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Lielās franču revolūcijas notikumu izraisīja jauna laikmeta sākumu

Eiropā. 

Revolūcija atstājusi būtisku iespaidu uz sabiedrības vērtību 

sistēmu, politiskās domāšanas un likumdošanas veidošanos

laika posmā no 19. līdz 21. gadsimtam.

Sabiedrības kārtas:

 Pirmā kārta – garīdznieki (1,2%)

 Otrā kārta – titulētie muižnieki (0,8%)

 Trešā kārta – bagātie uzņēmēji, amatnieki, ārsti, zemnieki u.tml. 

(98%)

Franču revolūcijas priekšvakarā
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1. Absolūtās varas nespēja un nevēlēšanās veikt laikmeta un 

sabiedrības prasībām atbilstošas reformas: 

 valsts pārvaldē piedalījās tikai 1-2% iedz.;

 vidusslānim (buržuāzija) nebija nekādas politiskās ietekmes;

 nodokļu politika bija netaisnīga;

 valdnieks neveica politiskās un sociālās pārmaiņas;

 sabiedrībai nebija uzticība varai.

2. Valsts finansiālās grūtības:

 karaļa galma bezrūpīgā un izšķērdīgā dzīve;

 valsts kases deficīts;

 inflācija.

Franču revolūcijas cēloņi
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3. Privileģēto kārtu nevēlēšanās atbalstīt reformas:

 negribēja atcelt kārtu privilēģijas;

 negribēja atcelt dzimtbūšanu;

 negribēja nostiprināt ticības brīvību.

4. Karaļa nespēja sekot apgaismības idejām un īstenot tās dzīvē.

Franču revolūcijas cēloņi



Page  6

Franču revolūcijas cēloņi
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Bankrota draudi piespieda karali Luiju XVI (1789.g maijā) sasaukt 

Ģenerālštatus.

Trešās kārtas pārstāvji un daži no privileģētajām kārtām bija opozīcijā 

un izveidoja Nacionālo sapulci, kuru karalis vēlējās apspiest ar 

militāro varu.

Franču revolūcijas priekšvakarā
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Sabiedrībā tas izraisīja sašutumu un 1789.g. 14.jūnijā 800 parīziešu 

ieņēma Bastīlijas cietoksni, kas reprezentēja karaļa varu – Lielā 

franču revolūcija ir sākusies.

Franču revolūcijas priekšvakarā

Nacionālā sapulce vēlāk pārtapa 

par Satversmes sapulci, kas 

bija augstākā lēmējinstitūcija 

Francijā.
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Franču revolūcijas laikā cits citu nomainīja politiskie režīmi:

 Pāreja no absolūtisma uz konstitucionālo monarhiju (1789.g. 

jūlijs – 1791.g. rudens)

 Konstitucionālā monarhija (1791.g. rudens – 1792.g. 

22.septembris)

 Republika (1792.g. 22.septembris – 1793.g. 2.jūnijs)

 Jakobīņu diktatūra (1793.g. 2.jūnijs – 1794.g. 27.jūlijs)

Franču revolūcijas norise (1789-1794)
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Revolūcijas laikā nebija spilgtu vadītāju, tauta bija sašķelta, idejas 

bija dažādas, revolūcijas gaitā pārsvaru guva radikāli noskaņotie 

cilvēki.

Revolūcijas pirmajā gadā tika īstenotas vairākas reformas:

 atcelta desmitā tiesa un ceļa klaušas;

 likvidētas aristokrātu medību privilēģijas;

 visiem bija jāmaksā nodokļi;

 visi tika pasludināti par vienlīdzīgiem likuma priekšā.

Franču revolūcijas norise (1789-1794)
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Lielākais revolūcijas panākums bija 1789.g. 26.augustā pieņemtā 

„Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācija”.

Deklarācija paredzēja:

 atcelt kārtas un to privilēģijas;

 atcelt dzimtbūšanu;

 pasludināja personas brīvību un neaizskaramību.

Francijas valsts pārvalde mainījās, kad 1791.g. pieņēma

konstitūciju.

Franču revolūcijas norise (1789-1794)
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Cilvēku un pilsoņu tiesību deklarācija (1789)
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Cilvēku un pilsoņu tiesību deklarācija (1789)
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Francijas valsts pārvalde pēc konstitūcijas (1791)
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Revolūcija likvidēja feodālās attiecības Francijā.

Baznīcas zemes tika nacionalizētas un ieķīlātas. Garīdzniekiem bija 

jādod zvērests valstij, taču vairums to atteicās darīt.

Francijas karaļa radinieku aicinājums Eiropas monarhiem neguva 

nekādu atbalstu.

Franču revolūcijas norise (1789-1794)

1793.g. 21.janvārī Francijas 

ierindas pilsonim Luijam 

Kapetam (bijušais karalis 

Luijs XVI) ar giljotīnu 

nocēr t galvu.
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Franču revolūcijas norise (1789-1794)
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Monarhs tika gāzts, valstī valda republikāņi, izveidojot republikas 

parlamentu – Nacionālo konventu.

Republikāņi ļoti nežēlīgi vērsās pret rojālistiem (karaļa varas 

piekritēji)

Sabiedrībā valdīja divi pretpoli:

 Žirondisti – uzskatīja, ka ir jārespektē cilvēku tiesības un brīvības

 Jakobīņi (republikas piekritēji) – cilvēku tiesības var ierobežot, ja 

tas ir nepieciešams valstī

Jakobīņu idejas par vienlīdzības principu ievērošanu ar jebkādiem 

līdzekļiem sabiedrībā tika uzņemtas veiksmīgi.

Francijas dzīve pēc aktīvās revolūcijas



Page  18

Redzamākie jakobīņu līderi bija:

 Žoržs Dantons (1759-1794)

 Maksimiliāns Robespjērs (1758-1794)

Ekonomiskā situācija lielā mērā pēc revolūcijas neizmainījās, 

sabiedrība bija nogurusi, to prata izmantot jakobīņi un apsūdzēja 

Nacionālo konventu par pretlikumīgu un nederīgu.

Valstī sakās Jakobīņu diktatūra.

Vara tika centralizēta, izveidojot Sabiedrības glābšanas komiteju

Jakobīņu laiki
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Lai uzlabotu ekonomisko stāvokli un mainītu pastāvošo kultūru tika: 

 konfiscētas revolūcijas ienaidnieku (augstmaņu) zemes un izdalītas 

nabagiem;

 noteica cenas maksimumu pirmās nepieciešamības precēm;

 izsludināta vispārēja mobilizācija;

 vērsās pret kristīgo baznīcu;

 ieviesa jaunu reliģiju – saprāta kultu, kur Dieva vietu ieņēma Augstākā 

būtne;

 pieņēma jaunu kalendāru (gadu skaitīja kopš 1792.g. 22.septembra –

republikas pasludināšanas dienas)

 ieviesa jaunu decimālu mēru sistēmu (metrs, grams, litrs utt.)

Jakobīņu laiki
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Jakobīņu diktatūras laikā valdīja bailes un nāve. Uz nāvi notiesāja ap 

16 000 cilvēku, kurām lielākoties pamata nebija vispār.

Parīziešiem bija aizliegts atstāt savu dzīvojamo kvartālu.

Tomēr jakobīnieši nespēja atrisināt pastāvošās ekonomiskās 

grūtības un sociālo spriedzi.

Jakobīņu laiki
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Pēc jakobīniešu kustības aizlieguma uz politiskās skatuves atkal 

parādās žirondisti.

Valstī lēnām situācija sāka stabilizēties – franči beidzot uzelpoja, 

atbrīvoja politieslodzītos, un dzimtenē atgriezās daļa no 

emigrantiem.

1795.g. tika pieņemta jauna konstitūcija, izpildvara atradās 

Direktorijas rokās, kas ieturēja mēreni konservatīvo politiku.

Tomēr jaunā valdība nespēja atrasināt ekonomiskās un sociālās 

grūtības.

No republikas līdz impērijai
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Eiropa 19.gadsimta sākumā
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1799.g. 9.novembrī (VII gada 18.brimērs) Francija notika valsts 

apvērsums, kurš ievadīja politiskās stabilizācijas laiku.

Izpildvara tika nodota trim konsuliem, lielākā vara piederēja ģenerālim 

Napoleonam Bonapartam (1769-1821) – personiskās varas 

režīms, kas 1804.g. pārauga Napoleona impērijā.

Napoleona impērija
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Impērijas dzīvē svarīgāka bija armija, tomēr līdztekus tika veikti daži 

uzlabojumi:

 tika sakārtota nodokļu sistēma (atbrīvojumi vai atvieglojumi tika 

atcelti, maksājumi bija centralizēti);

 nodibināja Francijas Nacionālo banku;

 ieviesta trīspakāpju izglītību;

 ieviesa vienotus mācību plānus;

 1801.g. tika panākts izlīgums ar pāvestu;

 uzlaboja likumdošanu (1804.g. izdeva Civilkodeksu, 1807.g. –

Kriminālkodeksu, 1811.g. – Komerckodeksu);

 valsts tika sadalīta departamentos, kurus pārvaldīja prefekti.

Napoleona impērija
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Napoleons nostiprināja savas autoritāti, kontrolējot valsti (tika 

izveidota slepenpolicija, pastāvēja cenzūra).

No 1810.g. cilvēku varēja notiesāt bez izmeklēšanas.

1802.g. Napoleons sevi pasludināja par konsulu uz mūžu, bet 

1804.g., klātesot Romas pāvestam, kronējās par imperatoru 

Napoleonu I.

Napoleona impērija
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Ar laiku Eiropas valstu vadītāji saprata, ka revolūcijas vēsmas var 

nonākt arī visā Eiropā, tāpēc 1792.g. nolēma uzsākt revolūcijas 

karu pret Eiropas monarhijām.

Franču karavīrus balstīja patriotisms un ideja par savu valsti.

1792.g. izveidojās 1. pretfranču koalīcija (Austrija, Prūsija, Anglija, 

Nīderlande, Spānija, vācu un itāļu zemes). Koalīcija cieš sakāvi un 

1795.g. izirst.

Revolūcijas idejas izplatījās arī citur Eiropā, piemēram:

 Zviedru muižnieku sazvērestība pret karali, rezultātā Gustavs III 

tiek nogalināts (1792)

 Poļu un lietuviešu sacelšanās Tadeuša Kostjuško vadībā (1794)

 Franču iespaidā īri iedragāja Anglijas stabilitāti.

Franču revolūcijas ietekme
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Napoleons uzskatīja, ka Francijai jābūt Eiropas lielvarai, saglabājot 

virsvaru.

Napoleonam bija spoži militārie panākumi (Napoleona kari):

 1800.g. uzvara par Austriju.

 1801.g. noslēdz miera līgumu ar Spāniju.

 1802.g. noslēdz sev izdevīgu miera līgumu ar Angliju.

 1803.g. iebrūk vācu zemēs – ieņem Hannoveri un daļu Prūsijas.

Napoleona kari
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Napoleonam bija spoži militārie panākumi (Napoleona kari):

 1805.g. angļi sakauj spāņu – franču floti, un Napoleons aizsāka 

ekonomisko blokādi Anglijai (izsludināja aizliegumu tirgoties).

 1805.g. uzvar (kaujā pie Austerlicas) apvienoto austriešu un krievu 

karaspēku.

 1806.g. sakauj Prūsijas karaspēku.

 1807.g. tika parakstīts Tilzītes miera līgums ar Krieviju, kura 

iesaistīsies Anglijas ekonomiskajā blokādē.

 1808.g. pārņem (kaujā pie Jēnas) varu Spānijā, jo neatzīst jauno 

karali.

 1813.g. iekaro Portugāli.

Napoleona kari



Page  29

Napoleona iekarojumi
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Napoleona kariem bija liela nozīme Eiropas turpmākajā attīstībā:

 tika grauta feodāli dzimtnieciskā sistēma;

 tika likvidēta Vācu Svētās Romas impērija (1806);

 vairākas zemēs ieviesa Napoleona kodeksu.

Napoleona kari
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Taču uzturēt tik milzīgu impēriju Napoleonam nebija pa spēkam, un 

impērija sāka brukt pēc kara ar Krieviju 1812.g., kur franči tika 

pilnīgi sakauti.

1812.g. 25.jūnijā Napoleons bez kara pieteikuma ar 675 000 vīru 

iebrūk Krievijā.

1812.g. 14.septembrī franči burtiski tiek ielenkti Maskavā un sakauti 

M.Kutuzova vadībā.

Napoleona kari
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Napoleona kara atskaņas Latvijā
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Sākās masveida atbrīvošanas kari pret Franciju, 1814.g. sabiedroto 
karaspēks ieņem Parīzi un Napoleons bēg uz Elbas salu.

Rezultātā Francija atguva 1792.g. robežas.

Napoleona varas beigas
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Francijā sākās mēģinājumi restaurēt pirmsrevolūcijas laiku, 

atjaunoja Burbonu dinastijas varu, par karali pasludinot Luija XVI 

brāli Franci Ksavjē, kas kļuva par Luiju XVIII.

1815.g. Napoleonam uz 100 dienām izdevās atjaunot savu varu 

Francijā.

Pret Napoleonu izveidojās 7. koalīcija, kura izcīnīja pēdējo uzvaru pār 

Napoleonu karspēku Vaterlo kaujā.

Napoleona varas beigas
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Napoleons par savas politikas mērķiem (1815)
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Eiropa (1789-1815)
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No 1814.g. septembra līdz 1815.g. jūnijam Vīnē tik sasaukts 

kongress, lai izstrādātu miera noteikumus un pārdalītu ietekmes 

sfēras un robežas Eiropā pēc Napoleona kariem.

Vīnes kongresā pulcējās 216 visu Eiropas valstu pārstāvji. 

Noteicošākā loma bija Krievijai, Anglijai, Austrijai, Prūsijai un 

Francijai.

Vīnes kongress
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Svarīgākie Vīnes kongresa lēmumi:

1. Anglija atguva Maltas, Jonijas, Helgolandes salu un paturēja dažas 

Francijai un Holandei atņemtās kolonijas;

2. izveidoja Nīderlandes Karalisti, kurā ietilpa Holande un Beļģija;

3. Krievija ieguva Polijas daļu ar Varšavu, Somiju un Besarābiju;

4. Austrija ieguva gandrīz visu Itāliju;

5. Prūsija ieguva daļu no Polijas un Saksijas;

6. Vācijā atjaunoja 39 valstiņas (17.-18.gs. tās bija vairāk nekā 300);

7. atjaunoja Burbonu dinastiju visā Francijā;

8. atjaunoja Pāvesta valsti.

Vīnes kongress
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Eiropa pirms Vīnes kongresa
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Teritoriālās izmaiņas pēc Vīnes kongresa
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Eiropa 19.gadsimta sākumā
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Kongresā vienbalsīgi vienojas par absolūtisma atjaunošanu visā 

Eiropā, izņemot Angliju un Franciju.

Vīnes kongress

1815.g. 26.septembrī Krievijas, 

Austrijas un Prūsijas monarhi 

parakstīja „Svētās savienības”

līgumu ar mērķi kopīgi sargāt Vīnē 

izveidoto kārtību un cīnīties pret 

jebkādu kustību, kas apdraud 

monarhiju.
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Veiksmi ieskaites darbā!


