
Lời mở đầu
Giữa lúc cuộc cách mạng công nghiệp phát triển hết sức mạnh mẽ, nước 

Pháp nói riêng và toàn châu Au nói chung cũng trải qua những làn sóng cách 
mạng vô cùng mãnh liệt.

Vào th ế  kỉ 18, ở một sô" vùng nước Pháp, giai câ'p tư sản ngày càng lớn mạnh. 
T h ế  nhưng chế độ phong kiến lại gây ra những trở ngại nặng nề nhằm kìm 
hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Tuy là giai cấp giàu có nhất về mặt 
kinh tế  nhưng giai cấp tư sản lại không hề có vai trò về quyền lực hay chính 
trị. Hầu hết các vùng nông thôn vẫn duy trì chế độ sở hữu đất đai cũng như 
phân chia đẳng cấp phong kiến. Tăng lữ Cơ Đôc giáo là đẳng cấp thứ nhất, quý 
tộc là đẳng cấp thứ hai, hai đẳng cấp này có đặc quyền thống trị và được miễn 
thuế. Giai cấp tư sản, nông dân và dân thành thị tập hợp thành đẳng cấp thứ 
ba, cũng là giai cấp bị trị. Cuốĩ th ế  kỉ 18, mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba và 
đẳng cấp đặc quyền đặc lợi kia càng lúc càng gay gắt. Trào lưu ánh sáng đã khơi 
gợi ý chí chông phong kiến của người dân, xã hội ngập tràn những biến động 
khó lường, và chỉ cần một mồi lửa thôi, cách mạng sẽ bùng nổ.



Trong giai đoạn trị vì của Louis XVI, chế độ quân chủ Pháp đứng trước 
những khó khăn về tài chính vô cùng nặng nề. Để cứu vãn tình hình, Louis 
XVI quyết định triệu tập hội nghị đại diện ba đẳng cấp. Ngày 5 tháng 5 năm 
1789, hội nghị đại diện ba đẳng câp khai mạc, nhà vua yêu cầu tăng thuế của 
đẳng cấp thứ ba, th ế  nhưng các đại diện của đẳng cấp thứ ba lại yêu cầu đặt ra 
hiến pháp mới, hạn chế vương quyền, tiến hành những cải cách có lợi cho chủ 
nghĩa tư bản. Ngày 17 tháng 6, đại diện của đẳng cấp thứ ba tuyên bô" thành 
lập quốc hội, và quốc hội này được đổi tên thành quốc hội lập hiến vào ngày 
9 tháng 7. Louis XVI điều động quân đội với mưu đồ giải tán quôc hội, nhưng 
âm mưu này bị người dân thành Paris chống lại bằng khởi nghĩa vũ trang. Ngày 
14 thấng 7, dân chúng tấn công nhà ngục Bastille, biểu tượng quyền uy của giai 
cấp thống trị, cách mạng Pháp bùng nổ. Sau những giai đoạn cầm quyền của 
phe quân chủ lập hiến, phái Gironiiin, phái Jacobin, phe Thermidor, cách mạng 
Pháp cuối cùng chấm dứt với việc phe Thermiđor bị lật đổ. Cách mạng Pháp 
không chỉ lật đổ chế độ phong kiến trong nước, xây dựng chế độ tư bẳn chủ 
nghĩa, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế  Pháp mà còn ảnh hưởng sâu rộng 
đến phong trào đấu tranh giành độc lập của các quôc gia châu Mỹ La tinh.



Tháng 11 năm 1799, Napoleon phát động cuộc đảo chính tháng Brumaire 
(tháng Sương mù theo lịch cộng hòa*), kết thúc giai đoạn cầm quyền của phe 
Thermidor, xây dựng chính phủ lâm thời. Tháng 5 năm 1804, đế quốc Pháp ra 
đời, Napoleon Bonaparte tự xưng là hoàng đế, hiệu là Napoleon I. Nưóc Pháp 
bước vào thời kì Đệ nhất đế chế.

Napoleon kế thừa những thành quả của cách mạng, đồng thời duy trì và mở 
rộng thành quả cách mạng bằng những cuộc chiến với nước ngoài. T h ế  nhưng 
những cuộc chiến mở rộng lãnh thổ ra nước ngoài của Napoleon đã thất bại. 
Sau cuộc chiến, trong hội nghị Vienna, các nước lớn ở châu Âu âm mưu phục 
dựng trật tự thông trị và lập lại bản đồ châu Âu. Sau những cuộc mặc cả dài 
lâu, các nước tham gia hội nghị Vienna đã thống nhâ't một hiệp ước, trong đó 
yêu cầu một số’ nước khôi phục lại nền quân chủ (ví dụ như khôi phục vương 
triều Bourbon ở Pháp và Tây Ban Nha); còn Đức và Ý vẫn duy trì tình trạng 
chia năm xẻ bảy.

Năm 1830, cách mạng tháng Bảy nổ ra tại Pháp. Cuộc cách mạng này đã lật 
đổ vương triều Bourbon vừa được khôi phục, dựng lên chính quyền mà cầm đầu 
là giai cấp tư sản tài chính. T hế  nhưng cuộc sống của người dân vẫn trong cảnh 
nước sôi lửa bỏng. Mất mùa và khủng hoàng kinh tế  đã làm tăng mâu thuẫn 
vốn tồn tại từ lâu giữa các nưốc châu Âu. Tại Pháp, cách mạng tháng Hai và 
khởi nghĩa tháng Sáu (1848) bùng nổ, cuối cùng Louis Napoleon Bonaparte tiến 
hành đảo chính, trở thành Napoleon III và xây dựng Đệ nhị đế chế. Cùng lúc 
đó, tại Đức và Ao nổ ra cuộc cách mạng tháng Ba. Do ảnh hưởng của cách 
mạng Pháp và Đức, các dân tộc bị áp bức và nô dịch ở Đông Nam Ảu đã vùng 
lên tiến hành những phong trào đòi độc lập dân tộc, trở thành một phần quan 
trọng của cách mạng châu Ảu năm 1848. Cũng trong thời điểm này, vương quốc 
Sardinia đã lợi dụng tình hình để thống nhất nước Ý.

Cuộc cách mạng năm 1848 đã giáng một đòn nặng nề vào nền quân chủ của 
châu Au, phá vỡ trật tự thông trị mà hội nghị Vienna đề ra. Việc chủ nghĩa tư 
bản thay th ế  chế độ phong kiến đã trỡ thành trào lưu không thể tránh khỏi 
của thời đại.
(*) Còn gọi là lịch cách mạng Pháp, một loại lịch được thiết lập trong cách mạng Pháp 
và được sử  dụng từ năm 1973 đến năm 1805.



Chương 1: cê ấ c Ẳ m a n ạ /(zPÀdp/
Nội dung chính:
Vua Louís XVI và hoàng hậu Marie Antoinette
Đến thời Louis XVI, nước Pháp rơi vào trình trạng khủng hoảng trầm trọng. 
Thế nhưng vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette vẫn không hề có ý 
định thay đổi và cải tổ...
Cách mạng Pháp
Chính việc chủ nghĩa tư bản Pháp bị kìm hãm đã dẫn đến cuộc cách mạng Pháp.



CHÚC MỪNG 
HOÀNG THÁI 
TỚ Lotusỉ

1 Ch ú c  
HẠNH PHÚC, 
MUÔN NĂM. 
MUÔN Năm !

I anuiná tílira nỉ ếì^n hQỈhe^e*ntm  m :

Nớm 1770, phong Iròo cách 
mqng công nghiệp nô’ ra ỏ 
châu Âu, bâf ểồu là nước Anh. 
Còn ỏ Pháp lúc bấy giò, người 
dân đang hôn hoan đón mừng 
hôn lẻ củo Louis XVI và hoàng 
tiộu Maric Antoinctte.



BỆ HẠ HÃY ĐẶT 
LAM cho  t h iế p
VÀI MÓN TRANG 

SÚC BẰNG 
NGỌC Đl!

NHƯ THẾ 
MỚI XỨNG 
VỚI ĐỊA VỊ 

HOÀNG HẬU 
CÚA THIẾP 

CHỨ!

i n

v ì HOÀNG 
HẬU XINH ĐẸP 

CÚA TA, DÙ PHÁI 
TIÊU BAO NHIÊU 
TIỀN TA CŨNG 

SẨN lò n g !



THIẾP PHẢI RA 
TRƯỜNG ĐUA 

DỂ CƯNG NỰNG 
CHÚ NGỰA 

CON,

T "  RỒI CÒN ĐI ^ 1  
NHÀ HÁT KỊCH ’ 
PARIS đ ể  xem  

BIỂU DIÊN...

ÔI CHAO, CÒN 
CÁ VŨ HỘI HOÁ 
TRANG TỐI NAY 
NỨA, THlếp PHẬI 
MAU MAU CHUẨNi 

BỊ MỚI

Ỷ ' *

1 ế  
iL íri

Hoàng hộu và 
giới quý lộc xo hoa 
đêm ngày mẽ mỏi 
vui choi irong cung 
điện Versailles. /
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y  đ ắn g  c ấ p
THÚ BA LÀ ĐẠI 
DIỆN CÚA DÂN 
THƯỜNG. ^

r CHÚNG TA LÀM 
VIỆC KHÔNG QUẢN 

NGÀY ĐÊM MÀ i 
Ỷy VẦN CHẲNG A  
Y V  ĐỜ NO. y j /

ĩúng lữ vò 
quý tộc chiếm 
phồn lón đối 
đai và được 
quyền không 
nộp Ihuế.

ĐẲNG CẤP THÚ 
NHẤT CHÍNH 

LÀ TẦNG LỚP 
TĂNG LỬ.

ĐẲNG CẤP 
THỨ HAI LÀ
QUÝ TỘC.

Dân thường chiếm đến 90% dân số nưóc Pháp. Họ không hề 
có bốf cứ quyền lợi gì và phái chịu sưu coo Ihuế nộng.

ĩồng lớp nông dân 
nghèo khổ ỏ lộn đáy 
xở hộu  -f?l

CHẲNG lề  
số PHẬN CHÚNG 
TA GẨN LIỀN VỚI 

NHỨNG THÁNG NGÀY 
KHỐN KHỔ NÀY ư?

2



7ẤNG LỨ VÀ 
QUÝ TỘC SỀ 
KHÔNG NỘP 

THUẾ.

LẠI dùng 
CACH ẤY
v À? y



NẾU Bỏ PHIẾU 
THÌ THIỂU SỐ 
NHƯ CHÚNG 

TA NHẤT ĐỊNH 
SẼ THUA

Hội nghị đợi diện ba đổng cốp có 
íhành phồn chính là đqi diện của lâng 
lữ, quỷ lộc và dân íhưòng (gồm nóng 
4ên, Ihợ fhủ công và Ihương nhân).

Toàn cảnh hội nghị đại . 
diện ba đẳng cấp tại Paris. ^



Đại b iể u
ĐẲNG CẤP 
THỨ NHẤT 
ĐẾN ĐÂY 
LÀM GÌ 

HẢ?

\  y  Tuy chúng tô i th u ộ c  
\  u  A  đắng cấp  th ứ  n h ấ t

NHƯNG LẠI RẤT ỦNG 
HỘ QUAN ĐIỂM 

CỦA CÁC VỊ.

X in h à y
CHO CHÚNG TỔI 
THAM GIA VÀO 

PHE CÁC VỊ.
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m a r ie !
BỆ HẠ, 

NGƯƠI QUÁ 
NHÂN TÙ 

Rồl!

Đau đầu th ậ t  
Kiểu GÌ CŨNG 

PHẢI NGHĨ CÁCH 
GIẢI TÁN BỌN NÀY

MỚI Được!

TUYỆT ĐỐI 
KHÔNG ĐƯỢC 

NƯƠNG TAY VỚI 
LŨ NGƯỜI LÀM 

NHIỀU LOẠN 
TRI AN n a y !

Ph á p  l u ậ t
VÀ QUÂN ĐỘI 
NƯỚC TA ĐÂU 
PHẢI ĐỔ Bỏ!

ị  DÙ CHÚNG CÓ ĐÔNG ĐẾN 
IpÂU THÌ CŨNG CHỈ LÀ ĐÁM 
r TRÓI GÀ KHÔNG CHẶT GẶP 
ĐAO GƯƠM SÚNG ĐẠN CŨNG 

CHỈ BIẾT ÔM ĐẦU CHẠY ^  
TRỐN NHƯ LŨ CHUỘT N H Ắ tI 
V  MÀ THÔI... HA ha ha!

KHÔNG XONG RỒI,
“mình phải nhanh
CHÓNG BÁO CHO 
NGƯỜI CÚA BA 

ịk ĐẲNG CẤP MỚIDươcLđề

ĐÚNG THẾ,
THỊ Nứ CÛA HOÀNG 

HẬU ĐÃ BÁO TIN 
CHO CHÚNG TA,

NGHE NÓI 
TRIỀU ĐÌNH củ 
HAI MƯƠI NGÀN



THƯA CÁC VI 
NHÀ VUA KHÔNG 
NHỮNG KHÔNG 

NGHE KẾN  NGHỊ 
CÙA CHÚNG TA 
MÀ CÒN PHÁI 

QUÂN ĐẾN 
TRẤN Áp!

V ì QUYỀN LỢI 
CỦA CHÍNH MÌNH 
XISITẤT CẢ MỌi 
NGƯỜI HÃY CẨM 

VŨ KHÍ LÊN 
CHÉN CẤUl



NHÀTĐINH 
PHẢI ĐẨY LUI

V ì QUYỀN
¡ s h e  n im a  n  f l  t e n á  P 1  LỢI CHÚNG TA

] XỨNG ĐÁNG J  ĐƯỢC HƯỞNG, 
tíưỏng ứng lời kêu gọi của ^  — ---------

quốc hội, nhửng ngưòi dàn đang 
chịu ách óp bức bóc lột ểâ cồm 
vũ khí dứng lên, giương coo ngọn 
cờ liến Ihổng vào quảng Irưòng.

V

r h A I  t W Y  L U I  /1 / —/ y
QUÂN TRỂU  Ị L  ^  

DÌMHÍ /x

§

BÁO VỆ 
PARISĨ

v t
\

HÃY CHO ĐÁM 
QUÝ TỘC CHỈ 
BẾT ẤN CHƠI 

NHẢY MÚA 
KIA NẾM MÙI 

ĐAU KHỔ!

I' >

BÁO VỆ 
QUỐC Hội!

í > v

LryCỉri

CHÚNG TA CẦN 
THÊM LỰC LƯỢNG 
ĐỂ ĐÁNH BẠI QUÂN 

TRIỀU ĐÌNHĨ



Dân chúng cướp
được kho vù khí với
32.000 khẩu súng
Irưòng và 20 khẩu
đợi bác.

— ' <-g.

TTỉìrn^

MAU ph á t  
SÚNG CHO 
MỌI NGƠỜIĨ

tíọ cúng xây 
dựng công sự 
phòng Hiủ khâp 
cóc con đường lớn 
nhỏ ỏ Poris.



Nhò ngục Bastille là noi 
chuyên giam cồm Ịũ 1 
nhửng kẻ chống đối ftjá F  
chế độ vưong quyền, y f  
nó tựa như mộ} bóng/Ị Ệ  
mây đen lo lửng / / 
fren đầu ngưòi dân I / 
Ihành Paris. / HÃY TRẢ \  

Tự DO CHO 
NHỨNG NGƯỜI 

ANH HÙNG, HẨY 
ĐẬP TAN Biểu 
TỮỢNG VƯƠNG 

v QUYỂN Đl! ĐÁNH CHIẾM 
NHÀ NGỤC 
BASTILLE 

ĐIĨ

T ư  LỆNH DÂN CHÚNG 
LĂM LĂM VŨ KHÍ 
XÔNG VÀO NHƯ 

ONG VỞ TỔ. CHÚNG TA.. 
LÀM SAO 
BÂY GIỜ?

ĐỪNG LO, 
BỌN CHÚNG 

THÌ BIẾT 
GÌ VỀ TÁC 

CHIẾN.

0 1 6
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LỞ BẮN VÀO 
NGƯỜI THÂN 

THÌ SAO?

NGÙNG BẮNÍ 
THẢ TẤT CẢ 
PHẠM NHÂN 

RAĨ

NHƯNG MÌNH 
CŨNG LÀ DÂN 
THƯỜNG Cơ 

MÀ!

K P ỊmV-PH E B Ê N ^ T  
\ K1ACÓGIA LỀ ?  
ĐÌNH, NGƯỜI / 
THÂN CỦA 
CHÚNG TÔỊỊ

ỉ___  CHÚNG
^ r s r ỡ  KHÔNG 

jJ ịT H Ể  BẤN

OÁI CÁC 
NGƯƠI 
TẠO 

PHAN À?

MAU 
MỞ CỐNG 
THÀNH RẠ, 
NGAY LẬP 

TÚCÌ í

VÂNG...

HÃY TIÊU 
DỆT LŨ 

PHẢN NGHỊCH 
CHỐNG ĐỐI 
ĐÚC vua!

PHÁT
ĐỘNG
TẤN
Cô n g !
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Ngày 14 thóng 7 nâm 1789, 
nhân dân Ihành Paris đánh 

chiếm nýgc Baslille.
CỔNG 

THÀNH Mỏ 
RỔI KÌAỈ

PHÁO 
NGỪNG Rồl!

CHÚNG 
TA THÀNH 
CÔNG Rồl!Bày chính là khỏi đầu 

của cuộc cách mgng Pháp, 
cho đến íộn ngày nay, 
ngưòi dân Pháp vân kỉ 
niệm ngày này. /



Ị
ị
\

|!

LÁ CỜ CÓ 
3 MÀU: MÀU 

Đỏ, MÀU XANH 
VÀ ỏ GIỬA LÀ 
MÀU TRẮNG.

T inh
THẦN CÁCH 
MẠNG Ph áp  

MUÔN
n ăm !

Nõm 1830, ló cờ 
ba màu óy trỏ fhành 
quốc kì nưóc Pháp.

LÁ cờ NÀY 
TƯỢNG TRƯNG 
CHO TINH THẦN 

CÁCH MẠNG 
PHÁP: Tự  DO, 
BÌNH ĐẲNG, 

BÁC ÁI.

ĩiếp đó, quân khỏi 
nghỉa ổỡ đánh chiếm 
loà thị chính.

Toà thị 
chính Paris

ỉou ỉự kiện nhà ngục Bastille, 
quý lộc Pháp đua nhau Irốn ra 
nước ngoài.



THUỘC VỀ NHÂN 
DÂN...

CÁI ĐÁM 
DÂN ĐEN 

NÀY ĐÚNG 
LÀ CHẲNG 
B Ế T  TRỜI 
CAO ĐẤT 

DÀYĨ

Hình ảnh dân chúng thành Paris 
công chiếm nhà ngục Bastille 

ngày 14 tháng 7 năm 1789.

~  ĩôì ngày 4 tháng 8, /  TÔI XIN TUYÊN Bố "TUYÊN NGÔN
hội lộp hiến thòng / NHÂN QUYỀN- Đ ỂU  1 TẤT CÁ

nghị quyêi huỷ tó  S T  R A  ử  C Ó  ,T  1 Ả  I : QUYỀN Tự DO, BÌNH ĐANG, CHỦ
■ ÓuYỀN QUỐC GIAtúng lữ và quý tộc. Ngày

26 tháng 8, quốc hội lộp 
hiến liếp tục Ihông quo 
"ĩuyèn ncỊỏn Nhân quyền"

Điều 5, 
MỌI NGƯỜI 
ĐỀU BÌNH 

ĐẲNG TRƯỚC 
PHÁP LUẬT. 

H Ù !

rg----------
Không

'M  CO! NHÀ 
VUA RA 

GÌ!

<ss\» Ị)

2 ' ầ



TA QUYẾT 
KHÔNG ĐỔNG Ý 
VỚI KẾN  NGHỊ 

KHI QUÂN PHẠM 
THƯỢNG NÀYỈ

Dùng 
vũ Lực

BUỘC VUA VÀ 
HOÀNG HẬU 
PHẢI THỬA 

NHẬN 'TUYÊN  
NGỐN Nhân  

QUYỂN'.

rNHÀ VUA HÃY 
ị PHÊ CHUẨN 
Ị 'T u yê n  ngôn 
MMhân quyển* 
*  Đi!

' Chúng tô i 
SẼ ĐẤU TRANH 

V Ì‘ TUYÊN 
Ị NGÔN NHÂN 
L  QUYỂN* ỉ

ĩhóng 10 nõm 1789, hàng 
ngàn fhị dón dở giương cao 
ngọn cò ba màu, lộp kẽt bén 
ngoài cung điện 
Versailles.



'TUYÊN NGÔN
NHÂN q u y ền ' toàn
ĐƯA RA NHỬNG QUY 
ĐỊNH CÓ LỢI CHO GIỚI 
QUÝ TỘC VÀ NHửNG 

Kẻ GIÀU CÓ.

Ỵ  CÁC đại diện
HOÀN TOÀN KHồNGi 
NGHỈ ĐẾN QCJYỀn| 

LỢI CỦA NÔNG 1 
V DÂN CHÚNG TA. )

SAO NHIỀU NGƯỜI 
THẾ NÀY? NẾU TA 
TỪ CHỐI, CHÚNG 

5Ẻ XÔNG VÀO 
ĐÂY m ấ t !

BỆ HẠ, THÔI 
ĐANH đồng  

Ý Vậ y !

Sou khi phê chuẩn "ĩuyên ngôn Nhôn quyền", nhà vua và 
hoàng gia đâ chuyển đèn sống trong cung ĩuilcries ỏ Paris.

ĩrong nõm 1790 và 1791, quốc hội lộp hiến tịch Ihu lài 
ỉỏn của giáo hội và liến hành rối nhiều cải cách về fhuế

Còn nồng 
dân ỏ nỏng 
thôn



BÊ HẠ, 
CHANG LỂ 

CHÚNG TA CÚ 
Tiếp TỤC...



A, CUỐI 
CÙNG CŨNG 

ĐẾN Nơl!

Hai ngày sau, đoàn 
xe của nhà vua đến 
thị frân nhỏ Varennes, 
nồm ớ giáp biên giới, 
phía Dông Ihành Paris.

Đồng xu kỉ niệm đúc hình Louis XVI

MÀY KHÔNG 
NHÌN NHẦM 

CHÚ?

K hông
NHẦM ĐÂU Ạ, 
ĐÚNG CHIẾC 

-XE NGỰA ĐÓ 
MÀ!



HOÀNG HẬU MARIE, 
BÀ ĐỊNH TRỐN VỀ 
Ấo PHẨI KHÔNG?

HOÀNG HẬU MARIE, 
BÀ ĐỊNH TRỐN VỀ 
Ấo PHẨI KHÔNG?

DÁM MẶC 
QUẦN Ắo 

DÂN THƯỜNG 
ĐỂ CHE MẮT

À?

LOUIS XVI, 
ÔNG ĐỪNG 
DIỂN TRÒ 

Nứ a !

CÁC 
NGƯỜI 

NHẬN LẦM 
Rổl, TÔI 

KHÔNG PHẢI 
LÀ VUA 
PHÁP.

in bi bốf
gi ử tại Vorerincỉ và bí đại H ìẹ r ĩp h T '  
quóc hội áp giỏi về Paris.



LOUIS XVI 
£?ỊNH TRỐN RA 
NƯỚC NGOÀI 
HÒNG PHÁ KHÔNG

HOẠI THÀNH THỂ THA THỐ 
QUÁ CÁCH ■

Quốc hội lặp hiến khi oy chia ro 
Ihanh phe bao thu VÓI nguòi đung đáu lò 
LaíayeHe và phe cộng hoà vói Irung fòm 
la Robespierre. ĩuy đối đàu gay w 
gai, nhung hai phe nòy vân đồng 
long thòng qua nghị 
quyếl của quốc hội
lap hiến vào nâm — <1
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J  h ã y
GIAM TẤT CẢ 

Ị ĐÁM PHẢN 
NGHỊCH NÀY! 

> VÀO n g ụ c !/



Ma r ie , nàng
ĐANG LÀM GÌ 

THẾ?

THIẾP đang  
VIẾT THƯ NHỜ 

ANH TRAI GIÚP ĐỠ.

Lửa cách mợng ngùn ngụí fgi Pháp 
Ổl sẽ lan ro cóc nước châu Au. Nếu 
muốn ngân cỏn ngọn lửa này, các nuổc 
châu Âu phái fổ chức liên quân frến áp 
cách mgng nước Pháp.

Kính Ihư
Kính gửi hoàng đế Leopold II nước Ấo

Lúc này Louis XVI và Maric 
AníoineHe đong lộpJTỊƯU 
mượn quân nước 
ngoài để khôi 
phục vương quyền.

_________



7!jdjjí| -1 iủiì Ty' 
■}jjysij ỉủển 'M lo.

J KHÔNG THỂ 1 Ịm 
ĐỂ CHÚNG CAN > Ị m  

THIỆP VŨ TRANG /  IM  
N VÀO NƯỚC TA 
)  Đơợcĩ P h á i  oẩy 
" .  LUI QUÂN
^ -----XÂM LƯỢC

Á o - P hố !

TÁN
th àn h !

ĐỒNG 
Ý XUẤT
q u ân !

LẬP Tức TẬP 
HỢP QUĂN Đột 
NGHÊNH CHÉN 
VỚI UÊN QUÂN 
i^ Á O -P H Ố

CHỈ HÔ 
KHẨUH1ỆU 

THÔI THÌ ẤN 
THUAGÌĨ

BẢO VỆ 
THÀNH 

QUẢ CÁCH 
m ạn g !



ĩuy  chiến áốu anh dũng 
nhưng quân Pháp vẫn 
Ihuo írộn!

Đúng thế, 
THẮNG Được 

MỚI LÀ lạ !

T h iếp  ĐÂ 
THÔNG BÁO TOÀN 
Bộ TÌNH HÌNH CỦA 
QUÂN CÁCH MẠNG 
CHO ANH TRAI Rổl.

Quân  p h á p
LIÊN TIẾP 
THẤT BẠl!
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MARIE ƠI LÀ 
Ma r ie , giờ  đ â y
NÀNG LÀ NGƯỜI 
vợ TUYỆT VỜI 
CUA TA NHƯNG 
LẠI LÀ HOÀNG 

HẬU TỒI TỆ CỦA 
NHÂN DÂN Rổl! j

HA HA h a ! 
Quân  cá c h  
MẠNG NƠI 

TIỂN TUYẾN 
KIA MÃI MÃI 

KHÔNG THẮNG 
NỐI Đâ u !

NẾU cứ THẾ 
NÀY CHÚNG TA 
CHỈ VIỆC ĐỢí 

NGÀY TRỎ LẠI 
CUNG ĐIỆN 

VERSAILLES 
THỔI.

HỞI ĐỔNG BÀo! Quốc gia 
ĐANG LÂM NGUY MỌI NGƯỜI 
DÂN Đểu PHẢI CHUNG TAY 

GÓP sứ c!

Hưởng ứng lòi kêu gọi của đâl nước, nhân dân 
khổp các vùng trên nước Pháp nô nức cồm VÛ khí 
đứng lẽn. Quân đội Marseille Hiiện chiến hát 
vang "Bài ca Marseille''
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CHÚNG Tô« ĐÃ TỊCH 
THU Bức MẬT THƯ 

T ẾT  Lộ BÍ MẬT QUÂN 
Sự MẢ HCÀNG HẬU Gỉ)l 
CHO QUÂN ẢO -  PHỔ.



Nước 
Pháp nên
THIẾT LẬP 
NỀN CỘNG 
) HOÀ.Nhưng người

CON YÊU NƯỚC, 
TRÊN MẢNH ĐẤT 

CHIẾN THẮNG 
NÀY...

r xđ Tứ 
LOUIS XVI 
VÌ TỘI BÔI 
NHỌ DANH 
Dự NƯỚC

Ph á p !

Ph ái Jaco bin  
YÊU CẦU:NGÀY n ày  và 

NƠI ĐÂY BẮT ĐẦU 
MỘT THỜI ĐẠI MỚI 

TRONG LỊCH sứ 
THẾ GIỚI.

Sau khi chứng I 
kiến quân Pháp anh 
dũng giành íhâng 
lợi, Goefhe vô cùng 
cảm ểộng. Ong viếl:

ĩuy nhiên, các cuộc hội nghị và 
tuyển củ Irong nước không hề bị 
gián đoụn bởi cuộc chiến.

ĩhế nhưng nghị quyết này lọi không được thực hiện một cách dẻ 
dàng. Giới íhưong nhân và fư bản liên kết Ihành phái Girondin còn 
nông dân và dân nghèo Ihành fhị Ihì ủng hộ Robespierre thành lộp

Nghio quán Pháp liến quân mqnh như 
vù bỏo, đánh bọị quân Áo -  Phổ trong 
trộn Valmy.

Dọi fhi hào Dức, Goelhe đang



Kếl quả bỏ phiếu của 721 ngưởi 
lò phe đồng ý chém đầu nhà vua 
chỉ nhỉnh han phe không đồng ý 
đúng 1 phiếu.
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Robespicrrc ngày càng 
chuyên quyền, ông fa khép 
}ội tót cá những người 
thuộc phái Girondin 
chống đối mình.
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Khu nhò được xây 
dựng Iheo kiểu nông 
thôn nàm trong 
cung điện Versailles 
là mội trong những 
noi được hoàng hộu *  
Marie Aníoinette yêu 
Ihích nhối.

¿ 4 0

Khi bị bổi Robcspierre đò bị đgn bổn xuyên qua hàm. 
Vết Ihương chỉ được che qua loa bàng mộf chiếc khân lay, 
máu nhuốm đỏ cỏ 
quần áo.



Cuộc cách mạng Pháp hào hàng

Cuộc cách mạng Pháp bùng nổ vào năm 
1789 và kết thúc bằng chính biến Thermidor 
năm 1794. Cuộc cách mạng này có thể chia ra 
thành bốn giai đoạn chính.

Giai đoạn thứ nhất, cách mạng bùng nổ và 
thời kì cầm quyền của phe quân chủ lập hiến 
được đánh dấu bằng cuộc tấn công nhà ngục 
Bastille. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của những 
người dân thành Paris đã đẩy phe quân chủ 
lập hiến lên vũ đài lịch sử. Họ thành lập quốc 
hội lập hiến, thông qua hàng loạt sắc lệnh xóa 
bỏ tàn dư của chủ nghĩa phong kiến, thông qua 
Tuyên ngôn Nhân quyền .

Việc Louis XVI phản bội, bỏ trốn, sự thỏa 
hiệp và bảo thủ của phe quân chủ lập hiến cũng 
như sự can thiệp vũ trang từ nước ngoài đã 
dẫn dến cuộc khởi nghĩa thứ hai của người dân 
thành Paris. Phái Girondin nắm quyền, cách 
mạng bước vào giai đoạn thứ hai. Trong giai 
đoạn này, nước Pháp thắng lớn ở trận Valmy,

. . . Ä f t a T X  
triệu tập đại hội quốc
dân, thành lập nhà nước
cộng hòa đầu tiên, xét xử
và tử hình Louis XVI, ban bố
các sắc lệnh mới vể đất đai.

Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 
6 năm 1793, người dân thành Paris khởi nghĩa 
lần thứ 3, lật đổ sự thống trị của phái Girondin, 
phái Jacobin lên cẩm quyển. Phái Jacobin đã 
ban hành rất nhiểu đạo luật xóa bỏ tất cả các 
quyền lợi của giai cấp phong kiến. Thế nhưng 
sau đó, phái Jacobin tiến hành nền thống trị 
cực kl hà khắc.

Tháng 7 năm 1794, nội bộ phái Jacobin 
lục đục, chính biến Thermidor đã lật đổ phái 
Jacobin, nước Pháp bước vào giai đoạn cẩm 
quyền của phe Thermidor. Phe Thermidor đã 
xóa bỏ tất cả các sắc lệnh cũ và thành lập 
chính quyển đốc chính.

® Tinh hỉnh kinh tế nitóc Pháp thê Iđ 18

Nước Pháp thế kỉ 18 vẫn đang ở trong nền 
kinh tế nông nghiệp phong kiến, khoảng 95% 
dân số làm nghề nông và canh tác trên đất đai 
của địa chủ phong kiên.

Nền công nghiệp Pháp bất đầu phát triển từ 
đẩu thế kỉ 18, một số xưởng sản xuất thủ công 
mang tính chất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện 
tại một số vùng trên nước Pháp. Giữa thế kỉ 
18, các ngành luyện kim. khai khoáng bắt đầu 
sử dụng máy móc và tiến hành sản xuất trên 
quy mô lớn.

Thế nhưng chế độ phong kiến bấy giờ lại 
kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 
Chế độ phường thợ phong kiến khiến vô số cơ 
sở sản xuất không thể chuyển sang cơ chế nhà 
máy lớn, thuế nông nghiệp nặng nề khiến người 
nông dân rơi vào cảnh bẩn cùng, sự tranh giành 
trong nội bộ nhà nước phong kiến đã khiến đất 
nước bị chia cắt, nển quân chủ đánh thuế công 
nghiệp rất nặng._ Tất cả đều là mẩm mống 
hình thành nên cuộc cách mạng Pháp thế ki 18.



Ba dẳng cấp bong xả hội Pháp

Vào thê' kỉ 18, nước Pháp phân chia đẳng cấp 
rất rõ rệt. Có ba đẳng cấp: oẳng cấp thứ nhất là 
tăng lữ, đẳng cấp thứ hái là qùy tộc, đẳng cấp 
thứ ba là giai cấp tư sản, nông dân và dân thành 
thị. Đẳng cấp thứ nhất và thứ hai chỉ chiếm 
3% dân số nhưng lại duợc hưởng rất nhiều đặc 
quyền đặc lợi, họ nắm chính quyền và 1/3 đất 
đai, thống trị 97% dân số còn lại. Hai đẳng 
cấp này không cần phải nộp thuế hay thực hiện 
nghĩa vụ lao động sản xuất, còn đẳng cấp thứ 
ba vừa phải lao động sản xuất vừa phải nộp thuê' 
và không hề có bất kì quyền lợi chính trị nào.

Đẳng cấp quý tộc tại Pháp lại chia ra thành 
"quý tộc đeo kiếm” và “quý tộc áo dài”. “Quý 
tộc đeo kiếm” chủ yếu là quý tộc phong kiến 
cha truyền con nối, tầng lớp này giữ những chức 
vị quan trọng trong quân đội và chính quyền. 
Tầng lớp “quý tộc áo dài” mua được tước hiệu 
quý tộc bằng tiền chứ không phải do dòng doi, 
họ chủ yếu đảm nhiệm các chức vụ trong tòa 
án. Tuy đều thuộc đẳng cấp thứ hai, nhưng họ 
lại coi thường lẫn nhau, ‘quy tộc đeo kiếm” chê 
“quý tộc áo dài” tẩm thưởng, “quý tộc áo dài”

f l j l  Thời ki Khai sáng thế Id 18 
tại Pháp

Thời kì Khai sáng tại Pháp được khỏi xướng 
bởi những nhà tư tưởng thuộc giai cấp tư sản, 
với mong muốn giải phóng con người khỏi 
những trói buộc phong kiến và thẩn học tôn 
giáo. Các nhà triết học thời kì này lên án gay 
gắt những thể chế phi nhân tính và sự hủ bại 
của xã hội phong kiến, họ truyển bá tư tưởng 
giải phóng con nguời, mang đến tự do cho con 
người. Những người sáng lập thời kì này là 
Voltaire và Montesquieu.

Các học thuyết cua thời kì Khai sáng phản ánh 
quan diểm đường lối của giai cấp dại tư sản, phát 
huy vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng của 
giai cấp tư sản Pháp, trở thành tư tưởng chu đạo 
mà giai cấp đại tư sản sử dụng để xây dựng thể 
chẽ' chính trị quân chủ lập hiên. Bởi lẽ đó, cách 
mạng Pháp đã hoàn toàn vứt bỏ tấm áo mang 
tên “cải cách tôn giáo” mà diễn ra dưới hình thức 
đấu tranh chính trị công khai. Cách mạng Pháp 
dã thực hiện duợc những mục tiêu triệt để hơn, 
trực tiếp hơn so với cách mạng tư sản Anh.

£ 42

cho rằng “quý tộc đeo kiếm" hủ bại.
Thành phần của đẳng cấp thứ ba tương đối 

phức tạp. Oẳng cấp này bao gổm tầng lớp đại tư 
sản với những chủ ngân hàng, nhà buôn vũ khí, 
nhà cung cấp... Họ phản đối cách mạng mà chỉ 
yêu cầu thay đổi theo kiểu cải lương. Tẩng lớp tư 
sản vừa chủ yếu gồm chủ các xưởng thủ công và 
thương nhân bình thường. Họ ra sức đòi lật đổ 
chế độ phong kiến, xây dựng nhà nước cộng hòa 
của giai cấp tư sản. Tầng lớp tiểu tư sản gồm 
những người buôn bán nhỏ và chủ các cơ sở sản 
xuất nhỏ, họ vô cùng căm ghét chế độ phong 
kiến áp bức bóc lột, đổng thời phản đối cả tầng 
lớp đại tư sản luôn chèn ép mình. Tẩng lớp có 
địa vị thấp nhất cũng chính là tẩng lớp chiếm số 
lượng đông nhất chính là nông dân. Nông dân 
vô cùng căm ghét chế độ quân chủ phong kiến 
nên đây cũng là tầng lớp có tinh thần cách mạng 
cao nhất. Tuy trong nội bộ đẳng cấp thứ ba cũng 
xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn, nhưng vì mục tiêu 
giành duợc nhiều lợi ích hơn cho giai cấp minh 
nên họ tạm thời đoàn kết cực kì chặt chẽ.

Voltaire (1694-1778) là triết gia, nhà văn, 
nhà tư tưởng thời kì Khai sáng. Tên thật của 
ông là Frangois-Marie Arouet. Chính trong thời 
gian bị giam giữ trong ngục, ông đã sáng tác 
vở bi kịch “Oedipe" và tự đặt cho mình cái tên 
Voltaire.

Từ khi còn trẻ, Voltaire đã cực lực phản đối 
sự trói buộc của tôn giáo và chế độ phong kiến, 
ông khởi xướng quan niệm dân chủ, tự do, 
bình đẳng nên từng hai lẩn bị bất giam. Các 
tác phẩm chính của ông gổm có “Các bức thư 
triết học vể người Anh”, “Từ điển Triết học”, 
“Candíde”, “Trẩn tục"...

Voltaire đã truyền bá tư tưởng khai sáng, 
giáng một đòn nặng nề vào giai cấp thống trị 
của Pháp thời bấy giờ. Tư tưởng của ông ảnh 
hưởng đến cả một thê' hệ, bởi thế mà ông được 
tôn là người thầy, lãnh tụ của thời kì triết học 
Khai sáng Pháp thế kỉ 18.



t i  Montesquỉeu

Montesquieu (1689-1755) là một trong những 
nhà sáng lập, người tiên phong của thời kì Khai 
sáng. Tuy sinh ra trong một gia đình quý tộc, 
kế thừa tước vị nam tước và đảm nhiệm vai trò 
chủ tịch hội đổng Bordeaux nhưng ông lại vô 
cùng bất mãn với sự thối nát của giai cấp thống 
trị Pháp, ông ra sức ủng hộ việc học tập nước 
Anh, xây dựng một thể chê' quân chủ lập hiến 
cho nưỡc Pháp.

Năm 1721, Montesquieu đã cho ra đời tác 
phẩm “Những lá thư Ba Tư” , một tác phẩm trào 
phúng chỉ trích xã hội đương thời, phê phán sự 
tàn bạo của Giáo hội Công giáo và sự bất tài của 
giới tăng lữ. Tác phẩm gây duợc tiếng vang lớn.

Năm 1748, Montesquieu xuất bản cuốn “Tinh 
thẩn pháp luật”. Tác phẩm này đề xướng tư 
tưởng “tam quyền phân lập” cực kì sáng tạo, 
trong đó, chính quyền được chia ra làm ba cơ 
quan với các nhiệm vụ lẩn lượt là lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. Ba cơ quan này vừa hoạt 
động độc lập vừa giám sát lẫn nhau. Lí thuyết 
nổi tiếng này có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng 
và đã trở thành cơ sở lí luận cho hiến pháp rất 
nhiều nước tư bản, trong đó có Mỹ và Pháp.

Rousseau (1712-1778) một trong những nhà 
tư tưởng của thời kì Khai sáng. Các học thuyết 
của ông thể hiện một cách đẩy đủ chủ trương và 
lợi ích của giai cấp tư sản vừa và nhỏ.

Rousseau cho rằng tài sản tư hữu là nguồn 
gốc của tất cả những đau Khổ, tội ác và bất 
công mà con nguời phải chịu đựng, ông kịch liệt 
phản dối hiện trạng phân biệt giàu nghèo trong 
xã hội. Tuy nhiên, ông lại không chủ trương 
xoá bỏ chế độ tư hữu mà mong muốn đạt được 
sự bình đẳng kinh tế trên cơ sô duy trì chế độ 
từ hữu.

Rousseau phản đối các học thuyết về quyền 
lực của vua chúa và giáo hội. ông cho rằng 
nhân quyền là quyển lợi bất khả xâm phạm, 
ông chủ trương xây dựng nhà nước cộng hoà, 
kêu gọi lật dổ nển quân chủ bằng vũ lực. Phái 
Jacobin trong thời kì cách mạng Pháp chịu ảnh 
hưởng vô cùng sâu sắc từ Rousseau.

■ k ỉ Nhứng nguy ctí mà Lonis XVI gặp phải trong thời giao trị vi

Năm 1774, Louis XVI vừa lên ngôi đã gặp 
phải vô vàn thách thức. Bấy giờ, nuớc Pháp 
đã tiêu một khoản tiền khổng lổ khi tham gia 
cuộc chiến tranh độc lập của Mỹ. Không chỉ 
thế, hoàng gia tiêu xài hoang phí, nước Pháp 
đứng bên bờ vực phá sản. Cùng lúc đó, khủng 
hoảng tài chính nghiêm trọng chưa từng có xảy 
ra tại Pháp, nhiéu xưởng sản xuất thủ công phải 
đóng cửa dẫn đến tình trạng thất nghiệp của 
vô số người. Năm 1788 và 1789, nông nghiệp 
Pháp liên tiếp mất mùa do thiên tai, dẫn đến 
giá ItíũDg thực leo thang, người dân ở tẩng lớp 
thấp phản ứng vô cùng dữ dội. Chỉ riêng năm 
1789, ở vùng nông thôn nước Pháp đã bùng nổ 
hơn 300 cuộc khởi nghĩa. Triều đình Louis XVI 
lâm nguy.



Hội nghị dại diộn ba dẳng cấp

Nguổn gốc của hội nghị đại diện ba đẳng cấp 
bắt nguổn từ thời trung cổ, khi nước Pháp lâm 
nguy, nhà vua muốn tìm kiếm sự hỗ trợ tử toàn 
thể nhân dân nên đã triệu tập một hội nghị bất 
thuờng với ngũời tham gia là đại diện cua ba dẳng 
cấp trong xã hội. Trong thời gian diễn ra hội nghi, 
ba dẳnci cấp lẩn luợt thảo luận các chính sách rối 
mới tiên hành họp phiên toàn thể khi chính thức 
trả lời nhà vua.

Năm 1300, chi phí cho cuộc chiến giữa Pháp 
và Flandre tăng lên, vua Phillip IV gặp khó khăn 
trong việc thu thuế của giáo hội Pháp nên đã triệu 
tập hội nghị đại diện ba dẳng cấp lẩn đẩu tiẽn vào 
năm 1302 và nhận được sự ủng hộ. Từ dó, hội 
nghị đại diện ba đẳng cấp ở Pháp liên tục diễn ra 
với những thành công cũng như thất bại trong việc 
tranh chẩp quyển lợi với nhà vua. Đến năm 1614, 
nền quân chủ Pháp trở nên vững mạnh, hội nghị 
này bị buộc phải tạm dừng.

Mùa xuân năm 1789, khởi nghĩa liên tiếp nổ ra 
ở Pháp, Louis XVI buộc phải triệu tập hội nghị đại 
diện ba đẳng cấp vôn bị gián đoạn 175 năm với 
móng muốn xử lí đuợc mối đe dóạ đối với vương 
quyền của mình. Bởi thế, cả nuớc Pháp tiến hành 
tông tuyển cử bẩu đại diện ba đẳng cấp. Ngày 5 
tháng 5 năm đó, hội nghị đại diện ba đẳng cấp

diễn ra ở CU1KJ điện Versailles với 291 đại diện 
thuộc đẳng cấp thứ nhất, 270 đại diện của đẳng 
cấp thứ hai và 578 đại diện của đẳng câp thứ ba. 
Sau khi triệu tập hội nghị, tranh châp bống bùng 
nổ khi đề cập đến vấn đề biểu quyết. Đại diện của 
đảng cấp thứ nhất và thứ hai khăng khăng rằng 
mỗi đẳng cấp chỉ duợc bỏ một lá phiếu trong khi 
đẳng cấp thứ ba cho rằng phải bỏ phiếu theo sô' 
luợng đại diện tham dự hội nghị. Do không giải 
qưyêt được tranh chấp này nên hội nghị buộc phải 
tạm dừng một tháng.

Ngày 17 tháng 6, đẳng cấp thứ ba tuyên bô' tư 
mở hộínghị (đẳng cấp thứ nhất và thứ hai có thể 
tự quyết định xem có muốn tham dự hay không), 
và gọi đây là quốc hội. Ngày 20 tháng 6, Louis 
XVI ra lệnh đóng cửa Phòng quốc gia nơi quốc hôi 
họp, các đại diện của đẳng cấp thứ ba buộc phải 
họp tại sân Jeu de Paume. Trong cuộc họp, các 
đại diện đã hùng hồn tuyên thệ “nếu chưa có hiến 
pháp thì chưa giai tán quốc hội Dây chính là “Lời 
tuyên thệ Jeu de Paume” nổi tiếng. Hai đẳng cấp 
kia biết thê' lớn đã mất nên lẩn lùợt tham gia vào 
quốc hội. Ngày 9 tháng 7, quốc hội đổi tên thành 
quốc hội lập hiến, hlnh thức hội nghị đại diện ba 
đẳng cap đến đây chấm dứt.

■k i Cách mạng chính quyến thành phế gầy dược tiếng vang lởn

Sau khi thành lập quốc hội, Louis XVI điểu quân 
đến định dùng vũ lực buộc quốc hội phải giải tán. 
Mặt khác, ông ta cách chức bộ tmởng tài chính 
duợc người dân ủng hộ. Ngày 12 tháng 7 năm 
1789, khi biết tin này, nhân dân thành Paris đã đổ 
ra dường diễu hành biểu tình phản đối. Cuộc biểu 
tình này đã bị quân triều đinh trấn áp đẫm máu.

Sáng sớm ngày 13 tháng 7, chuông nhà thờ 
khắp thành Paris ngân vang, nhân dân thành 
Paris cẩm vũ khí thô sơ chống lại quân triều đinh. 
Khi màn đêm buông xuống, nhân dân sục sôi khí 
thế đã kiểm soát được phẩn lớn thành Paris, trong 
đó có cả những kho vũ khí quan trọng.

Ngày 14 tháng 7, quấn chúng khởi nghĩa phát 
hiện quân triểu đinh âm thẩm đột nhập nhà ngục 
Bastille nên dã nhanh chóng bao vây tấn công 
noi này. Sau dợt giao tranh quyết liệt, nhà ngục 
Bastille tượng trưng cho nển thống trị của giai cấp 
phong kiến đã bị quân khởi nghĩa chiếm đóng. Từ 
đây, quân khởi nghĩa dẫ kiểm soát toàn bộ thành

Paris. Ngày 15 tháng 7, dân thành Paris bẩu một 
đại diện của giai cấp dại tư sản lầ Bailly lầm thị 
truởng thành phố, chọn Lafayette, quý tộc thuộc 
phái tự do từng tham gia cuộc chiến giành độc 
lập của nước Mỹ làm tư lệnh quân tự vệ và bẩu 
một số người thuộc tẩng lớp tư sản cũng như quan 
chức chính quyển cũ vào hội đổng thành phố. 
Louis XVI thất thế buộc phải hạ lệnh rút quân, 
thừa nhận sự hợp pháp cùa quốc hội lập hiến.

Tin tức vể cuộc khởi nghĩa tại Paris nhanh
chóng lan ra khắp các vùng trên nước Pháp.
Nhân dân các tỉnh dã thiêu rụi điển trang và đất 
phong của quý tộc phong kiến, đánh đổ chính
quyển cũ, xây dựng chính quyển và quân tự vệ
cùa nhân dân.

Sự kiện này duợc gọi lầ cuộc cách mạng chính 
quyển thành phố, dã làm lung lay chế độ quân 
chủ phong kiên của nuức Pháp.
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Nhà ngọc Bastilla

Nhà ngục Bastille lầ một pháo đài được vua 
Charles V nước Pháp xây dựng vào năm 1382. 
Nhà ngục này cao 100 thước Anh (1 thước Anh 
= 0,3 m) với những bức tường thành kiên cố, 
8 toà tháp và 15 khẩu đại bác, là một nơi dễ 
phòng thủ mà khố tấn công. Do thành phố Paris 
ngày càng được mở rộng, pháo đài này dẩn 
mất đi giá trị phòng ngự và trở thành nơi triều 
đình Pháp giam giữ tù chính trị. Gẩn như tất cả 
những nhân vật nổi tiếng có ý đổ chống lại chế 
độ phong kiến, ví dụ như Voltaire, người khởi 
xướng thời kì Khai sáng, đều từng bị giam giữ 
tại nơi này.

Ngày 14 tháng 7 năm 1789, nhà ngục 
Bastille, biểu tượng của vương quyền nước Pháp 
bị quân khởi nghĩa tấn công. Cuộc tấn công ấy 
đánh dấu sự mở màn của cuộc cách mạng tư 
sản Pháp. Để kỉ niệm ngày chiến thắng vinh 
quang này, nuớc Pháp đã lấy ngày này làm 
ngày quốc khánh.

‘ẩ Sắc lẬnh tháng Tám

Ngày 4 tháng 8 năm 1789, trước cao trào 
đấu tranh ngày càng mạnh mẽ của nông dân, 
quốc hội lập hiến (bấy giờ đã được hợp pháp 
hoá) gấp rút triệu tập hội nghị. Trong hội nghị, 
một sô' địa chủ quý tộc tuyên bố từ bỏ các đặc 
quyền phong kiến của mình và ủng hộ việc xoá 
bỏ chế độ phong kiến. Sau đó, quốc hội lập hiến 
đã thông qua hàng loạt quyết sách với nội dung 
chủ yếu là tuyên bố xoá bỏ đặc quyền miễn 
thụế, quyển tư pháp và quyền trưng thu ruộng 
đất của giáo hội. Lịch sử gọi đây là “Sắc lệnh 
tháng Tám”.

Thế nhưng “Sắc lệnh tháng Tám" này cũng 
quy định, ruộng đất trổng trọt có thể được bán 
cho nông dân với giá gấp 30 lẩn tiền tô mà họ 
phải nộp hằng năm. Điều này khiến cho nông 
dân vô cùng bất mãn. Bởi thế, sau khi “sắc lệnh 
tháng Tám” được ban hành, phong trào nông 
dân Pháp vẫn tiếp tục diễn ra.

Tuyên ngôn Nhản qnyển

Giữa cuộc cách mạng Pháp năm 1789, quốc 
hội lập hiến đã xây dựng nguyên tắc và trật tự 
xã hội theo đường hướng tư bản chủ nghĩa và 
soạn thảo “Tuyên ngôn Nhân quyền” nhằm tỏ 
rõ thái độ chính trị của mình. Ngày 26 tháng 8 
năm đó, tuyên ngôn này được công bố.

Tên đẩy đủ của “Tuyên ngôn Nhân quyển” 
là “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền", là 
văn kiện vô cùng quan trọng của cách mạng 
Pháp. Tuyên ngôn này gổm 17 điều, phỏng theo 
“Tuyên ngôn độc lập” của nước Mỹ và xuất phát 
từ các quan điểm của chủ nghĩa ánh sáng thế 
kỉ 18- Tuyên ngôn khẳng định, “về phương diện 
quyển lợi, con người đều có quyền tự do bình 
đẳng”, “quyển con người là quyền không ai có 
thể xâm phạm được” và “tài sản là quyền lợi 
thẩn thánh không thể xâm phạm được, trừ khi 
có những nhu cẩu xã hội cần thiết và trong điều 
kiện đuợc bồi thường một cách binh đẳng, tài 
sản của mọi người đều không bị cướp đoạt.”

Bên cạnh đó, “Tuyên ngôn Nhân quyền” còn 
khẳng định, “luật pháp là thể hiện ý chí chung, 
mọi công dân đểu tham gia trực tiếp hoặc thông 
qua các đại biểu của mình để tham gia xây 
dựng luật pháp; luật pháp phải là như nhau dối 
với tất cả mọi người, khi bảo hộ cũng như khi 
trừng phạt. Mọi công dân đều bình đẳng trước 
pháp luật, nên đều có thể giữ mọi chức vụ, mọi 
địa vị, mọi công vụ theo năng lực và không có 
bất kì sự phân biệt nào khác ngoài đạo đức và 
tài năng của mỗi người.” Tuyên ngôn còn tuyên 
bố xác lập nguyên tắc “tam quyền phân lập .

“Tuyên ngôn Nhân quyền’’ là văn kiện mang 
tính cương ỉĩnh của giai cấp tư sản trong công 
cuộc chống lại chế độ phong kiến và chế độ 
đẳng cấp. Văn kiện này có tác dụng thúc đẩy 
mạnh mẽ tiến trình cách mạng và ảnh hưởng 
sâu rộng đến các nước châu Âu phong kiến 
khác. Hiến pháp năm 1791 của nước Pháp cũng 
lấy tuyên ngôn này làm lời tựa.
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Quóc hội lập hiến Um him 
sửc mạnh của nhàn dần

Ngày 6 tháng 10 năm 1789, để ngăn chặn 
Louis XVI trốn ra nước ngoài, quẩn chúng Paris 
đã tập trung tại cung điện Versailles để áp tải 
Louis XVI sang cung Tuileries trong thành Paris. 
Sự kiện này đã gây hoang mang cho phe đại 
tư sản tự do trong quốc hội lập hiến, họ lo 
ngại rằng, nếu phong trào cách mạng của quần 
chúng tiếp tục thì quyển lực mà họ đang nắm 
giữ sẽ lung lay. Bởi thế, họ ra sức ngăn cản 
dân chúng. Đẩu tiên, ngày 21 tháng 10, họ ban 
hành lệnh giới nghiêm, cấm quần chúng tụ họp, 
lập đảng phái, nhằm ngăn chặn sức mạnh tập 
thể của nhân dân. Ngày 14 tháng 6 năm 1791, 
quốc hội lập hiến lại ban hành đạo luật quy định 
cấm công nhân hội họp, tổ chức công đoàn và 
bãi công, những người vi phạm sẽ bị phạt 1.000 
franc và bị phạt tù 3 tháng. Đến năm 1864 đạo 
luật này mới được bãi bỏ.

Hiên pháp năm 1791

Tháng 9 năm 1791, quốc hội lập hiến ban 
hành hiến pháp. Lịch sử gọi đây là hiến pháp 
năm 1791. Bộ hiến pháp này hiện thực hoá tư 
tưởng “tam quyền phân lập” của Montesquieu. 
Hiến pháp quy định: Pháp là nước quản chủ 
lập hiến tam quyền phân lập, quyền hành pháp 
thuộc về nhà vua, quyển lập pháp thuộc về quốc 
hội lập pháp, quyền tư pháp thuộc về toà án 
các cấp. Hiến pháp còn hạn chê' gắt gao quyền 
hành của nhà vua và xác lập thể chế quân chủ 
lập hiến.

Hiến pháp năm 1971 còn căn cứ vào tư cách 
tài sản để chia công dân ra thành “công dân 
tích cực” và “công dân tiêu cực”. Công dân 
tiêu cực không có quyển bầu cử và ứng cử. Sự 
phân chia giàu nghèo bất công này đã dẫn đến 
những bất mãn sâu sắc trong dân chúng.

Cấc pha phái chính trị mọc lèn nhtf nám

Sau khi cách mạng Pháp bùng nổ, chính đàn 
Pháp xuất hiện rất nhiều phe phái, trong đó 
phái Jacobin có tẩm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. 
Trong đảng Jacobin lại chia làm hai phe, phe 
thứ nhất là những người theo chủ nghĩa cộng 
hoà ôn hoà, hẩu hết thành viên đến từ tỉnh 
Gironde miền Tây Nam nước Pháp. Bởi thế, họ 
duợc gọi là phái Girondin. Phe còn lại là những 
người theo chủ nghĩa dân chù cách mạng, đứng 
đẩu là Robespierre.

Ngoài ra, một phái khác cũng xuất hiện 
trong cuộc cách mạng tư sản. Đó lầ phái hội 
Cordeliers. Thành viên của phái này là những 
người dân nghèo và “công dân tiêu cực”. Tháng 
6 năm 1791, Louis XVI và hoàng hậu bỏ trốn 
nhưng thất bại, phái Cordeliers đã đưa đơn thỉnh 
nguyện kêu gọi nhân dân không thừa nhận nhà 
vua. Ý kiến này vấp phải sự phản đối của chính 
những người trong phái. Những người phản 
đối đã rút khỏi phái Cordeliers. Cùng lúc ấy, 
phái Jacobin cũng đang thảo luận về đơn thỉnh

nguyện này, một số thành viên phản 
đối cũng rút khỏi phái Jacobin. 
Những thành viên rút khỏi hai 
phái trên cùng với phái lập 
hiến trong giới đại tư sản liên 
kết lại dể thành lập phái 
Feuillants.

Bởi những II do này 
mà chính đàn nước Pháp 
dẩn bị phân chia thành 
hai phái, trong đó, phái 
Jacobin dại diện cho 
phe dân chủ cách 
mạng của giai cấp tư 
sản và phái Feuillants 
dại diện cho phe lập 
hiến của giai cấp dại 
tư sản.



Robespierre

Robespierre (1758-1794) là nhà cách mạng 
tư sản kiệt xuất người Pháp và là lãnh tụ của 
chính quyền Jacobin trong thời kì cách mạng 
Pháp.

Robespierre sinh ra trong một gia đình nhiều 
đời làm luật sư. Thời thanh niên, ông chịu ảnh 
hưởng sâu sắc của Rousseau, ông tham gia phái 
Jacobin ở Paris và trở thành nhân vật lãnh đạo 
phái này vào năm 1791. ông đã đưa ra những 
để xuất phản đối nhà vua, quý tộc và giới đại 
tư sản trước quốc hội lập hiến. Sau khởi nghĩa 
tháng 8 năm 1792, ông trúng cử vào hội đổng 
thành phố Paris và hội nghị quốc ước. ông 
tích cực ủng hộ việc xử tử vua Louis XVI, kêu 
gọi người dân kiên quyết đấu tranh chống liên 
quân Áo - Phổ. Sau khởi nghĩa tháng 5 năm

1793, chính quyền Jacobin duới sự lãnh đạo của 
Robespierre đã ban hành Hiến pháp năm 1793 
và dập tắt cuộc nổi loạn của phe phản cách 
mạng Girondin, đánh đuổi những quốc gia khác 
đang nhăm nhe can thiệp vũ trang ra khỏi lãnh 
thổ Pháp. Nhìn chung, Robespierre có công rất 
lớn trong quá 'trình phát triển và duy trì thành 
quả cách mạng tư sản. Ngày 4 tháng 6 năm
1794, Robespierre được bẩu lên làm chủ tịch 
đoàn đại biểu hội nghị quốc ước. Đây chính là 
thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời ông.

Tháng 7 năm 1794, chính biến Thermidor 
bùng nổ, Robespierre khi ấy mới 36 tuổi bị bắt 
giữ và đưa lên đoạn đẩu đài, kết thúc một cuộc 
đời oanh liệt.

Pha bảo thả của giaỉ cấp 
tư sản

Phái Feuillants còn được gọi là phe bảo thủ, 
họ ủng hộ chế độ quân chủ lập hiến trong cuộc 
cách mạng tư sản Pháp.

Ngày 16 tháng 7 năm 1791, những thành 
viên rút khỏi hai phái Cordeliers và Jacobin cùng 
với giới đại tư sản dã họp tại tu viện Feuillants 
và thành lập phái cùng tên. Họ chủ trương thành 
lập nền quân chủ lập hiến, phản đối nền dân 
chù cộng hoà nên mới được gọi là phe bảo thủ.

Phái Feuillants từng nắm chính quyền trong 
thời k) đẩu cách mạng. Họ đã đặt ra những 
chính sách xoá bỏ đặc quyền phong kiến, tịch 
thu và phát mãi tài sản của giáo hội, xoá bỏ 
chế độ quý tộc và những chế độ phong kiến 
khác. Họ cũng đặt ra hiến pháp của nền quân 
chủ lập hiến, đưa ra “Tuyên ngôn Nhân quyền” 
và ban hành đạo luật nhằm đàn áp khởi nghĩa 
của nhân dân.

Ngày 10 tháng 8 năm 1792, nhân dân thành 
Paris nổi dậy lật đổ chế độ quân chủ, phe bảo 
thủ cũng theo đó mà tan rã.

Các pha phái trong qnâc hội 
lập hUin

Ngày 30 tháng 9 năm 1791, quốc hội lập 
hiến tuyên bố giải tán. Ngày 1 tháng 10, quốc 
hội lập pháp dược bẩu ra từ những lá phiếu của 
các “công dân tích cực”. Trong tổng số 749 đại 
biểu, hẩu hết đều thuộc giai cấp tư sản, phe bảo 
thủ chiếm 268 ghế, được gọi là cánh hữu, tầng 
lớp tư sản vừa với thái độ chính trị mập mờ 
chiếm khoảng 345 ghế, 136 ghế thuộc về phái 
Jacobin và Girondin, đây là phe cánh tả. Phái 
Jacobin cấp tiến khi ấy vẫn còn yếu thế.

Phe bảo thủ dại diện cho quyển lợi của giai 
cấp đại tư sản và quý tộc phái tự do. Họ tích 
cực ủng hộ hiến pháp, phản đối cách mạng triệt 
để. Phái Girondin đại diện cho quyền lợi của 
giai cấp tư sản công thương nghiệp các tỉnh, 
những người vẫn chưa hài lòng với thành quả 
cách mạng, mong muốn nước Pháp được dân 
chủ hơn. Nhóm này có khynh hướng xây dựng 
chế độ cộng hoà. Còn phái Jacobin đại diện cho 
quyển lợi của tẩng lớp tư sản nhỏ thì kiên quyết 
yêu cầu đấu tranh dến cùng nhằm thực hiện 
nền dân chủ, lật đổ vương quyền. Họ rất được 
người dân trong xã hội ủng hộ.



f lh ' l  Bàng nổ cnộc chiến chồng 
ngoại xầm

Sau khi cách mạng Pháp bùng nổ, rất nhiéu 
quý tộc cũ trốn ra nước ngoài, triều đình phong 
kiến của các nuớc châu Âu khác e ngại cách 
mạng Pháp nên mưu đồ liên kết lại, tiến hành 
can thiệp vũ trang vào Pháp. Ngày 27 tháng 
8 năm 1791, vua Phổ và hoàng đế Áo bắt tay 
tuyên bố Pháp phải lập tức giải tán quốc hội, 
khôi phục vương quyền, nếu không các nước 
châu Âu sẽ hợp sức phát động chiến tranh, hỗ 
trợ vua Pháp giành lại ngai vàng.

Truớc tình hình đó, mỗi phe phái đều mang 
những toan tính riêng: một sô' người trong phái 
Feuillants đang nắm chính quyền mong muốn 
hoà giải với các nước châu Âu để tránh chiến 
tranh; phái Girondin kiên quyết chủ chiến hòng 
thông qua cuộc chiến này, giải quyết mâu thuẫn 
trong nước và mở rộng thị trường ra nước ngoài. 
Phái Jacobin lại cho rằng mục tiêu trước mắt là 
tiêu diệt những phần tử ủng hộ triều đình trong 
nước, củng cố thành quả cách mạng.

Ngày 20 tháng 4 năm 1792, nội các phái 
Girondin thông qua quyết định tuyên chiến với 
Áo và Phổ và được các tầng lớp trong xã hội 
nhiệt liệt ủng hộ.

— ■  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■p I . Những thất bại UAn Hấp trong 

giai đoạn dầu của cuộc chiấn

Trong giai đoạn đẩu của cuộc chiến, tuy 
chiếm ưu thế về số lượng nhưng hẩu hết lãnh 
đạo của quân đội Pháp lại thuộc phe bảo hoàng, 
không chịu tác chiến. Họ không những cô' tinh 
bỏ lỡ các cơ hội mà còn thường xuyên thư từ 
với quân địch, hoàng hậu thậm chí còn mật 
báo kế hoạch điều động quân đội với Áo. Bởi 
thê' mà Pháp thua hết trận này đến trận khác. 
Quản Áo dễ dàng tiến vào lãnh thổ Pháp. Louis 
XVI cho rằng liên quân Áo - Phổ chắc chắn sẽ 
giành thắng lợi nên đã hạ lệnh cách chức tất cả 
các đại thần thuộc phái Girondin, bổ nhiệm các 
trọng thần mới thuộc phái Feuillants.

Căm phẫn hành vi của nhà vua, tháng 6 năm 
1792, quần chúng Paris tổ chức tuần hành quy 
mô lớn. Tháng 7, quốc hội lập pháp thông qua 
nghị quyết tuyên bố nước Pháp đang lâm nguy, 
kêu gọi nhân dân vũ trang bảo vệ Tổ quốc. Lời 
kêu gọi ấy đã được toàn thể nhân dân Phập 
ủng hộ, quân tình nguyện được tổ chức ở khấp 
nơi nô nức ra tiền tuyến chiến đấu với liên quân 
Áo - Phổ.

Cuộc cách mạng ngày 10 tháng 8 năm 1792

Khi cuộc chiên đang diễn ra, vào tháng 7, 
tư lệnh liên quân Áo - Phổ từng tuyên bố, nếu 
vua Pháp phải chịu bất kì tổn hại nào, toàn 
thành Paris sẽ phải chịu trừng phạt quân sự 
mang tính huỷ diệt. Tin tức này đã gây căm 
phẫn trong lòng người Paris. Dưới sự lãnh đạo 
của Robespierre, họ đã tự tổ chức các đội quân 
vũ trang, kết hợp với quân tình nguyện các nơi 
chuẩn bị phát động khởi nghĩa.

12 giờ đêm ngày 9 tháng 8, khi tiếng chuông 
của Nhà hát kịch nước Pháp vang lên, cuộc khởi 
nghĩa bất đẩu. Đại biểu nhân dân các khu vực 
trong thành Paris đã đến toà thị chính tiếp quản 
chính quyền, tuyên bố thành lập uỷ ban lãnh

đạo công xã Paris. Sáng sớm ngày hôm sau, 
đội quân khởi nghĩa đã tấn công và chiếm được 
hoàng cung. Ngày 21 tháng 9, hội nghị quốc 
ước được triệu tập, và đến ngày hôm sau, nước 
cộng hoà Pháp ra đời.

Cuộc cách mạng này đã kết thúc thể chế 
quân chủ lập hiến của nước Pháp, cuộc cách 
mạng tư sản Pháp từ đây bước sang một giai 
đoạn mới.



Chian thắng Valmy

Tháng 9 năm 1792, liên quân Áo - Phổ chiếm 
đóng Valmy, cửa ngõ phía Dông Bắc của thành 
Paris áp sát thủ đô Paris. Tinh hĩnh nước Pháp vô 
cung ngưy cấp. Người dân thành Paris đã nhanh 
chóng đứng lên cầm vũ khí, tổ chức đội quân gồm 
60.000 người tiến thẳng ra tiền tuyến, chuẩn bị 
quyết chiến với liên quân 40.000 người của Áo và 
Phổ. Hai bên bày binh bố trận ở Verdun gần Valmy. 
Ngày 20 tháng 9, chiến tranh chính thức bùng nổ.

Từ khi tiến vào Pháp, cứ mỗi lẩn liên quân Áo - 
Phổ khua chiêng gióng trống tấn công là quân Pháp 
lập tức rút lui. Thê' nhưng trong trận này, dù liên 
quân áp sát đến đâu, qùân Pháp vẫn kiên cường 
nghênh chiến, không hề có dấu hiệu lùi bước. Sự tự 
tin của liên quân bất đầu lung lay. Quân Pháp nhân 
cơ hội ấy, phối hợp chặt chẽ với nhau, tấn công 
mạnh me và cuối cùng giành được thắng lợi quan 
trọng. Quân Pháp thừa thắng xông lên, đuổi liên 
quân ra khỏi nước Pháp.

Đại thắng Valmy là thắng lợi đầu tiên của Pháp 
chống liên quân núớc ngoài, nó cổ vũ niềm tin tât 
thắng của quân dân Pháp. Từ đây, Pháp dã nắm 
quyển chủ động trong cuộc chiến chống ngoại xâm.

Hoạt động cách mạng càa 
phái Montagne (phắỉ Núi)

■ T - u ......... M
Lật dổ phải Girondin

Mùa xuân năm 1793 ià thời khắc gian nguy nhất 
của cách mạng Pháp. Quân Pháp trên tiến tuyến 
liên tiếp that bại. Trong nưốc, phái Girondin vẫn 
ra sức chèn ép phái Jacobin. Trước tình hình đó, 
đại diện phái Jacobin ô các khu vực trong thành 
Paris đã họp, quyết định khởi nghĩa vào ngày 31 
tháng 5 và thành lập uỷ ban bí mật lãnh dạo cuộc 
khởi nghĩa.

Sáng sớm ngày 31 tháng 5, đại diện các khu 
vực của thành Paris đã đến hội nghị quốc ước, yêu 
cầu giải tán “uỷ ban muừi hai ngìbi ầm mưu trấn 
áp công xã Paris, bắt giữ các đại diện của phái 
Girondin. Nhưng hội nghĩ quốc ước chỉ đổng ý thực 
hiện yêu cầu thứ hai.

Ngày 2 tháng 6, tin tức phái Girondin tàn sát 
người phái Jacobin truyền dến từ Lyon, dân chúng 
Paris phẫn nộ, 80.000 thị dân có vũ trang kéo đại 
bác bao vây hội nghị quốc ước, đòi hội nghị này lập 
tức bắt giữ “uy ban mười hai người” và 22 đại diện 
của phái Girondin. Trước sự uy hiếp của đại pháo, 
hội nghị quốc ước buộc phải chấp nhận yêu cầu 
cua nhân dân. Nển thông trị của phái Girondin đến 
đây chấm dứt. Cách mạng Pháp bước sang thời kì 
chuyên chính của phái Jacobin.

Thành lập nén cộng hoà Pháp 
dẩn tièn

Năm 1793, nền kinh tế Pháp rơi vào khủng 
hoảng và rối loạn sau những cuộc chiến triển miên. 
Phái Girondin khi còn cẩm quyền đã phát hành tiển 
giấy trên quy mô lớn nhầm chi trả chi phí quân 
sự khổng lổ. Điểu này đã dẫn đến lạm phát. Quần 
chúng nhân dân tổ chức những nhóm tự phát, tiến 
hành các hoạt động tấn công thương nhân đẩu cơ 
tích trữ. Trong phong trào này, sự xuất hiện của 
phái Montagne đã phản ánh yêu cầu của thường 
dân.

Phái Montagne yêu cầu chính phủ phải áp dụng 
các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với những 
thiflng nhân làm ăn gian dối nhằm bảo vệ cuộc 
sống của nhân dân. Hoạt động cách mạng của họ 
dẩn -biến thành bạo động và buộc giới thương nhân 
phải định giá hàng hoa theo yêu cẩu của nguời dân. 
Phái Girondin đã thực hiện những chính sách trấn 
ap hiện tuợng này, còn phái Jacobin với người đứng 
đâu là Robespierre thông qua sự việc này đã ý thức 
du?c tẩm quan trọng của việc tận dụng sức mạnh 
qụẩn chúng. Năm 1793, phe Robespierre cũng đã 
dể xuât “luật giá tối đa” trước hội nghị quốc ước, tạo 
cơ sở liên minh giữa phái Jacobin và phái Montagne.

Ngày 21 tháng 9 năm 1792, ngày thứ hai sau 
đại thắng Valmy, hội nghị quốc ưỡc do dân báu khai 
mạc. Ngày 22 tháng 9, hội nghị quốc ước tuyên bố 
nuớc Pháp chuyển sang chế độ cộng hoà, lịch sử 
gọi đây ià nền cộng hoà Pháp đẩu tiên.

Phái Girondin cầm quyền trong giai đoạn này, 
họ chủ trương tịch thu đất đai của hoàng tộc và 
quý tộc đã bỏ trốn rồi chia thành những khoảnh 
nhỏ bán cho nông dân. Họ tán thành việc xoá sổ 
chế độ phong kiến, xây dựng chính thể cộng hoà. 
Không lâu sau, phái Girondin và Jacobin mâu thuẫn 
với nhau trong vấn để xử trí nhà vua. Sau nhiểu 
cuộc tranh cãi gay gắt, hội nghị quốc ước đã thông 
qua kết quả của đợt bỏ phiếu biểu quyết vào tháng 
1 năm 1793 để đứa Louis XVI lên đoạn đẩu đài.

Sau đó, nước cộng hoà Pháp lẩn lượt trải qua giai 
đoạn cẩm quyền của phái Jacobin, chính phủ đốc 
chính Thermidor và chuyên chính Napoleon. Đến 
ngày 18 tháng 5 năm 1804, Napoleon huỷ bỏ chê' 
độ này, xây dựng Đệ nhất đế chế Pháp.
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Chỉnh sách dát dai cảa phái 
Jacobin Hiên pháp Bim 1793

Ngày 3 tháng 6 năm 1793, chính quyền 
Jacobin ban hành sác lệnh đẩu tiên vể đất đai, 
cho phép nông dân mua đất theo phương thức 
trả góp. Ngày 10 tháng 6, chính quyền này lại 
ban hành quy định: tất cả ruộng đất công bị 
quý tộc chiếm đoạt sẽ duợc chia bình quân đầu 
người theo dân sô' từng địa phương. Ngày 17 
tháng 7, chính quyền Jacobin tuyên bố trong 
một sắc lệnh mới khác rằng sẽ xoá bỏ tất cả 
các đặc quyền phong kiến của giai cấp địa chủ, 
quý tộc. Bên cạnh đó, chính quyền này còn tiến 
hành định mức giá trẩn cho các nhu yếu phẩm 
dùng trong sinh hoạt.

Những biện pháp này của chính quyền 
Jacobin được đông đảo quần chúng nhân dân 
ủng hộ. Chính quyền mới được củng cố, nhiều 
người tự nguyện nhập ngũ chiên đấu chống 
ngoại xâm, bảo vệ thành quả cách mạng.

f l S j M B H B H H H n B n n n i  
Chiên thắng giấc ngoại xâm

Bất đầu từ năm 1793, phái Jacobin áp dụng 
hàng loạt biện pháp nhằm tăng cuờng sức 
mạnh quân đội, trong đó bao gổm tăng quân 
số, thay thê' các tướng ỉĩnh quý tộc và tướng 
ỉĩnh không trung thành với cách mạng, lựa chọn 
những tướng lĩnh và binh lính đáng tin cậy, có 
năng lực ở các tầng lớp thấp hơn để đảm nhiệm 
chức vụ quan trọng. Ưu điểm của cuộc cải cách 
này nhanh chóng được chứng minh trên chiến 
trường: tháng 10 năm 1793, quân Pháp thấng 
Áo trong trận Wattignies. Tháng 12, Pháp thắng 
Anh, thu hổi Toulon, rồi lần lượt đuổi quân xâm 
lược Ý và Tây Ban Nha ra khỏi lãnh thổ. Đầu 
năm 1794, tất cả các nước đem quân vào trong 
biên giới Pháp đều bị đánh đuổi, quân Pháp bắt 
đầu chiến đấu bên ngoài biên giới đất nước, 
nắm được quyền chủ động trong cuộc chiến.

£ s o

Năm 1793, để củng cố thành quả cách mạng, 
chính quyền Jacobin đã ban hành hiến pháp mới. 
Lịch sử gọi đây là “Hiến pháp năm 1793”.

Hiến pháp này quỵ định: nuớc cộng hoà Pháp 
là một nước thống nhất, nhân dân có quyền 
hưởng tự do tư tưởng, tín nguỡng, tôn giáo, đề 
đạt nguyện vọng, thành lập hội đoàn, tự do xuất 
bản và cả quyền khởi nghĩa khi bị chính quyền áp 
bức tuớc đoạt tự do; hiến pháp xoá bỏ ranh giới 
phân chia “công dân tích cực” và “công dân tiêu 
cực”, tất cả các nam thanh niên đủ 21 tuổi đều 
có quyền bầu cử; quốc hội lập pháp là cơ quan 
lập pháp tối cao, quốc hội hành pháp là cơ quan 
hành pháp tối cao, những người đứng đầu nhà 
nước cộng hoà bắt buộc phải nằm ngoài danh 
sách thành viên quốc hội hành pháp.

Hiến pháp năm 1793 là một trong những hiến 
pháp dân chủ nhất của giai cấp tư sản thời kì 
cận đại, nó có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối 
với phong trào dân chủ tư sản ở các nước Âu Mỹ 
thời bấy giờ. Thế nhưng nước Pháp khi ấy đang 
đối mặt với những cuộc chiến khốc liệt, các quy 
định của hiến pháp này vẫn chua duợc thực hiện 
triệt để.



C h ư ơ n g  2 :  cỳùìànạ/đê/'cỵLafioieơ4vnưá<y
Nội dong chính:
Napoleon cầm quyền
Khi cách mạng phát triển đến một giai đoạn nhất định, những mâu thuẫn trong và 
ngoài nước ồ ạt nảy sinh, giai cấp đại tư sản muôn xây dựng một chính quyền hùng 
mạnh nhằm bảo vệ quyền lợi của chính mình. Giữa cục diện ấy, thiên tài quân sự 
Napoleon Bonaparte xuất hiện trên vũ đài lịch sử.
Nền độc tài Napoleon
Napoleon đã thực thi những cải cách mạnh mẽ trên mọi phương diện của nước Pháp 
như củng cô" chính quyền, mở mang bờ cõi nước Pháp.
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'Ỹ w k \ đấỵV
NGƯỜI THAT 
NGHIỆP CÀNG 
NGÀY CÀNG 

ĐÔNG, TÔI CHỈ 
LO NỔ RA BẠO 
Ả. ĐỘNGÍ J

CHÍNH PHỦ 
MỚI CỦNG 

CHẲNG HƠN 
GÌ.

r  có AI C H IU 'S  
BÁO VỆ TÀI SẢN 

CÚA THƯƠNG NHÂN 
VÀ Tư SẢN NHƯ 

^CHÚNG TA KHÔNG 
_ N HỈ?___s

Chân dung Napoleon





NHẤT ĐỊNH MÌNH 
PHẢ/ TRỞ THÀNH

54



Ngày 14 tháng 7 núm 1789, cách mgng 
pháp bung nổ, ngục Bastille bị đánh chiếm 

Nhà những biểu hiện xuốt sổc trong 
cách mọng, Napoleon dược đề bgt làm 
Ịrung đoàn Irưỏng írung ểoàn pháo binh.

THẾ K Ỉ MỚI MÀ 
MÌNH HƯỚNG 

TỚI CUỐI CÙNG 
ĐÃ ĐẾN Rồi

ĩháng 12 nôm 1793, sau khi khao sát 
đio hình, Nopoleon đà quyết định bố 
trí trộn địa pháo trẽn cao.



Ễ 56

J  Nhờ giành Ihởng 
lợi Irong chiến dịch 
này mà Napoleon 
được Ihõng hàm 
Ihiếu tướng.
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Hình ảnh Napoleon 
quan sát chiên trường 'W

Q uyết KHÔNG 
THA CHO QUÂN 
CHÚLỰCCÚA ị
fö h  địch! /

Dưới sự chỉ huy của 
Napoleon, quân Ao ffiua lo.

TƯ LỆNH Na po leo n  
ĐÃ THỰC HIỆN LỜI 
HỨA VỚI CHÚNG

ĩhdng lợi trưóc nước 
y đâ mong về cho Pháp 
vô số của cỏi, bổ sung 
vào quốc khố Irống rổng

Napoleon dở dỗn quân 
lới Ai Cộp để tranh giành 
quyền kiểm soát miền 
Đông Địa ĩrung Hỏi với 
nước Anh.

Mục TÊU  CUA cu ộ c  
vển  chinh Ai cập
LẨN NÀY LÀ ĐUỐI
ANHRAkhỏi Địa 

trung hảl
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^ P h iến  đá Rosetta

PHÁĨ HIỆN VỀ PHIẾN 0Á ROStĩĩA 
Hơn 200 nhà nghiên cứu Iheo Napolcon viền chinh Ai Cộp.

Dọc đưòng, họ ểâ nghiên cứu về thiên nhiên và võn hoá Ai 
Cộp, đồng thời chỉnh lí, xuất bản cuốn sách "Description de 
l'Egypte" (Mô tà về Ai Cộp).

Napoléon là ngưòi khỏi xướng trào lưu nghiên cứu Ai Cộp 
cổ đgi thời bấy giờ. Phái hiện quan trọng nhối của Ihòi kì này 
chính là phiến đá Rosetta. Các học giả người Pháp đở lốn hon 
30 nâm nghiên cứu, cuối cùng mói giỏi mở được ý nghlũ của 
các vổn Ịự khúc trên phiến đá này vào nâm 1822.
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Q u ầ n 
CHỦ Lực CUA 
NAPOLEON 

ĐANG đ CAIRO, 
AJ cập. <

Khi Napoléon dân quân /  
đánh chiếm Ai Cộp, hái quôn ^  
Anh do Horalio Nelson dân 
đâu đâ chia mũi ỉúng vào đội 
làu Pháp Irên biển. ~ ~ v

NÊN CHẤC 
CHẨN CHÚNG 

TA sẽ  TÌM 
THẤY HẠM 

ĐỘICÚAHẤN 
QUANH ĐÂY.

CHÚNG 
ĐANG 

ỏ CẢNG 
ABUKIR ! CAIRO

CHUẨN BỊ 
pháo !K hông 
CHO CHÚNG

th c á t !



Ịàu Pháp bị đánh chìm hèl chiếc này 
đé'n chiếc khóc. Quân Anh làm Pháp lổn 
Hiâì Hon mộ} nửa hqm đội, vò cùng bỏi 
}|w' mà Nopoleon bị v íy  hâm ỏ Ai Cộp.



Nước Pháp đang ^  CẦN PHẢI có Lực 
GẶP PHÁI NGUY LƯỢNG HÙNG HẬU 
Cơ CHƯA TÙNG HỔ TRỢ MỚI GIAI 
CÓ TRONG LỊCH A  QUYẾT đ ư ợ c Mốl

BỚI THẾ, NGÀI 
HÃY TRỎ THÀNH 
Tư  LỆNH QUÂN 
ĐỘI PARIS đi.

HÃY HỢP TÁC ĐÊ XÂY 
DỰNG MỘT CHÍNH 

QUYỀN MỚl!

ĐÚNG LÀ C ơ  HỘI 
NGHÌN NĂM CÓ MỘT 
MÌNH CÚ NGHE THEO 

S IEY Ề5  THÌ Hơn!
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"Bộ luột Napoleon" đở trỏ Ihònh hình 
mầu để cóc nước độ} ro hiến pháp, nhiều 
nội dung củo nó vân còn nguyên gió lrj 
sử dụng dối với nước Pháp ngày nay.

Về đối ngoọi, Napoleon tiến hành các 
cuộc chiến Iranh, về đối nội, ông trốn áp 
thê lực của phe Sicyès, đưa ra và íhông 
qua các chính sách mới, chế độ độc íài 
bâl đầu lừ đó.

ĩháng 1 nâm 1800, Napolcon Ihành 
lộp ngân hàng Pháp. ĩháng 7 nâm 1801, 
Napoleon hoà giái với giáo hoàng La Mở, 
người vốn phán đối cách mgng Pháp.



Sau cuộc lổng luyển củ, Iháng 5 
nâm 1804, khi mới 35 íuổi, Napoleon 
ểở lòm lẻ đãng quang }ọi nhà ttiờ Đức 
bà Paris vói sự chứng kiến (ủa giáo 
hoàng Pius VII và chính fhức }rở Ihành 
hoàng dế Pháp.

■UI

Beelhoven (1770-1827) là nhà sogn nhgc vi đợi người 
Đức sống cùng thời với Napoleon.

Sinh fhòi, ông sáng tác tổng cộng 9 bản gioo hưởng, 
Irong đó bàn giao hưởng số 3 mong tên "Anh hùng" được 
hoàn íhành lọi Vienna. Bản giao hưởng này ca ngợi ngưòi 
anh hùng cách mọng Napoleon. ĩhế nhưng khi nghe tin 
Napoleon tự đội vương miện, trở íhành độc tài nước Pháp, 
Beethoven vô cùng lức giộn, ông ểâ xoá ềi dòng đề fộng 
"Dành lộng Napoleon'' trèn bản nhgc.



ĐÚNG LÀ 7 
NĂM TRƯỚC 
TA ĐÃ THUA 

NELSON 
Ổ CẢNG 
ABUKIR.

NHƯNG 
LẦN NÀY THÌ 

MỌI CHUYỆN ĐÃ̂  
KHÁC, KẺ THUA 

5Ẻ PHẢI LÀ
hắn!

T

PHÁT HIỆN 
HẠM Đỹl ANH 

CHUAN BỊ 
CHẾN ĐẤu!

____ __
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TUY kh ố n g  
GIÀNH Dược 
THẮNG LỢI 
TRÊN BIỂN,

NHƯNG CHÚNG 
TA BẤT KHẢ 

CHIẾN BẠI TRÊN 
„  ĐẤT LIỂN.

NELSON 
ĐÃ Tứ
t r ậ n !

Không cò n
c ơ  HỘI PHÂN 

THẮNG BẠI 
VỚI ỔNG TA 

NỬA Rồl!

Năm 1805,Napoleon đọt phứ liên quân Ao ■ Nga Irong 
{hiên rtịrh Amlgrlib và (féffìTfflrr:l&Q6r-Pfaếp.iủng Bức 
fhành lộp liên bang Rhein.



napolễon và khải hoàn mồn
Khải Hoàn Môn nòm ỏ đầu lây Bác đọi lộ Champs-Elysées của thủ đô 

Paris. Đầu tiên, nơi đây được gọi là Bổc Đẩu Khỏi Hoàn Môn. Khải Hoàn 
Món là công Irình được Napoleon xây dựng nhàm kỉ niệm chiến fhâng 
Ịrưóc Ao vào íhóng 12 nâm 1805. Đây cũng là công trình kiến irúc tiêu 
biểu cho kiến Irúc của đế quốc Pháp dưói fhài Napoleon.

Khải Hoàn Môn dược xây dựng hoàn loàn bàng ểá, cao 48,8 m, rộng 
44 5 m, dày 22 m. Cóng trình này được lấy cám hứng lừ  Khái Hoàn Mòn 
La Mở và được giản lưọc cho phù họp. Chính giữa chỉ còn một cổng. Hai 
bên cổng có íổng cộng 4 bức phù điêu (cỏ mộf Irưóc lân một sau), với các 
lên gọi là "xuốt quân'', '’khỏi hoàn", "khánq chiến’' và "hoà bình". Dưới 
chân Khải Hoàn Mòn có một phiến đá bàng phổng đẹp đẻ, đây chính là 
bia lưỏng niệm các anh hùng vô danh.

Cho đến ngày nay, Khái Hoàn Môn vẫn là mộ} trong những công írình 
kiến trúc độc Irưng (ủa Paris.

KHẢI HOÀN MÖN

PHẢI CÓ CÁCH ĐẶC 
WỆT NÀO ĐÓ ĐỂ 

ĐỐI PHÓ VỚI NƯỚC 
ANH CHỨ.

ĐÚNG Rổiỉ Ch ỉ cẩn  c ấ t  Đứ t  
CON ĐƠỜNG THÔNG THƯƠNG

gk3a Anh và c h â u  â u  l à  
Đơợc. Hừ, TA SỂ ĐÍCH THÂN 
THỰC THI SÁCH Lược NÀY.



Napoleon mợnh mè iáo boo, khong bao giò chiu CUI dòu.





l in  dau lien Napoleon 
fhua frgn fren dál lién!

Ví LIÉN HÖN VÓI 
töÄNG GIA ÁO MÄ 
VÚfT BÓ VÖ MÍNH, 
THAT QCJÁ QUAT!

KIÉU GÍ ÖNG 
TA CÜNG PHÁl 

HOI HAN!





^CH\ cẩ n  ch ie m ^  
Được MOSCOW THÌ 
QUÂN NGA SỀ PHẢI

s vv ĐẦll H À N G * - "
NHÌN K ÌA Ỉ 
MOSCOW 

ĐẤYĨ

THỀ CHẾT \~Ỵ Z  
BẢO VỆ
Moscow! C

Ngày 26 {hóng 8 năm 1812, lân đàu N'n 
toén 120.000 quàn Nga giao chiến với X





HÌNH 
CÀNG LÚC 

CÀNG CĂNG 
THẲNG, NẾU Hã y  GỚI
CỚ T Ế P  TỤC THƯ DỤ

THẾ n à y I  Hà n g  đ ến
HCÀNGĐẾ

5  /

U Æ n h h h t
s - 1  /

ĩhế nhưng, đêm ngày 14 Ihóng 9, 
quán Nga Ồm thàm trỏ lọi Moscow, 
chóm lúa đốt Irụi rối nhiều nhà cúa.

Ệ ỷ 80 
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Gần như loàn bộ ềội quân viền chinh Pháp đều bị Nga liêu diệt. 
Ngày 18 tháng 12, Napoleon dồn làn binh frở về Paris.



ĩin lức về sự lổn fhốí củo quân 
Pháp ỉau cuộc viển chinh đở lan ra 
khổp châu Âu. Nâm 1814, Phổ, Áo, 
Nga ỉiên minh, đánh đuổi quân 
Pháp trong Irgn Leipzig.
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ĩháng 2 núm 1815, 
Nopoleon củng đoàn 
cgn vệ rời đào Ễlba, 
Irỏ về Paris.

VIỆC LOUIS 
XVIII LÊN 

NẮM QUYỀN 
KHIẾN CHO DÂN 

CHÚNG BẤT 
MÂN.



ĩin ỉức Nopoleon 
Iró về nom quyền bay 
đến Vienna, ểgi diện 
các nưóc đang hội họp 
lúc bây giò vò cùng
lo lổng.

1 BAN đẩu chúng ta  
ĐÃ QUÁ NHÂN TÙ VỚI 
ÔNG TA, LỀ  RA PHÁI 
GIAM ỔNG TA ở NƠI 

^  XA HƠN MỚI PHÁI. 1

VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG 
NHẤT BÂY GIỜ LÀ 
LÀM SAO ĐỂ LƯU 
ĐÀY NAPOLEON đi 

^ XA HƠN.

ĐÚNG Vậ y ! 
HÃY QUYẾT 

ĐỊNH LUÔN Đl!

Napoleon đánh lan quân Phố, nhưngVếruigày 18, 
írong chiến dịch Waterloo, óng đà fhua quân Anh khi



TUY QUÂN TA 
hành q u ân  Mỏi 

MỆT NHƯNG 
CHỈ CẦN THẮNG

t r ậ n  n à y  l à

'P hái nhân c ơ ''
HỘI LIÊN QUÂN,

'ch â u  Âu  c h ư a  
[chỉnh  đố n  xo n g  1

MÀ TẤN CỔNG 
TRƯỚC MỚI 

DƯỢC.

Không lâu sau, cóc nước chàu 
Aú lọi mộ} lán nửa liên minh, 
iuyẽn chiến với Pháp.

lừ khi ròi dáo tlba fro về Paris cho đến khi Hiuo Irộn 0 Waterloo, Napoleon 
đõ cồm quyền Irong 3 ỉhóng. Lịch sử gọi khoảng íhời gian này là ' Iriều đgi
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NHƯNG GIỜ ĐÂY, 
MÌNH ĐẢ KHÔNG 

THỂ TRỎ LẠI 
NƯỚC Ph áp  

NỨA Rồl!

MÌNH LUÔN 
ĐẤU TRANH 
CHỐNG LẠI 
SỐ PHẬN.

CHÂU PHI

ĩuy vẫn được nhiều người ủng hộ,:  
nhưng Hiáng 10 nõm 18Ì5, Nopoteon 
bị lưu đày vinh viền lẽn đào Saini 
Helena, phía Nam Đọi Ĩỗy Dương.

Ngày 5 tháng 5 nâm 1821, hoàng dế 
Napoleon, Ihién lài quán sụ tùng một thói 
khuynh đáo cháu Au qua đòi ó tuổi 52.



Cách mạng Pháp không ngừng phát triển, 
phái Jacobin dẩn nắm chính quyền. Thê' nhưng 
khi đứng trên đinh cao quyền lực, nội bộ phái 
Jacobin lại nảy sinh mâu thuẫn và tranh chấp 
do những ý kiến bất đồng.

Phe Robespierre là hạt nhân của phái 
Jacobin, phe này luôn kiên trì thực hiện chuyên 
chính cách mạng, tấn công vào quyền lợi của 
tầng lớp đại tư sản, bảo vệ chê' độ tư hữu nhỏ.

Cánh tả của phái Jacobin lầ phe Cực đoan, 
họ yêu cẩu phải thực hiện các chính sách cứng 
rắn hơn nữa, thậm chí chủ trương xử tử một 
sô' thương nhân đầu cơ, tấn công tất cả những 
người buôn bán lớn nhỏ, buộc người giàu phải 
gánh tất cả các loại thuế của đất nước, tịch thu 
tài sản của tất cả các phẩn tử phản cách mạng 
và ủng hộ vương quyền rồi chia cho những người

cách mạng. Phe Cực đoan chỉ trích chính quyền 
Jacobin không quan tâm đầy đủ đến đời sống 
dân thường, hạn chê' mức lương công nhân. 
Những yêu cẩu của phe này đã phản ánh tiếng 
nói của quẩn chúng lao động ở tẩng lớp thấp.

Cánh hữu của phái Jacobin là phe Khoan 
dung, với những người ủng hộ là tẩng lớp tư sản 
mới nổi, giành được của cải và trở nên giàu có 
sau cách mạng cùng với những nhà buôn vũ khí, 
nhà tư bản... Những người này sợ chính quyền 
sẽ áp dụng những chính sách quá khích nên 
chủ trương kết thúc nền chuyên chính tàn bạo, 
chỉ trích Robespierre hiếu sát.

Robespierre đã đàn áp cả hai phe này, và 
lần lượt đưa thủ ỉĩnh của cả hai phe lên đoạn 
dầu đầi.

Chính biến Thermidor

Từ tháng 6 năm 1794, các vấn đề bên ngoài 
nước Pháp dẩn được giải quyết, phái Jacobin 
tiếp tục chính sách cẩm quyền cứng rắn, gây 
bất mãn trong nhiều tầng lớp.

Ngày 26 tháng 7, phát biểu trước hội nghị 
quốc uớc, Robespierre ngầm chỉ trích những 
kẻ vẫn ôm mưu đồ bất chính, chống đối nha 
cẩm quyền. Trước đó, ông đã xử tử thủ lĩnh 
các phe Cực đoan và phe Khoan dung. Các đại 
diện đảng phái đều cảm thấy bị đe doạ nên đã 
quyết định ra tay trước để bảo toàn tính mạng. 
Ngày 27 tháng 7, hội nghị quốc ước tuyên bố 
Robespierre “không được pháp luật bảo vệ”, bắt 
giữ ông và những tay chân trung thành. Ngày 
27 tháng 7 năm 1794 thuộc tháng Thermidor 
(tháng Nóng) nên lịch sử gọi cuộc đảo chính 
này là “chính biến Thermidor”. Ngày 28 tháng 
7, nhóm Robespierre bị xử tử.

Sau chính biến, chính quyền rơi vào tay phe 
Thermidor với các đại diện là 

giai cấp đại tư sản.

“Chính sách dánh da” 
càa pha Thermidor

Sau chính biến Thermidor, hội nghị quốc ước 
do phe Thermidor tổ chức đã thông qua “Hiến 
pháp ba năm cộng hoà", hiến pháp mới này quy 
định cơ chế lập pháp gồm hai viện và chính 
quyền gồm 5 quan đốc chính. Tháng 11 năm 
1794, giai đoạn cẩm quyền của phe Thermidor 
bắt đầu.

Trong giai đoạn này, nước Pháp vấp phải 
khủng hoảng tài chính trẩm trọng, các mâu 
thuẫn trong nước ngày càng gay gắt, trong khi đó 
chính quyền Thermidor còn non trẻ, vừa không 
đủ trách nhiệm với nhân dân, vừa thiếu kiên định 
trong các quyết sách xử lf vấn đề. Tritôc tiên lầ 
cuộc đàn áp phong trào Babeuf, đòi quyền lợi của 
dân nghèo vào tháng 5 năm 1796. Tiếp đến lầ vụ 
thanh trừng những phẩn tử ủng hộ vißng quyền 
trong các cơ quan lập pháp và hành pháp vào 
tháng 9 năm 1797. Không lâu sau, tháng 5 năm 
1798, chính quyền Thermidor tuyên bố tư cách 
bẩu cử của các thế lực dân chủ cộng hoà bị vô 
hiệu hoá. Chính vì lẽ đó, các chính sách của chính 
quyền Thermidor bị gọi là “chính sách đánh đu”.

Ngày 7 tháng 11 năm 1799, Napoleon phát 
động chính biến Brumaire, chấm dứt giai đoạn 
nắm quyền của phe Thermidor.
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a ï
m  1Kê hoạch Babauf

Trong giai đoạn phái Thermidor nấm quyền, 
giới đại tư sản và quan chức quân đội phất lên 
nhanh chóng, còn đời sống của quần chúng nhân 
dân thì vô cùng khó khăn. Nhân dân ngày càng 
bất mãn nên đã tiến hành kế hoạch Babeuf.

Lãnh đạo của phong trào này là một viên 
chức đo đạc và đăng kí đất đai tên là Babeuf. 
Sau chính biến Thermidor, ông nhận ra rằng 
chủ nghĩa tư bản không thể giải thoát nhân dân 
khỏi cảnh khốn cùng nên dã chuyển hướng sang 
chủ nghĩa cộng sản không tưởng. Tháng 4 năm"
1796, ông đưa ra “Tuyên ngôn của phái bình 
đẳng”, với khẩu hiệu đòi “bình đẳng thực sự 
hoặc là chết”, chủ trương xây dựng chế độ công 
hữu và nhà nước cộng hoà binh đắng.

Ngày 8 tháng 5 năm 1796, những người theo 
Babeuf lập kê' hoạch khởi nghĩa với 17.000 người 
tham gia nhằm lật đổ phe Thermidor. Ngày 10, 
Babeuf và những thành viên chủ chốt của phong 
trào này bị bán đứng và bị bất giữ. Tháng 5 năm
1797, Babeuf bị xử tử, kế hoạch Babeuf chấm dứt.

n Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte (1769-1821) sinh ra ở 
đảo Corse nước Pháp trong một gia đình quý tộc 
suy tàn. Sau khi tốt nghiệp trường quân sự, ông 
đã lẩn lượt được thăng hàm thiếu uý. thiếu tá và 
đến năm 1793 thì trở thành thiếu tướng. Do lập 
nhiều chiến công trong chính biến Thermidor, 
tháng 10 năm 1799, Napoleon đảm nhiệm chức 
vụ tư lệnh quân khu 1 và tư lệnh cảnh vệ Paris. 
Được sự ủng hộ của các đại tư sản, ngày 9 tháng 
11, Napoleon phát động chính biến Brumaire, 
đoạt chính quyền từ tay phe Thermidor. Ngày 10 
tháng 11, ông thành lập chính phủ tổng tài lâm 
thời và trở thành “tổng tài thứ nhất” rồi “tổng tài 
vĩnh viễn” của Pháp.

Ngày 24 tháng 12, chính phủ tổng tài của 
Napoleon đã ban hành “Hiến pháp tám năm 
cộng hoà”. Dể ổn định trật tự xã hội, xây dựng 
pháp chế, khôi phục kinh tế đất nước, Napoleon 
đã xây dựng thể chế chính trị trung ương tập 
quyền, cải tổ toà án, tăng cường kiểm soát quân 
đội, đàn áp các phẩn tử ủng hộ vương quyền và

U m  Chính biên ngày 18 tháng 
Brumaire (tháng Srttag mù)

Sau khi đàn áp kế hoạch Babeuf, chính quyển 
Thermidor gặp khó khăn cả trong và ngoài 
nước. Bên trong nước Pháp, phái Jacobin hiệu 
triệu dân chúng và các thê' lực nổi dậy gây 
nội loạn khắp nơi. về đối ngoại, sau khi liên 
minh chống Pháp lần thứ 1 thất bại vào năm 
1793, năm 1798, Anh lại liên minh với Nga, 
Áo, lập ra liên minh chống Pháp lẩn thứ 2 và 
đánh bại quân Pháp trên chiến trường. Giữa 
thời khắc nguy nan ấy, giai cấp đại tư sản Pháp 
mong muốn dựng lên một chính quyền mạnh 
để bảo vệ lợi ích của giai cấp mình. Napoleon 
Bonaparte đã bước lên vũ đài lịch sử giữa tình 
hình ấy.

Ngày 9 tháng 11 năm 1799, Napoloen mượn 
cớ giải trừ sự uy hiếp của các phẩn tử Jacobin 
quá khích đối với nền cộng hoà, xua quân vào 
khống chế chính quyển Thermidor và tiếp quản 
tất cả các nhiệm vụ cách mạng. Bởi đây là 
ngày 18 tháng Brumaire (tháng Sương mù) theo 
lịch cộng hoà nên lịch sử gọi đây là “chính biến 
tháng Brumaire”.

các thế lực phản động, ban bố bộ luật dân sự, 
bộ luật thương mại và bộ luật hình sự, tiến hành 
cải cách tài chính, sáng lập ngân hàng Pháp.

Ngày 18 tháng 5 năm 1804, Napoleon thành 
lập Đệ nhất đế chế Pháp, trở thành hoàng dế, 
tiếp tục duy trì thành quả thắng lợi của cách 
mạng Pháp, phản đối việc phục dựng chế độ 
phong kiến, nhiểu lẩn đập tan các đợt can thiệp 
vũ trang của nước ngoài, giáng những đòn nặng 
nề vào các thế lực phong kiến châu Âu. ông 
ban hành sắc lệnh phong toả trên đất liển hòng 
đánh bại nước Anh về kinh tế. Đổng thời, Na
poleon còn tiến hành nhiểu cuộc chiến tranh 
xâm lược tại châu Âu, cuối cùng đê' chế của 
ông sụp đổ.

Napoleon thoái vị 2 lẩn vào năm 1814, 1815. 
Sau lẩn thoái vị thứ 2, ông bị lưu đày trên đảo 
Saint Helena, sống cô độc ở đó 6 năm cho đến 
khi lâm bệnh qua đời.



Ban hành “Bộ Inật Napoleon”

Ngày 21 tháng 3 năm 1804, “Bộ luật 
Napoleon” chính thức được bari hành dưới sự chỉ 
đạo của Napoleon, bộ luật này gổm 436 trang 
với nội dung rõ ràng, dễ hiểu về tư tưởng tự do 
bình đẳng, lí tính tự nhiên của cách mạng Pháp. 
Bộ luật bao gổm các nội dung về luật tố tụng 
dân sự, luật thương nghiệp, luật hình sự và tố 
tụng hlnh sự... Sau khi được thi hành bởi 2 đời 
hoàng đế, 3 đế chế và 4 nuớc cộng hoà, “Bộ 
luật Napoleon” vẫn còn nhiểu nội dung tiếp tục 
dược ứng dụng cho đến ngày nay.

“Bộ luật Napoleon” xác định cơ sở thể chế 
luật pháp của xã hội thị dân hiện đại, nó xoá 
bỏ hiện trạng hỗn loạn của các thể chế pháp 
luật tại Pháp trong thời điểm đó, đổng thời lan 
toả và gây ảnh hưởng khắp châu Âu và được 
các nước ngoài châu Ẵu như Canada, Bolivia, Ai 
Cập học hỏi.

Bệ nhất dế chế Pháp

Sau khi lật đổ phe Thermidor, Napoleon tập 
trung quyền lập pháp, hành chính, quân sự và 
ngoại giao vào tay mình, ồng vô cùng bất mãn 
với việc chế độ tổng tài thứ nhất chỉ kéo dài trong 
nhiệm kì 10 năm nên năm 1802, thông qua hiến 
pháp sửa dổi, ông dã chuyển thời gian tại vj của 
chế độ tổng tài thứ nhất sang chế độ tổng tài 
vĩnh viễn. Không lâu sau, Napoleon bất đẩu lên kế 
hoạch gây dựng một đế chế. Tháng 5 năm 1804 
Napoleon lại sủa hiến pháp một lẩn nữa. Ngày 6 
tháng 11, Napoleon tố chức bỏ phiếu thông qua 
“Hiến pháp mười hai năm cộng hoà” rổi qua đó 
trở thành hoàng đế Napoleon Bonaparte của nưỡc 
Pháp, tóc Napoleon I. Lịch sử gọi nước Pháp thời 
kl nẩy là “Đệ nhất đế chế Pháp”.

Sau khi đế chế ra đời, Napoleon bất tay vào 
cải cách tài chính, sáng lập ngân hàng Pháp, 
khuyến khích sự phát triển của nền công thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa, liên tục ban hành các 
bộ luât dân sự, bộ luật thương mại, bộ luật hình 
sự đẽ bảo vệ chế độ tư hữu và chủ nghĩa tư bản.

Sau khi thành lập đế chế, Napoleon ra sức 
mở rộng lãnh thổ, lẩn lượt phát động các cuộc 
chiến tranh bành trướng ra nước ngoài. Năm 
1801, ông đánh bại liên minh chống Pháp thứ 
2, giành được Hà Lan, Luxembourg và vùng tả 
ngạn sông Rhein. Năm 1805, ông đánh bại liên 
minh chống Pháp thứ 3, xâm chiếm Hà Lan, 
đổng minh Rhein và Ý. Năm 1807, Napoleon 
một lẩn nữa đánh bại liên minh chống Pháp 
thứ 4, chiếm được một phẩn rộng lớn lãnh thổ 
nirtc Phổ, kiểm soát công quốc Westphalia và 
đại công quốc Warsaw.

Nhờ những cuộc chiến tranh này, Pháp đã 
chiếm dược những vùng đất rộng lớn và yêu 
cắu các nước khác bổi thường chiến phí, chiếm 
đoạt nguyên liệu công nghiệp, bán hàng hoá 
với số luợng lớn và nhờ đó làm giàu cho nển 
tài chính Pháp.



Bể chấ Napoleon giữa muốn 
tràng ngay nan

Napoleon I luôn ôm mộng thôn tính châu Âu 
thế nhưng nước Anh lại khiến ông bó tay. Không 
thể uy hiếp bằng vũ lực, Napoleon tiến hành 
kiềm chế bằng kinh tế.

Năm 1806 và 1807, Napoleon hai lần ban 
bô' lệnh phong toả, cấm các nước thông thương 
với Anh. Đáp lại, nước Anh cũng thực hiện lệnh 
phong toả với Pháp và các nước đồng minh với 
Pháp. Sự đối đầu này đã gây ra tổn thất kinh tế 
khổng lổ cho cả hai nước và các nước đồng minh.

Để theo đuổi chiến tranh, đế chế Napoleon 
đã chi những khoản tiền khổng lồ cho quân sự, 
khiến cho dân chúng lẩm than. Lệnh phong toả 
Anh và bị Anh phong toả đã khiến cho nền kinh 
tế Pháp chịu ảnh hưởng nặng nề. Cùng lúc ấy, 
những cuộc khởi nghĩa tại các vùng bị Pháp 
chiếm đóng liên tiếp nổ ra, khiến Napoleon 
khốn đốn. Tất cả những điều đó đểu dự báo con 
đường suy tàn của đế chê' Napoleon.

Liftn minh chống Pháp

Từ năm 1773 đến 1815, các nước phong 
kiến châu Âu nhiều lẩn kết liên minh chống lại 
nước Pháp tư bản chủ nghĩa còn non trẻ. Hai 
liên minh đẩu tiên được thành lập với mục đích 
chống phá nền cộng hòa thứ 1, trong khi đó 5 
lẩn liên minh sau lại nhằm mục đích chống lại 
Đệ nhất đế chê' của Napoleon.

Các liên minh này đã tiến hành hơn 20 cuộc 
chiến tranh với Pháp. Trong 5 cuộc chiến đầu 
tiên, liên minh thất bại, nước Pháp trở thành bá 
chủ châu Âu. Trong cuộc chiến thứ 6, liên minh 
chống Pháp giành chiến thắng, Đệ nhất đế 
chế của Napoleon tuyên bố giải thể, vương triều 
Bourbon của Pháp được khôi phục. Liên minh 
cuối cùng dã đánh bại hoàn toàn Napoleon.

Bé' chấ Napolaon sạp dẩ

Thất bại trong cuộc chiến xâm lược Nga năm 
1812 đã đẩy nhanh tốc độ diệt vong của đế 
chế Napoleon, quân đoàn 670.000 người chỉ còn 
lại hơn 20.000 người trở về. Ngày 6 tháng 12, 
Napoleon dẫn tàn binh trở về Paris.

Mùa xuân năm 1813, Anh, Nga, Phổ chớp 
thời cơ nước Pháp thảm bại, tổ chức cuộc tấn 
công vào Pháp lẩn thứ 6. Trung tuẩn tháng 10, 
hai bên quyết chiến tại Leipzig (ngày nay thuộc 
nước Đức). Pháp thua to. Ngày 31 tháng 3 năm 
1814, liên quân tấn công Paris, Napoleon bị 
buộc thoái vị, Đệ nhất đế chế Pháp tan rã.

Khôi phạc vutfng triền Bourbon

Sau khi Đệ nhất đế chế Pháp tan rã, bá tước 
xứ Provence, em trai Louis XVI kế vị, hiệu là 
Louis XVIII. vương triều Bourbon được khôi phục.

Trong tình hình bấy giờ, Louis XVIII buộc phải 
thừa nhận một số thay đổi do cách mạng đem 
lại, ví dụ như “mọi người đều bình đẳng trước 
pháp luật”, ông vua nay cũng chưa xoá bỏ “Bộ 
luật Napoleon” được người dân tin tưởng nên tuy 
chính quyền nằm trong tay giới quý tộc và tăng 
lữ, nhưng kinh tế nước Pháp vẫn phát triển theo 
con dưừng tư bản chủ nghĩa.

Năm 1824, Charles X nối ngôi, bổ nhiệm Jean- 
Baptiste de Villèle, một kẻ cực đoan và ngoan 
cô' làm thủ tướng. Ngày 26 tháng 7 năm 1830, 
Charles X ban hanh sắc lệnh huỷ bỏ quyền tự dp 
ngôn luận, giải tán quốc hội. Nhân dân Paris nổi 
dậy đánh đuoi Charles X, vương triều Bourbon một 
lần nữa sụp đổ.

Sau đó, phái tự do của giai cấp tư sản ủng 
hộ Louis Philippe I thuộc nhánh thứ dòng họ 
Bourbon lên ngôi hoàng dế, xác lập chế độ quân 
chủ lập hiến có lợi cho giai cấp tư sản và quý 
tộc tài chính.



BỊ cầm tà trén đảo Elba
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Mưu dồ trỏ lại Gầm qnyẨn

Tháng 3 năm 1814, quân đồng minh chống 
pháp áp sát thành Paris. Ngày 6 tháng 4, 
Napoléon buộc phải kí chiếu thư thoái vị. Sau 
đó quân đổng minh đã chọn đảo Elba nằm 
gịỏa bán đảo Ý và quê nhà Napoléon -  đảo 
Corset làm đất phong cho ông. Napoléon trở 
thành công tước xứ Elba. ông không được phép 
rời khỏi đảo này, mỗi năm se nhận được khoản 
trợ cấp 2.000.000 franc của triều đình Bourbon.

Ngày 4 tháng 5 năm 1814, Napoléon mang 
theo một tốp tùy tùng lên đảo Elba. Theo quy 
định chỉ dược mang theo 400 cảnh vệ vũ trang 
nhưng chỉ 3 tuần sau, 700 lính cận vệ dưới sự 
chỉ huy của tướng Cambronne đã lên đảo Elba, 
kiên quyết hộ gia vị hoàng đế duy nhất mà họ 
trung thành.

Napoléon xây dựng đường sá và các công 
trình kiến trúc trên đao Elba, thưởng cho nông 
dân, cải thiện điều kiện y tế, chấn chỉnh ngành 
khai thác sắt điêu tàn. ông đã dốc gẩn như toàn 
bộ nhiệt tình và sức lực vào công cuộc khôi phục 
kinh te của hòn đảo này. Rất nhiều dấu hiệu đã 
cho thấy gần như Napoléon không hề có ý định 
hay mưu đổ chính trị nào trong giai đoạn này.

Triểu dại một trảm ngày

Thế nhưng, sự điềm tĩnh ấy không kéo dài 
lâu. Khoản tiền 2.000.000 franc mà triều đinh 
hứa mãi không thấy đâu cùng với quy định cấm 
Napoléon được gặp vợ con đã khiến ông đau 
đớn. Ngày 13 tháng 2 năm 1815, những người 
ủng hộ Napoléon trong nước Pháp bí mật cử sứ 
giả đến báo tin vương triều Bourbon không được 
lòng dân, Louis XVIII không chịu thi hành chính 
sách dân chủ, hoàng tộc tiêu xài hoang phí, ăn 
chơi xa xỉ, các quan chức dưới thời Napoléon bị 
lạnh nhạt, nhân dân cả nước quyết tâm lật đổ 
vương triều Bourbon, thời cơ Napoléon trở lại đã 
chín muổi.

Ngày 26 tháng 2, sau khi trời tối, nhân lúc 
viên quan giám sát duy nhất trên đảo đi vắng, 
Napoléon cùng thân tín và 1050 binh sĩ lên 
thuyền, tránh sự giám sát của tàu Anh và Pháp 
để trở về. Chiều ngày 1 tháng 3, Napoléon đã 
không cập cảng Carei gần nhất mà chọn con 
đường ít quân triều đình nhất để trở về Paris.

Ngày 1 tháng 3 năm 1815, Napoleon âm 
thầm trốn khỏi đảo Elba, trở về nước Pháp 
và dẫn tuỳ tùng tiến vào Paris. Trên đường, 
ông được những người dân căm ghét triều đình 
Bourbon chào đón nổng nhiệt, thậm chí quân 
triều đình Bourbon cũng ngả súng cúi chào. 
Ngày 20 tháng 3, Napoleon chiếm đóng Paris 
thành công, khôi phục vương vị, nắm lại chính 
quyền.

Các cường quốc châu Âu nghe tin Napoleon 
trở lại nấm quyền thì vô cùng hoảng sợ. Họ vội 
vàng liên minh với nhau, tổ chức liên quân lẩn 
thứ 7 tuyên chiến với Napoleon. Cuối cùng, liên 
quân đẳ đánh bại 120.000 quân Napoleon tại 
Waterloo. Ngày 22 tháng 6, Napoleon buộc phải 
thoái vị lần nữa. ông lại bị lưu đày và vương 
triểu Boũrbon lại cẩm quyền.

Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6 có 
tổng cộng 100 ngày, bởi vậy, lịch sử nước Pháp 
dã QỌi giai đoạn nắm quyển này của Napoleon 
'à “triều đại một trăm ngày”.



Ngày 20 tháng 3 năm 1815, Napoleon trở lại 
Paris, một lần nữa tự xưng hoàng đế. Ngàỵ 25, 
Anh, Nga, Áo, Phổ cử 700.000 quân đến Pháp, 
quyết tâm đánh bại Napoleon.

Napoleon đã lập kế hoạch tác chiến vô cùng 
chu đáo. Tniớc tiên, ông quyết định cắt đứt liên 
lạc của quân Anh, Hà Lan với quân Phổ ở chiến 
trường Bỉ để dễ bề tấn công từng đội quân một 
rổi mới rảnh tay xử lí các đạo quân khác. Ngày 15 
tháng 6, Napoleon ra tay truớc dể giành ưu thế. 
ông dẫn 120.000 quân tiến vào Bỉ và đánh bại 
quân Phổ vào ngày 16. Tiếp đó, Napoleon chĩa 
mũi tấn công vào liên quân Anh -  Hà Lan.

Ngày 18 tháng 6, thống soái liên quân Anh - 
Hà Lan, công tước Wellington dẫn 68.000 quân và 
156 khẩu đại bác dàn trận ở phía Nam Waterloo. 
Trận địa rộng khoảng 6.000 m, trải ra 3.000 m, 
dễ phòng thủ mà kho tấn công.

11 giờ 30 phứt, Napoleon phát động tấn công 
với ưu thế 73.000 quân và 270 khẩu đại bác. The 
nhưng quân Anh phòng ngự quá chắc chắn nên 
quân Pháp không thể vuợt qua.

Khoảng 2 giờ chiều, quân tiên phong Phổ gấp 
rút tới chi viện, Napoleon buộc phải tách 2 đội kị 
binh ra kháng cự. Đổng thời, ông cũng truyền lệnh 
gọi nguyên soái Grouchy đến chi viện. 6 giờ tối, 
Napoleon dồn quân chủ lực tấn công vào đầu nãó 
cùa quân đổng minh, sau một hổi giao tranh quyết 
liệt, quân Pháp giành chiến thắng. Quân Anh lúc 
ấy dao động, qiốn Pháp cũng vô cùng mệt mỏi, 
cả hai bên đều nóng lòng chờ viện binh.

6 giờ 30 phút, quân chủ lực Phổ nhanh chóng 
tới chiến trường còn quân chi viện Pháp vẫn chậm 
trễ chưa xuất hiện. Khoảng 10 giờ tôi, liên quân 
hơn 100.000 lính phản công toàn diện. Cục diện 
chiến tranh thay đồi nhanh chóng, cuối cùng quẩn 
Pháp tan rã buộc phải rút lui. Napoleon dấn theo 
số ít thân tín tim duờng chạy thoát. Trong trận 
này, Pháp mất 34.000 người do thương vong và bị 
bắt làm tù binh, liên quân tổn thất 23.000 người.

Chiến dịch Waterloo là một cuộc chiến với thời 
gian ngắn nhất nhưng mật độ quấn dày đặc nhất 
Nó đã trở thành chien dịch lưù danh muôn thuở 
trong lịch sử quân sự thế giới.

m 3 Ynỉ thầy ử dio Saint Helena

Trên thực tế, đảo Saint Helena nằm ở phía 
Nam Đại Tây Dương chỉ là một khối đá rộng 
122 km2, chính bởi sự đơn độc giữa biển khơi 
ấy mà hòn đảo này đã trở thành nhà tù cuối 
cùng giam cẩm Napoleon. Sau thất bại tại 
Waterloo năm 1815, Napoleon bị buộc phải 
thoái vị. Để đề phòng Napoleon trở lại, quân 
Anh đã giam ông tại hòn đảo Saint Helena heo 
hút. Dù không muốn, Napoleon vẫn phải sống ở 
đây 6 năm cho đến ngày ông lâm bệnh qua đời.

Năm 1840, chiếc quan tài đặt thi hài 
Napoleon được con tàu Belle-Poule chuyển về 
Paris và được đưa đến điện Invalides trong tiếng 
dại bác vinh quang. Ngày nay, thi hài vj hoàng 
đế lừng danh một thời này vẫn nằm đó để người 
dân đến thăm viếng.

Napoleon và Brandy

Trong thời gian cầm quyền, Napoleon có một 
người bạn làm nghề buôn bán rượu tên là Aimag 
Nigel. Một hôm, Nigel tặng Napoleon một chai 
ruợu Brandy hảo hạng. Napoleon vô cùng thích 
loại rượu này. Nigel lập tức lấy tên Napoleon 
làm thương hiệu cho loại rượu này. Loại rượu mà 
đến cả hoàng đế cũng yêu thích thl tất nhiên 
sẽ được đón nhận nổng nhiệt. Thế là các nhà 
buôn khác của nước Pháp đua nhau bắt chước, 
tung ra thị trường vô sô' nhãn hiệu Brandy mang 
tên Napoleon.

Bởi thế, chính phủ Pháp thời ấy đã ban hành 
một số quy định hạn chế: chỉ có loại rượu làm từ 
nguyên liệu của vùng Cognac và được ủ từ 5 năm 
trở lẽn mới duợc gọi là Brandy Napoleon. Dẫu 
vậy, ruợu Brandy Napoleon vẫn ồ ạt xuất hiện với 
đủ các chủng loại và chất lượng. Sau này, người 
dân Pháp gọi loại rượu Brandy Napoleon chất 
lượng tốt lầ "tướng toàn thắng" và loại Brandy 
Napõleon chất luợng kém là “tướng toàn thua”.
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Mối tinh sàn đậm vứt Josephin É Napoleon tràn dầy sức sống

Tuy có rất nhiều bóng hồng xuất hiện trong 
cuộc đời Napoleon, nhưng người phụ nữ quan 
trọng nhất với ông luôn là Josephin.

Ngày 9 tháng 3 năm 1786, Napoleon năm ấy 
mới 28 tuổi đã kết hôn với Josephin hơn ông 6 
tuổi. Tuy Josephin có hai đứa con trai với chồng 
trước nhưng Napoleon vẫn yêu bà say đắm. Kết 
hôn chưa đuợc bao lâu, Napoleon dẫn quân đến 
Ý dù việc quân bận rộn, ông vẫn tranh thủ thời 
gian viết cho Josephin mỗi ngày một bức thư 
tình nồng cháy, ồng nài nỉ Josephin đến Ý bầu 
bạn với mình nhưng Josephin lạnh lùng từ chối. 
Thi ra, Napoleon đi chưa duợc bao lâu thì Josephin 
đã nhanh chóng có người tình mới. Nghe nói vợ 
ngoại tình, trái tim Napoleon tan nát.

Napoleon muốn có con chung nhưng Josephin 
không đổng ý, bởi vậy, ông đành nén lòng li 
hôn với bà, cưới công chúa Áo Marie Louise. Thế 
nhưng người ta nói rằng Napoleon luôn nhung 
nhớ Josephin, trước khi chết cũng gọi tên bà.

Napoleon là một người tràn đầy sức sống. 
Mỗi ngày ông thường làm việc hơn 15 tiếng 
đồng hổ. Khi tham gia chiến đấu ông còn vất 
vả hơn nữa. ữù phải xử lí việc quân từ sáng sớm 
cho đến tối mịt nhưng hôm sau ông vẫn tỉnh táo 
thức dậy, bắt đậu một buổi sáng bằng việc đọc 
tin chiến trận rồi nhanh chóng quyết định các 
động thái quân sự ngay ngày hôm đó. Lịch sử 
ghi chép lại rằng vào mùa thu năm 1806, trong 
giai đoạn chiến đấu với quân Phổ, Napoleon liên 
tiếp đưa ra 102 mệnh lệnh và chỉ thị. Một lần 
khác, để xây dựng một trường học ở gán biệt 
thự Fontainebleau (cách Paris hơn 60 km về 
hướng Đông Nam), ông dã đưa ra một kế hoạch 
vô cùng chi tiết gồm 517 chỉ thị.



Napolaon bọng dạng nhản tài bất kể xuất thần

Một trong những nguyên nhân giúp cho 
Napoléon chỉ huy và giành vô số chiến thắng 
bởi ông rất giỏi dùng nguời. Từ khi còn rất trẻ, 
Napoléon đã lập bao chiến công hiển hách, năm 
27 tuổi, ông trở thành tư lệnh của một quân đoàn, 
năm 30 tuoi trở thành tổng tài thứ nhất, năm 33 
tuổi trở thành tổng tài vĩnh viễn, năm 35 tuổi trở 
thành hoàng đế của Dệ nhất đế chê' Pháp, bởi 
vậy, ông không lấy tuổi tác và xuất thân làm tiêu 
chuẩn đánh giá con nguời.

Napoléon trọng dụng hàng loạt những tướng 
tài giỏi, ví dụ như sĩ quan chỉ huy kị binh viễn 
chinh Ai Cập Desaix nhậm chức năm 28 tuổi, 34 
tuổi được thăng hàm nguyên sọái; tư lệnh pháo 
binh của quân Pháp đóng tại Ý là Malmont 26 
tuổi đã nhậm chức, 35 tuổi trở thành nguyên soái; 
François Certain-Canrobert 27 tuổi đã trở thành 
thiếu tướng, 35 tuổi được phong làm nguyên soái; 
Regnaud 27 tuổi đảm nhiệm vị trí trung đoàn 
trưởng trung đoàn độc lập, 29 tuổi chỉ huy quân 
Pháp đóng tại Hà Lan va Ý.

Mặt khác, quan điểm độc đáo về việc tuyển 
chọn tướng lĩnh của Napoleon đi nguợc với tiêu 
chí coi trọng con ông cháu cha của thời bấy giờ 
Napoleon rât mạnh dạn trong việc sử dụng người 
tài. ông từng phát biểu một câu rất noi tiếng 
rằng: “Binh lính mà không muốn làm tướng 
thì không phải binh lính xuất sấc.” ông cổ vu 
mọi người cạnh tranh để trở thành tướng quân 
nguyên soái, khiến cho những nguời trẻ tuổi đuả 
nhau gia nhập hàng ngũ của ông. Trên thực tê' 
rất nhiều tựớng íĩnh cua Napoleon xuất thân từ 
tẩng lớp thấp hoặc lớp binh sĩ cấp thấp, ví dụ như 
nguyên soái nổi tiếng Niel vốn là con trai của một 
chủ quán trọ. Quan trọng hơn là, Napoleon chua 
từng nhìn nhẩm người, những nguời tài ông lựa 
chọn đều đem hết tài năng, trí tuệ, tinh thần quả 
cảm và phán đoán sắc bén ra chiến đấu.

Napoleon trọng thriửng 
thuộc hạ

Napoléon là vị tướng rất giỏi sử dụng tiền bạc 
để động viên tinh thần quân sĩ. Năm 1807, sau 
khi Pháp đánh bại Phổ và Nga, kí kết hoà ước 
Tilsit Napoléon đã thưởng vô cùng hậu hĩnh cho 
các sĩ quan có công: nguyên soái Desaix được 
1.000.000 franc, nguyên soái Niel được 300.000 
franc, nguyên soái Berthier được 500.000 franc 
và 405.000 franc thưởng hằng năm, các nguyên 
soái và nhiểu tướng íĩnh khác đều được trọng 
thưởng

Napoleon không thực hiộn 
chấ dộ dặc quyến dặc lựi

Không phải may mắn mà Napoleon lập được 
nhiều chiến công rực rỡ trên chiến trường châu 
Âu. ông đã làm được nhiều việc mà những nhà 
cầm quyền khác không làm được.

Người ta kể rằng khi Napoleon dẫn quân đi 
chinh phạt Syria, nơi đó đang gặp bệnh dịch 
hạch, vô số người mắc bệnh nên Napoleon đã 
ra lệnh phong toả vùng đất đó để tránh cho các 
tướng sĩ nhiễm bệnh, ồng ra lệnh: tất cả ngựa 
và xe đều được dùng để chở người bị thương và 
người ốm, tất cả những người khác đều đi bộ. 
Khi mệnh lệnh này được ban hành, sĩ quan chỉ 
huy đội ngựa cho rằng Napoleon là một ngoại 
lệ, không cần đi bộ, nên cung kính hỏi: “Tổng tư 
lệnh, ngài muốn dùng con ngựa nào?” Napoleon 
nghe vậy thì nổi giận mắng: “ông không nghe 
tôi nói gì sao? Tất cả đều đi bộ, tôi là người 
đi đầu.”

Napoléon và quan diêm 
nhấn vò thập toàn”

KĩM

Theo Napoleon, trên đời này không có ai 
hoàn hảo cả, chính bản thân ông cũng vậy. Bởi 
thế, ông chưa bao giờ đòi hỏi thuộc hạ của mình 
phải hoàn hảo. ông rất giỏi tận dụng sở trường 
và hạn chế sở đoản của các tướng lĩnh dưới 
quyền. Việc ông lựa chọn Berthier làm tham 
mưu trưởng là một ví dụ điển hình cho điều này. 
Bethier là một người không quyết đoán, nếu làm 
chỉ huy quân đội sẽ dễ do dự, bỏ lỡ thời cơ, thê' 
nhưng ông lại có tất cả tố chất của một nhà 
tham mưu, giỏi tận dụng địa hình, phân tích 
tư liệu, điều động quân đội. Một người như thế 
thực sự là một tham mưu trưởng lý tưởng cho 
Napoleon.
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Napoleon gạt bỏ hiển khích

Các lãnh tụ vĩ đại thường có tầm nhìn và tấm 
lòng mà người thường không có được. Napoleon 
chính là một lãnh tụ như thế. ông có thể gạt bỏ 
các hiềm khích trước kia để trọng dụng nguừi tài. 
Ví dụ như thiếu tướng Rudan, nguời từng kịch liệt 
phản đối Napoleon trong cuộc chính biến ngày 
18. Sau khi đầu hàng, ông này đã duợc Napoleon 
bổ nhiệm làm tướng chỉ huy quân Pháp tại Ý rồi 
trở thành tham mưu trưởng và cố vấn quân sự 
cho nhà vua Tây Ban Nha. Tư lệnh tập đoàn quân 
Ba Lan, nguyên soái Pogna Toíoski đầu hàng 
Napoleon năm 1806 và lập tức được bổ nhiệm 
làm đại thẩn lục quân của xứ Warsaw thuộc 
Pháp. Dến năm 1812, khi viễn chinh nước Nga, 
ông này lại được bổ nhiệm làm tư lệnh quân 
đoàn. Thống soái Me Donald, chỉ huy quân Pháp 
đóng tại Thuỵ Sĩ từng bị buộc tội phản bội đất 
nước và phải giải ngũ, 5 năm sau, Napoleon 
đã thăng ông lên làm trung đoàn trưởng rồi bổ 
nhiệm làm nguyên soái.



f l Ĩ H Ntfức hoa Pháp

Trước thế kỉ 16, do sự lạc hậu về thiết bị vệ 
sinh gia đình cũng như các bệnh dịch tràn lan 
nên người Pháp không thích tấm. Dẩn dẩn, mùi 
cơ thể của họ càng ngày càng khó chịu.

Năm 1533, cháu gái của giáo hoàng được 
gả cho vua Pháp Henry II. Nàng dã mang nuức 
hoa đến Pháp, mở ra trào lưu sử dụng nước hoa, 
người pha chế nước hoa riêng của bà còn mở 
một công ti nước hoa ở Paris.

Thế nhưng không phải ai cũng thích dùng 
nước hoa, vua Pháp Louis XIII chính là một 
trong những “vua hôi” nổi tiếng, đến cả vợ ông 
cũng không chịu đựng nổi.

Louis XIV là vị vua vô cùng yêu thích nước 
hoa, người ta kể rằng người pha chế nước hoa 
riêng của nhà vua mỗi ngày sẽ điều chế ra một

■ Ũ

hương thơm mà nhà vua thích. Khi Louis XVI 
còn trị vì, ông đã huy động vô số của cải để 
chiêu mộ các nhân tài am hiểu về xà phòng và 
nước hoa Ý đến Pháp, từ đó xác lập vị trí bá 
chủ của nước Pháp trong ngành công nghiệp 
nước hoa.

Napoleon thì ra sức ủng hộ các nhà khoa học 
thời đó đầu tư nghiên cứu hoá học hữu cơ, điểu 
này đã tạo ra những thay đổi mang tính quyết 
định trong ngành sản xuất nước hoa của Pháp, 
mở đẩu cho trào lưu này trên toàn thế giới.

Tttông quần Wellington và nhân nhện

Người có công lớn nhất trong việc chấm 
dứt cuộc đời huy hoàng của Napoleon trong 
trận Waterloo chính là công tước người Anh 
Wellington. Dâu vậy, trong trận chiến gian khổ 
này, Wellington cũng phải chịu rất nhiều đòn 
đau từ quân Pháp. Người ta kể rằng chính một 
chú nhện đã tiếp thêm tự tin và can đảm cho 
ông, giúp ông chuyển bại thành thắng vào phút 
cuối cùng.

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, tướng 
quân Wellington thất bại thảm hại, đến mức 
mất cả tự tin. Một hôm, đang tránh bão trong 
một nông trại với tâm trạng buổn bã thì ông 
bỗng phát hiện ra một chú nhện đang ra sức 
chăng tơ nơi góc tường. Giữa gió bão, chú nhện 
yếu ớt vẫn kiên cường giăng từng sợi từng sợi tơ. 
Wellington chăm chú ngẩm chú nhện bé nhỏ. 
Cuối cùng, mạng nhện đã đan xong, chú nhện 
hài lòng chiếm giữ vị trí trung tâm. Lúc này, 
Wellington mới hiểu ra rằng: một chú nhện bé 
nhỏ mà cũng có thể đứng dậy sau bao nhiêu lần 
gục ngã, mình là một tuớng quán, sao có thể dễ 
dàng bỏ cuộc? Thế là ông chỉnh đốn lại đội ngũ

và cuối cùng đánh bại Napoleon trong một trận 
chiến khiến cả thế giới phải kinh ngạc.
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ỆÊÊLẵ Trường pháỉ dã thú và 
Henri Matỉssa

Trường phái dã thủ là một trong những 
trường phái hội hoạ hiện đại Pháp. Trường phái 
này coi trọng màu sắc, không vẽ như nhìn thấy 
trong thực tế, mà là phải sáng tạo sắc độ. Bức 
tranh là một bố cục nhiểu màu chứ không phải 
là sự sao chép thiên nhiên, là sự liên tục tạo 
hình sống động chứ không là cảnh sắc vụn vặt, 
là một bố cục màu sắc mạnh bạo chứ không 
phải là sự tình cờ đẹp mắt

Henri Matisse (1869-1954) là hoạ sĩ tiêu biểu 
của trường phái dã thú và là một trong những 
người sáng lập nền hội hoạ hiện đại phương 
Tây. Thuở ban đẩu, ông từng sao chép những 
tác phẩm hội hoạ cổ điển nổi tiếng, ông chịu 
ảnh hưởng của Rodin, Gauguin, van Gogh và 
Cézanne, rổi tự lập nên một trường phái của 
riêng mình. Các tác phẩm của ông nổi tiếng về 
sự táo bạo trong sử dụng màu sắc mạnh mẽ 
và hình thức tự do phóng khoáng. Matisse chủ 
truơng biến hội hoạ thành phương thức biểu hiện 
cái đẹp thuần tuý. Trường phái dã thú đã phát 
triển theo tư tuởng ấy và trở thành một trong 
những trường phái hội hoạ cực kì quan trọng 
trong kho tàng mĩ thuật hiện đại của thê' giới.

Tnấừng phái hận án tưựng 
và Vincent van Gogh

Vincent van Gogh sinh năm 1853 trong một 
gia đình mục sư nông thôn ở Hà Lan. Thời trẻ 
ông làm việc trong một xưởng vẽ, sau đó ông 
trở thành bạn của các hoạ sĩ thuộc trường phái 
ấn tượng ở Paris và được truyền cảm hứng cũng 
như hun đúc tình yêu đối với màu sắc. Các tác 
phẩm của ông vận dụng một cách triệt để 
các đường nét và sức thể hiện của nghệ thuật 
phương Đông. Các tác phẩm nổi tiếng của ông 
gổm có “Những người ăn khoai”, “Chân dung 
bác sĩ Gachet”, “Nhà thờ ở Auvers”, “Hoa hướng 
dương”...

Về sau, van Gogh nồng nhiệt và nhạy cảm 
dần mắc chứng rối loạn tâm thần, mỗi khi phát 
bệnh ông trở nên điên loạn, khi tỉnh lại ông 
càng thêm đau khổ. Để trút bỏ gánh nặng cho 
người thân và bè bạn, ngày 29 tháng 7 năm 
1890, ông đã tự sát, thọ 37 tuổi.



Paul Cisanns, cha di của 
nghệ thnật dương dại

Paul Cezanne (1839-1906) là hoạ sĩ thuộc 
chủ nghĩa hậu ấn tượng, ông cho rằng hội hoạ 
phải thoát khỏi văn chương và các tình tiết, một 
bức tranh xuất sắc tự thân nó đã có vẻ đẹp và 
sức biểu hiện. Dây là tư tưởng li khai và trái 
ngược với các quan niệm hội hoạ truyền thống. 
Tư tưởng của Cézanne để cao cảm nhận chủ 
quan và lí tính của người hoạ sĩ đối với các sự 
vật, hiện tượng được vẽ. Quan điểm về việc sử 
dụng vật liệu màu để thể hiện bản chất nghệ 
thuật của ông ảnh hưởng sâu sắc đến phong 
cách hội hoạ mới của thế kỉ 20, bởi thế mà ông 
được xưng tụng là cha đẻ của nghệ thuật đương 
đại phuơng Tây.

Trong các bức tranh của mình, Cezanne đã 
thể hiện rất đầy đủ các quan điểm lí luận của 
ông, các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm có 
“Liễn hoa quả”, “Khúc quanh”, “Nhà trên đổi”, 
“Những người phụ nữ tắm”...

Ranoiĩ din dàng

Hoạ sĩ người Pháp Pierre-Auguste Renoir 
(1841-1919) là người có quan hệ mật thiết với 
trào lưu hội hoạ của trường phái ấn tượng. Các 
tác phẩm thời kì đẩu của ông lầ điển hình của 
trường phái này với những dải màu và ánh sáng 
vô cùng bắt mất.

Đến giữa những năm 80 của thế kỉ 19, Renoir 
rút khỏi trường phái ấn tượng và bắt đầu vẽ 
chân dung. Bằng kĩ năng hội hoạ chính quy 
ông đã tái hiện trên nền vải cảm xúc trực tiếp 
và đầy rung động đối với vẻ đẹp của một em 
bé, một đoá hoa nở rộ, một cô gái xinh xắn hay 
một phong cảnh diễm lệ.

Renoir chủ yếu vẽ các thiếu nữ trẻ và vẽ 
tranh khoả thân. Những người phụ nữ dưới bút 
vẽ của ông có vẻ đẹp thong dong, tinh tế, an 
lành và vui tươi, đổng thời cũng tràn đầy sức 
sống và quyến rũ. Các tác phẩm tiêu biểu của 
ông gổm có “Vũ hội trên thuyển ở Luncheon”, 
“Chân dung Monet”, “Julie Manet và chú mèo”.„



Chương 3: c?CAaasáÁdt/ũ(/da'
Nội dung chính:

Khao khát tự do
Tại hội nghị Vienna tháng 10 năm 1814, các nước phong kiến châu Âu 
đã liên kết với nhau, lập mưu chia cắt qucíc hội Pháp - di sản của đế 
chế Napoleon, nhằm diệt trừ ảnh hưởng của cách mạng Pháp và khôi 
phục lại trật tự thống trị của châu Ầu.
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TÔI CHO RẰNG 
CHÚNG TA NÊN 

KHÔI PHỤC 
VƯƠNG QUYỂN.

TALLEYRAND

PHỤC LẠI NƯỚC 
PHÁP sa o  CHO 

GIỐNG NHƯ 
KHI CÁCH MẠNG

METTERNICH

Nhà ngogi gioo ngưòi Ao Kiemen! Wenzel von 
Metternich (1773-1859) là mộ} quý lộc dòng dõi.
Ông này vô cùng cõm ghét cách mgng Pháp và cóc cuộc 
chiến của Napoleon vì cho ròng đây chính là nguyên 
nhãn phó hoọi írgí }ự vốn có của châu Âu. Sau hội nghị 
Vienna, Meltemich đâ khống chế cục diện chính frj (ủa 
cóc nưỂK châu Au, hỗ Irợ chế độ phong kiến, trốn áp 
những cuộc đốu tranh đòi tự do và độc lộp dân lộc
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SAO? 
NAPOLEON 
ĐÃ TRỐN 
KHỎI ĐÁO
E l b a ,  g i ờ

ĐÃ VỂ ĐẾN
P a r i s  ư?

F< X  1 \ 1 Ị .B m ầ L ; i r r  J

Khi nghe được 
fin này, các nước 
châu Au nhanh 
chóng lổ chức liên 
quân, lấn cổng \ \  
nưóc Pháp.

%.
p

Không lâu sau, 
Napoleon lọi bj lưu đày 
lèn dáo Saint Helena 
thuộc Đợi ĩây Dưong.

ĩ í t i ^r r r r r

Còn những vùng lònh 
Ihổ ỉrước kia bị Nopoleon 
chiếm dóng lọi ổuợc các 
nước châu Au phân chia 
mộl lần nữa. Kè1 quả củo 
lần phân chia này được gọi 
là ' Hiệp ước Vicnna".

DẠI TÂY  
DƯƠNG

BAVARIA

VIENNA ừ

TÂ Y  BAN NHA ì  SARDINIA
M A D R ID S ^

I r '  / y  BỊA TRUNG HẢI ì

ẢO

< ì \  THỔ NHĨ K Ì /  
ĐẾ CHÉ O TT ũ MAÍ



NHỨNG đ ấ t  đai s ệ  đư ợ c
VÀ TÀI SẢN MÀ Lo u ĩs  XVIII TA

CÁC VỊ BỊ CHÍNH qỀN b ù  xú n g
QUYỂN TỊCH THU DÁNG, c ứ  VỄN
TRONG THỜI Kì TÂM NHÉ!
CÁCH

ĐÚNG LÀ 
VUA PHÁP. 
Tu y ệ t  v ờ i!

HẾT Dự vũ HỘI 
RỒI LẠI PHẢI ĐI 
XEM KỊCH. Làm  

VUA VẤT VẢ
■̂ 7 _ t h ậ t !
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HltPHỘI SIN« VIỀN DÚC
Nởm 1815, với sự dồn đầu của các sinh viẻn đợi học 

Jena nước Bức, phong Irào ỉinh viên bùng nổ. Nôm 1817, 
cuộc vộn động này lan ra khóp nước Đức. Mục liêu của nó 
là đòi quyền do cho sinh viẻn nói riẻng và Ihúc đẩy 
quá trình thống nhâí nưóc Đúc nói chung.

ĩhế nhưng nhà ngogi gioo Áo Metternich đâ dùng 
biện pháp mợnh Irến áp cuộc vộn động mang lính cách 
mọng này. Nởm 1819, hiệp hội sinh viên này lan râ.
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¡ c y :  Hiệp
¿/u ớ c  Venna* 
ỵ ĐÁNG GHÉX 
“ chỉ b ế t  Tước
ĐOẠT NHỮNG GÌ 
PHÚNG TA ĐÁNG 
ĩ  ĐƯỢC HCÍỎNG.

ĐÂY KHÔNG 
PHẢI CHỒ CHO 

BỌN DÂN NGHÈO 
TỤ TẬP ĐÂU 

CÚT Đl! CHỈ CÓ 
QUÝ TỘC CHÚNG 

TA MỚI XÚNG 
ĐÁNG VỚI 
NƠI NÀY.

NHỚNG LỜI PHẨN 
NỘ ẤY XUẤT HIỆN 

KHÔNG CHỈ ỏ NƯỚC 
PHÁP MÀ CÒN ỏ  
KHẮP CHÂU ÂU.

LỜI KÊU GỌI THÀNH 
LẬP QUỐC GIA THỐNG 
NHẤT VÀ ĐẶT RA HlẾN 
PHÁP MỚI NGÀY CÀNG 

BÙNG Nố MẠNH MÈ.

LÀM GÌ CÓ 
CÁI LÍ ẤY? 

BỌN QUÝ TỘC 
CÒN HUÊNH 
HOANG HƠN 
CÁ TRƯỚC 
ĐÂY.

ĐÚNG VẬY Tự 
DO VÀ QUYỂN 

LỢI GIÀNH ĐƯỢC 
SAU CÁCH MẠNG 

GIỜ ĐÃ TIÊU 
TAN RỒI.



cuộc VẬN ĐỘNG 
SINH VIÊN Đức 

DÃ TAN RÀ
nhưng ỏ  ý  vẩn
RỤC RỊCH HOẠT 

ĐỘNG.

CUỘC ĐẤU 
TRANH ĐÒI 
ĐỘC LẬP ỏ

NHỜ CÓ 
Sự ỦNG HỘ 
NGẤM NGẦM 
CÚA PHÁP,

CUỘC DẤU TRANH GIANH Bộc Up cúi uy IÍP
Nôm 1822, Hy Lọp íuyên bố độc lộp. 0ƯỌC sự hổ trợ 

của Anh, Pháp và Nga, nâm 1829, nưóc này đâ Ihực sự 
giònh được độc lộp.

Rốt nhiều người châu Au ổâ tham gia vào cuộc đấu 
tranh giành đột lộp và giải phóng Hy Lgp. Nhà Iho Anh 
Byron (1788-1824) đô đến Hy Lgp và liến hành vộn động 
chính trị vào núm 1823 rồi lừ đó, ông trỏ íhònh mộl 
taig nhang anh hùng nổi liếng của Hy Lọp.
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/ ' Q u ố c h ọ i ^ "  
RA ĐỜI CHỈ ĐỂ ’ 

.CHỐNG ĐỐI VƯƠNG 
V QUYỀN CỦA TA 
\  PHÁI KHÔNG? 
ị / \  G I Ả I  TÁN 
£ l i  CHÚNG Đl! Ấ

SAO Cơ?  
PHE phán  đối

NHÀ VUA CHIẾM 
ƯU THẾ TRONG 

QUỐC HỘI ư?

J TRẤN ÁP
'/b ằ n g  c á c h  ĐÓE:
/ RẰNG KHÔNG Ổn 
' LẮM Ạ. THẦN E 

SẼ KÍCH ĐỘNG Sự  
CHỐNG ĐỐI CÙA HỌ.

TA Sẽ noi gương 
LOUIS XIV, TRAO 

THÊM QUYỀN CHO 
QUỐC HỘI, THỰC HIỆN 
HOÀI BÃO CHÍNH TRỊ 

CỦA MÌNH, srờ '

Nõm 1824, Charles X của Pháp 
kế thừa vương vị.

LO U IS  X IV

Ha  ha hạ.
TA LẠI cứ MUỐN 
XEM THÚ, CÁCH 

MẠNG MẠNH ĐẾN 
ĐÂU CẤY ỉ

Ý  NGƯƠI LÀ 
CÁCH MẠNG 

SỂ LẠI NO RA 
CHỨ GÌ?



TRẤN ÁP /k >  
TẤT CÁ BỌN /k^ s 
_  CHÚNG ỊLịh 
r  CHO [T/ì) ta! Jnĩt
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Xung
phong!
g ể t!

ỐIĨRÚT
QUĂN
thôi! ,

Bứt Iranh ' ĩự do dần dp+̂ nhãn dân^. 
của Éugène Delacroix, hi^Tiịang được

XÔNG VÀO 
HOÀNG 
CONG, 
ĐÁNH 

ĐUỐI NHÀ
v u a !

tr ừ n g
TRI TẤT 

CÁ NHỨNG 
Kẻ ỦNG 
ộ VƯƠNG 
QUYỂNl

Hình ảoh nửthổn lựdo  
giương caũ ngọn cờ bo mòu, 
k an nhớw dân bước qua xác 
quân ỉ/lếu đìnb lượng írưng 
cho nicm ha/mioan của cách 

>ỉnọnq£Ịigí$Páy.



$au đó, vưong íriều Bourbon 
sụp đổ, Charles X írốn sang Anh. 
Lịch sử gọi đây là cách mợng 
Ịháng Bảy.

Những ngưòi 
cách mgng chờ đợi 
mội fhể chế cộng 
hoà, thế nhưng giới 
tư bán và chủ ngán 
hàng lợi chủ Irương 
thành lộp chế 
độ quân chủ lộp 
hiến, ủng hộ Louis 
Philippe lên ngôi. 
Đồng íhòi, nội các 
mới được thành 
lộp bởi Perier và 
Guizot. Lịch sử gọi 
dây là nền quàn 
chủ tháng Báy.

Nền quân chủ tháng Báy ểọị diện cho lợi ích 
của giới lư bân đõ đẩy mqnh cuộc cách mọng 
cống nghiệp Pháp.

XƯỞNG GANG 
THÉP LYŨN





m an g  t iế n g  l à  n ư ớ c
PHÁP ĐANG NGÀY CÀNG 
GIÀU CÓ, NHƯNG CHỈ c ó  

CHÚ NGÂN HÀNG, THƯƠNG
nhân và địa  ch ủ  l à  

ĐƯỢC LỢI THÔI.
ĐỜI SỐNG CỦA

nhửng người Cổng
NHÂN NHƯ CHÚNG TA 

CHẲNG ĐƯỢC CẢI



Sự phóf Iriển  của 
công nghiệp đâ làm  
fâng fhẽm  khoảng 
cách giàu nghèo, mâu 
ttiuân giữo những 
người lao dộng và 
giới tư bản ngày càng 
írỏ nèn gay gât.

0 1 1 4
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H A  h a , n g h e  nói 
GtllZOT BỊ NHÀ VUA ■  

MẮNG CHO MỘT TRẬnM 
TƠI BỜI VÀ BỊ CÁCH M ị 

CHỨC Rồl! ™  
ĐÚNG THẾ, 

H y  VẬY LÀ CUỘC 
Ị B IÊ U  T ÌN H  C Ủ A  
1 CHÚNG TA ĐẢ 

WỊrậ \cÓ  TÁC DỤNG^

ỵ vũ KHÍ 
' TRONG TAY 

HỌ ĐANG 
CHĨA VÀO 

 ̂ CHÚNG ta!

T Ế P  THEO 
SỀ  PHÁI 

ĐƯƠNG ĐẦU 
VỚI NHÀ 

VUA. Ă

Mục TIÊU 
HOÀNG CUNG, 
THẲNG t iế n !

Nh ẩ m  t h ẳ n g
VÀO BỌN PHẢN 

LOẠNỈ b ă n !



m
r

ĩ
ĩ

ỉ
ĩ

£
W

T
r

NHẤT ĐỊNH 
CHÚNG TA 
PHẢI TRẢ 
MÓN NỢ

n à y!





KHÔNG 
ĐƯỢC 

LÙI BƯỚC 
TRƯỚC 
KỂTHÙỈ

NHỚ NĂM 15 TUỔI TA TỪNG 
TẤN CÔNG NHÀ NGỤC

Ba s t il l e . Hừ! NGƯỜI dân 
PHÁP LÚC ẤY MỚI ANH 

DŨNG LÀM sao !

NHÌN Kìa ! 
Quân t k ể u  
ĐÌNH THÁO 
CHẠY Rổi!

J  XÔNG Lên! r

\  '  ' ~ ị  ỉ
1^ V ĐỪNG CHO 

CHÚNG Cơ  
HỘI PHẢN 

CÔNGĨ



Lông xưóng công hữu dược thà
fọo co hội việc làm cho rối nhiều
Hiôt nghiệp.

rm rn



Chịu énh hưỏng cúa 
cuộc cách mạng tháng 
Hai ỏ Pháp, ý chi vùng 
lén cúa nhãn dàn các 
nuóc Iham gia ' Hiệp 
uóc Vicnna đà bâf 
đàu trồi dộy.

CÔNG XƯỚNG 
CỐNG Hứa THẬT 
TỐT CHÚNG TA 
£?Ã ĂN ĐỦ NO 

RỒI.
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ĩháng 4 nâm 1848, nước 
Pháp liến hành lổng tuyển cử 
(phụ nữ không được íham dự).

PHtXẢHỘIVÀPHỄ CỘNG HOÀ 
Cách mọng íháng Hai là cuộc cách mgng với íhâng lợi Ihuộc về giai cốp cống nhân, 

íhưong nhân nước Pháp. Do sau cuộc cách mgng tháng Bày, đời sống của giai cốp này 
không được cài Ihiện nên lần này, họ mong muốn xây dựng một chính quyền có thể 
mang đến cho họ một cuộc sống tốí đẹp hơn. Bỏi íhế, họ ủng hộ phc xo hội. ĩhế nhưng 
giai cốp tư sản lọi ủng hộ phe cộng hoà vì lo nggi cách mgng liến íriển vượl íồm kiểm 
soái, gây ânh hưởng đến lợi ích của giai cốp fư sản.

J | l 2 4





LIỆU c ó  ai qu an  ^  
TAM ĐẾN QUYỀN 
LỢI CỦA CỐNG 

NHÂN CHÚNG TA 
KHỔNG?

Còn gioi cốp cống nhân 
ủng hộ phe xổ hội Ihì lo lõng.

Phc cộng hoà nốm quyền nhờ sự ủng
hộ của nống dân và thương nhân đỏ
cổf nguồn liền củo công xưỏng 
còng nữu.

Chính phủ không ổủ tức hỗ írọ 
lương công nhàn nèn đâ hg lệnh 
đóng cửo cống xưỏng quốc doanh.
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Victor tìugo (1803-1885) là vân hào Pháp lừng danh. 
Cha ông là một tưóng quân dưới quyền Napoleon.

Nâm 1845, Hugo lừng đám nhiệm cương vị nghị si 
quốc hội, phán đôi cuộc đáo chính của Napoleon III rồi 
bị lưu đày đến nước Anh. ĩrong thòi gian lưu vong, ông 
liên tục sóng lóc. ĩác phẩm nổi tiếng nhối của ồng là 
' Những người khốn khổ'.



®  Bội nghị manna

Khi Napoleon còn chưa thua trận, các nước lớn 
ô châu Âu đã vội vàng mở hội nghị Vienna vào 
tháng 9 thăm 1814 nhằm sắp xếp lại bản đồ 
châu Âu và xây dựng trật tự thống trị các nước.

Các nhân vật thao túng hội nghị này chính là 
nguời đứng đầu của 4 nước lớn Nga, Anh, Phổ, 
Áo. Sa hoàng Nga rắp tâm thu hồi công quốc 
Warsaw, đại thần ngoại giao nước Anh thì mưu 
đổ chiếm đoạt thuộc địa từ tay Pháp và Hà Lan, 
muốn Phổ và Áo tạo thành thế lực cân bằng với 

\ Nga và Pháp tại châu Âu để nước Anh có thể
\  đứng giữa làm trọng tài. Tể tướng Áo thì muốn

kiềm chế Phổ hòng duy trì địa vị vượt trội của 
Áo so với Phổ. Dại diện của Phổ thì muốn mở 
rộng biên giới đất nước ra vùng Saxon và lưu 

 ̂ vực sông Rhein. Còn Pháp, với tư cách là nước
/ thua trận, chỉ muốn đạt được vị thê' ngang bằng

/ với 4 nước Nga, Anh, Áo, Phổ và tranh thủ mâu
/  thuẫn của 4 nước này để cải thiện tình hình bên

trong nước Pháp.
Hội nghị Vienna đã thống nhất các quan điểm 

vào tháng 6 năm 1815. Các nước thoả hiệp 
với nhau về vấn đề Ba Lan - Warsaw, thành

lập liên bang 
Đức, vương 
quốc Sardinia 
thu hồi phần 
lớn vùng Nice 
và Savoie và đoạt 
được Genoa. Rất nhiều 
vương triều cũ đã được khôi 
phục nền thống trị. Tiếp đó, vua 
của một số nước châu Âu đã thiết lập Liên 
minh thần thánh để duy trì thể chế Vienna phản 
cách mạng.

Hội nghị Vienna thực chất là một hội nghị 
nhằm phá hoại ảnh hưởng của cách mạng 
Pháp, khôi phục trật tự thống trị tại châu Âu, 
phân chia di sản của Napoleon. Sau hội nghị 
Vienna, châu Âu chỉ duy trì được cục diện hoà 
bình trong một thời gian ngắn, từ năm 1820 
đến 1848, các cuộc bạo động và cách mạng 
liên tiếp nổ ra trên khắp châu lục này.

Liên minh thẩn thánh và dổng minh 4 nưức

Những người đứng đầu nhà nước Pháp, Nga, 
Áo, Phổ đã kí kết hiệp ước Liên minh thần 
thánh tại Paris vào ngày 26 tháng 9 năm 1815 
nhằm trấn áp các phong trào dân tộc dân chủ 
theo tinh thần hội nghị Vienna. Hiệp ước này 
quy định các nuớc Cơ Đốc giáo ở châu Âu cẩn 
hỗ trợ lẫn nhau để duy trì thể chế quân chủ, bảo 
vệ các giáo lí Cơ Đốc. Dưỡng như tất cả các vị 
vua đều kí hiệp ước đổng minh này, chỉ trừ Anh 
không kLdo lo ngại quốc hội nước này sẽ không 
chấp thuận.

Ngày 20 tháng 11, Nga, Anh, Áo, Phổ lại 
một lần nữa kí kết hiệp ước đồng minh 4 nước, 
quy định việc tổ chức các hội nghị thường kì 
và dùng vũ lực duy trì các quyết sách của hội 
nghị Vienna. Năm 1818, sau khi đã trả hết các 
khoản bổi thường, Pháp cũng gia nhập vào đổng 
minh này.



■BaTầy Baa Nha chia cắt chỉ« Mỹ La tỉnh

Đẩu thế kỉ 19, trừ Brasil và một số đảo trên 
biển Caribê, còn lại hẩu như toàn bộ châu Mỹ 
La tinh đểu là thuộc địa của Tây Ban Nha. Tây 
Ban Nha phân chia châu Mỹ La tinh ra thành 4 
vùng chính là New Spain, Peru, New Granada và 
Rio de la Plata để dể bề quản lí. Quan chức cao 
cấp đứng đầu các vùng này đểu là quỷ tộc Tây 
Ban Nha.

Giáo hội Công giáo dóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong nền thống trị thuộc địa của Tây Ban 
Nha. Các linh mục dã thông qua phương thức 
truyền giáo để củng cố quyển lực của Tây Ban 
Nha tại dây.

Châu Mỹ La tinh là khu vực có sản vật dổi 
dào, tài nguyên phong phú, trong hơn 300 năm 
cai trị vùng đất này, Tây Ban Nha đã cướp đoạt
2.500.000 cân vàng, 100.000.000 cân bạc. Tây 
Ban Nha còn cấm nhân dân các nuỡc thuộc địa 
trổng cây ô liu, dâu tằm và nho để chiếm giữ 
thị truờng tiêu thụ hàng hoá. Nước này còn ra

lệnh cấm các vùng thuộc địa thông thương với 
nhau cũng như giao lưu buôn bán với nuớc ngoài 
nhằm thu mua tất cả đặc sản từ châu Mỹ La tinh 
với giá thấp. Chính quyền Tây Ban Nha còn độc 
quyền bán thuốc lá, muối ăn và luong thực cũng 
như đánh thuế xuất nhập khẩu và thuế mậu dịch 
rất nặng.

Truớc tình hình dó, nhân dân châu 
Mỹ La tinh đông lòng mong mỏi 
lật đổ ách áp bức của thực dân 
Tây Ban Nha, giành quyền tự 
trị. Năm 1790, khởi nghĩa Haiti 
bùng nổ, kéo theo đó là hàng 
loạt các phong trào đấu tranh 
giành độc lập của nhân dân 
châu Mỹ La tinh. Họ 
mong muốn duợc 
độc lập và giàu 
mạnh!

I
Kinh dào P au aa

Vùng Panama là nơi giao thoa giữa Bắc Mỹ và 
Nam Mỹ, phía Tây giáp Thái Bình Duong, phía 
Dông giáp Đại Tây Duơng. Với địa thế vô cùng 
thuận lợi ấy, việc xây dựng kênh đào ở đây ià vô 
cùng sáng suốt.

Năm 1878, công ti kênh đào Panama cùa 
Pháp xin dược quyển xây dựng kênh đào từ chính 
phủ Colombia. Tháng 2 năm 1883, Pháp tuyên 
bố chính thức xây dựng kênh đào này. Kênh đào 
Panama được xây dựng trong 7 năm cùng với bao 
vất vả gian lao, hơn 20.000 người chết, trong đó 
có 70% là người da đen. Thêm vào đó, do quản lí 
không nghiêm nên tình trạng tham ô bớt xén xảy 
ra liên tiếp, thời gian thi công bị kéo dài, chi phí 
không ngừng tăng lẽn, công trình đào kênh của 
nước Pháp bị đinh trệ vào năm 1889. Năm 1903, 
công ti bán quyển đào kênh Panama cho Mỹ.

Cùng năm đó, chính phủ Panama được thành 
lập, My và chính phủ này đã kí kết hiệp ước quy 
định nuớc Mỹ sẽ trả 10 triệu đô la Mỹ trong lẩn 
dẩu tiên và trong 9 năm sau dó sẽ trả khoản tiển
250.000 đô la Mỹ để đổi lấy quyền sử dụng vĩnh 
viễn đối với kênh đào Panama, bao gốm cả quyển 
đóng quân trên kênh đào này. Có thể nói, đây

là một chính sách “sân sau” vô cùng tàn khốc.
Trên cơ sở nền móng xây dựng của Pháp, Mỹ 

đã đẩu tư 387 triệu đô la Mỹ, thuê hơn mười vạn 
công nhân tiếp tục đào kênh. Khoảng 7.000 công 
nhân dã chết trong thời gian thi công kênh đào.

Năm 1914, kênh dào Panama dược xây dựng 
xong. Năm sau, tàu thuyền bất đẩu đi qua đây. 
Kênh đào dài khoảng 81.000 m, rộng 91 đến 304 
m, mực nước sâu trung bình hơn 10 m, cho phép 
những tàu thuyền nặng tải trọng dưới 45.000 
tấn đi qua. Từ năm 1920, kênh đào Panama 
trở thành con đường biển quốc tế nối Thái Bình 
Duong và Đại Tây Dương, giảm chiểu dài quãng 
đường giữa hai đại duơng này xuống còn 5.000 
đến 10.000 dặm.

Hiệp Ước giữa Mỹ và Panama khi đó không hề 
đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân 
Panama, bởi thế, nguời dân không ngừng đấu 
tranh yêu cẩu Mỹ trả lại kẽnh đào. Ngày 7 tháng 
9 năm 1977, hai bên kí kết một hiệp ước mới vé 
kênh đào Panama, trong đó, đến ngày 31 tháng 
12 năm 1999, chính phù Panama thu hổi chủ 
quyển của kênh đào này.
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Chương 4: ^^t^inA/tÁônạ/nÁâlnưẩc/ *2/
Nội dang chinh:
Quá trình thống nhất nước Ý
Giữa thế kỉ 19, nước Ý vẫn đang bị chia năm xẻ bảy, nhân dân khát khao một 
nước Ý thống nhất. Hai người có công lớn nhất trong quá trình thống nhất 
nước Ý này là thủ tướng Camillo Benso của vương quô"c Sardinia phía Bắc 
và Giuseppe Garibaldi, người anh hùng có công giải phóng hai vương quốc 
Sicily ở phía Nam.

I
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Giữa tuộc chiến Krym, Bemo đũ 
gộp gỡ Napolcon III Iqi mộ} Ihôn 
Irang nước Pháp.

MONG CHÚNG 
TA SẼ  THỐNG 
NHẤT THÀNH 

CÔNG.

CẢM ƠN 
SARDINIA 
ĐÃ TRỢ 

GIÚP Nước 
Pháp .

NẾU VUA Sardinia
MUỐN TẤN CÔNG 
NƯỚC ÁO, Pháp 

XIN GIÚP MỘT TAY.

Núm 1859, vưong quốc 
Sardinia bõí dầu lốn công 
nước Áo.
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TÀI CAM 
QUÂN CỦA NGÀI 

GARIBALDI ĐÚNG 
LÀ THẦN SẦu! Ha 
HA HA, CHÚNG TA 

THẮNG Rổl!

// ĐỪNG 
Ị  DO Dự,

HÃY NHẬP 
VÀO QUAN 

ĐOÀN HÙNG 
HẬU KIA Đl!

NHIN KIA, 
QUÂN ÁO Bỏ 

CHẠY Rồl!

CHÂN DUNG 
BENSO

NGÀI 
GARIBALDI 

ĐÃ DẨN 
QUÂN ĐẾN 
HổTRỢ 

CHÚNG TAĨ

ĐÁNH
LUI

QUÂN
ÁO ,

THỐNG
NHẤT

NƯỚCỶĨ

NGƯƠI 
NHẤT ĐINH 
SẺ THUA 

TRẬNĨ Mau 
ĐẦU HÀNG 

Đlĩ



/  Q uân 1
TA KHÔNG 
ĐÔNG NÊN 
PHẢI HÀNH 

QUÂN THẨN
^  TỐC.

HẦY ĐÁNH 
THẲNG ĐẾN 

PALERMO đ ể  
CHÚNG TRỞ 
TAY KHÔNG

kịp! à

I X u n g
PHONGĨ

Ngày 10 Iháng 5 
nâm 1860, Garibaldi 
lãnh ổgo đội quân tính 
nguyện gồm 1089 
người đổ bộ lên Ihành 
phố Marsala thuộc đảo 
Sicily, búi đầu chiến 
dịch giỏi phóng Sicily.

HAIVüahouóc
SICILY
ìPALERMO

BỊA TRUNG HẢI





NGƯƠI HÃY DẨN BINH 
ĐOÀN SỐ 8 ĐẾN NÚI 

PlANTO ROMANO ch ặn  
QUÂN GARIBALDI 

l ạ i!

Những binh lính dưới quyền Goriboldi đều mộc 
óo áỏ, bởi vộy họ dược gọi là "đọo quân áo đỏ".

NGHE NÓI / ^ ' nhữngN. /  Y Ê N
ĐỘI QUÂN \ NGHE NÓI V' TÂM Dl!

ÁO Đỏ CÚA Ị QUÂN Ga r ib a ld i
GARIBALDI GARIBALDI BẤT KHÂ

ĐÂ ĐÁNH VÀO ị CHỈ CÓ 1 .0 0 0 u CHIẾN BẠI
ĐÂY RỒI. ' NGƯỜI, y

ÔI, CUỐI 
CÙNG HỌ 
CŨNG TỚl!

NÚI PIANTO ROMANŨ
—V 7
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ALESSANDRO NUNZIANTE

CHÚNG ( 
Tôi MUỐN 

TÒNG
) q uân ! /

C h ế t  
THẬT MÌNH 
QUA KHINH 

ĐỊCH. ỵ HÃY LẬP '  
THẾ GỌNG KÌM 
ĐỂ TIÊU DIỆT 
TOÀN QUÂN , 

¡kGARIBALDl!/

------ ------------------------------------------------ 7--------------

Sau frgn ổồu bối lợi, Francis II vội vở 
phái lướng quân Alessandro Nunzionle 

X đến chi viện cho chiến frưò

1Mị \ '
w

™an jiciiy_.no nip nan? gicÁloilỊucH

Được! TÔI
SỀ LẬP TÚC 
ĐIỀU ĐỘNG 
QUÂN TINH 
Ị̂SIHUỆ TRONG

th à n h !



ĐẰNG KIA 
CÓ ÁNH LỚA, 
CHẮC CHẤN 
LÀ QUÂN ÁO 

ĐỎRỔiỊ ằ

Nh ản  l ú c
CHÚNG 

KHÔNG Đ ỂMAU tôY 
CHÚNG 

LẠIĨ

S u ỵ t !

Ha ha! Chúng 
TA cứ ỏ TRONG 
THÀNH MÀ CHỜ 

, .  TIN VUI Đl! >

VỪA CÓ TIN TÌNH BÁO 
RẰNG 2 ĐỘI QUÂN 

CHÚNG TA CỨ ĐI ĐÀ 
ĐẾN M ONREALE^,

rồ i.

ĩ  Quân 
G akĨb a ld i

ĐANG ở 
MONREALE
k Cơ MÀ? J

r  QUÂN 
CHÚ Lự c  CỦA 
TA ĐỀU ĐÃ ĐI 
MONREALE

V Rồi!

Không xong
Rổt GARIBALDI 
ĐÃ DẪN QUÂN 

ĐÁNH VÀO *  
PALERMO 
Rồi! w

MAU TRIỆU TẬP 
Lự c LƯỢNG ỏ  
MONREALE VỀ
1 ĐÂY n gay!
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Ma u  r a  
CỐNG

th à n h !

ĐÚNG NHƯ 
Dự LIỆU, QUÂN 

TINH NHUỆ TRONG 
THÀNH PALERMO 
ĐỀU ĐÃ BỊ ĐIỀU 
ĐI, GIỜ ĐÚNG LÀ 
THỜI Cơ THÍCH 
HỢP ĐỂ TA 

TẤN Công!

C húng  ta h ầ y
SÁT CÁNH CÙNG

Ga r ib a l d i!

ĐÃ ĐẾN LÚC LẬT 
Đổ FRANCIS II Rồl!

DÂN TRONG 
THÀNH NỐI 
J_CẠNRỔIÍ

CẤC
NGUỜIỈ
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TẤN CÔNG 
LÀNG 

CORIOLOĨ
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T Ế P  THEO 
CHÚNG TA 

sẽ  TẤN 
CÔNG VÀO
N a p le s! ệ



Hử, TƯỚNG WILLARD 
KHỐNG DÁM ĐÍCH 

THÂN CẦM QUÂN MÀ 
LẠI ĐẨY CHÚNG TA 

RA ĐỜ ĐẠN y  
V LÀ SAO?

VẬ\ PHÁI LÀM 
SAO? CHẲNG 

LỀ  CHÚNG 
TA Tự  NỘP 

V  MẠNG? 4

GHE Ná GARIBALDI 
L À  TƯ Ớ NG  T R Ă M  

T R Ậ N  T R Ă M  
V  k T H Ắ N G .y

f  CÁC I 
NGƯƠI ĐÃ 

BỊ BAO
,  VÂYĨ „

?  QUẨN 
ÁOĐÓCÚA 
GARIBALDI 

ĐẤYl I
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CÁC NGƯỜI CÒN 
TRUNG THÀNH VỚI 

TRIỂU ĐÌNH 
> LÀM GÌ?

HÂY VỂ 
PHE CHÚNG 

TÔI Đl!

Hừ, DÙ THÊ 
NÀO CŨNG 

KHỐNG THỂ 
ĐẦU HÀNG 

S . ĐƯỢC. .4

CÁC...
CÁC

NGƯỜI?

tướn g  quâh  
Garibald i 

MỘT MÌNH ĐẾN 
DQ4NHTRẠI 
CHÚNG TÃ 

CHÊU HÀNG. I

Quân lính phe aối địch 
hưỏng úng lời kêu gọi của
Garibaldi, bổn chếí Ịưóng 
quân Brigandi * người phàn 
đối dầu hòng. Garibaldi 
khôna đánh mà ỉhởna.

'5Ĩ1



Sau đó, frong khoáng fhòi gian chưa 
đồy 12 ngày, Garibaldi ổò dân quán 
chiếm đóng phồn lớn lânh fhổ hai 
vưong quốc Siciiy, quân triều đình hầu 
hết đều đõ đồu hàng. Danh liếng của 
cuộc chiến này rúng động khỡp châu Au.

QUÂN 
TRIỀU 
ĐÌNH ỏ 

HAI VƯƠNG 
QUỐC 

SlCILY YẾU 
VẬY SAO?.

- - - - - - - - 7— T T ”"— I T T "đò, ống ta  nq Igjib-Cßflj ö  
^ \ q u â n  còn IgrfierTFrorTh^io-p.liong Iren  
——<nĝ õfef-rr(r'áứnfrírárrttiơrcòf:i9̂ --<=ClI —-I
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Sau hon 12 ngày dem không ngừng 
chiến dấu, cuối củng quân Garibaldi đõ 
thông Irộn Volurno.

Hi vọng bỏo vệ ngai vâng cuối cùng 
của Franc« ị] Íổ ían Ihành bọf nước.

đổ.





“ T x e m r a  ^
rNỀN QUÂN C H Ủ Ị  

ở PHƯƠNG BẮC 
NƯỚC Ý  CỦA 

CHÚNG TA KHÔNGi
VGIỬ Đư ợ c  nứa/
/ K ^  RỒI. '

TRẬN CHIẾN NÀY 
LÀ KHỐNG THỂ 

TRÁNH kh ỏ i! hạ  
LỆNH CHO TOÀN 
QUÂN CHUẨN BỊ 

SẨN s à n g !

Nhìn kìa,
QUÂN

Ga riba ld i
ĐẤYĨ

w m mQuân áo aỏ của Garibaldi
Hến về phương Bốc.

Quàn Iriều đình 
của Emmanuel II
nghênh chiến.
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TÔI MUỐN TRỎ 
VỂ QUÊ NHÀ 
THÂN YÊU  

LÀM RUỘNG, 
CHĂN cừu...

NHỨNG th ú  
CÒN LẠI ĐỀU 
KHÔNG CẦN 

THIẾT.

GARIBALDI
Ngưòi anh hùn  ̂hoàn thành áợi nghiệp 

Ihống nhãl nước y. Khi còn Irẻ, Garibaldi 
đâ bôn ba khép noi vi sự nghiệp thống 
nhốt nước ý.

Sau khi chiến Iranh bùng nổ, ông dây 
quân khỏi nghlo, đội quồn áo đọ của ông 
dâ nhiều lần (hiến itiéng quân Ao hùng 
mọnh. Sau khi nưóc y ỉhống nhối ông ổâ 
fừ bỏ binh quyền, Irao lọi đào Sicily cho 
vua Emmanuel II rồi írỏ về đào Caprella 
sống cuộc đòi bình lộng.

THẾ l à  th ế  nào ?  
Quân áo đỏ c ủ a  
GARIBALDI củ THẾ 

MÀ Bỏ ĐI ư ?

GARIBALDI 
QUÁ KHÔNG 

Hổ DANH MỘT 
ĐẤNG ANH HÀO.

HA HA HA...
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CUỐI c ù n g  n ư ớ c  ý  
DÃ Được THỐNG NHẤT 
CHÚNG TA HÃY ĐOÀN 
KẾT XÂY DỰNG MỘT 
NƯỚC Ý HÙNG MẠNH.

Nâm 1870, tmmanue! II lọi sáp nhập 
iởnh địa của giáo hoàng La Mâ. Nâm 1871 
ỏng dời áô về Rome, châu Au lọi có Ihém 
mộ} cưòng quốc.



Nuóc Ý và tfởc muốn dộc lập

Trong thời đại của Napoleon, nước Ý chịu sự 
thống trị của Pháp. Hiện trạng đất nước bị chia 
cắt dài lâu cùng với nỗi căm phẫn của người 
dân đối với quân Pháp đô hộ đã dấy lên trong 
lòng người dân Ý khao khát độc lập và thống 
nhất mãnh liệt.

Sau khi đế chế Napoleon sụp đổ, hội nghị 
Vienna lại phân chia nước Ý thêm lần nữa. Áo 
cai trị vùng Lombardi -  Venezia, gián tiếp kiểm 
soát vùng Toscana, Parma và Modena, những 
đô thị quan trọng ở miền Trung và Rome bị 
quân Áo và Pháp chiếm đóng. Trừ vương quốc 
Sardinia do giới quý tộc tự do cầm quyền, duy 
trì hiến pháp thời kì cách mạng, còn các vùng 
khác đều đã khôi phục lại thể chế chính trị 
phong kiến như trước kia.

Công nghiệp Ý thời kì đó phát triển vô cùng 
nhanh chóng, các sản phẩm dệt may, len sợi, 
vải lụa đều tăng trưởng mạnh mẽ. vé nông 
nghiệp, nhiều nông trường tư bản chủ nghĩa 
cụng mọc lên ở các vùng phía Bắc, nhiều quý 
tộc địa chủ đã thuê lao động sản xuất tương thực 
và cây dâu. Thế nhưng, việc hàng hoấ Áo ồ ạt

Maxxini và đảng nùức Ý trỏ

tràn vào cùng với 
bóc lột thẳng tay 7 
các lãnh chúa 
kiến đã kìm hãm sự 
triển của chủ nghĩa tư bản Ý.
Bởi thế, nhiệm vụ đánh đuổi quân 
xâm lược Áo và giai cấp phong kiến trong 
nuớc, thực hiện sự nghiệp thống nhất đất nước, 
phát triển đất nước theo con đường tư bản chủ 
nghĩa ngày càng trở nên cấp thiết.

Đặc biệt ở miền Nam nước Ý, nhiều cuộc 
khởi nghĩa quy mô nhỏ lần lượt nổ ra, thể hiện 
nguyện vọng giải phóng dân tộc, đánh đuổi 
quân Áo của người Ý. Tuy các cuộc khởi nghĩa 
đểu bị chính phủ Áo trân áp nhưng càng trấn 
áp, tư tưởng độc lập dân tộc của người Ý lại 
càng mãnh liệt.

Nước Ý khi ấy tụỵ bề ngoài vẫn phục tùng 
giai cấp thống trị Áo, nhưng kế hoạch thống 
nhất đất nước và cách mạng tự do dân tộc vẫn 
không ngừng tiếp diễn.

Giuseppe Mazzini (1805-1872) là chính trị 
gia, văn hào nước Ý, một nhân vật quan trọng 
trong phong trào thống nhất nước Ý.

Mazzini sinh ra ở Genoa, cha ông là một giáo 
sư đại học. Thời còn trẻ, ông học luật và vô 
cùng yêu thích các tác phẩm nổi tiếng của các 
nhà tư tưởng dân chủ. Năm 1832, Mazzini thành 
lập đảng nước Ý trẻ, quyết định trao vận mệnh 
nước Ý vào tay thê' hệ thanh niên. Không chỉ 
thế, Mazzini còn viết rất nhiều áng văn hào 
hùng cổ vũ nhân dân Ý đoàn kết đấu tranh, 
thống nhất đất nước và tạo được ảnh hưởng vô 
cùng to lớn. Garibaldi lừng danh chính là một 
trong những người tin theo Mazzini.

Đảng nước Ý trẻ do Mazzini sáng lập nhanh 
chóng mở rộng ra miền Bắc và miền Trung 
nước Ý. Học sinh, thanh niên, trí thức và thương

nhân trẻ đều háo hức tham gia. Chỉ trong vòng 
hai năm ngắn ngủi, số thành viên của đảng này 
đã lên đến 5.000 người.

Trên lá cờ của đảng nước Ý trẻ có hai dòng 
chữ “đoàn kết và độc lập”, “tự do, bình đẳng, 
nhân đạo”, đại diện cho niềm tin và quan điểm 
của đảng. Các đảng viên không tiếc hi sinh tất 
cả tài sản và sinh mạng để truyền bá tư tưởng 
dân chủ. Dưới sự phát động của đảng nước Y 
trẻ, niềm tin vào tự do và đoàn kết nhanh chóng 
lan ra khắp nước Ý, hoạt động chuẩn bị khởi 
nghĩa ổ ạt diễn ra ở các nơi.
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Chiến tranh chếng Áo nim 1859

Sau khủng hoảng công thương nghiệp ở châụ 
Âu từ năm 1857, cuộc sống của người dân Ý 
rơi vào cảnh lẩm than. Bắt đầu từ năm 1858, 
Lombardi, Toscana, Modena liên tiếp nổ ra các 
phong trào chống Áo với quy mô tuơng đối lớn.

Tháng 7 năm 1858, thủ tướng vương quốc 
Sardinia là Benso kết đồng minh với Napoleon 
III để chống lại nựớc Áo. Pháp hứa sẽ giúp Ý 
đánh đuổi thế lực Áo ra khỏi Lombardi-Venezia, 
đổi lại, Pháp sẽ được cai quản vùng Nice và 
Savoie.

Ngày 29 tháng 4 năm 1859, liên quân 
Sardinia và Pháp tuyên chiến với Áo, quân khởi 
nghĩa do Garibaldi lãnh đạo đóng vai trò cực 
kì quan trọng trong cuộc chiến này. Liên quân 
Sardinia và Pháp liên tiếp giành chiến thắng. 
Cuối tháng 6 năm đó, cuối cùng quân Áo cũng 
bị đánh đuổi khỏi Lombardi -  Venezia, buộc 
phải lùi về đóng tại Venice.

Trong giai đoạn này, bão táp cách mạng 
nhanh chóng lan ra tại miền Trung và Bắc nước 
Ý. Parma, Romagna, Umbria lẩn lượt khởi nghĩa 
giành chính quyển. Phong trào cách mạng 
không những làm lung lay nền thống trị của 
Áo tại nước Ý mà còn khiến cho Napoleon III 
hoảng sợ. ông ta lo rằng nước Ý thống nhất sẽ 
uy hiếp nuớc Pháp nên đã bội uớc, giảng hoà 
với Áo. Ngày 11 tháng 7 năm 1859, hai bên 
kí kết hiệp ước đình chiến tại Villaừanca, quân 
Áo đổng ý trả lại cho Sardinia vùng Lombardi 
nhưng vẫn sẽ chiếm đóng tại Nice, Toscana, 
Parma, Modena và Romagna, đồng thời khôi 
phục hoàn toàn đặc quyền phong kiến ở các 
vùng đất này. Hiệp định này trên thực tê' đã 
thừa nhận quyền thống trị của Áo đối với nước 
Ý, nước Ý vẫn bị chia cắt.

vương quốc Sardinia

Vương quốc Sardinia nằm phía Bắc nuớc Ý, là 
quốc gia quân chủ lập hiến độc lập duy nhất của 
Ý thời bấy giờ. Đây cũng là vương quốc hùng 
mạnh nhất, kinh tế phát triển nhất trong các 
thành bang của Ý. Nền chính trị của vương quốc 
Sardinia khá cởi mở nên dân chúng rất ủng hộ 
giai cấp tư sản thuộc phái tự do. Cũng trong lúc 
đó, những cuộc khởi nghĩa vũ trang của phái 
dân chủ tư sản liên tiếp thất bại, bởi thế mà đối 
với người dân, vương quốc Sardinia là lựa chọn 
hàng đầu cho vị trí người dẫn dắt đại nghiệp 
thống nhất nước Ý.

Năm 1852, vua Sardinia bổ nhiệm Benso làm 
thủ tướng, ông này đã nỗ lực sáp nhập các lãnh 
thổ miền Trung nước Ý như Toscana, Parma, 
Modena, Romagna vào Sardinia trong mùa thu 
năm 1859. Năm 1860, miền Nam Ý cũng đồng 
ý sáp nhập vào Sardinia.

Năm 1861, vương quốc Ý ra đời, vua Sardinia 
là Emmanuel II trở thành vua nước Ý.

Thả tưởng Benso

Camillio Benso (1810-1861) là lãnh tụ của 
phái tư sản tự do trong cuộc đấu tranh thống 
nhất nước Ý. ông sinh ra trong một gia đình 
quý tộc, là một sĩ quan mang tư tưởng tự do. 
Năm 1830, do ủng hộ cuộc cách mạng tháng 
Bảy của nước Pháp nên ông đã bị xử tội. Benso 
rời quân ngũ, chu du các nước Pháp, Anh, Thuỵ 
Sĩ, nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị và 
xã hội. Từ đó, ông coi việc cải cách nuớc Ý là 
nhiệm vụ của chính mình.

Năm 1847, Benso sáng lập báo “Phục Hưng”. 
Năm 1852, ông trở thành thủ tướng Sardinia, 
bắt tay vào thực hiện mục tiêu chính trị “biến 
Sardinia trở thành nước Ý thống nhất”, ồng đã 
tiến hành những cải cách lớn về các mặt quân 
sự, giao thông, công nghiệp, thương nghiệp, tài 
chính, thuế quan... và chú ý nâng cao địa vị của 
vua Sardinia trên vũ đài ngoại giao. Với những 
đóng góp của Benso, Sardinia dần thống nhất 
được nước Ý. Tháng 3 năm 1861, vương quốc 
Ý ra đời, Benso trở thành thủ tuớng Ý đẩu tiên.

Ổ o h 6 2
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Giuseppe Garibaldi (1807-1882) là nhà quận 
sự, lãnh tụ phong trào dân tộc thống nhất nuớc Ý.

Garibaldi sinh ra trong một gia đình nhiều 
đời làm nghề hàng hải. Thuở thiếu thời ông đã 
bộc lộ sự anh dũng và mưu trí hơn người, từng 
làm thuỷ thủ và thuyền trưởng khi tuổi đời còn 
rất trẻ. Năm 1832, ông gia nhập đảng nước Ý 
trẻ, rồi kế thừa ý nguyện của Mazzini, đấu tranh 
vì sự nghiệp thống nhất nước Ý. Năm 1834, 
Garibaldi lưu vong đến Nam Mỹ, xây dựng đội 
quân áo đỏ với thành phẩn chủ lực là những 
người Ý sinh sống tại Nam Mỹ. ông trở thành 
lãnh tụ du kích lừng danh.

Năm 1848, cuộc cách mạng thống nhất nuớc 
Ý bùng nổ, Garibaldi dẫn đội quân áo đỏ về Ý, 
lẩn lượt đánh bại quân Áo và quân Pháp xâm 
lược, thể hiện tài năng quân sự tuyệt vời. ông 
đã cùng thủ tướng Sardinia là Benso, người sáng 
lập đảng nước Ý trẻ, và Mazzini trở thành 3 anh 
hùng lập quốc của Ý.

Năm 1834, Garibaldi tham gia cuộc khởi 
nghĩa Piemonte và thất bại, buộc phải lưu vong 
sang Nam Mỹ vào năm 1834. Bấy giờ, tại 
Uruguay có rất nhiều người dân nhập cư đến 
từ châu Âu, trong đó có hơn 4.000 người Ý. 
Băt đẩu từ năm 1841, Uruguay đối đầu với 
Argentina. Tháng 2 năm 1843, thủ đô của 
Uruguay bị quân Argentina chiếm đóng. Lo ngại 
quân Argentina sẽ tiến hành tàn sát đẫm máu 
nên những người nhập cư Ý đã tổ chức lực lượng 
tự vệ vũ trang để phản kháng. Tháng 4 năm 
đó, người Ý thành lập một đội quân tình nguyện 
gồm 700 người mà Garibaldi là một trong những 
người sáng lập.

Sau khi nhậm chức, Garibaldi tiến hành cải 
tổ triệt để đối với quân đoàn này. ông áp dụng 
kl luật nghiêm khắc, chấn chỉnh bộ máy lãnh 
đạo, thiết kế lại quân kì, đồng phục đê nâng 
cao quyết tâm chiến đấu của binh lính. Đổng 
phục của quân đoàn này là chiếc áo đỏ cùng với 
chiếc khăn nhỏ rực rỡ sắc màu, vô cùng phóng 
khoáng. Bời đồng phục này mà quân đoàn Y 
được mệnh danh là đội quân áo đỏ. Đây chính 
là tiền thân của đội quân áo đỏ uy hiếp quân 
châu Âu tại nước Ý sau này.

íd i
Khởi nghĩa của nhản dản hat vương quốc Sicily

Hai vương quốc Sicily nằm ở phía Nam nuớc 
Ý, gồm quôc đảo Sicily và vương quốc Naples.

Cuộc chiến giành độc lập toàn nước Y bắt 
đầu từ Sicily. Người dân Sicily chịu ách áp bức 
tàn khốc của Tây Ban Nha. Do quý tộc địa chủ 
đã chiếm hết đất đai nên sau khi nộp tô thuế, 
nhân dân chẳng còn gì để sinh sống. Bởi thế, 
nhiệt tình cách mạng của dân chúng nơi đây lên 
rất cao. Ngày 4 tháng 4 năm 1860, người dân 
thủ phủ Palermo của Sicily vùng dậy khởi nghĩa, 
dân chúng ở các thành phố khác cũng cầm vũ 
khí đứng lên.

Tháng 5 năm 1860, Garibaldi bấy giờ đang 
ở Sardinia, nghe tin khởi nghĩa, ông đã dẫn 
đoàn quân áo đỏ gổm 1.000 người đến Sicily 
chi viện cho nhân dân. Quân áo đỏ được quần 
chúng Sicily ủng hộ nhiệt liệt, chỉ trong vòng

một tháng đã có hơn 5.000 người gia nhập đội 
quân này. Ngày 27 tháng 5, giai cấp tư sản và 
quý tộc phái tự do đã tiếp quản chính quyền, 
Garibaldi trở thanh chấp chính. Người dân Sicily 
yêu cầu chính phủ xoá bỏ các đặc quyền của 
giới tăng lữ và quý tộc, tịch thu ruộng đất của 
hoàng tộc, miễn giảm các loại thuế.

Ngày 20 tháng 8 năm 1860, Garibaldi dẫn 
đội quân áo đỏ gồm 16.000 người vượt qua eo 
biển Messina tiến về Calabria. Nhân dân khắp 
các vùng trong vương quốc Naples nô nức gia 
nhập đội quân này. Quân đoàn Garibaldi hùng 
dũng tiến vào thủ phủ của Naples, thế thắng 
như chẻ tre. Ngày 1 tháng 10, Garibaldi đánh 
bại hoàn toàn quân đội của hại vương quốc 
Sicily, hoàn thành sự nghiệp thống nhất miến 
Nam nước Ý.



t " Chiến thuật tnyật vời của Garibaldi

Garibaldi là nhà quân sự thiên tài nổi tiếng 
với biệt tài vận dụng các chiến luợc và chiến 
thuật tuyệt vời.

Trong cuộc chiến giành độc lập cho nước 
Ý, Garibaldi cùng đội quân áo đỏ đi thuyền từ 
Genoa, định cập bến Marsala chi viện cho quân 
khởi nghĩa ở hai vương quốc Sicily.

Do sự chênh lệch lực lượng quá lớn giữa quân 
áo đỏ và lực lượng bảo vệ Marsala nên việc cập 
bến công khai cũng có nghĩa là tự tìm đường 
chết. Thế là Garibaldi đã nghĩ ra một cách rất 
hay. Trước khi xuất chinh, ông đã phái một toán 
quân nhỏ tiếp cận vùng đất của giáo hoàng rồi 
phô trương thanh thế, phao tin sẽ quyết một 
trận sống mái với quân của giáo hoàng. Còn 
quân viễn chinh của ông thì thẳng tiến về phía 
Đông, cập bến Tunisia gẩn lãnh địa của giáo 
hoàng. Thế là quân đội hai vương quốc Sicily 
không còn lo ngại Garibaldi sẽ đưa quân đến 
chi viện cho khỏi nghĩa nữa, yên tâm điều động

BẠi quân viển chinh 1.000 người

Tháng 4 năm 1860, khởi nghĩa bùng nổ ở 
thủ phủ của Sicily bị quân triều đình đàn áp dã 
man. Nghe tin ấy, Garibaldi đã thành lập đội 
quân viễn chinh 1.000 người vượt biển đến chi 
viện cho quân khởi nghĩa trên đảo Sicily.

Hai vương quốc Sicily có khoảng 100.000 
quân, riêng trên đảo Sicily đã có 3 cánh quân 
gổm tổng cộng 25.000 người với 64 khẩu 
đại bác. Tình hình dường như rất bất lợi với 
Garibaldi. Thế nhưng ông lại có những người 
lính anh dũng và tài năng chỉ huy quân sự tuyệt 
vời. Ngày 15 tháng 5, Garibaldi dẫn quân vượt 
qua núi đèo, đẩy tiền tuyến về thành Catalatimi 
ở phương Bác. Quân triều đình đã bố trí hơn
3.000 quân, kị binh và đại bác mai phục ở hẻm 
núi dẫn đến toà thành này. Thế nhưng quân 
triều đình hoang mang không địch nổi 1.000 
quân Garibaldi dũng mãnh. Đội quân nghìn 
người tiến sâu vào đảo, đánh đến tận Palermo.

Được sự chào đón nồng nhiệt của người dân 
Sicily, quân số của đội quân nghìn người tăng
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lên nhanh chóng, vua Sicily vội vàng điều tuớng 
Alessandro Nunziante đến chi viện cho chiến 
trường. Tướng Alessandro Nunziante đã bố trí
3.000 quân bao vây quân áo đỏ nhưng lại trúng 
kế giương Đông kích Tây của Garibaldi và để 
mất thành Palermo. Khởi nghĩa cũng theo đó 
bùng nổ trong thành Palermo, quân triều đình 
buộc phải kí thư xin hàng.

Được cổ vũ bởi chiến thắng của đội quân
1.000 người, ngọn lửa khởi nghĩa bùng lên khắp 
Sicily, mơ ước về một nước Ý độc lập và thống 
nhất đang thành hiện thực. Garibaldi cùng đội 
quân 1.000 người của ông đã viết nên một trang 
huy hoàng trong lịch sử nước Ý.

quân canh phòng tại 
Marsala đi nơi khác. 
Garibaldi nhân cơ 
hội ấy nhanh chóng 
quay thuyền trở lại, 
suôn sẻ tiến vào 
Marsala mà không 
gặp bất kì một trở 
ngại nào. Cuộc chiến 
giải phóng Sicily huy 
hoàng bắt đẩu từ đó.



Il II millẩíĩlilMẩlllilìiĩIITrận qayè't chien Voltnrno

Đêm 18 tháng 8 năm 1860, Garibaldi dẫn 
3.600 quân cập cảng Salerno nước Ý, chuẩn 
bị tấn công vào Naples, lật đổ hoàn toàn nền 
thống trị của Francis II ở hai vương quốc Sicily.

Với lòng can đảm phi thường, Garibaldi đã 
một mình đến doanh trại quân địch chiêu hàng. 
Quân triều đình thi nhau đầu hàng, thậm chí 
còn giết cả những viên tướng không chịu đầu 
hàng. Chỉ trong 12 ngày, Garibaldi đã thu phục 
dược phẩn lớn quân triều đình hai vương quốc 
Sicily, gẩn như không đánh mà thấng. Ngày 5 
tháng 9, Francis II và hoàng hậu bỏ trốn khỏi 
Naples, trước khi đi còn hạ lệnh cho đám tàn 
quân lập phòng tuyến ven sông Volturno, một cứ 
điểm quan trọng nơi có sương mù dày đặc bao 
phủ quanh năm. Chiến tuyến dài 65.000 m, có 
đường sắt chạy qua.

Ban đẩu, Garibaldi chủ quan đánh giá thấp 
lực lượng quân triều đình. Hầu hết bọn họ là 
những binh sĩ vô cùng trung thành với triều 
đình, lực lượng lại hùng hậu (28.000 người) và

tinh nhuệ. Còn Garibaldi có 20.000 quân gổm 
nhiều thành phẩn phức tạp nẽn khó điều động. 
Ngày 21 tháng 9, quân triéu đình bất ngờ tấn 
công, đoạt lại cứ điểm quan trọng Cazzaro rồi 
thừa thắng giành lại thành Naples.

Dêm 30 tháng 9, quân triều đình chia làm
2 đạo tổng tấn' công quân tình nguyện của 
Garibaldi. Bên cánh trái, Garibaldi tận dụng 
đường sắt, kịp thời đưa binh lính bị thương đi, 
điều binh lính mới đến, chỉ huy quân tình nguyện 
chiến đấu anh dũng, cuối cùng đã đẩy lui được 
quân triều đinh. Bên cánh phải, do tướng quân 
triều đình đi sai nước cờ, bị Garibaldi đích thân 
cầm quân bao vây dụ hàng chỉ trong một thời 
gian ngắn. Thắng lợi cuối cùng thuộc về quân 
tình nguyện.

Trong chiến dịch Volturno ác liệt này, quân 
triều đình thương vong 3.420 người, quân tình 
nguyện tử thương 1.850 người, hi vọng bảo vệ 
ngai vàng cuối cùng của Francis II bị dập tắt.

Chiên dịch Vosges

Sau khi nước Ý thống nhất, chiến tranh Pháp
- Phổ trở thành vấn đề đuợc nước Ý quan tâm 
hàng đầu. Tuy Garibaldi (nay đã về hưu) vô cùng 
ngưỡng mộ thủ tướng Phổ Bismarck nhưng ông 
vẫn quyết định đưa quân đến chi viện cho nước 
cộng hoà Pháp.

Garibaldi dẫn đầu đội quân tình nguyện gồm
8.000 người tiến thẳng sang Pháp và đóng 
quân tại dãy núi Vosges miền Nam nước Pháp. 
Bấy giờ, sau khi giao tranh với quân Garibaldi, 
viên tướng nắm giữ binh đoàn số 14, một trong 
những đội quân tinh nhuệ nhất của Phổ mới ý 
thức được mức độ khốc liệt của trận đánh.

Thế nhưng tướng Pháp lại từ chối hợp tác 
với Garibaldi, khiến cho Garibaldi phải đơn độc 
dẫn 6.00ơ -quân tình nguyện chiến đấu với quân 
Phổ. Hai bên giao tranh tại Dijon, quân Phổ 
tung ra 6.000 lính, 260 chiến mã và 12 khẩu 
đại bác, tưởng rằng sẽ dễ dàng đè bẹp quân

Ý. Thế nhưng quân của Garibaldi chiến đấu vô 
cùng anh dũng. Tháng 1 năm 1871, quân Phổ 
tấn công như vũ bão vào Dijon mà vẫn không 
giành được thắng lợi, thậm chí quân kì của Phổ 
còn bị Garibaldi đoạt dược. Phổ cảm thấy vô 
cùng mất mặt. Ngày 28 tháng 1 năm đó, Phổ 
và chính quyền lâm thời Pháp kí kết hiệp ước 
ngừng chiến ở các vùng trên đất Pháp, chỉ trừ 
vùng Dijon. Phổ tập hợp quân đội các nơi hòng 
quyết một phen sống mái với quân Garibaldi. 
Thế nhưng ngày 31 tháng 1, Garibaldi bất khả 
chiến bại đã ung dung cùng quân sĩ lên tàu hoả 
rút lui khỏi vùng chiến sự.



P Bạỉ nghiệp thòng nhất 
nữức Y thanh công

Ngày 17 tháng 3 năm 1861, nước Ý triệu tập 
kì họp quốc hội thứ nhất, tuyên bố thành lập 
vương quốc Ý, đề cử Emmanuel II của Sardinia 
làm vua, đặt kinh đô ở Florence.

Năm 1866, Ý tham gia chiến tranh Pháp - 
Phổ, đòi lại được vùng Venice. Thế nhưng Rome 
vẫn nằm trong tẩm kiểm soát của giáo hoàng. 
Năm 1870 sau chiến tranh Pháp - Phổ, Ý xuất 
quân đến Rome, đoạt lại quyền lực từ tay giáo 
hoàng, công cuộc thống nhất nước Ý đã hoàn 
tất. Năm 1871, thủ đô của Ý chuyển về Rome.

Sau khi thống nhất, nước Ý vẫn duy trì rất 
nhiều tàn dư của chế độ phong kiến, dù vậy, sự 
thống nhất này vẫn tạo điều kiện cho chủ nghĩa 
tư bản Ý phát triển.

Thành phố' lứn thứ hat 
nuoc Ý, Milan

Milan là thành phố lớn thứ hai của Ý, có vị trí 
chiến lược về quân sự và kinh tế. Trong lịch sử, 
Milan từng lầ nơi đặt hoàng cung của hoàng đê' 
Tây La Mã. Sau khi đế quốc La Mã diệt vong, 
Milan bị nước khác xâm chiếm, đến thê' kỉ 12 
mới được tự trị. Khoảng giữa thê' kỉ 16, Milan 
lẩn lượt bị Pháp, Tây Ban Nha và Áo chiếm 
đóng. Vì độc lập tự do, người dân Milan không 
ngừng đấu tranh chống các thế lực ngoại xâm. 
Cuối năm 1847, dân chúng Milan phát động 
khởi nghĩa, đánh đuổi quân Áo ra khỏi biên giới 
vào tháng 3 năm 1848, rổi thành lập chính phủ 
lâm thời. Năm 1859, Milan bị sáp nhập vào 
vương quốc Ý.

Nhắc đến nước Ý, ta sẽ nghĩ ngay đến món 
mì Ý giàu dinh duQng. Một sô' cuộc khảo sát 
đã chỉ ra rằng, mỗi năm một người Ý sẽ ăn tối 
thiểu 28 kg mì này.

Mì Ý là món ăn có lịch sử lâu đời, các nhà 
khảo cổ đã phát hiện ra những tấm gỗ và dụng 
cụ nấu mì trong một di chỉ khảo cổ có từ thế kỉ 
thứ 4. Từ đó trỏ đi, món mì Ý đã trỏ thành một 
trong những món ăn được yêu thích nhất.

Nghe nói lãnh tụ có công thống nhất dân tộc 
Ý Garibaldi đã khao thưởng binh lính bằng món 
mì Ý sốt cá rưới dầu ô liu, còn Napoleon I cũng 
từng dùng món mì Ý để tăng sĩ khí quân đội. 
Thậm chí chiếc nĩa rất phổ biến trong bữa ăn 
châu Âu ngày nay tương truyền cũng là một phát 
minh để ăn món mì Ý được tiện hơn.

Tháp nghiêng Pỉsa

Trước khi thống nhất, nước Ý nổi tiếng thế 
giới với nền văn hoá và lịch sử huy hoàng. 
Trong đó, tháp nghiêng Pisa nằm ở thành cổ 
Pisa miền Trung nước Ý là một trong những di 
tích lịch sử và công trình kiến trúc mang tầm 
thê' giới.

Tháp nghiêng Pisa là một tháp chuông giản 
dị thanh nhã, một tác phẩm điển hình của kiến 
trúc La Mã cổ đại. Thế nhưng, lí do Í1Ó hấp dẫn 
hơn 800.000 du khách đến đây hàng năm là 
bởi toà tháp này “nghiêng mà không đổ". Năm 
1590, nhà khoa học vĩ đại người Ý Galileo đã 
tiến hành thí nghiệm vật thể rơi tự do từ toà 
tháp này, đánh đổ nhận thức sai lầm tổn tại 
hàng nghìn năm qua rằng “vật nào nặng hơn 
sẽ rơi nhanh hơn”. Tháp nghiêng Pisa từ đó lại 
càng thêm nổi tiếng.
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1769 Napoléon ra đời tại đảo Corse.

1770 Marie Antoinette và Louis XVI thành hôn. Sự kiện vứt trà xuống biển 
ở.Boston (1773).

1774 Louis XVI lên ngôi. Nước Mỹ đấu tranh giành 
độc lập (1775 đến 1783).

1789

Nước Pháp triệu tập hội nghị đại diện ba đẳng 
cấp; nước Pháp tổ chức hội nghị quốc dân, 
tuyên bố “Lời tuyên thệ Jeu de Paume”; thị dân 
Paris tấn công nhà ngục Bastille, cách mạng 
Pháp bùng nổ; nước Pháp tuyên bố “Tuyên ngôn 
Nhân quyền”; thị dân Paris tấn công cung điện 
Versailles.

“Tuyên ngôn độc lập” của 
nước Mỹ được tuyên bố 
năm 1776, Washington trở 
thành tổng thống Mỹ đẩu 
tiên.

1791 Louis XVI bỏ trốn bất thành; Hiến pháp nước 
Pháp ra đời.

1792 Pháp gây chiến với Phổ và Áo; Louis XVI bị cẩm 
tù, nước Pháp tuyên bố thành lập nển cộng hòa.

1793 Louis XVI bị xử tử.
Thành lập liên minh chống 
Pháp với nước Anh làm 
trung tâm.

1794 Cuộc chính biến Thermidor nổ ra tại Pháp.

1795 Thành lập phái Thermidor.

1796 Napoléon viễn chinh nước Ý (cho đến năm 1797).

1798 Napoléon viễn chinh Ai Cập (cho đến năm 1799).

1799 Cuộc đảo chính tháng Brumaire nổ ra tại Pháp, 
Napoléon cầm quyền.

1804 Ban hành “Bộ luật Napoléon"; Napoléon xưng 
làm hoàng đế.

Anh hợp nhất với Ireland 
(năm 1801).

1806 Napoléon ban hành sắc lệnh phong tỏa trên đất 
liền.

1807 Napoléon chiếm đóng Tây Ban Nha.

1810 Napoléon thành hôn với công chúa Áo Marie 
Louise.

1812 Napoléon viễn chinh nước Nga và thất bại.
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1813 Napoleon thua trận Leipzig.

1814 Napoleon tuyên bố thoái vị, bị lưu đày lên 
đảo Elba. Mở hội nghị Vienna.

1815 Napoleon trở lại Paris; Napoleon thua trận 
Waterloo, bị lưu đày ở đảo Saint Helena. Liên bang Đức ra đời.

1830 Cách mạng tháng Bảy Pháp bùng nổ; Nền 
quân chủ tháng Bảy bắt đầu.

1848 Cách mạng tháng Hai Pháp bùng nổ.
Bùng nổ chiến tranh Nha 
phiến ở Trung Quốc (bắt 
đầu từ năm 1840).

1852
Napoleon III (tức Louis Napoleon Bonaparte) 
của nước Pháp xưng đế; Benso nhậm chức thủ 
tướng vương quốc Sardinia.

Khởi nghĩa Thái Bình 
Thiên Quốc tại Trung 
Quốc (từ năm 1851 đến 
1864).

1859 Cuộc chiến thống nhất nước Ý bắt đầu (cho 
đến năm 1862).

1860 Garibaldi chiếm được hai vương quốc Sicily.

1861 Nước Ý thống nhất; Emmanuel II trở thành 
vua nước Ý. Nội chiến Mỹ bùng nổ.
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