
Clasa a VI – 
Istorie                              SPRE O NOUĂ SOCIETATE 

Revoluția franceză - de la supus la cetățean 

 - schița lecției- 
  

Revoluția franceză a fost cauzată de: 

  existența regimului absolutist;  

 menținerea organizării medievale pe stări (starea I - clerul, starea a II-a - nobilimea, 
starea a III-a - burghezia, orășenimea, țărănimea); 

  menținerea privilegiilor numai pentru stările I și a II-a;  

 criza economică.  
   Regele Ludovic al XVI-lea dorea sporirea veniturilor regale și redresarea finanțelor. El 

a convocat Adunarea Stărilor Generale la 5 mai 1789.  Delegații stării a III-a, 

nemulțumiți de cererea regelui, s-au organizat în Adunare Națională Constituantă, 
dorind drepturi egale și redactarea unei Constituții.  
Regele a încercat să dizolve această adunare;  

La 14 iulie 1789, poporul din Paris a luat cu asalt fortăreața Bastilia, simbolul 
absolutismului monarhic francez. Cucerirea închisorii a marcat sfârșitul absolutismului 

în Franța. 
La 26 august 1789, a fost adoptată Declarația Drepturilor Omului şi ale 
Cetățeanului, primul document care stabilea principiile organizării societății: egalitatea 
în drepturi a oamenilor, suveranitatea poporului, dreptul la proprietate, libertatea 

cuvântului etc.; - Franța a devenit monarhie constituțională, conform Constituției din 
1791, statul fiind organizat pe principul separării puterilor în stat. 

S-au format grupările politice ale girondinilor și iacobinilor. Regele Ludovic al XVI-lea a 
fost înlăturat de pe tron, iar Franța a fost proclamată republică. 
    Aceste evenimente au avut loc în timp ce pe plan extern Franța învingea trupele 
habsburgice în bătălia de la Valmy. 
     Din 1792, Franța a fost condusă de Convenția Națională, dominată mai întâi de 

girondini.  Greutățile economico-financiare au sporit nemulțumirile, iacobinii preluând 
puterea prin lovitură de stat (1793);  
 Convenția iacobină a fost o dictatură (principalul reprezentant a fost Robespierre), 

care a instaurat teroarea revoluționară (1793-1794). A fost adoptată o nouă Constituție 
și s-au format noi instituții ale statului: 

  Comitetul Salvării Publice 

  Comitetul Siguranței Generale 

  Tribunalul Revoluționar  
- iacobinii au organizat și o puternică armată revoluționară, aceasta reușind să înfrângă 

armatele străine care luptau împotriva Franței (Austria, Prusia, Anglia. Iacobinii au fost 

înlăturați tot prin lovitură de stat. 
 Prin Constituția din 1795 s-a pus bazele Directoratului, un regim politic bazat pe 
conducerea colectivă a cinci „directori”; astfel s-a pus capăt terorii revoluționare; - pe 

plan extern, a continuat războiul împotriva coaliției anti-franceze. 
        În campaniile din Peninsula Italică și în Egipt s-a remarcat generalul Napoleon 
Bonaparte.  

 Revoluția franceză a schimbat modul de conducere și de organizare a statului cât și 
societatea vremii; aceasta a încurajat lupta popoarelor asuprite împotriva 

absolutismului, pentru drepturi și libertăți. 



 
Fisa de lucru: 
 

 1 Datați şi ordonați cronologic următoarele evenimente : 
a)   Victoria de  la Valmy; 

b)   Adoptarea  Declarației  Drepturilor Omului  şi  Cetățeanului; 
c)   Cucerirea  Bastiliei; 
d)   Proclamarea  Republicii; 
e)   Convenția iacobina; 
f)    Introducerea Directoratului. 
 
 
2.   Alegeți din cele trei variante răspunsul corect: 
 

a) Directoratul  era  alcătuit din  :  
  5 membri,  3  membri,   7  membri; 
 

b)   Regele  Franței  în  momentul  declanșării  revoluției  era:  
 Ludovic  al  XlV -lea,  Napoleon,  Ludovic  al  XVI-lea; 
 


