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RAZMERE V FRANCIJI PRED NAPOLEONOM

• slabo gospodarstvo: zadolževanje, zaostalost v kmetijstvu, slabe letine,

draginja, lakote…..dobro razvita cehovska obrt, založništvo in manufakture

• družbena kriza: nesoglasja med stanovi, obdavčen le nižji stan, ugodnosti in

privilegiji 1. in 2. stanu

• politične razmere: slaba vladavina Ludvika XVI., razkošje na dvoru, draginja,

številne kraje, neuspešno varčevanje, bankrot

• sklic stanov 5. 5. 1789 

• zasedanje stanov: NARODNA SKUPŠČINA – zahteva po ustavi, napad na 

Bastiljo (17.7.1789) – začetek revolucije 

• geslo revolucije: SVOBODA, ENAKOST, BRATSTVO

Napad upornikov na zaporniško trdnjavo Bastiljo –

francoski državni praznik



•Narodna skupščina razglasi enakost pred zakonom, obdavčenje vseh stanov

in ukinitev fevdalnega sistema, odpravljeni privilegiji plemstva in duhovščine

• DEKLARACIJA O PRAVICAH ČLOVEKA IN DRŽAVLJANA 

• nestrinjanje 1. in 2. stanu: emigracije v tujino, delovanje proti revoluciji 

• ustanovitev NARODNE GARDE

• sprejeta ustava – ustavna monarhija (1789 – ’91), razlastitev cerkve,odprava

Plemiških nazivov, ukinitev samostanov

• drugi del revolucije: 1791 – 1793 – nemirno meščanstvo in spori 

• ŽIRONDISTI (bogati meščani) in  JAKOBINCI (revnejši meščani, ljudstvo)

• pobeg kralja (obglavitev)

• ustanovitev Konventa in uvedba REPUBLIKE (21.9.)

• tretji del revolucije: 1793 – ’94

• jakobinska diktatura (Maksimilian Robespierre): ukinitev ostankov fevdalizma

(kmet ne plačuje več odškodnine za zemljo), maksimiranje cen, zaplemba 

premoženja emigrantom, podjetja za vojaške potrebe, revolucionarna armada,

nova ustava (neuspeh), nov koledar, ukinitev/zaprtje cerkva, številne usmrtitve

• l. 1794 padec jakobincev in vlada žirondistov

• vladavina DIREKTORIJA 1795 – ’99: izvršno oblast ima sedaj direktorij in ne

sodišča

• zbliževanje z vojsko, splošno pomanjkanje, revščina, nezadovoljstvo, vojne

• DRŽAVNI UDAR Napoleona in konec revolucije l. 1799



Maksimilien Robespierre

Georges Danton

Ludvik XVI. 

Marija Antonietta



KOALICIJSKE VOJNE 

• 1. koalicijska vojna 1792 – 1797: Avstrija+Prusija+Nizozemska+Španija+

Anglija proti Franciji 

- ukinitev Beneške republike l. 1797 (Camp Formio)

- mir z Avstrijo

• 2. koalicijska vojna 1798 – 1802: vojna z Anglijo, pohod v Egipt

- vrnitev v Francijo

- okronanje za cesarja

•3. koalicijska vojna 1805: bitka pri Trafalgarju (poraz Anglije), bitka pri 

Austerlitzu (bitka treh cesarjev, zmaga Napoleona)

• 4. koalicijska vojna 1806 – 1808: razglasitev celinske zapore, konec RNC,

bitka pri Leipzigu (poraz Napoleona) l. 1813

• bitka pri Waterloo-ju l. 1815

Bitka pri Waterloo 
Bitka pri Trafalgarju 



OTROŠTVO MLADEGA DEČKA

• rojen 15. 8. 1769 v Ajaccio, Korzikarojen 15. 8. 1769 v Ajaccio, Korzikarojen 15. 8. 1769 v Ajaccio, Korzikarojen 15. 8. 1769 v Ajaccio, Korzika
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Pierre-Simon Laplace Carlo Bonaparte

Ecole Militaire v Parizu



• september 1785: vojaški poveljnik pehotnega regimenta

• odhod na Korziko

• podpre jakobince

• poveljnik prostovoljne vojske – boj proti francoski vojski na Korziki

• l. 1792 postane kapitan 

• spor z Paolijem (vrnitev na Korziko) – napad na otok sv. Helene

• obleganje Touluna l. 1793 (ranjen)

• bitka 13 Vandemiaire l. 1795 (revolucionarji in rojalistična vojska)

13 Vandemiaire



• bitka pri Lodiju (1797)v Italiji – zmaga nad Avstrijci

• poraz Napoleona pri Caldieru

• pohod na Beneško republiko l. 1797 – zmaga francoske vojske 

Bitka pri Arcoli, 1796

• želja: premagati Veliko Britanijo 

• ekspedicija v Egipt leta 1798

• bitka pri piramidah prosti Mamalukom



• bitka pri Nilu

• pohod na Bližnji vzhod: Jaffa, Gaza, Haifa (trdnjava Acre – neuspeh)

• kuga med vojaki v francoski vojski – umik v Egipt

• francoski poraz pri Abukiru (turška vojska)

Bitka pri piramidah

Murad – vodja Mamalukov



Bitka na Nilu med fransko in britansko vojsko

Nelson – poveljnik angleške vojske 



Napoleon pri sfingi



• bitka pri Marengu l. 1800

(Avstrija) 



NAPOLEON – VLADAR FRANCOZOV

• leta 1799 postane prvi konzul Francije 

• leta 1804 postane cesar Francije 

• centralizacija celotne državne uprave 

• sklepanje političnih zvez in osvajanja: zmaga nad Italijo in Avstrijo, razpustil

Sveto rimsko cesarstvo, ustanovil Rensko zvezo, zmaga pri Austerlitzu l. 1805,

ustanovitev Ilirskih provinc l. 1809, nasprotnica ostaja Velika Britanija

• celinska zapora Veliki Britaniji

• napad na Rusijo l. 1812

• izpraznjena Moskva – vrnitev v Francijo

• bitka pri Leipzigu l. 1813 – bitka narodov

• poslan na Elbo

• bitka pri Waterloo

• poslan na otok sv. Helene (smrt)



Dokumetn o ukinitvi RNC 

Napoleon, leta 1805 



NAPOLEONOV ZAKONIK

• enakopravnost, svoboda, verska strpnost, zaščita privatne lastnine, 

odprava fevdalnih pravic,…

• 2251 členov 

• ločitev gospodarskega in civilnega prava

• velik pomen človekovih pravic in svoboščin 

Pečat 



ILIRSKE PROVINCE

• ustanovitev l. 1809 

• gospodarski in politični vzroki: povezanost z Osmanskim imperijem 

• neodvisne province, pod Francijo

• guverner Marmont

• Ljubljana

• Koroška, Istra, Kranjska, Hrvaška, vojna Hrvaška, Dalmacija, Dubrovnik

• ‘’cerkvena reforma’’: nadškofiji v Ljubljani in Zadru, pomožne škofije

• francoske šole, gimnazije

• reforme: distrikti in okrožja, odpravljeni privilegiji plemstva, enakost pred

zakonom, odpravljeni cehi in avstrijska uprava, 4razredne OŠ in gimnazije,

začasna fakulteta, prepoved procesij in bratovščin, sodišča za civilno in 

kazensko pravo, uvedba civilne poroke

• Dunajski kongres l. 1815 – začrtati nove meje 

Maršal Marmont

Dunajski kongres



Grob Napoleona v Parizu

Prenos posmrtnih ostankov Napoleona v Francijo 


