
Epoka Napoleona Bonapartego 

 



Czas trwania epoki 

Mianem epoki napoleońskim określa się w historii okres rządów we Francji Napoleona Bonapartego, 

czyli lata 1799-1815 

 

Napoleon Bonaparte 

 

 



 

 

Napoleon Bonaparte  urodził się na Korsyce w roku 1769. Dzięki 

zaangażowaniu i wczesnym  zwycięstwom Dyrektoriatu został I 

Konsulem Republiki Francuskiej. Już  jako cesarz Francuzów, został 



również królem Włoch. Napoleon Bonaparte był wybitnym przywódcą, 

bowiem doceniali go nawet jego zapiekli wrogowie. 

Droga Napoleona do władzy  

Podczas rewolucji francuskiej Napoleon zabłysnął jako dowódca (m.in. w bitwach pod Rivoli i Arcole) 

dlatego powierzono mu także zwierzchnictwo nad mającą na celu osłabienie Wielkiej Brytanii 

wyprawą do Egiptu.  

 

Mimo, iż misja w Egipcie nie powiodła się, to Francuzi powitali Napoleona w 1799r. jako bohatera. 

Postanowił wykorzystać popularność do zdobycia przywództwa. W 1799r. dokonał zamachu stanu  i 

przejął władzę we Francji. W listopadzie tego roku Bonaparte wspierany przez amię obalił dyrektoriat 

i wprowadził nowy system rządów - konsulat  

• Zamach stanu - niezgodne z prawem przejęcie władzy w państwie siłą. 



 

1 - Napoleon ogłosił koniec rządów dyrektoriatu. Obraz z XIX w. 

• Napoleon Bonaparte został dożywotnim konsulem. 

• Skupił się przede wszystkim na gospodarce i poprawie warunków życia. 

• Zadbał o rozwój rolnictwa i przemysłu. 

• nałożył cła na zagraniczne towary, aby chronić rynek francuski. 

• zdobył dla Francji kolejne terytoria poprzez podboje.  

• przeprowadził reformę prawa. 

W 1804r. z jego inicjatywy uchwalono zbiór praw zwany jako KODEKS NAPOLEONA. Uznawał on: 

• Równość wszystkich wobec prawa 

• Nienaruszalność własności prywatnej. 

• Wolność osobistą 

• Równouprawnienie wyznań. 

• Cywilne śluby i rozwody. 

 

• Kodeks  ten stał się wzorem dla innych zbiorów praw na świecie. 



 

 

2 - Koronacja Napoleona Bonapartego 

Pod koniec 1804r. w Paryżu odbyła się koronacja Napoleona Bonapartego na Cesarza Francuzów. 

Wraz z sukcesami w polityce wewnętrznej jak i zwycięstwami na froncie, Napoleon zyskiwał coraz 

większą popularność. Dzięki niej mógł się koronować na Cesarza Francuzów.  



 



Napoleon u szczytu potęgi 

 

Koalicje antynapoleońskie 

Państwa zagrożone ciągłą ekspansją Francji połączyły siłę, tworząc  koalicję, której głównymi filarami 
była Wielka Brytania, Austria i  Rosja.  

Związek Reński i Księstwo Warszawskie 

W 1805r. armia francuska rozbiła siły Austrii i Rosji w bitwie pod Austerlitz (bitwie 3 cesarzy).  po tym 

Austria poprosiła o pokój z Francją. w 1806r. Napoleon utworzył z 16 państw niemieckich Związek 



Reński, którego został protektorem. Franciszek II Habsburg musiał zrzec się tytułu cesarza 
rzymskiego, zyskując jedynie godność cesarza Austrii.  

 

Związek Reński i Księstwo Warszawskie 

w 1806r. zawiązała się kolejna koalicja antynapoleońska na czele z Rosją i Prusami. Francuzi rozbili 

Prusy w bitwach pod Jeną i Auerstadt. W wyniku podpisanego 1807r. pokoju w Tylży z części ziem 
pruskich zagarniętych podczas rozbiorów utworzono Księstwo Warszawskie.  



 

 

 



 

 


