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si´gajàcà czasów rozdrobnienia feudalnego, co stanowi∏o wa˝-
ny krok ku zjednoczeniu kraju. Na zale˝nych od Cesarstwa ob-
szarach wprowadzano reformy na wzór francuski: likwidowa-
no przywileje stanowe, znoszono poddaƒstwo, sekularyzowano
dobra koÊcielne, ujednolicano c∏a, rozbudowywano drogi. Nie-
które paƒstwa (m.in. Ksi´stwo Warszawskie) otrzyma∏y kon-
stytucje, oparte na oÊwieceniowych zasadach: suwerennoÊci
narodu, trójpodzia∏u w∏adzy i równoÊci wobec prawa. Podob-
nie jak Francja przyjmowa∏y te˝ scentralizowany model admi-
nistracji. W ten sposób, dzi´ki podbojom Napoleona, zdobycze
rewolucji francuskiej promieniowa∏y na inne kraje. Wed∏ug
s∏ów biografa cesarza, historyka Andrzeja Zahorskiego:

Armia francuska stawa∏a si´ taranem rewolucji, którà dzi´ki niej
poznawa∏a Europa. Pod uderzeniami Napoleona pada∏y ró˝ne nie-
wielkie paƒstewka, rachityczne drobnoustroje pami´tajàce jeszcze
Êredniowiecze. Na gruncie likwidacji feudalnych struktur [Napole-
on] tworzy∏ odmiennà, nowo˝ytnà struktur´ paƒstwa i spo∏eczeƒ-
stwa. Niosàc post´p, uszcz´Êliwia∏ cz´sto narody wbrew ich woli
i stàd jego poczynania przybiera∏y nieraz formy cezariaƒskie.

W istocie Napoleon zachowywa∏ si´ w Europie bardziej jak
zdobywca ni˝ wyzwoliciel. Utworzone przez niego paƒstwa
by∏y zale˝ne od Francji – dostarcza∏y jej ˝o∏nierzy i Êrodków do
prowadzenia dalszych wojen oraz stanowi∏y rynki zbytu dla
francuskich towarów. Formalni sojusznicy musieli ponosiç
koszty stacjonowania napoleoƒskich armii, dopuszczajàcych
si´ rabunków oraz gwa∏tów na ludnoÊci. Coraz cz´Êciej uwa˝a-
no Francuzów za okupantów i organizowano przeciwko nim

Karykatura angielska z 1806 r.: Napoleon
jako fabrykant pierników wyciàga z pieca
nowà seri´ królów, Talleyrand przygoto-
wuje ciasto, w koszu le˝à wypieczone
ju˝ „korsykaƒskie królewiàtka”, a w po-
pielniku – dawni królowie zmieceni
przez „korsykaƒskà miot∏´ zniszczenia”.

Fragment inskrypcji z ¸uku
Triumfalnego w Pary˝u, wylicza-
jàcej miejsca bitew napoleoƒ-
skich (m.in. Pu∏tusk, Ostro∏´k´
i Gdaƒsk). ¸uk Triumfalny sta-
nowi jeden z przyk∏adów nawià-
zywania przez Cesarstwo Fran-
cuskie do tradycji Imperium
Rzymskiego. Podobnie jak nie-
gdyÊ w∏adcy rzymscy Napoleon
uwa˝a∏, ˝e jego podboje prowa-
dzà do zjednoczenia Europy
i ustanowienia w niej nowych
porzàdków, pod hegemonià
zdobywców.

Europa napoleoƒska w 1812 r.
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