
Romantyczność 2022. Wilno–Warszawa–Paryż
Napoleon i Polacy

napoleon bonaparte był jednym z najważniejszych 
bohaterów polskiej literatury i sztuki XIX wieku. 

Wojny napoleońskie, udział w nich Polaków, związane 
z nimi nadzieje na odzyskanie niepodległości i postać 
Cesarza Francuzów, przez dziesięciolecia pobudzały  
do dyskusji, wypowiedzi literackich i artystycznych.

Wśród dzieł sztuki o tematyce napoleońskiej ważne 
miejsce zajmują portrety cesarza, prawdziwego „boga 
wojny” i charyzmatycznego dowódcy.

Wyobrażone wizerunki Napoleona wielokrotnie 
malował piotr michałowski, najwybitniejszy 
malarz polskiego romantyzmu. Ukazując samotnego 
wodza-bohatera na siwym koniu, tworzył dzieła 
wpisujące się w wielowiekową tradycję konnych 
portretów władców.
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Na ścianach u ciotki wisieli sami święci; 
ale jakkolwiek było ich sporo, nie dorównali 
jednak liczbą Napoleonom, którymi ojciec 

przyozdabiał swój pokój. Był tam jeden 
Napoleon w Egipcie, drugi pod Wagram, 

trzeci pod Austerlitz, czwarty pod Moskwą, 
piąty w dniu koronacji, szósty w apoteozie.
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Bitwa! gdzie? w której stronie? – pytają młodzieńce,
Chwytają broń; kobiety wznoszą w niebo ręce;
Wszyscy, pewni zwycięstwa, wołają ze łzami:
“Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami!”
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A wtem Napoleon
Na Polaków skinął:
Skoczył Kozietulski,

W czwórki jazdę zwinął.

Na wiarusów czele
Jak piorun się rzucił,

Wziął pierwszą bateryę,
Ale już nie wrócił.

Skoczył Dziewanowski,
Jak piorun się rzucił

Wziął drugą bateryę,
Ale już nie wrócił.
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Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
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Legenda napoleońska jest nieustannie obecna w polskiej literaturze. 
Połącz fragmenty utworów z nazwiskami ich autorów.
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Jednym z najistotniejszych tematów napoleońskich w sztuce były 
wielkie bitwy. Dla malarzy polskich szczególne znaczenie miały  
te batalie, w których udział brali Polacy. Sceny batalistyczne  
z czasów epopei napoleońskiej podejmowali między innymi: 
piotr michałowski, january suchodolski, juliusz kossak  
i wojciech kossak.

Wyjątkowe miejsce wśród tych dzieł zajmują przedstawienia 
bitwy pod somosierrą (30 listopada 1808), a dokładnie szaleńczej 
szarży polskich szwoleżerów, którzy w brawurowy sposób zdobyli 
przełęcz. Wydarzenie to otworzyło Napoleonowi drogę na Madryt 
i pozwoliło kontynuować kampanię hiszpańską. Bitwa ta jest 
dla Polaków symbolem odwagi, heroizmu i oddania cesarzowi 
polskich żołnierzy. 

Znajdź w Galerii Sztuki XIX Wieku inne obrazy ukazujące bitwę 
pod Somosierrą i porównaj je z obrazem Piotra Michałowskiego: 
☞ Horacy Vernet, Bitwa pod Somosierrą, 1816 
☞ January Suchodolski, Bitwa pod Somosierrą, 1860

ZADANIE DOMOWE 

☞ Otwórz internetową stronę: Cyfrowe zbiory 
Muzeum Narodowego w Warszawie, wpisz słowo 

kluczowe: Napoleon Bonaparte lub napole-
onika i obejrzyj dzieła sztuki związane z czasami 

napoleońskimi z kolekcji MNW. 

⛳ cyfrowe.mnw.art.pl/pl/strona-glowna

☞ Otwórz internetowy portal: France-Pologne / 
Francja-Polska, należący do Biblioteki Narodowej 

Francji i przeczytaj artykuły dotyczące  
czasów napoleońskich. 

⛳ bnf.fr/fr/france-pologne
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