
       
 
 
 
         STIATI CA NAPOLEON A MURIT OTRAVIT CU ARSENIC? 
 

 
 
 
Numele de botez al lui Napoleon era italian, Napoleone Buonaparte. S-a nascut in insula Corsica la un 
an de la trecerea acesteia in proprietatea Frantei. In tinerete, Napoleon ura limba franceza, insa mai 
tarziu se hotaraste sa urmeze cursurile Academiei Militare din Paris, iar la varsta de 16 ani acesta devine 
locotonent francez. In timpul Revolutiei Franceze acesta se afla la Paris, iar cand Franta devine 
republica (1792) este ridicat la rangul de capitan. Dupa biruirea armatelor italiene si austriece (1796-
1797) este numit general. In 1799 devine Prim Consul al guvernului, isi ia numele de Napoleon I, iar in 
1804 reuseste sa stranga voturi in sprijinul schimbarii statutului Frantei din consulat in imperiu si se 
proclama imparat al Frantei. 
 
Pana in 1812, Napoleon distrusese ultimele urme ale Imperiului si cucerise o mare parte a Europei. Dupa 
esecul campaniei din Rusia, inamici sai riposteaza, iar la 18 Martie 1814, aliatii asediaza Parisul. Data 
de 6 Aprilie marcheaza ziua abdicarii lui Napoleon. 
 
Este trimis in exil pe insula Elba, in apropierea coastei italiene. In martie 1815, reuseste sa plece si intra 
in Paris, impreuna cu sute de soldati din vechea sa garda. Dupa scurgerea celor o “suta de zile” de glorie, 
este infrant, pe 18 Iunie 1815, de o putere formata din englezi si prusaci in Batalia de la Waterloo, in 
Belgia. La 15 Iulie 1815, este exilat intr-o mica insula vulcanica, Sf. Elena, situata la sud de Ecuator. 
Insotit de cativa dintre generalii sai care au decis sa il urmeze, Napoleon isi petrecea timpul dictandu-si 
memoriile si jucand biliard.  
 
Tapetul din camera lui Napoleon, de pe insula Sf. Elena era vopsit in verdele lui Scheele, un pigment 
care fusese folosit pana in 1770 la colorarea tesaturilor si tapetelor. Numita dupa numele celui care l-a 
inventat, substanta folosita la colorarea tapetului continea arsenic. In 1893 un biochimist italian ajunge 
la concluzia ca daca tapetul ce continea verdele lui Scheele se umezea, se forma un vapor otravitor de 
arsenic. Respirand arsenicul se poate sa nu fi fost de-ajuns sa-l omoare, dat fiind faptul ca acesta suferea 
de ulcer. la 5 Mai 1821, Napoleon se stinge din viata, fiind inmormantat pe insula Sf. Elena, urmand sa 
fie reinmormantat la Paris, pe malurile Senei. Dorinta sa de a fi dus la crematoriu nu a fost respectata. 
 
Pe langa evenimentele istorice la care a fost partas, Napoleon a lasat in urma si cateva fraze cu rol de 
maxime, dintre care amintim: 
“ Un om va lupta mai mult pentru interesele sale decat pentru drepturile sale” 
“De la sublim la ridicol nu e decat un pas”.  

 


