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piç Polsk´ carowi Aleksandrowi I, gdyby ten zgodzi∏
si´ na likwidacj´ Prus. Poniewa˝ obydwaj monarcho-
wie odrzucili te propozycje, Napoleon zdecydowa∏ si´
na utworzenie zale˝nego od siebie paƒstwa polskie-
go. Na mocy pokoju zawartego w lipcu 1807 r. w Tyl-
˝y powsta∏o Ksi´stwo Warszawskie (aby nie
dra˝niç Rosji i Austrii, nie u˝yto s∏owa „Polskie”).
W sk∏ad Ksi´stwa wesz∏y ziemie zaj´te przez Prusy
w II i III rozbiorze, z wy∏àczeniem wi´kszoÊci Pomo-
rza (w tym Gdaƒska) oraz okr´gu bia∏ostockiego (od-
danego Rosji). Ustrój nowego paƒstwa regulowa∏a
Konstytucja Ksi´stwa Warszawskiego, nadana
przez Napoleona. Przenosi∏a ona na grunt polski
wzorce z Cesarstwa Francuskiego: równoÊç obywate-
li wobec prawa, dominacj´ w∏adzy wykonawczej nad
parlamentem oraz nowoczesnà, scentralizowanà ad-
ministracj´. Ch∏opi otrzymali wolnoÊç osobistà,
z póêniejszà gwarancjà rocznej nieusuwalnoÊci z zie-
mi. W sejmie obok pos∏ów szlacheckich zasiedli de-
putowani z miast i gmin dopuszczeni do wyborów
wed∏ug cenzusu majàtkowego lub zas∏ug. W Ksi´-
stwie wprowadzono te˝ Kodeks Napoleona.

Ksi´stwo Warszawskie stanowi∏o element napoleoƒskiego sys-
temu dominacji w Europie. Politycznie i gospodarczo by∏o ca∏-
kowicie uzale˝nione od Francji. Napoleon nadawa∏ swym
dowódcom ziemie w Ksi´stwie, za˝àda∏ równie˝ od Polaków
sp∏aty 21 mln franków ich dawnych d∏ugów wobec Prus (tzw.
sum bajoƒskich). Przede wszystkim jednak traktowa∏ stworzone
przez siebie paƒstwo jako zaplecze militarne. Historycy oblicza-
jà, i˝ w latach 1806–1813 przez szeregi wojsk napoleoƒskich
przewin´∏o si´ prawie 200 tys. Polaków, z czego blisko 50% za
s∏u˝b´ cesarzowi zap∏aci∏o ˝yciem, ranami lub niewolà. Na roz-
kaz Napoleona polscy ˝o∏nierze walczyli na ró˝nych frontach –
od Hiszpanii po Moskw´ – dajàc liczne dowody m´stwa.

Jako cz´Êç napoleoƒskiego imperium Ksi´stwo Warszawskie
dzieli∏o jego losy. W 1809 r., podczas kolejnej wojny Francji
z Austrià, na Warszaw´ uderzy∏a silna armia austriacka. Pod
Raszynem stawi∏y jej czo∏a dwukrotnie s∏absze wojska pol-
skie, dowodzone przez ksi´cia Józefa Poniatowskiego
(1763–1813). Bitwa nie przynios∏a rozstrzygni´cia, jednak
ksià˝´ zrezygnowa∏ z dalszej obrony stolicy, którà zaj´li Au-
striacy. W odpowiedzi wojska polskie wkroczy∏y na ziemie za-
boru austriackiego, zmuszajàc najeêdêców do opuszczenia
Ksi´stwa. Poniewa˝ zaÊ na froncie zachodnim Napoleon od-
niós∏ zwyci´stwo, zawarty w 1809 r. pokój powi´kszy∏ Ksi´-
stwo Warszawskie o nale˝àce wczeÊniej do Austrii ziemie ma-
∏opolskie pomi´dzy Pilicà a Bugiem (wraz z Krakowem).
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Samosierra – obraz Januarego Suchodol-
skiego. Brawurowy atak Polaków na
umocnione pozycje hiszpaƒskie 30 XI
1808 r. otworzy∏ Napoleonowi drog´ na
Madryt. Uczestnik szar˝y, ppor. Andrzej
Niegolewski, wspomina∏: „Wszyscy p´-
dzili wÊród ogromnego ognia, jeden dru-
giego przy odg∏osie: Vive l’empereur!
[„Niech ˝yje cesarz!”] wyprzedzajàc.
I tak lotem b∏yskawicy p´dzàc, ju˝ ka˝de
z czterech pi´ter z jego czterema arma-
tami zdobywali, nie pozwalajàc ˝adnej
baterii, jak tylko raz, wystrzeliç”.
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