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Jakobinų atėjimas į valdžią

Jakobinai

Sankiulotai

Sukilimo 

komitetas pareikalavo Konventas:

- žirondistai

atsisakė

“Tegyvuoja 

Respublika!

Mirtis 

Žirondai!”

Jakobinai atėjo į 
valdžią
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Visuomenės pertvarkymai

 1793 m. birželio mėn. Konvente buvo 

priimti du svarbūs dekretai:

Pirmasis 
dekretas 

suteikė teisę 
emigrantų 

žemes parduoti 
mažais 

sklypeliais, už 
juos išsimokant 

per dešimt 
metų 

Antrasis -
galutinai ir be 
išpirkos žemė 
tapo valstiečių 

nuosavybe. 

Šios jakobinų reformos 
negrįžtamai panaikino 
feodalizmą Prancūzijos 

kaime
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Jakobinų konstitucija

 1793 m. birželio pab. Konventas priėmė 
naują Prancūzijos konstituciją:

Nacionalinis 

susirinkimas

24 narių Vykdomoji 

taryba

visuotinis 

referendumas

Tvirtina įstatymus Konstitucija įtvirtino
neatimamas žmogaus 

teises: laisvę,
saugumą ir privačią

nuosavybę.
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Jakobinų diktatūra

 1793 m. spalio 
mėn. Konventas 
įvedė laikiną 
revoliucinį valdymą, 
kuris ir yra 
vadinamas jakobinų 
diktatūra.

 Įvedė naują 
kalendorių;

 Keitė gyvenviečių, 
gatvių, aikščių 
pavadinimus;

 Naujagimiai buvo 
vadinami vardais 
susijusiais su 
respublika, 
revoliucinėmis 
vertybėmis.
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Karas su užsienio valstybėmis. 

Reformos.

 Įvesta karo prievolė;

 vadais tapo nauji gabūs žmonės, kurių 
daugelis buvo kilę iš paprastos liaudies;

 pradėta steigti naujas valstybines karines 
manufaktūras, gaminusias šautuvus ir 
patrankas;

 pradėta taikyti technikos naujoves;

 mūšio veiksmus stebėti buvo naudojami oro 
balionai;

 Sukurta nauja karo taktika.
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Karas su kontrrevoliucija.

 Plėtėsi Vandėjos 

sukilimas;

 Pablogėjo Prancūzijos 

ekonominė padėtis;

 Kariuomenės ir žiaurių 

priemonių pagalba 

jakobinams pavyko 

sukilimą numalšinti;

 įvedė Visuotinio 

maksimumo įstatymą;

 Turtingiesiems buvo 

pradėta taikyti 

priverstines 

neatlyginamas paskolas 

ir rekvizicijas 
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Teroro politika

 Šios politikos įrankiu tapo Revoliucinis 

tribunolas;

 Tūkstančiai žmonių buvo uždaryti 

garsiajame Paryžiaus Konsjeržeri 

kalėjime, kuriame ir posėdžiavo 

Revoliucinis tribunolas;

"Revoliucija kaip 

Saturnas ryja savo 

vaikus"

žirondistas P. 

Vernjo
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M. Robespjeras
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Termidoro devintoji

Liepos 27 d. (termidoro 9), prasidėjus Konvento 

posėdžiui, deputatas Taljenas atsistojęs prabilo: 

"Vakar vakare jakobinų klube aš drebėjau dėl 

respublikos. Nusprendžiau: jeigu Konventas 

neišdrįs smogti tironui, aš išdrįsiu, ir jeigu reikės 

- šituo daiktu," - ir išsitraukė durklą. Daugelis 

deputatų audringai pritardami pradėjo 

skanduoti: "Tironija!", "Diktatūra!" Konvento 

nutarimu jakobinų lyderiai ir M. Robespjeras 

buvo suimti ir uždaryti į kalėjimą.
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Šaltiniai

 http://www.zodynas.lt/terminu-
zodynas/k/komuna

 http://www.balsas.lt/zodynas/tarptautinia
i-zodziai/S/sankiulotai

 http://lt.wikipedia.org/wiki/Jakobinai
 http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiron

distai
 http://kk.convdocs.org/docs/index-

219860.html?page=4
 http://lt.wikipedia.org/wiki/Maksimiljanas

_Robespjeras
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http://www.balsas.lt/zodynas/tarptautiniai-zodziai/S/sankiulotai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jakobinai
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDirondistai
http://kk.convdocs.org/docs/index-219860.html?page=4
http://lt.wikipedia.org/wiki/Maksimiljanas_Robespjeras

