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SPRE O NOUĂ SOCIETATE
Napoleon I și răspândirea ideilor Revoluției Franceze în
Europa
- schiţa lecţiei - la data de 9 noiembrie 1799, în locul Directoratului este instaurată o nouă formă de
conducere numit Consulat;
- din acesta făceau parte trei persoane, unul dintre ei fiind Napoleon Bonaparte, care
avea funcția de prim-consul;
- Bonaparte avea puteri nelimitate, guvernul și celelalte instituții ale statului se aflau
în subordinea sa;
- Consulatul a fost una dintre cele mai prospere perioade din istoria Franței, Napoleon
Bonaparte a luat măsuri pentru modernizarea statului:
a) a fost eliminată corupția și nesiguranța cetățenilor;
a) s-au inițiat vaste lucrări publice;
b) s-au pus bazele învățământului modern;
c) religia și-a reintrat în drepturi, dar Biserica era subordonată statului
d) au fost scrise legi noi, moderne, cunoscute sub numele de Codul lui
Napoleon.
- pe plan extern, Franța învinge Austria în bătălia de la Marengo (1800), iar cu Anglia
este încheiat un tratat de pace (1802);
- în 1804, având puterea consolidată de realizările guvernării sale, Napoleon se
proclamă împărat, iar Franța devine imperiu;
- Napoleon a creat Marea Armată, cu ajutorul căreia a obținut importante victorii, în
urma cărora imperiul său s-a întins până spre estul Europei;
- Austria a fost învinsă în 1805, Prusia în 1806, iar cu Rusia a încheiat un acord prin
care Europa era împărțită între împăratul Franței și țarul Rusiei;
- cu toate acestea, flota franceză a fost înfrântă de cea engleză în 1805, iar pentru a
învinge Anglia, Napoleon a decretat blocada continentală, prin care interzicea țărilor
cucerite de Franța orice comerț cu insulele britanice;
- întrucât Rusia nu a respectat blocada, Napoleon a atacat-o, însă a suferit o mare
înfrângere (1812);
- urmează alte înfrângeri pentru Napoleon (Leipzig - 1813), iar în 1814 a fost obligat
să abdice;
- a revenit un an mai târziu, pentru 100 de zile, dar coaliția antifranceză l-a învins
decisiv la Waterloo;
* ideile revoluției franceze s-au răspândit în Europa, principalul efect fiind trezirea
națiunilor europene împotriva marilor imperii.

