uchwalonych 11 września 2001 r. W Stanach Zjednoczonych - wzbudziło 

niepokój i zaostrzyło postawy wśród tych, którzy boją się o bezpieczeństwo kraju, w którym żyją miliony 

muzułmanów. Zmniejszenie ubóstwa znacznie przyczyni się do integracji zubożałych imigrantów w 

społeczeństwie francuskim, ale atrybuty kulturowe wynikające z różnic religijnych i społecznych będą 

stanowić przeszkody do pokonania. Nastroje anty-cudzoziemców pozostają silne i nikt nie może być 

pewien, jak potoczą się wydarzenia. Francja podziela ten problem z większością swoich sąsiadów, co 

nie zmniejsza powagi sytuacji, ale może okazać się ważne dla jej złagodzenia. Relacje narodu z innymi 

krajami europejskimi to kolejny ważny współczesny problem. 

Czy więzi z Europą zacieśni się czy poluzują? 

Integracja europejska jest głównym celem Francji od wczesnych lat pięćdziesiątych, w tym samym 

czasie, gdy naród wypracował swoją indywidualną, suwerenną postawę, a Francuzi pielęgnowali żywy 

patriotyzm. Istotnie, pragnienie, aby na zawsze zaprzestać uciekania się do wojny, która tak brutalnie 

spustoszyła kontynent w XX wieku, zjednoczenie najpierw gospodarek, a później systemów 

społecznych, politycznych i bezpieczeństwa Europy, dało początek Europie. dążenie do współpracy 

kontynentalnej, której celem było zapewnienie wszystkim pokoju i dobrobytu. Podstawą postępu była 

ścisła współpraca francuska i niemiecka, ponieważ pojednanie między dwoma dawnymi wrogami było 

niezbędnym warunkiem wstępnym udanych wysiłków. Dziś ta podstawa pozostaje podstawą postępu, 

ponieważ obaj posiadają największe gospodarki kontynentalne Europy Zachodniej. Dwóch ojców 

założycieli Unii Europejskiej (UE), Jean Monnet i polityk MRP oraz dwukrotny premier (1947–48) Robert 

Schuman (1886–1963), byli na czele początkowych wysiłków na rzecz integracji regionalnej. W latach 

pięćdziesiątych XX wieku utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską Agencję Energii 

Atomowej oraz Europejską Wspólnotę Gospodarczą przy aktywnym udziale Francji, a kraj ten odegrał 

istotną rolę w późniejszej historii wspólnych wysiłków. Francja powitała nowe państwa członkowskie; 

zainicjował Jednolity akt europejski w 1986 r., który zapewnił swobodny przepływ osób, towarów i 

kapitału; negocjował traktat z Maastricht w 1992 r., który poszerzył ponadnarodowe uprawnienia w 

nowych ramach instytucjonalnych UE; i przyjął euro, które zastąpiło franka jako swoją walutę w 2002 

roku. Jednak przeciwprądy przeciwko silniejszym wspólnym wysiłkom w obronie własnych interesów 

we Francji nadal wywierają silny wpływ. Politycy obu skrajności politycznego spektrum, w tym Le Pen 

po prawej stronie i Jean-Pierre Chevènement , były minister obrony (1988–1991) i minister spraw 

wewnętrznych (1997–2000) po lewej stronie, opowiedział się za ponownym potwierdzeniem 



niezależnych prerogatyw francuskich. Generał de Gaulle próbował kształtować integrację na swój 

własny wizerunek jako Europy luźno powiązanych suwerennych państw, a dziś związek, który żarliwi 

integracjoniści przewidują jako Europę rządzoną przez potężną władzę centralną, której narody 

abdykowały znaczące potęgi, nie jest bynajmniej wizją. wspólne dla wszystkich. Znaczna część opinii 

publicznej sprzeciwia się oddaniu suwerenności ponadnarodowej władzy europejskiej. Uraza jest 

głęboko zakorzeniona w niewybieralnych biurokratach w siedzibie UE w Brukseli, którzy podejmują 

decyzje bez odpowiedzialności przed wyborcami i, jak twierdzą krytycy, bez wiedzy na temat lokalnych 

warunków i obaw. Tylko nieco ponad 51 procent wyborców zatwierdziło ratyfikację Traktatu z 

Maastricht w referendum we wrześniu 1992 roku. W 2005 roku referendum w sprawie traktatu 

ustanawiającego konstytucję dla Europy zostało odrzucone przez opinię publiczną z marginesem 55-

45 procent. W 2007 roku zrezygnowano z projektu konstytucyjnego, a zamiast tego zmieniono 

istniejące traktaty. Chociaż rządy zarówno lewicy, jak i prawicy opowiadają się za ściślejszą integracją 

od lat 70. XX wieku, nigdy nie wahały się, kiedy uznały to za konieczne, wtrącać się w zdecydowaną 

obronę tego, co uważają za francuskie interesy narodowe. Sprzeciw prezydenta Sarkozy'ego wobec 

przyjęcia Turcji, uważany za niewystarczająco gotową pod względem siły ekonomicznej i 

demokratycznej dojrzałości politycznej, świadczy o determinacji tego kraju w kształtowaniu przyszłej 

UE w sposób, który uważa za najlepszy interes Francji. Trwająca debata między tymi, którzy chcą 

zachować silną niezależność narodową, a tymi, którzy widzą przyszłość Francji we wzmocnionej Unii 

Europejskiej, jest wyraźnie widoczna w sferze obrony narodowej i bezpieczeństwa, kwestii szczególnie 

dumnych dla zwolenników francuskiej tożsamości. Francja, od dawna będąca większym graczem na 

arenie międzynarodowej, okazała niechęć UE do wyrażenia swojej opinii w tych sprawach, co utrudnia 

osiągnięcie wyznaczonego celu wspólnej polityki zagranicznej i obronnej UE. Podczas gdy szeroki 

konsensus przyjmuje, że przyszłość kraju leży w UE, toczy się debata na temat rodzajów i wielkości 

władzy - nad ogólnym przyszłym kierunkiem - instytucji kontynentalnych. Chociaż Francja zawsze 

będzie miała duży głos w określaniu polityki w zjednoczonej Europie, nieuchronnie będzie musiała 

oddać większy stopień suwerenności, jeśli integracja polityczna i militarna ma się pogłębić. 

Rzeczywistość również rządzi rozważaniem przyszłego statusu kraju w sprawach światowych. 

Czy Francja będzie miała centralne miejsce na przyszłej światowej scenie? 

Francja nie posiada już dyplomatycznej i militarnej potęgi, która uczyniła ją jednym z najbardziej 

aktywnych narodów świata na całym świecie przez większość swojej współczesnej historii. Jednak choć 

jego obecność zmalała, kraj pozostaje zaangażowanym uczestnikiem międzynarodowego teatru. 

Francja zajmowała stanowisko, a czasami odgrywała ważną rolę, we wszystkich głównych kwestiach, 

które kształtowały globalne sprawy od 1945 r. Naród, zagorzały sojusznik zachodniego sojuszu, 

przyłączył się do wszystkich organizacji, których celem była wczesna walka z zagrożeniem sowieckim. 

lata zimnej wojny. Wczesny, bliski sojusznik państwa Izrael, Francja, dołączył do tego kraju i Wielkiej 

Brytanii w 1956 r., By walczyć z Egiptem po tym, jak jej przywódca Gamal Abdel Nasser (1918–70) zajął 

Kanał Sueski. W połowie lat pięćdziesiątych Francja ściśle współpracowała z Izraelem we wspólnych 

wysiłkach na rzecz rozwoju zdolności nuklearnej obu krajów, podpisując tajne porozumienie w 1957 r., 

w którym Francuzi zgodzili się zbudować reaktor jądrowy dla Izraelczyków, a naukowcy i technicy z obu 

krajów współpracowali przy projektowaniu i testowaniu broni. Później Paryż przyjął bardziej wyważone 

podejście do toczącego się centralnego sporu na Bliskim Wschodzie, wzywając do ugody między 

Izraelem a jego palestyńskimi sąsiadami, uznającej prawa tych ostatnich do samostanowienia. Francja 

okazała szczególne zainteresowanie sprawami Libanu, kraju, w którym od dawna angażuje się jako 

obrońca ludności chrześcijańskiej w XIX wieku i gdzie w okresie międzywojennym rządziła na mocy 

mandatu Ligi Narodów. Żołnierze zostali wysłani jako część międzynarodowych sił pokojowych podczas 

przedłużającej się libańskiej wojny domowej (1975–90) w październiku 1983 r., Ale zostali szybko 

wycofani po tym, jak 58 żołnierzy zginęło w samobójczym zamachu bombowym na francuskie koszary. 



Francja zachowuje bliskie powiązania handlowe, kulturalne i wojskowe z większością swoich dawnych 

posiadłości kolonialnych w Afryce Środkowej i Zachodniej. Przez dziesięciolecia Francuzi rutynowo 

zwiększali pomoc wojskową i materialną. Frank CFA jest walutą 12 byłych afrykańskich kolonii 

rządzonych przez Francję. Szczyty francusko-afrykańskie odbywają się regularnie od 50 lat wśród 

szefów państw w ramach ciągłego dialogu. Rola narodu nie obyła się bez krytyki. Niektórzy potępiali 

pomoc udzieloną w celu zapewnienia korzystnych stosunków handlowych, które pomogły wesprzeć 

skorumpowanych, niewybieralnych przywódców. Ciągłe poparcie Francji dla byłego rządu Rwandy 

zdominowanego przez Hutu we wczesnych latach 90. po tym, jak pojawiły się dowody na to, że 

planowano wymazać mniejszość Tutsi w kraju, który został przeprowadzony w 1994 r., Pozostawiło 

czarny ślad w historii dyplomatycznej kraju. Kraj posiada trzy bazy wojskowe w Afryce - w Dżibuti, 

Czadzie i Senegalu - a także w Abu Zabi na Półwyspie Arabskim, które zostało otwarte w maju 2009 

roku. Siły francuskie są gotowe do interwencji w miejscach - przeprowadzono 46 operacji wojskowych. 

uruchomione w byłych francuskich koloniach w Afryce w latach 1960-2005 - chociaż od lat 80. XX wieku 

jawne środki wojskowe są coraz częściej zastępowane naciskiem na środki oparte na wzajemnej 

współpracy, a obrona praw człowieka przyjęła większą rolę polityczną. Wybrzeże Kości Słoniowej 

(Wybrzeże Kości Słoniowej) francuskie siły zbrojne walczyły z wojskami narodowymi po tym, jak 

oblężony rząd prezydenta Laurenta Gbagbo przypuścił nalot, w którym zginęło dziewięciu francuskich 

żołnierzy sił pokojowych w 2004 r. Pozostające w kraju wojska francuskie dążą do utrzymania pokoju 

w narodzie rozdartym przez rywalizujących pretendentów do władzy.  Często irytujące dla 

Waszyngtonu stanowisko Francji wynikało nie tyle z głęboko zakorzenionego antyamerykanizmu, ile z 

zobowiązania do utrzymania głosu kraju w wydarzeniach na świecie. Dołączył w pełni w wojnie w 

Zatoce Perskiej w 1991 r., By wyprzeć Irak z Kuwejtu, ale jego sprzeciw wobec inwazji Stanów 

Zjednoczonych na Irak w marcu 2003 r. Przyniósł mu pogardę ze strony administracji George'a W. 

Busha (1946–) i otwartą wrogość ze strony niektórych amerykańskich parlamentarzystów 

kongresowych. Niemniej jednak w tzw. Wojnie z terroryzmem naród w pełni współpracuje ze swoimi 

partnerami z NATO w dostarczaniu wojsk do Afganistanu do walki z tamtejszymi rebeliantami oraz w 

ścisłej współpracy z innymi zachodnimi agencjami bezpieczeństwa w wykrywaniu i przeciwdziałaniu 

międzynarodowemu terroryzmowi. Prezydent Sarkozy dążył do zacieśnienia stosunków ze Stanami 

Zjednoczonymi, co jest dowodem powrotu Francji do zintegrowanej struktury dowodzenia 

wojskowego NATO w 2008 roku. Dziedzictwo dawnej kolonialnej obecności Francji pozostaje w tym, 

co Francuzi nazywają „konfetti imperium” - rozproszone fragmenty terytorium obejmujące Polinezję 

Francuską, Nową Kaledonię oraz Wallis i Futuna na południowym Pacyfiku, wyspy Saint-Pierre i 

Miquelon u wybrzeży Nowej Fundlandii, Gujany Francuskiej w Ameryce Południowej oraz Martyniki, 

Gwadelupy, Saint-Martin i innych wysepek na Karaibach. Te pozostałości niegdyś rozległego imperium 

pozostają francuskie, częściowo oparte na wielowiekowych traktatach i tradycjach, a częściowo na 

życzeniach mieszkańców. Produkują towary, takie jak dorsz na północnym Atlantyku i rudy niklu na 

Pacyfiku. Wyspy w Polinezji służyły jako poligon doświadczalny dla francuskiej broni jądrowej. 

Detonacje wywołały gniew działaczy pokojowych i krajów sąsiednich (Nowa Zelandia), podczas gdy 

Gujana Francuska jest gospodarzem wyrzutni do eksploracji Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

W kilku z tych miejsc występują problemy. Pomimo ogromnych dotacji finansowanych przez 

francuskich podatników, zamieszki wybuchły na Gwadelupie i Martynice, gdzie wyspiarze walczą o 

większe korzyści, aby zrekompensować wyższe koszty życia na tych małych rynkach, które są silnie 

uzależnione od importu z dalekiej Francji. W późnych latach osiemdziesiątych Nowa Kaledonia 

wybuchła w otwartym powstaniu, zapoczątkowanym przez dążących do niepodległości. Niepokoje 

doprowadziły do przyznania większych władz lokalnych i obietnicy referendum w sprawie 

niepodległości jakiś czas po 2014 roku. Majotta sprawiała niekończące się kłopoty. Wyspa na Oceanie 

Indyjskim, która pozostała zależną od Francji po tym, jak reszta archipelagu Komorów głosowała za 



niepodległością w 1974 roku, jest nękana przez nielegalną imigrację z innych wysp. Niezależna Islamska 

Republika Komorów twierdzi, że Majotta jest częścią jej terytorium, roszczenie popierane przez ONZ. 

Obrona narodowa pozostaje ważną kwestią. Niezależne siły nuklearne narodu są powodem do dumy, 

mimo że problemy finansowe związane z ich utrzymaniem okazują się uciążliwe, co było żenująco 

oczywiste podczas wojny w Zatoce Perskiej, kiedy francuskie siły konwencjonalne cierpiały z powodu 

braku nowoczesnego sprzętu. Zakończenie zimnej wojny, choć nie usunęło zagrożenia nuklearnego, 

ułatwiło ruchy w kierunku stworzenia bardziej mobilnego, profesjonalnego wojska, czemu sprzyjało 

również stopniowe zniesienie poboru. Decyzja prezydenta Chiraca z 1995 r. O wznowieniu testów 

jądrowych w obliczu powszechnej międzynarodowej krytyki świadczy o nieustającej determinacji w 

zapewnianiu prymatu francuskich interesów narodowych. W dziedzinie kultury agencje publiczne i 

prywatne wytrwale promują francuskie produkty i produkcje, a także język francuski. Założony w 1883 

roku przez grupę wybitnych pisarzy i naukowców, w tym Julesa Verne'a i Louisa Pasteura, Alliance 

Française jest instytucją finansowaną ze środków prywatnych, chociaż otrzymuje również niewielką 

dotację rządową, która oferuje kursy języka francuskiego i wystawy kulturalne dla studentów 

zagranicznych w We Francji iw lokalizacjach w ponad 100 krajach. Rząd prowadzi około 150 francuskich 

instytutów kultury za granicą. Język jest źródłem szczególnej dumy. Po drugiej wojnie światowej 

podjęto wysiłki w celu zwalczania rosnącego używania języka angielskiego, którego stały wzrost był 

przez niektórych postrzegany jako atak na tożsamość samego narodu. Środki wprowadzone w celu 

powstrzymania przyjmowania angielskich słów, dla których nie ma francuskiego odpowiednika 

(franglais), obejmowały wsparcie finansowe dla francuskojęzycznego przemysłu dubbingowego i 

francuskich filmów, podczas gdy władze publiczne, takie jak Académie Française, pozostają czujne, 

zawsze gotowe do zaproponowania alternatyw dla angielskich zapożyczeń. Wysiłek pozostaje 

ogromny, biorąc pod uwagę stały import produktów amerykańskich i realia współczesnej 

telekomunikacji, w szczególności gwałtowny rozwój Internetu, w którym język angielski jest w 

przeważającej mierze używany. Zasoby gospodarcze i wojskowe Francji wskazują, że pozostanie ona 

mocarstwem średniej rangi; ale jeśli przeszłość jest jakąś wskazówką, kraj nie porzuci wkrótce 

determinacji, by zachować jakąś część swojej dawnej świetności. Historia - a nawet historia samej 

Francji - pokazuje, że inne narody mogą dorównać bogactwu gospodarczemu i potędze militarnej, a 

nawet je przewyższyć. W końcu wpływy Francji przetrwają dzięki prestiżowi zdobytemu dla niej dzięki 

wspaniałym osiągnięciom politycznym i kulturalnym. Prawa człowieka tak wymownie zapisane w 

Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, dążenie do wolności, które naznaczyło jego współczesną 

historię, kulturowy blask, widoczny w dziedzictwie architektonicznym, artystycznym, literackim i 

filozoficznym kraju, słynny reputacja zdobyta w dziedzinach od żywności po modę oraz w nauce i 

technologii, a także stały wkład kraju w ten rekord, ponieważ odegrał on tak znaczącą rolę w poprawie 

dobrobytu na świecie, zapewni Francji czołowe miejsce na arenie światowej . 


