Luiz XVI
Quando estudava no ginásio Conselheiro Crispiniano em Guarulhos li um livro
sobre Maria Antonieta escrito por Stefan Zweig. Achei o livro ótimo e vi que Luiz XVI
era um homem baixo, gordo, bonachão que não ligava para nada e só gostava de
consertar relógios. Vários filmes que assisti confirmaram o que tinha lido.
Aprendi em história sobre a independência dos Estados Unidos em sua luta
contra a Inglaterra onde deixaram de ser colônia em 4 de julho 1786.
Li vários livros sobre a revolução francesa, sempre tendo uma má idéia da figura
de Luiz XVI, até que li recentemente um livro escrito por Bernard Vincent e mudei
completamente de idéia sobre o mesmo.
O grande responsável pela independência americana que gastou uma fortuna
enterrando o seu pais, foi Luiz XVI.
Luiz XVI falava latim, inglês, italiano e alemão. Traduziu a História da
Inglaterra escrita por David Hume para o Francês, bem como o livro o “Declinio e
queda do império Romano” escrito por Edward Gibbon. Lia de 3 a 4 livros por semana.
Luiz XVI aboliu a escravidão, pois havia na época um milhão de servos na
França. Aboliu também a corvéia, que era um direito que tinha os antigos feudos de que
as pessoas trabalhassem de 2 dias a 3 dias por semana sem receber salário. Além disto,
Luiz XVI era maçon.
Luiz XV tinha perdido uma guerra com a Inglaterra que era a guerra dos 7 anos
e se vingou ajudando os Estados Unidos na sua independência declarando guerra a
Inglaterra. Queria atacar a Inglaterra com soldados que desembarcaria na Ilha, mas
nunca conseguiu.
Na guerra de independência dos Estados Unidos as tropas americanas
dispunham 8.800 soldados, enquanto que os Ingleses sob o comando do General
Cornwalllis tinha 9.000 soldados e os franceses tinham sob o comando do general
Lafayette e Rochambeau o total de 12.000 homens.
O interessante é que o tratado de paz entre os Estados Unidos e a Inglaterra foi
assinado na França em 3 de setembro de 1783 e um ano depois a Inglaterra vendia
muito mais aos Estados Unidos do que vendia no tempo de colônia, recuperando-se da
guerra rapidamente, enquanto que a França ficou com enorme dívida.
As idéias de libertade trazidas dos Estados Unidos contaminaram toda a Europa
e, portanto, a vitoria de Luiz XVI pode ser considerada uma vitoria de Pirro. isto é,
perdeu mais do que ganhou.
O restante é por demais conhecido, houve a revolução francesa em 1789 e o rei
Luiz XVI e sua esposa Maria Antonieta tiveram a cabeça decapitada.

