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Napoleon Bonaparte (1769−1821)
• Njegov vojaški vzpon se je začel v času terorja jakobincev, ko je uspešno zatrl 

vstaje rojalistov . Pri 24 letih je bil imenovan za generala .
• Ob kronanju za cesarja je Napoleon krono vzel iz papeževih rok in si jo sam posadil 

na glavo; s tem je pokazal, da je mogočnejši od Cerkve. S cesarskim nazivom je 
nakazal, da bo nadaljeval tradicijo rimskih cesarjev in Karla Velikega.

• Poročil se je dvakrat; prva žena Josephine de Beauharnais mu je pomagala 
pri karieri, poroka z avstrijsko nadvojvodinjo Marijo Luizo (leta 1810) pa je bila 
politično motivirana.

Napoleon in Evropa

Vojaški uspehi Napoleona
• Pod vodstvom Napoleona je francoska vojska v letih 1792−1797 

zasedla velik del celinske Evrope in celo Egipt .
• Ko je Napoleon zavladal Franciji (1799), je nadaljeval z vojaškimi 

zmagami in zasedbami ozemelj, kot lahko vidiš na zemljevidu na 
strani 83 . 

• V zasedenih državah je francoska oblast spodbujala spremembe  
v duhu idej francoske revolucije .

Večina evropskih narodov je francosko zasedbo doživljala kot 
okupacijo . Portugalci in Španci so proti francoski oblasti vodili 
gverilski boj, na katerega so Francozi odgovorili z nasiljem. Ogrožene 
države so se povezale v zvezo – koalicijo, ki so jo vodili Avstrijsko in 
Rusko cesarstvo, Kraljevina Prusija ter Velika Britanija. Napoleon je 
Avstrijsko cesarstvo in Kraljevino Prusijo porazil, nikakor pa ni mogel 
premagati Velike Britanije . 

»Napoleonova vojaška taktika je temeljila na ogromnem številu lastnih 
vojakov nabornikov, tako da je bila številčna premoč nad sovražnikom 
njegova izredna psihološka opora. Vojsko je razdelil na korpuse od 
25.000 do 30.000 mož in jih izuril v hitrih taktičnih premikih na samem 
bojišču (dolga, razvlečena fronta in hitra združitev moči), v katerih je 
postal nedosegljiv mojster. Razvil je ustrezno gibljiv preskrbovalni sistem. 
Njegove čete so se med pohodi hranile s pridelki dežel, po katerih so šle. 
Imel je dobre informacijske zveze. Poleg tega je bil zelo priljubljen med 
vojaki, saj jih je spodbujal k hitrim napredovanjem: številni vojaki so v 
kratkem času še kot mladeniči prišli do generalskih in maršalskih nazivov.«
(Vir: Louis-Joseph Marchand, zapis v spominih Sluga in prijatelj cesarja, Pariz, Plon, 1955)

Celinska zapora 
Po britanski pomorski zmagi pri Trafalgarju (1805) se je Napoleon 
odločil, da bo Veliko Britanijo premagal s  celinsko zaporo , ki je bila 
uvedena leta 1806. Evropskim državam je prepovedal trgovanje  
z Veliko Britanijo. Ukrep je oslabil gospodarstvo evropskih držav, 
medtem ko je Velika Britanija posledice zapore premagala  
s trgovanjem s kolonijami . 

ZANIMIVO

Bitka pri Trafalgarju je 
potrdila britansko premoč na 
morju; na britanski strani jo 
je vodil admiral lord Horatio 
Nelson, izjemno uspešen 
poveljnik, ki je zaradi  
strelne rane v bitki umrl . 

3 	OD FEVDALNE RAZDROBLJENOSTI  
DO KONCA STAREGA SVETA

Napoleon prečka Alpe na vojaškem 
pohodu v Italijo leta 1800.

Preberi vir in pojasni

Ú Katere so bile značilnosti 
Napoleonove vojaške 
taktike?
Ú Zakaj je bil Napoleon 
priljubljen med vojaki?

ZANIMIVO

Ker je bil do vojakov 
pokroviteljski, je Napoleon 
dobil vzdevek 'mali korporal 
(desetnik)', ki ga mnogi 
zmotno pripisujejo njegovi 
nizki višini (meril je 168 cm).
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Vojaške osvojitve francoske vojske pod Napoleonom

Ú Poimenuj dele Evrope, ki so bili pod francosko oblastjo. 

Angleška propaganda proti Napoleonu
• Prve karikature Napoleona so se v Veliki Britaniji pojavile leta 1798 . 
• V letih 1803–1808 se je tiskanje propagandnih posterjev proti Napoleonu močno 

razmahnilo; v njih so poudarjali njegove slabosti, na primer majhnost.
• Propaganda je krepila protifrancosko razpoloženje med Angleži in v deželah, ki 

jih je zasedla francoska vojska. Spodbujala jo je angleška vlada z namenom, da bi 
povečala število prostovoljcev za vojaško službo.

Angleški strah pred pomorsko 
invazijo francoske vojske, kot je 
prikazana na letaku, je dosegel 
višek v letu 1803.

Oglej si, preberi in 
pojasni 

Ú Kako so si Angleži 
predstavljali francosko 
invazijo?
Ú Kakšno vojaško opremo 
lahko opaziš na sliki?
Ú Sklepaj o moči francoske 
vojske.
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