Králem již ve 4 letech. Vládla za něj
matka Anna a kardinál Mazarin. Vlády
se ujal po Mazarinově smrti ve 22
letech. Vládl velmi dlouho – 72 let.
Pocházel z bourbonské dynastie.

Zahraniční politika:
∗ Obavy ze sevření
habsburskými sousedy
(Španělsko, Holandsko)
∗ Stálá armáda, nákladné války

Král Slunce
Ludvík XIV.
Francie

Vnitřní politika:
∗ Neomezená moc – „Stát jsem já“
(absolutismus)
∗ Pronásledování hugenotů (fr.
kalvinisti)
∗ Merkantilismus (ministr financí
Colbert – snaha zvýšit prosperitu
země - „vývoz pouze hotových
výrobků, podpora domácí
výroby, budování cest, přístavů,
manufaktur“)

Nákladný provoz honosného sídla
ve Versailles
Šlechtu k sobě poutá složitými rituály
Napodobují ho ostatní evropští
panovníci

ABSOLUTISMUS

chaos a bída
30tileté války

touha po řádu a
silném vladaři

neomezená moc panovníka
absolutismus

5 pilířů
absolutismu

dvorní
rituály

byrokracie
(centralizovaný
úřednický aparát)

stálá armáda

církev
(jednotná státní
církev)

státní zásahy
do hospodářství
(merkantilismus)

Slovníček:
Absolutismus – neomezená moc panovníka, král vládne sám, bez parlamentu
Merkantilismus – hospodářská teorie podle Colberta, král potřebuje naplnit pokladnu, je nutné odvádět více daní, to je možné jen tehdy,
pokud prosperují poddaní – je nutné podpořit výrobu - nenechávat pole ladem, vývoz pouze hotových výrobků, podpora domácí výroby,
budování cest, přístavů, manufaktur
Manufaktura – „manu facere“ – lat. pracovat rukama – dílny založená na ruční práci, výroba je rozdělena na několik fází, každý vykonává jen
určitou práci – zrychlení výroby, snížení nákladů
Restaurace – znovuobnovení moci, znovunastolení dynastie (např. Bourbonů ve Francii po Velké fr. revoluci, Stuartovců v Anglii po smrti
Olivera Cromwella atd.)
Puritáni – angl. protestanti, odsuzovali okázalost katolické církve, proti přepychu a luxusu, chtěli anglikánskou církev očistit od zbytku
katolicismu, odvozeno od slova „čistý“
Heliocentrismus – Slunce je středem naší sluneční soustavy (Mikuláš Koperník - novověk), Ludvík XIV. se pod dojmem této tehdy nové teorie
připodobňoval ke Slunci, točil se kolem něj život celé Francie
Geocentrismus – Země je středem naší sluneční soustavy (Ptolemaios – starověk)
Hugenoti (čti igenoti) – francouzští stoupenci učení švýcarského reformátora Jan Kalvína, pronásledováni katolíky (vrcholem byla tzv.
„bartolomějská noc“ – velký masakr hugenotů)

