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Prancūzija po Termidoro perversmo

1795-1799m. 

įsitvirtina žirondistai 

po Termidoro perversmo 

vadinami 

Termidoriečiais, jie 

tampa konvento nariais.



Prancūzija po Termidoro perversmo

Išpildyti termidoriečių siekiai:

1. Paryžiuje panaikino komuną; 

2. Uždarė Jakobinų klubą;

3. Suėmė Jakobinų sukilėlius; 

4. Panaikino 1791m. kainų maximumo įstatymą. 



1795 m. 

konstitucija

1795 m. Prancūzijos 

Konstitucija priimta 

Nacionalinio Konvento.



1795 m. konstitucija

1795 konstitucija:

1. panaikinta balsavimo teisė;

2. Įstatymų leidžiamoji valdžia suskirstyta į 

500 tarybą ir Seniūnų tarybą.

3. Sudaryta direktorija (5 direktoriai), kurie 

valdė vyriausybę. 

4. Įtvirtino respublikinį valdymą. 

5. Šalies valdymo sistema pavadinta direktorija. 



Direktorijos vidaus politika

Direktorijos politika nebuvo efektyvi, 

tad rojelistai sukilo, tačiau Napoleonas 

Bonapartas juos numalšino. Rojelistai 

prarado viltį sugražinti į valdžią 

Burbonus (valdovų dinastija).



Napoleono Bonaparto iškilimas

N.Bonapartas 1796 metais
gavęs užduotį vadovauti į 

Italiją siunčiamai 

kariuomenei išgarsėjo, kaip 

narsus karys ir vadas, 

sugebėjęs pertvarkyti prastai 

ginkluotą ir nedrausmingą 

kariuomenę. 

N.Bonapartas 1852 metais



Žygis į Egiptą
Norėdama pakirsti D. Britanijos kolonijinę galybę, 

Direktorija nutarė surengti karinę eskpediciją į 
Egiptą, Prancūzijos kariuomenė vadovaujama 
Bonaparto, išsilaipino Aleksandrijoje. Užkariavimas 
nepavyko, Anglų laivynas sumušė prancūzų laivus ir 
atkirto Egipte Bonaparto kariuomenę. 



Direktorijos valdymo krizė

Per ketverius Direktorijos valdymo metus 

įsigalėjo ekonominis nestabilumas, kurį spartino 

vogimas iš iždo, karų prlaimejimai, korupcija. 

Dauguma manė, kad direktorija ne tik 

nenaudinga, bet ir žalinga.



Briumero 18 – oji
1799 m. N. Bonapartas seniūnu tarybos 

sprendimu buvo paskirtas visų sostinės ir aplink 

esančių ginkluotojų pajėgu vadu. 500 tarybos 

posėdį Napoleono šalininkai perkėlė į Sen Klu 

miestelį.



Briumero 18 – oji

Kitą dieną kariuomenė apsupo 500 tarybos 

salę ir ją išvaikė. Tos pačios dienos vakare 

tarybos likučiai nubalsavo už trijų konsulų 

valdžia naudingą Napoleonui. 1799. 

briumero 18 d. perversmu Prancūzijoje 

baigėsi Direktorijos valdymas.
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