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Temat: Epoka napoleońska - praca z tekstem źródłowym  (dwie jednostki lekcyjne)-27.04.20 r. 29.04.20 r. 

 

Cel lekcji:  

 Doskonalenie  analizy i interpretacji tekstu źródłowego. 

 

Tekst źródłowy nr I 

 (...)  Historycy podchodzą do fenomenu Bonapartego na dwa sposoby: jedni uznają za napoleońską 

propagandą, że był on po prostu geniuszem wojennym, drudzy natomiast utrzymują, że był przede 

wszystkim mistrzem autokreacji, jak byśmy dziś powiedzieli, politycznego i wojskowego PR. Wprawdzie 

ponosił porażki, ale potrafił je skutecznie maskować. Jego zwycięstwa nie były tak wielkie, jak mogło-by 

się wydawać, za to świetnie umiał wykorzystać słabości przeciwnika. Takie wyobrażenie cesarza 

Francuzów jest najbardziej rozpowszechnione wśród historyków anglosaskich i niemieckich. Oba jednak 

nadmiernie upraszczają rzeczywistość. Napoleon był bowiem wybitnym dowódcą,  

a zwycięstwa, które bardzo długo odnosił, faktycznie były miażdżące. Mierzenie wyników działań 

wojennych jest zresztą zawsze działaniem co najmniej podejrzanym, bo co właściwie ma decydować 

 o tym, które zwycięstwo jest ważniejsze? Długo w środowisku historyków toczyły się spory, czy Austerlitz 

było wielkim zwycięstwem, czy też mniej znaczącym, np. w porównaniu z Ulm. Pod Ulm wzięto więcej 

jeńców oraz zdobyto więcej armat i sztandarów – to były dziewiętnastowieczne mierniki zwycięstwa, do 

których można dorzucić obowiązkowy nocleg zwycięskiej armii na polu bitwy. Francuzi po-nieśli też 

znacznie mniejsze straty niż pod Austerlitz. Ale po Ulm wojna trwała jeszcze ładnych kilka miesięcy, a 

pokój podyktowany przez Napoleona zawarto dopiero po triumfie w „bitwie trzech cesarzy”. Zwycięstwo 

pod Austerlitz położyło Austrię na łopatki i rozbiło trzecią koalicję antyfrancuską. To zwycięstwo 

skończyło wojnę zgodnie z życzeniami Napoleona. Zdobył wszystko co chciał, a nawet więcej, bowiem 

osiągnął uznanie tytułu cesarskiego. Z punktu widzenia politycznego  

i propagandowego było to zwycięstwo miażdżące, przedstawiane jako bitwa trzech cesarzy, a nie dwóch i 

szefa rządu francuskiego, jak wolałaby to widzieć koalicja (...). 

Jarosław Czubaty ,,Bóg wojny" w: „Mówią wieki” 1/ 2020, s 13-14. 

 

Tekst źródłowy nr II 

(...)  Ukształtowała go wojna, a wybitna sprawność w wojennym rzemiośle stanowiła istotny składnik 

wizerunku męża stanu. Niezliczone przekazy donoszą o jego odwadze na polu bitwy. Bywając często na 

froncie, a czasem wręcz prowadząc na-tarcie, został trzykrotnie ranny: w głowę w Tulonie (1793), w 



Materiał z historii dla klasy 6. Opracowała: Joanna Wieczorek 

strona www. joannawieczorek.pl  e-mail: Synesios0@gmail.com 

 
 
 

 

kostkę pod Ratyzboną (1809)i w nogę pod Wagram (1809). Nie zważając na niebezpieczeństwo, był 

bezlitosny wobec strachu u innych, mawiając, że „śmierć jest niczym, lecz żyć, będąc zwyciężonym, to jak 

umierać każdego dnia”. Jego wrogowie często poddawali krytyce chłód, z jakim posyłał dziesiątki tysięcy 

ludzi na wojnę. „Jedna noc w Paryżu powinna to naprawić” – miał rzec, widząc usłane ciałami poległych 

pobojowisko. Czasem jednak, po wyjątkowo krwawych potyczkach, widziano u niego łzy, płakał też po 

poległych starych kompanach. Odmiennie też niż niektórzy wrogowie, zwykł ludzko traktować jeńców, z 

dwoma niechlubnymi wyjątkami – w Egipcie i Hiszpanii. Jak wielu innych dowódców wojskowych, często 

nie zwracał uwagi na ponoszone przez ludzi konsekwencje jego decyzji. Wojna wszak była dla niego 

środkiem do osiągnięcia celu, jakim było narzucenie innym swej władzy i swych koncepcji politycznych. 

Nie był jednak tyranem. Francja za jego rządów doświadczyła niewielu politycznych egzekucji,  a 

zaangażowanie Bonapartego w zabicie księcia d’Enghien było jednostkowym zdarzeniem, podczas gdy za 

czasów rewolucyjnego terroru gilotyny pracowały bez przerwy. Tymczasem Napoleon preferował 

policyjny nadzór nad przeciwnikami – na wygnaniu ze stolicy lub w więzieniu (...). 

Thierry Lentz, Napoleon. Próba portretu politycznego, w: „Mówią wieki” 1/ 2020, s.25-26. 

 

 

Pytanie 1  

Napoleona Bonapartego nazywa się bogiem wojny. Czy cesarz Francuzów zasługuje na to miano, 

bo przecież ostatecznie przegrał? Uzasadnij swoją odpowiedź do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiał z historii dla klasy 6. Opracowała: Joanna Wieczorek 

strona www. joannawieczorek.pl  e-mail: Synesios0@gmail.com 

 
 
 

 

 


