
NAPOLEON 
BONAPARTE

Mali veliki mož, Zadnji med 
velikimi osvajalci, Veliki 
Korzičan



Napoleon je imel na pohodu
v Italijo za pomočnika
generala Augereauja, ki je
menil, da mu ni treba
poslušati povelj mladega
poveljnika. Napoleon je
nekaj časa prenašal
generalovo nedisciplino, ko
pa mu je bilo dovolj, je
generalu zagrozil: „Gospod!
Vi ste za glavo višji od
mene. Če ne boste
izpolnjevali mojih povelj, bo
ta razlika kmalu izginila."



- rojen 1769 na Korziki v obubožani
plemiški družini (njegov oče je 
izgubil premoženje zaradi
sodelovanja z uporniki proti državni
oblasti)
- starši so ga kljub revščini vpisali v 
vojaške šole v Franciji
- s pridnostjo in bistrostjo je šole 
uspešno zaključil in uspel v vojski



Po neuspehu v Egiptu (Britanci so ga
premagali v pomorski bitki pri Abukirju in 
mu preprečili zasedbo Egipta) se je 
Napoleon 1799 vrnil v Francijo in  izvedel
državni udar.



• uveljavil se je z velikimi vojaškimi uspehi
(npr. proti Avstriji, v času francoske 
revolucije)

• 1799 izvede državni udar (na silo 
prevzame oblast) in prevzame oblast –
po zgledu rimskih cesarjev se imenuje 
za 1. KONZULA (Napoleon je želel 
obnoviti Rimsko cesarstvo)

• 1804 se sam okrona za cesarja 
Francozov – Francija postane 
CESARTVO!!

• nadzoruje večino 

Evrope (odpravi

papeško državo in

Beneško republiko)



Napoleon se je leta 1804 okronal za cesarja. Posebnost kronanja je bila v tem, da se je okronal kar sam. 
Ostale cesarje je moral okronati papež. 

Okronal je tudi svojo ženo Jožefino. 



• v Franciji je uvedel načela  
francoske revolucije: Svoboda, 
enakost, bratstvo! (ni več delitve 
na stanove)

• Zagovarjal je načela 
razsvetljenstva: enakost pred 
zakonom, odpravo fevdalizma, 
ločitev cerkve od države, obvezno 
šolstvo

• prebivalstvo cesarstvo podpira

• Njegova oblika vladanja se 
imenuje bonapartizem

• Kljub želji po svobodi, pa se je tudi 
Napoleon kmalu zbal za oblast. 
Začel je zapirati svoje politične 
nasprotnike ter nadzirati 
prebivalstvo s policijo ter strogo 
cenzuro.



NAPOLEONOVI SOVRAŽNIKI

- KOALICIJA: zveza štirih držav, ki je želela uničiti Napoleona –
AVSTRIJA, PRUSIJA, RUSIJA, VELIKA BRITANIJA

- Napoleon se je vedno udeleževal vojnih spopadov, tudi kot 
general, v prvi bojni vrsti. To je bilo za tiste čase precej nenavadno.

- V treh vojnah proti koaliciji je bila Francija uspešna, Napoleon je 
zavladal polovici Evrope



Napoleonova Francija je modro pobarvana.



• Najhujši Napoleonov sovražnik je Velika Britanija, katere vojaška in 
gospodarska moč je vse močnejša. 

• Napoleon doživi leta 1805 proti Angležem hud poraz v bitki pri Trafalgarju. 

• Ker je Napoleon VB ne more premagati z vojsko, se odloči, da jo bo 
premagal gospodarsko. Leta 1806 uvede CELINSKO ZAPORO – prepove 
evropskim državam, da bi trgovale z VB. Ta se znajde in namesto z Evropo 
začne trgovati z Ameriko.



Napoleonov 
konec

POHOD V RUSIJO 1812 – začetek konca

Rusijo je želel kaznovati, ker ni upoštevala 
celinske zapore proti  Angliji. Presenetila ga je 
huda ruska zima in Rusi s taktiko požgane zemlje-
požigali so vasi, mesta, da se Napoleonovi vojaki 
niso imeli kam več zateči po hrano ali prenočišče. 
Več kot polovico francoskih vojakov je umrlo 
zaradi lakote in mraza. 



Leto kasneje (1813) je sledil še en 
velik poraz Napoleona v BITKA 
NARODOV PRI LEIPZIGU. Koalicija, 
ki se ji je priključila še Švedska, mu 
je zadala hud poraz. Napoleon je 
bil izgnan na italijanski otok Elba. 



Leta 1815 pobegne z Elbe 
nazaj v Francijo in vlada
100 dni.

Večina Francozov 
Napoleona sprejme z 
dobrodošlico. 



BITKA PRI WATERLOOJU v Belgiji 1815 – Napoleonova zadnja 
bitka: Koalicija ga spet premaga in dokončno je  izgnan na otok 
Sv. Helena v Tihem oceanu. Angleži so ga tokrat zaprli na otok, 
daleč proč od kopnega, da ne bi spet pobegnil. Tu je leta 1821 
umrl, najverjetneje zaradi zastrupitve. 





ILIRSKE PROVINCE
- posebna upravna enota Francoskega cesarstva

- Napoleon jo je oblikoval leta 1809

- zajemale so območje Koroške, Kranjske, Goriške ter severne 
Hrvaške in Dalmacije

- Štajerske ni obsegala, zato je ta zaostajala v razvoju

- Glavno mesto je bila Ljubljana

- slovenski izobraženci, npr. Valentin Vodnik, so bili nad Napoleonom 
navdušeni, saj je širil ideje razsvetljenstva

- položaj slovenščine se je pod Francozi izboljšal (postane učni jezik, 
učbeniki v slovenščini, odredbe, zakoni) – krepiti se je začela 
slovenska narodna zavest

- Po Napoleonovem izgonu na Elbo 1813 so Province razpadle, 
ozemlje je spet prišlo pod Avstrijsko cesarstvo


