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Anotace 

Tažení do Egypta roku 1798 vedené tehdejším generálem Bonapartem mělo důležitý 

dopad na evropskou kulturu přelomu 18. a 19. století a samotný průběh tažení byl 

výrazně reflektován v dobovém umění a tisku. Hlavním cílem mé diplomové práce je 

srovnat vizuální a myšlenkovou stránku karikatury vytvořené především anglickými 

autory na toto téma, s oficiální francouzskou propagandu vedenou Napoleonem v díle 

Jeana-Antoine Grose: Napoleon navštěvující nemocné morem v Jaffě. V obou 

případech jde o modelové doklady politických funkcí umění, které právě v době 

Napoleona I. získaly novou autenticitu předurčující budoucí vývoj politické obrazové 

propagandy i karikatury. 
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Abstract 

Egyptian campaign of 1798 led by general Bonaparte had an important impact 

on the European culture in the end of 18th century and begining of the 19th century. 

Also the campaign itself was strongly reflected in period art and print. Main goal of my 

diploma is to compare the visual appereance and thought of the caricature created 

mainly by the english authors on this matter, with official French propaganda under 

Napoleon which is visible in art of Antoine-Jean Gros‘ painting: Napoleon visiting the 

sick in Jaffa. In both cases these are distinctive illustrations of political function of art, 

which, mainly in the era of Napoleon I., gained new authenticity for the future evolution 

of political propaganda and caricature. 
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1) Úvod 

 

Téma své diplomové práce jsem se rozhodla věnovat Napoleonově obrazové propagandě 

sledované v komparaci se způsoby, jakými Napoleona reflektovala dobová, především 

anglická karikatura. 

Jedná se o téma v dějinách umění méně frekventované, čemuž svědčí i nedostatek zdrojů 

zabývajících se touto problematikou, zvláště pak v českém prostředí. I zahraniční literatura se 

většinou věnuje samotným obrazům tohoto období, jejich ikonografickému rozboru, 

okolnostem jejich vzniku a významu pro svou dobu, avšak málokdy je připomenuta reflexe 

námětu oficiálních děl v dalších odvětvích umění, jako jsou satirické tisky a karikatury. Ty 

tvoří velice významnou část obrazové historie napoleonských válek a podávají (byť 

zkreslený) pohled na historické události i činy jednotlivých osob. Sledovat komparaci 

oficiálního umění a karikatury může být užitečné, neboť tento kontrast je důležitý pro 

pochopení různých vrstev formálních a stylových prostředků sledované doby i pro 

rekonstrukci dobové reflexe různých druhů umění, jejich významu, rozsahu působení a 

možností jejich případného ikonografického i ikonologického poselství. 

První kapitola věnovaná Napoleonově tažení do Egypta zahrnuje orientační popis výpravy, 

které se kromě vojáků účastnilo i mnoho vědců, akademiků a umělců. Kromě koloniální 

politiky byla jejím cílem vidina hodnotné kořisti v podobě starověkých artefaktů i kulturního 

obohacení Evropy. Děsivé epizodě, ke které došlo v Jaffě, je věnovaná podkapitola podávající 

hlubší vhled do průběhu masakru i následného postižení města morem prostřednictvím 

výpovědi doktorů i vojáků, kteří byli incidentu přítomni (kap. 2.2). Připomínka těchto 

historických reálií je velice důležitá pro správné porozumění kontrastní formě, jakou byla 

událost interpretována Bonapartem a anti-napoleonskou karikaturou. 

Využití umění k Napoleonovým propagandistickým účelům je orientačně shrnuto 

v kapitole třetí, která zahrnuje jak chronologický přehled modelů jeho umělecké reprezentace, 

tak spolupráci s žákem tehdy významného malíře J. L. Davida, Antoinem-Jean Grosem, 

s nímž Napoleon navázal kontakt během svého Italského tažení v roce 1796. Bonaparte 

dokázal ke své reprezentaci využít širokou škálu druhů umění a přesně věděl, čeho jejich 

prostřednictvím může dosáhnout. Zároveň usiloval o to, aby byla jeho osoba spojována s 

kořistí z tažení, jíž obohacoval francouzské sbírky. 

Široké téma čtvrté kapitoly týkající se vývoje politické karikatury v Napoleonově době 

nabízí základní vhled do tématu satirických tisků vytvářených od druhé poloviny 18. století, 
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prostřednictvím Williama Hogartha jakožto průkopnické osoby oboru, až po Napoleonské 

války, během kterých se mnoho anglických umělců zviditelnilo tvorbou politických karikatur 

parodujících především Bonapartovo počínání. Mezi velmi významná jména tohoto období 

patří především George Cruikshank a James Gillray. J. Gillrayovi jsem se pro jeho velký 

přinos a početná díla rozhodla věnovat samotnou kapitolu 4.4. Ta se soustředí především na 

karikatury, v nichž vystupuje figurka zosobňující Napoleona s výsměšným jménem Little 

Boney. Popularita této postavičky malého vzrůstu a s velkým pompézním kloboukem stoupla 

během Napoleonských válek natolik, že ji přebírali i další karikaturisté. 

 

Mým hlavním zájmem je předeslanou problematiku sledovat pomocí srovnání obrazu 

Antoinea Jeana Grose Napoleon Navštěvuje nemocné morem v Jaffě se způsobem, jakým 

událost podala anglická karikatura ovlivněná veřejnými zvěstmi ohledně otravy nakažených 

morem na Napoleonův příkaz. Tím se zaobírá závěrečná pátá kapitola rozebírající Grosova 

díla vytvořená na Napoleonovu zakázku pro Salon a početné anglické karikatury spojené 

s Egyptským tažením především od Jamese Gillraye a George Cruikshanka. 

 

Ač jsem si vědoma, že téma mé práce nabízí mnohem širší a komplexnější záběr řešení 

problematiky, ať již z hlediska různorodosti Napoleonova reprezentativního umění, významu 

Egyptské výpravy vzhledem ke kulturně-historickému odkazu, nebo anti-napoleonské 

anglické karikatury jednotlivých tažení, pokusila jsem se výběrem Grosova obrazu Napoleon 

u nemocných morem v Jaffě přiblížit rozsáhlé téma alespoň na jednom z výrazných příkladů, 

který ilustruje střet dvou odlišných interpretací totožné historické události, jejíž pravdivost 

zůstává dodnes částečně spornou. 
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2) Historické pozadí Napoleonova tažení do Egypta 

 

Co přesně vedlo Napoleona, aby podnikl tak riskantní výpravu na východ namísto toho, 

aby přímo konfrontoval Anglii v přímém boji? Je třeba si nejdříve připomenout náladu, která 

ve Francii panovala a díky níž se povedlo Napoleonovi přesvědčit členy Direktoria. 

 

Bonaparte měl za sebou úspěšné Italské tažení, během něhož se vyšplhal v hodnostním 

žebříčku na pozici generála a získal si u Direktoria mnoho přízně. Byl to jeden triumf za 

druhým: bitvy u Mondovy, Lodi a Arcole, nebo Rivoli. Vrcholem byl mír podepsaný v 

Campo-Formiu, na kterém se podílel papež i císař Svaté říše římské. Francie byla na vrcholu.
1
 

Už tehdy se Napoleon ve své korespondenci ministru zahraničí Talleyrandovi zmiňoval o 

ovládnutí Východu a především Egypta.
2
 Byl hnaný úspěchem. Talleyrand však váhal, 

protože nechtěl riskovat válku s Ruskem i cařihradským sultánem, která by vedla k obnovení 

konfliktu s Velkou Británií, v ten čas jediným neporaženým nepřítelem Francie, jenž v zámoří 

přebíral francouzské kolonie a vyhrával tamní konflikty.
3
 Direktorium přesto chtělo na Anglii 

zaútočit a tak byla ještě v roce 1797 vytvořena Armée d’Angleterre a do jejího čela jmenován 

Bonaparte. Ten musel na pár měsíců na svůj egyptský sen zapomenout. K jeho štěstí se ale 

koncem února 1798 ukázalo, že na moři nelze získat nad Anglií převahu. Na to měla Francie 

slabé loďstvo. Ačkoliv byli Španělé a Holanďané francouzskými spojenci, nedokázali by 

poskytnout potřebnou podporu. Právě tyto důvody Napoleon i Talleyrand uváděli ve svých 

dopisech pro Direktorium.
4
 

 

2.1.  Počátky tažení do Egypta 

 

O dva měsíce později bylo rozhodnuto a mladý generál získal pověření obsadit Maltu i 

Egypt. Armée d’Angleterre byla přeměněna na Armée d’Orient, avšak nic ohledně tažení na 

Východ se nesmělo objevit ve veřejných dokumentech. Například vojska přesouvající se na 

jih k Toulonu byla uváděna jako Levé křídlo Anglické armády, aby byl zachován dojem 

připravované invaze do Anglie. Dlouho nikdo (kromě vybraných velitelů) nevěděl, jaký cíl 

                                                 
1
 FURET 2004, 281. 

2
 KOVAŘÍK 2007, 23. 

3
 FURET 2004, 285. 

4
 KOVAŘÍK 2007, 25. 
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má připravovaná výprava. Dokud lodě nevypluly, i samotní vojáci se mohli jen dohadovat, 

kde dojde k vylodění.
5
 Proklamace prozrazující hlavní cíl výpravy se k vojákům dostala až po 

obsazení Malty. 

Celá francouzská flotila vyplouvala z celkem pěti francouzských přístavů, včetně Toulonu, 

kde se nalodil i generál Bonaparte. Jeho armáda čítala 36 000 mužů, z čehož bylo 25 000 

pěšáků a 3000 jezdců. Velet jim kromě Bonaparta měl i třicetiletý Louis Charles Antoine des 

Aix (Desaix), pětačtyřicetiletý Jean-Baptiste Kléber a za náčelníka hlavního štábu byl zvolen 

Louis-Alexandre Berthier, který tuto funkci již zastával během Bonapartova Italského tažení.
6
 

Kromě vojenských sil se nalodilo i na 167 učenců, jejichž úkolem bylo zaznamenat během 

egyptského tažení co nejvíce poznatků ze všech vědních oborů, které byly v té době 

pěstovány. Kromě matematiků, fyziků a astronomů bylo z nejrůznějších akademií povoláno i 

mnoho botaniků, lékařů, zoologů a umělců. Mezi nimi nesměli chybět ani orientalisté a 

tlumočníci. Vytvoření takovéto expediční akademie bylo součástí Bonapartova plánu, který 

mu pomohl zrealizovat jeho přítel Gaspard Monge.
7
 Její členové měli být schopni přinést 

Egyptu a jeho obyvatelům nejen osvětu, ale i vybudovat základ dobře fungujícího státu a tím 

modernizovat tamější společnost do té míry, aby prosperovala ve prospěch Francie. Toto 

zesílení jejího vlivu na východě naprosto odpovídalo koloniální politice doby. Byli za tím 

nejenom vědní, ale i hospodářské zájmy země, které šly ruku v ruce s vojenskostrategickými 

důvody, jejichž cílem bylo  ovládnutí hlavní cesty do Indie.
8
 

 

Za tři týdny po vyplutí, 9. června, dorazila flotila, zatím stále nezpozorována křižujícími 

anglickými loděmi, na Maltu. Netrvalo dlouho a ostrov byl bez větších potíží obsazen. Záhy 

došlo k několika změnám. Nejenom že rudý prapor s bílým křížem nahradila modro bílo 

červená vlajka Francie, ale Napoleon zde ponechal 4000 mužů pod velením Henriho 

Belgranda de Vaubois a aby doplnil počty vojáků, dal vytvořit dvoutisícovou maltskou legii. 

Učinil také jeden vychytralý propagandistický tah. Propustil na sedm stovek otroků 

muslimského původu a zařadil je jako předvoj své armády, která tak měla v Egyptě zapůsobit 

jako osvoboditelská.
9
 

                                                 
5
 MOIRET 2001, 35. 

6
 KOVAŘÍK 2007, 41. 

7
 Gaspard Monge (1746-1818) – přírodovědec, matematik, člen Akademie věd, zakladatel budoucí École 

Polytechnique a profesor na pařížské École Normale. S Napoleonem se poznal roku 1797 během Italského 
tažení. KOVAŘÍK 2007,47. 
8
 MANFRED 1975, 164. 

9
 KOVAŘÍK 2007, 78-79. 
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Přibližně v těchto dnech se o Napoleonově flotile plující přes Středozemní moře dozvěděl 

admirál Nelson a bez váhání se ji vydal pronásledovat. Jeho eskadra si ale počínala s takovou 

vervou, že předehnala pomalu plující francouzskou flotilu, a když se v Alexandrii ptal na 

Napoleona, nikdo nic nevěděl. Usoudil tedy, že má generál Bonaparte jiný cíl a břehy severní 

Afriky zase opustil.
10

 Pro jeho rivala to bylo nesmírné štěstí, avšak jak se později během 

tažení ukázalo, nemělo dlouhého trvání. 

K vylodění u Alexandrie v zátoce Marabut, došlo až tři dny poté, co flotila přistála 

u mělkých a skalistých břehů. Právě ty byly důvodem, proč došlo ke zdržení. Mezitím 

Napoleon vyřídil své záměry Tureckému kapitánovi, který dorazil k hlavní lodi francouzské 

flotily „L’Orient“ vyjednávat. Napoleon ho pohostil a dal najevo své spojenecké sympatie 

vůči sultánovi, ovšem jen v případě, že se nebude vůči francouzské armádě chovat 

nepřátelsky. Jedině pak by byl nucen zakročit vojenskou silou.
11

  

Když armáda později postoupila k branám Alexandrie, ukázalo se, že generál umí držet své 

slovo. Chtěl vyslat parlamentáře, ale obyvatelé města mu odpověděly hřmotem svých děl. 

Neměl tedy na výběr a zavelel k útoku. Hradby byly kvůli svému chatrnému stavu zdolány 

vcelku lehce a město obsazeno s minimálními ztrátami. Ihned na to dal Bonaparte vyvěsit, 

rozeslat a rozdat několik stovek exemplářů proklamace k lidu Egypta, které byly vytištěné 

v arabštině, osmanské turečtině i francouzštině. Měly v potlačovaných Egypťanech probudit 

revolučního ducha, slibovaly pomoc při svržení nadvlády vojenských feudálů – bejů-

mamlúků a přimět lid, aby se přiklonil na stranu Francouzů.
12

 Odezva však byla chabá. 

Někteří obyvatelé byli negramotní a samotný guvernér města váhal, než město Napoleonovi 

předal.  

Následovalo pět dní, během nichž se Bonaparte znovu chopil rychlé organizace. Netýkala 

se jen samotné Alexandrie, které se mělo dostat lepších životních podmínek pro místní 

obyvatelstvo i francouzskou armádu, ale zahrnovala též přípravy na tažení směrem na východ, 

do Káhiry, kde sídlili oba mamlúčtí bejové, Murad Bej a Ibrahim Bej.
13

 Když se k nim dostaly 

zprávy o Alexandrii, rychle shromáždili armádu. Chtěli vyjet Bonapartovi naproti a ubránit 

Káhiru před dobyvačným francouzským generálem, který se tvářil jako osvoboditel. Měli 

k dispozici na čtyři tisíce mamlúků na koních, milici z Káhiry a ozbrojené služebnictvo i 

beduíny.
14

 

                                                 
10

 KOVAŘÍK 2007, 84-85. 
11

 KOVAŘÍK 2007, 95. 
12

 MANFRED 1975, 171. 
13

 KOVAŘÍK 2007, 115-116. 
14

 KOVAŘÍK 2007, 117. 
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Pochod francouzských vojáků, jenž následoval, překvapil všechny, i velitele. Nebyli zvyklí 

potýkat se s něčím tak zoufalým, jako byly nekonečné písčité pláně a extrémně bídné životní 

podmínky zdejších obyvatel. Ukázalo se, že největším problémem, kterým armáda trpěla, byl 

nedostatek vody. Žízeň trápila armádu už při postupu do Alexandrie a ne všichni měli do čeho 

nabírat pitné zásoby. Studny, na které naráželi, byly vyschlé, nebo zasypané pískem. 

Bonaparte spoléhal na rozvodněnou deltu Nilu, ale jeho jednotky našly jen prázdná koryta se 

špinavými loužemi, z nichž byli žízniví vojáci z nouze donuceni pít. 

Desaixova divize šla jako první. Za ní následoval Reynier, Bon a Vial. Ti zakusili útrapy 

větší, než Desaixův předvoj. Vojáci odpadali při úmorných pochodech bez vody, páchali 

sebevraždy, nebo padli za oběť beduínům.
15

 K tomu docházelo hlavně během přesunu na 

Damanhúr a v následující etapě, kdy se vojsko přiblížilo levému břehu Nilu. Útočící beduíni 

byli problémem zvláště pro opozdilce a odpadlíky. Vrhali se na ně jako supi a bez lítosti je 

sekali šavlemi. Kvůli omezeným zásobám střelného prachu nesměli Francouzi na beduíny 

střílet a tak si Arabové dovolovali se přiblížit i na kratší vzdálenosti.
16

 

 

Po vyčerpávajícím pochodu přes Damanhúrskou poušť, kdy již bylo v dálce vidět káhirské 

minarety, narazili Francouzi na jízdu mamlúků. Úspěšně ji odrazili. Jednalo se o jakousi 

předehru ke slavné bitvě u Pyramid, během které prý byla z úst generála Bonaparta vyřknuta 

slavná věta „Vojáci, dívá se na vás čtyřicet století!“
17

  

Hlavní vojenská strategie Murada Beje spočívala v použití mamlúků, zkušených a krásně 

nastrojených jezdců, odhodlaných a neústupných. Napoleon proti nim nechal zcela logicky 

postavit karé. Boj po třech hodinách vypukl i na Nilu, kde se střetly Muradovy říční válečné 

lodě a francouzské dělové čluny. Těm nakonec musely pěší jednotky s děly přispěchat na 

pomoc.
18

 Bitva u Chebreis skončila pro Bonaparta vítězně, avšak vojáci při následném 

pronásledování nepřítele opět pocítili, jak úmorné jsou přesuny ve zdejším podnebí. 

 

Následující střet proběhl blíž Káhiry, u Pyramid. Protože Murad Bej nechtěl ustoupit bez 

boje, nadále vysílal proti Napoleonovým divizím svoje jezdecké jednotky, které se však 

pomalu rozbíjely o francouzská karé a jejich počty se snižovaly. Nakonec byl nucen se pod 

tlakem pěších divizí Reyniera a Desaixe stáhnout směrem k pyramidám a na Gízu, než mu 

                                                 
15

 KOVAŘÍK 2007, 192.  
16

 MOIRET 2001, 48. 
17

 MANFRED 1975, 173. Napoleon uvedl toto prohlášení ve svých pamětech. 
18

 KOVAŘÍK 2007, 113-114. 
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stihnou francouzští vojáci zatarasit cestu. Ibrahim Bej celé zkáze Muradova vojska přihlížel 

z druhého břehu Nilu, načež sám ujel na východ.
19

 

Bonapartova armáda měla konečně volnou cestu do Káhiry. Vstoupil do ní 25. července a 

ihned psal Direktoriu dopis, v němž shrnoval celý průběh tažení od Alexandrie. Zároveň 

poslal nabídku Muradu Bejovi, aby se vzdal a současně mu nabídnul vládu nad provincií 

Girga v Horním Egyptě. Bejův nesouhlas donutil Bonaparta vyslat Desaixovu divizi, která 

měla za úkol pronásledovat a porazit zbytky mamlúcké armády.
20

  

 

Dalo by se říct, že zabráním Káhiry a Dolního Egypta dosáhlo tažení svého vrcholu. To, co 

následovalo, bylo začátkem nenahraditelné zkázy a mělo pro Napoleona tragické následky. 

Eskadra admirála Nelsona se objevila 1. srpna kolem šesté hodiny večerní v zálivu u 

Abukíru, kde kotvilo francouzské loďstvo. Zaútočila ihned, a ačkoliv měl Brueyes k dispozici 

více děl, Nelsonovi se podařilo vyhrát - zničil celé francouzské loďstvo, včetně slavné 

vlajkové lodi L’Orient, která ve finále bitvy kvůli ohni rozšiřujícím se na palubě 

explodovala.
21

 Napoleon se o této ztrátě kvůli špatné komunikaci dozvěděl až o dva týdny 

později (13. srpna). Neváhal, ihned reagoval, rozeslal instrukce a dopisy a snažil se situaci 

zachránit – shromáždit loďstvo ve středozemním moři a začít s obnovou francouzských 

námořních sil.
22

 Vůči špatným zprávám z východu i západu byl zcela hluchý: povstání na 

Maltě, vyhlášení války Tureckem a Ruskem i odpadnutí několika spřátelených Pašů.
23

 Nadále 

setrvával v Káhiře, udržoval kontakty s místními, snažil se stále vylepšovat podmínky pro své 

vojáky, řešit finanční krizi, ve které se armáda zmítala čím dál více a mezitím se seznamoval 

se zdejšími slavnými památkami i zvyky.
24

 Dne 21. října 1798 však došlo k nečekanému 

povstání, které donutilo Napoleona po jeho násilném potlačení vydat další proklamaci, v níž 

vyzvedl, že neměl na výběr, ale zároveň slíbil obnovu prve zrušeného Velkého divanu, avšak 

nyní měl spadat pod dozor francouzského komisaře. Tím chtěl získat jasnější zprávy o tom, co 

se v Káhiře děje.
25

 

Nyní bylo otázkou, co podniknout dál? Francouzská armáda nemohla nečinně setrvávat na 

jednom místě příliš dlouho, aby nedošlo k dalším povstáním a zároveň bylo nutné postupovat 

                                                 
19

 KOVAŘÍK 2007, 160-161. 
20

 KOVAŘÍK 2007, 167. 
21

 KOVAŘÍK 2007, 179-214. 
22

 MANFRED 1975, 173. 
23

 Hasan Paša na Rhodu a janinský Ali Paša. KOVAŘÍK 2007, 221. 
24

 Účastnil se oslav Mohamedova narození 23. srpna 1798, aby si naklonil co nejširší vrstvy Egypťanů. 
Tomuto svátku ještě předcházely oslavy začátku nilských záplav, které spadaly na 18. srpen. KOVAŘÍK 2007, 
224. 
25

 KOVAŘÍK 2007, 238. 
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dál na Východ.
26

 Než se rozhodl k tažení na Sýrii, poslal Bonaparte dopis majsúrskému 

sultánovi Tipúovi, aby ho očekával u břehů Rudého moře. V dopise zmínil i svou 

nespočetnou a neporazitelnou armádu, realita ovšem byla zcela odlišná, ne-li přímo opačná. 

Došlo sice k vytvoření Národní gardy a speciální dromedárské kavalérie, k Francouzům se 

přidala i část kmenů beduínů ze Sinaje, zatím pouze prostřednictvím deputace, nic z toho ale 

nebylo dostačující.
27

 Přesto Napoleon znovu zkusil své štěstí. 

Cílem Syrské kampaně bylo zabrat pevnost Saint Jean d’Acre, klíčový bod nutný 

k ovládnutí Východu.
28

 V dopise Direktoriu uvedl i další své záměry – výstavba pevnosti a 

zahnání nepřátelských vojsk na pozice, odkud by se nemohly spojit s evropskými armádami, 

tím přimět Portu ke spolupráci, zbavit křižující anglické loďstvo zdrojů ze Sýrie a tak přispět 

k úspěšnému ovládnutí celého levantského pobřeží.
29

 

Po boku Bonaparta vyrazili i jeho nejlepší generálové v čele s Kléberem, Bonem, 

Reynierem, Junotem, Lannesem a Muratem. Pod jejich velením měli Francouzi k dispozici 

9600 mužů, na 800 jezdců (k tomu připojené oddíly jízdní ostrahy čítající 488 mužů), 

dělostřelecké a ženijní vojsko o síle 1540 vojáků.
30

 Celkově šlo o víceméně poloviční sílu, se 

kterou Napoleon dorazil do Egypta, přesto si musel vystačit. 

Dne 9. února 1799 se armáda vydala na pochod. Přesuny k prvnímu bodu, pevnosti Katia, 

byly opět úmorné, vojáky trápila žízeň. Znovu si zažívali stejné útrapy, jako cestou 

z Alexandrie do Káhiry. Přesto věřili v úspěch, kterého se jim dostalo v bitvách u Aríše a 

Gazy.
31

 V Gaze doplnili některé zásoby a 28. února pochod pokračoval směrem na Jaffu. 

Během toho vojáci s překvapivým nadšením uvítali změnu podnebí, chladnější počasí a déšť, 

ačkoliv dělostřelecké jednotky měly kvůli blátu problémy. Ostatní muži byli ovšem rádi, že 

kolem sebe už nevidí jen písčitý oceán, ale i zelenající se pláně a louky.
32

 Nadšení trvalo až 

k malému městu Ramle, kde armáda setrvala dva dny, ale poté co jej opustili, začaly armádu 

sužovat silné dlouhotrvající bouře. 

Dne 3. března se před zraky Francouzů konečně objevila Jaffa. 

  

                                                 
26

 Dalším důvodem byl výskyt moru, který se objevil na začátku roku 1799 v Káhiře. Nejsou ale dochovány 
záznamy o počtech zemřelých francouzských vojáků. KOVAŘÍK 2007, 240-241. 
27

 KOVAŘÍK 2007, 242. 
28

 MOIRET 2001, 81. 
29

 KOVAŘÍK 2007, 276. 
30

 KOVAŘÍK 2007, 277. 
31

 MANFRED 1975, 175. 
32

 KOVAŘÍK 2007, 285. 
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2.2. Historický pohled na kauzu moru v Jaffě 

 

Napoleonova vojska se zastavila před Jaffou, kde se všechny její divize seskupily a měly 

připravovat na obléhání města. Napoleon však nejprve vyslal parlamentáře s výzvou veliteli 

města, aby se vzdal, a armáda tak nemusela udeřit plnou silou. Ukázalo se, že kapitulaci s 

předáním města nebylo nutné dojednávat, protože městské hradby byly podle některých 

svědků v chatrném stavu, což se stalo pro vojáky i obyvatele za nimi skrytými, osudné. 

Mezitím, co se divize rozmísťovaly kolem Jaffy a připravovaly k útoku, pro případ, že by 

syrský velitel Abdulláh Aga nesouhlasil s kapitulací, několika vojákům se povedlo proniknout 

děravými hradbami dovnitř, kde přirozeně narazili na odpor.
33

 Nebyl však dostačující. 

Posádka města brzy podlehla tlaku Francouzů, kteří začínali napadat Jaffu ze všech stran a 

rozpoutali v ulicích masakr, který neměl doposud v průběhu egyptského tažení obdoby.  

Není jasné, proč si vojáci počínali v Jaffě tak brutálně. Jaký důvod stál za krvelačným 

šílenstvím, které Francouze popadlo a ovládlo natolik, aby bili vše, co jim přišlo do cesty? 

Nebrali ohledy na to, jestli proti nim stojí ozbrojený voják, bezbranná žena, dítě, nebo stařec, 

muslim, či křesťan. V krvavém řečišti ulic leželi následujícího rána všichni. Tomuto řádění se 

Bonaparte pokusil učinit přítrž rozkazem až k ránu dalšího dne.
34

 Od osvoboditelské armády 

doprovázené mírotvornými pamflety měla ta skutečná armáda najednou daleko. 

Masakr nebyl to jediné, s čím se musel Napoleon dalšího dne potýkat. Přeživší obyvatelé 

Jaffy se vzdali a stali se, jak se ukázalo, nežádanými zajatci. Nejednalo se jen o ženy s dětmi a 

starce, ale velkou většinu tvořili i ozbrojení vojáci. Zajatců bylo podle zpráv přes dva tisíce. 

Napoleon neměl prostředky, aby se o ně postaral. Byl nucen svolat válečnou poradu, během 

které si vyslechl možná řešení nastalé situace. Mohl je poslat pěšky, nebo na lodích do 

Egypta. Nabízelo se i zařazení do vlastních řad, což by ale pravděpodobně způsobilo pokles 

bojeschopnosti, když vezmeme v potaz, jak bídně si syrští vojáci počínali při obraně města.
35

 

Také bylo možné jim dát svobodu, v tom případě ale hrozilo, že utečou do Acry a přidají se 

na stranu nepřítele. Kovařík se však domnívá, že propuštění zajatců by bylo dobrým 

psychologickým tahem: vynikala by francouzská velkomyslnost, propuštění by navíc mohli 

vydat svědectví o hrozivé síle francouzské armády a teoreticky by otřásli obranou města Acry, 

na kterou měl Bonaparte spadeno.
36

 

                                                 
33

 KOVAŘÍK 2007, 287. 
34

 KOVAŘÍK 2007, 288. 
35

 Nejednalo se jen o syrské vojáky. Posádka města byla složena z více národností. KOVAŘÍK 2007, 286. 
36

 KOVAŘÍK 2007, 291. 
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Nakonec však bylo rozhodnuto pro hromadnou popravu. Rozkaz byl vydán 8. března, i 

když záznamy jednotlivců mluví o 10. březnu. Proč je tomu tak, není jisté. Za to málokdo byl 

s rozsudkem tak kruté smrti dvou tisíc vojáků a civilistů smířen natolik, aby neodmítal jeho 

brutalitu. 

Zajatci byli hromadně dovedeni za město na břeh moře, seřazeni do malých skupin před 

nastoupené popravčí čety, které na ně záhy hromadně pálili. Některé oběti unikly kulkám a 

byli dobyti bajonety, nebo šavlemi a ti, co se pokoušeli uplavat, smrt neminula ani ve vodě, 

protože se za nimi záhy vojáci vypravili na člunech, přičemž zbytek uprchlíků se utopil.
37

 

Počet obětí masakru v Jaffě se během dalších dvou dnů vyšplhal skoro ke čtyřem a půl 

tisícům mrtvých. 

 

Dalším problémem byl mor, který doprovázel už první popravy 8. března. Za dva dny stihl 

postihnout na jednatřicet vojáků. Napoleonův vrchní chirurg, Jean Dominique Larrey, který se 

zúčastnil Egyptského tažení, ve svých záznamech podává nejpřesnější informace o průběhu 

morové epidemie v Jaffě. Popsal detailně příznaky moru, kterému denně podlehlo šest až 

patnáct vojáků.
38

 Počty se samozřejmě zvyšovaly a ani zřízené karantény nepomáhaly. 

Příznaky se začaly objevovat u dalších. Mezi ně patřila žízeň, bolest hlavy, zvracení i potíže 

s dýcháním. Zprvu se daly lehce zaměnit s otravou alkoholem, čehož velitelé využívali a 

vydávali ji za důvod nemoci, aby zabránili rozšiřující se panice mezi vojáky.
39

 Pár hodin po 

nástupu nemoci se ale mor začal projevovat také na vnějším vzezření, záhy dokonce i v 

chování pacientů. Jednalo se o bledost ve tváři, slábnutí hlasu způsobené horečkou, někteří 

nakažení vojáci pak ve svých delirických stavech projevovali sklony k násilí i vzteku. Další 

symptomy se objevily záhy. Byly jimi svalové křeče, zrychlené dýchání doprovázené dalšími 

horečnatými stavy, při kterých se začínali na těle objevovat načervenalé skvrny, pomalu 

hnědnoucí a nakonec zčernalé. Jednalo se o hnisavé nádory (tzv. hlízy) vyskytující se 

nejčastěji na místech, jako jsou třísla, nebo paže, podle kterých byl mor v Jaffě označen za 

bubonický, jinak zvaný i dýmějový. Zvláštností je, že tento druh je nejčastěji přenášen 

kousanci blech, přičemž v případech popsaných Larreyem docházelo pravděpodobně i 

k přenesení infekčnímu mezi jednotlivci. Lazaret v ortodoxním klášteře v Jaffě byl brzy 

přeplněný a na mor začínal umírat i personál, včetně kněží, kteří pomáhali s ošetřováním 

pacientů. Pokud se u člověka objevily hlízy, ve většině případu do tří až pěti dnů zemřel. 

                                                 
37

 KOVAŘÍK 2007, 290-293. 
38

 LARREY 1803, 122. 
39

 GRIGSBY 1995, 7-8. 
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Larrey píše též o rozdílném průběhu nákazy, která se mohla u některých jednotlivců lišit. 

Někdo zemřel do pár hodin.
40

 Někteří naopak nemoc ustáli, protože se infekce dostala z těla 

ven díky hnisu vytékajícímu z hlízových nádorů. Vojáci tomu někdy sami napomáhali - hlízy 

si nařezávali, nebo propichovali. Larrey si byl vědom, že v Egyptě se mor vyskytuje zcela 

pravidelně a že teplé jižní větry, podle nichž je období i přezdíváno, napomáhají v jeho šíření, 

takže se nákaza dokonce může vrátit.
41

 

 

Ve městě zavládl silný pokles morálky a Bonaparte si toho byl vědom. Nakázal, aby se o 

nemoci nemluvilo jako o moru, ale o horečce. Bylo to však málo účinné, protože každý den 

ztratil až tři desítky mužů i kvůli sebevraždám.
42

 Odhodlal se tedy k činu, který byl později 

zvěčněn na slavném obraze Jeana Antoine Grose: navštívil jeden z lazaretů naplněným 

postiženými morem. Podle svědků rozmlouval s doktory, zajímal se o stavy jednotlivých 

vojáků i pomáhal přenášet některá infikovaná těla. Ve svých Mémoires, které sepsal na sv. 

Heleně, chtěl tímto činem podpořit myšlenku, že se nejedná o epidemii, ale jen bubonickou 

horečku.
43

 

Byl to výborný tah, nejen z hlediska morálního, ale i politického, jak se později ukázalo i 

díky obrazu, jehož hlubšímu rozboru věnuji pátou kapitolu. 

 

Napoleonova armáda setrvala v Jaffě ještě další tři dny, pak vyrazila na Akru. Generál 

nechal ve městě posádku čítající na 150 mužů, kteří se měli společně s civilisty starat o 

přibližně 300 nakažených morem. Epidemie je trápila ještě dlouho poté, co se poražená 

armáda vracela ze Sýrie a ve městě stále setrvávalo na dvě stovky nemocných.
44

 

 

2.3. Závěr egyptského tažení z historického hlediska 

 

Akra mohla padnout bez boje. Důvodem byla Napoleonova reputace úspěšného 

dobyvatele. Velitel Turků Paša Džezzar proti němu nechtěl hájit hradby pocházející ještě z 

dob křížáckých výprav, proto raději začal připravovat evakuaci města a zároveň plánoval 

přesunout své vojáky na sever. Dostal však dopis od Williama Sidneyho Smithe
45

 a Louise-

                                                 
40

 LARREY 1803, 124-125. 
41

 LARREY 1803, 127-129. 
42

 GRIGSBY 1995, 8. 
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 HIBBOTT: In British Medical Journal 1969, 501. 
44

 KOVAŘÍK 2007, 297-298. 
45

 William Sidney Smith (1764-1840) – jako britský námořník bojoval proti Francouzům už v bitvách u 
Chesapeake a u St.Kitts a s Napoleonem se nepřímo střetl v bitvě u Toulonu v roce 1793, kdy v rámci 
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Edmonda Le Picard de Phélippeaux,
46

 kteří mu připlouvali na pomoc, což se vzápětí ukázalo 

jako rozhodující bod obratu v této válce. Náročnou bitvu u Akry totiž díky jejich podpoře 

Paša vyhrál. Tím bylo rozhodnuto – Bonaparte usoudil, že nemá smysl se pokoušet dostat 

dále na východ. 

Obléhání pevnosti trvalo šedesát dva dní. Díky Sidney Smithovi, který se staral o 

zásobování nejen potravinami, ale i lidmi a municí, byla obrana města neustále doplňována a 

Francouzům se nedařilo prorazit. Jednalo se o více jak dvouměsíční bitvu, ve které selhaly 

všechny pokusy překonat obranu. I navzdory malým a nečekaným výhrám konečné vítězství 

nepřipadlo Francouzům.
47

 Dohromady bylo vedeno zhruba jedenáct větších útoků a každý 

z nich končil nezdarem. Až během onoho jedenáctého se podařilo prolomit hradby a vniknout 

do města, kde ale čekali obránci jak z britské, tak z turecké armády, aby Francouze vytlačili 

ven.
48

 Jean Lannes, jeden z důležitých Napoleonových brigádních generálů a budoucí maršál, 

byl zasažen do krku, ale díky pohotovému granátnickému kapitánovi a šéfchirurgovi 

Larreymu se dožil dalšího dne.
49

 

 

Francouzská armáda byla po prohře nucena časně ráno 21. května opustit svá postavení a 

dát se na ústup.
50

 V plánu bylo nalodit děla, raněné, nemocné a další neschopné cesty po souši 

přičemž lodě měly dorazit do malého přístavu poblíž Akry. Avšak Perrého fregaty odpluly, 

aby unikly zajetí Smithovou flotilou. Bonaparte se tak ocitl v situaci, kdy neměl s dotyčnými 

jak naložit.
51

 Tehdy se objevily zvěsti o otrávení nemocných opiem. Tuto komplikaci, která 

potkala Napoleonovu armádu, zaznamenávají mnohé paměti a je nutné zde citovat rozhovor 

mezi šéflékařem Desgenettesem a Napoleonem, jak ho přepsal Jiří Kovařík. 

„Kdybych byl na vašem místě, dokázal bych skoncovat s utrpením morem nakažených 

pacientů a zároveň i s nebezpečím, které pro nás představují. Dal bych jim opium,“ tvrdil 

Napoleon, ale Desgenettes odporoval, že bude usilovat o zachování životů. Vrchní velitel mu 

                                                                                                                                                         
britsko-španělského loďstva při evakuaci podpaloval lodě zakotvené v přístavu, kvůli čemu byl označen za 
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William Sidney Smith, Londýn, 1848. 
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 Louis-Edmond Le Picard de Phélippeaux (1768-1799) – francouzský šlechtic, který v roce 1791  
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vyhledáno 20. 11. 2016 
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tedy odvětil: „Nebudu se snažit vaše zábrany překonat, i když přiznávám, že bych byl 

schopen najít lidi, kteří by moje záměry pochopili lépe, než vy.“
52

 Jak dosvědčují i další 

paměti, nikdo nakonec otráven nebyl. Britská propaganda této pochybné situace využila a 

obrátila ji proti Bonapartovi, aby pošpinila jeho jméno i kampaň. Detailněji je reflexe této 

epizody v anglické karikatuře popsána v páté kapitole. 

 

Celá akce ústupu byla kryta odstřelováním pevnosti Saint Jean-d’Acre, čehož využil 

Napoleon ve svých dopisech Direktoriu. V bulletinech a zprávách posílaných do Francie se 

totiž prohlašovalo, že Napoleon Akru dobyl a opevnění srovnal se zemí. Sám také Direktoriu 

napsal, že důvodem pro neobsazení Akry byl mor rozšiřující se za jeho poničenými hradbami. 

Tento dokument zároveň naprosto opomíjel fakta ohledně ztrát, či stavu armády po 

tříměsíčním obléhání.
53

 Z proklamací mohli lidé na kontinentu vyčíst, že Akra po úspěšném 

odstřelování padla, byla zničena a ústup následoval až poté. Úkolem bylo dostat zbytek 

armády do Káhiry. Stahování vojsk ze Sýrie probíhalo za nevlídných podmínek v úmorném 

vedru, trvalo dvacet pět dní. Francouzská armáda během pochodu zažívala mnohé útrapy, 

jejichž vlivem se její počty nadále snižovali. Mohl za to i pohotový Sidney Smith, jehož 

dělové čluny odstřelovaly pěší jednotky jdoucí v nebezpečné blízkosti břehů.
54

 

Cílem byla Káhira, kde mělo dojít k zotavení armády i zabránění vzrůstajícím nepokojům. 

Než se tak ale mohlo stát, Bonaparte obdržel zprávy o Turecké a Britské flotile, která se 

chystala vylodit v Aboukirské zátoce a odtamtud provést invazi do Alexandrie, aby zasadila 

konečnou ránu Bonapartovu vojsku. Došlo však jen k obsazení pevnosti Turky, dále se nic 

nedělo. Napoleon mezitím shromáždil své zbývající síly, aby se s nimi pokusil se zabezpečit 

Dolní Egypt.
55

 Poté opustil Alexandrii a vyrazil k Aboukiru, kde došlo ke střetu 25. července. 

Bitva u Aboukíru vešla do veřejného povědomí zvláště díky slavnému obrazu od Jeana 

Antoine Grose [70], ilustrující Muratův triumf, kterým byl úspěšný nájezd na tureckou redutu 

a následné rozprášení její posádky.
56

 

Bonaparte bitvu vyhrál, ale věděl, že se nachází ve slepé uličce. Obdržel dopis od 

Direktoria, v němž kromě chvály a gratulací ohledně jeho úspěchů nepadlo jediné slovo o 

posilách, materiální podpoře, nebo tolik naléhavém převelení zpátky do Evropy.
57

 Nezbývalo 

mu tedy než doslova zběhnout, utéct od armády a riskovat, že takové jednání pošpiní jeho 
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pověst, avšak neměl na výběr. Pokud by setrval nadále v Egyptě, brzy by o všechny své 

vojáky přišel a zůstal by bez jakékoliv podpory. Ať už totiž vyhrával nebo ne, počty i zásoby 

se tenčily a jeho nepřátelé si toho byli vědomi.
58

 

 

Společně s Napoleonem se do Francie nakonec vypravili Jean Lannes, Louis Berthier, 

Eugéne de Beauharnais, Jean-Baptiste Bessières, Gérard Duroc, Antoine Lavalette, Auguste 

Marmont, Joachim Murat, Gaspard Monge, Claude Louis Berthollet a doprovázející ochrana. 

Výběr takových schopných mužů podtrhoval fakt, že generál Bonaparte považoval Egyptské 

tažení za ukončené.
59

 Vedení nad zbytkem armády, i správu nad obsazeným územím svěřil 

Jeanu-Baptistu Kléberovi, který měl v zemi setrvat. Dopis mu ale byl předán v době, kdy už 

byl Napoleon naloděn na cestu zpátky do Francie, aby se účastnil tamějšího dění a přesně 

tento důvod nadále uváděl jako hlavní příčinu opuštění ztraceného Egypta.
60

 Byl si vědom, že 

je tažení u konce a spěje k záhubě už delší dobu. Bitva u Saint-Jean-d’Acre byla posledním 

nezdarem, i když jej před očima Direktoria i vlastních vojáků hájil jako vítězství. Sám sobě 

lhát ale nemohl a věděl, že nemá cenu se nadále pokoušet probojovat na Východ. Jeho sen o 

Egyptském tažení se rozplynul. 

 

Zde nelze opomenout jistou paralelu s tím, čeho se Napoleon dopouštěl během svých 

tažení po Evropě, například při dobývání pyrenejského poloostrova, nebo při návratu z Ruska 

roku 1812. Dalo by se říci, že jednal v rámci strategie, avšak byla to strategie sebestředná a 

nebrala ohledy na to, jak se s stupem, nebo situací vypořádá zbytek jeho armády, včetně 

velitelů. Podmínky, ve kterých ústupy probíhaly, se svým fatálním dopadem na ztráty vojáků 

tolik nelišily. Jeho muži strádali kvůli nedostatečnému zásobování i pod vlivem nevlídného 

podnebí, ať už se jednalo o rozpálené písky, úmorná vedra, nebo zasněžené pusté pláně. 

Současně se snažil propagandisticky interpretovat výsledek jak egyptského, tak později i 

španělského tažení jako úspěch. Detailněji viz kapitola 3.1. 

Jean-Baptiste Kléber, který měl celé francouzské vojsko v Egyptě pod svým velením, však 

dokázal, že je schopným generálem – v bitvě u Heliopolis Turky porazil a zahnal za hranice 

Egypta. Úspěch ale neměl dlouhého trvání, situace zůstala pro Francouze beznadějnou. 

Kléber byl v bitvě zabit. Turci s Angličany se vylodili v Egyptě a zahájili tvrdou ofenzívu, jež 
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donutila Francouze ustoupit a vzdát se dobytého území.
61

 Poslední francouzské lodě opustili 

egyptské přístavy pod dozorem britské flotily v roce 1802. 

 

Tento deskriptivní nástin historických periferií egyptského tažení bylo nutné předeslat, 

protože jsou zásadním zdrojem inspirace jeho následným reflexím v dobovém umění, ať již 

v pronapoleonských či naopak antinapoleonském smyslu (viz třetí až pátá kapitola). 

 

2.4. Kulturně-historické následky egyptského tažení 

 

Ačkoliv bylo Egyptské tažení pro Napoleona i Francii z vojenského hlediska velkým 

fiaskem, dopad, jaký mělo na kulturu a to nejenom ve Francii, nelze opomenout. Vědci a 

historici, kteří byli součástí vojska, pracovali po celou dobu Napoleonovy přítomnosti. 

Někteří se drželi předního voje, zbytek zůstával na významných místech, jako byla 

Alexandrie, Káhira a Gíza. Tento rozměr egyptského tažení byl jedním z Napoleonových 

záměrů, jehož propagandistický potenciál využitelný pro své politické záměry dokázal 

předvídat. 

Z kulturně-historického hlediska byli mezi nejvýznamnějšími především Gaspard Monge a 

Dominique Vivant Denon, jenž sepsal své poznatky a následně je roku 1803 vydal ve dvou 

svazcích s názvem Voyage dans la Basse et la Haute Egypte a později ještě mezi lety 1809-

1828 vycházely jeho detailnější Description de l’Égypte,
62

 které se staly základním dílem pro 

vznik egyptologie. 

 

První část výpravy a jejích členů dorazila do Egypta společně s Napoleonem a další 

následovala ke konci srpna roku 1797. Směřovala přímo do Káhiry, kde bylo vytvořeno 

hlavní zázemí Institutu. Učenci, také nazývání savanty, zprvu obsadili několik vzájemně 

souvisejících mamlúckých sídel. Ty se staly pro Káhiru hlavním pracovištěm i shromaždištěm 

nálezů. Stalo se z ní jakési „město vědy“. Byly zde dílny, knihovny, laboratoře i malé 

archeologické muzeum a zoo s botanickou zahradou.
63

 Členové instituce byli rozděleni do 

čtyř odborných sdružení – exaktních a humanitních, avšak do svých kruhů vpouštěli též 

civilisty i představitele armády, samozřejmě včetně samotného Bonaparta, který si institutu 
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velice vážil a předkládal mu dotazy týkající se zlepšení podmínek života vojáků i obyvatel, 

nebo úkoly ohledně využití místních zdrojů.
64

 

Institut v Káhiře však potkal trpký osud během říjnového povstání roku 1798. Samotné 

jádro se podařilo ubránit, ale některé paláce padly. Bylo zničeno mnoho materiálů, například 

astronomické a matematické přístroje, při jejichž zoufalé záchraně zemřelo rukou vzbouřenců 

i několik vědců.
65

 

Zkušených archeologů mezi nimi bylo málo a tomu odpovídal i jejich přístup k památkám, 

které během svých průzkumů objevovali. Zpočátku šlo o téměř náhodné skicování architektur 

a nálezů, později se již odvážili sestoupit do podzemních nevlídných interiérů, aby nalezli 

trosky slávy egyptských faraonů, jež místním byly zcela lhostejné. Některé z těchto památek 

byly v dezolátním stavu, utápěli se v odpadcích, jiné po návštěvách vykradačů hrobů zely 

prázdnotou.
66

 Protože z důvodů nedostatečného technologického vybavení nemohli provádět 

výkopy jako dnes, museli se smířit s tím, co nacházeli na povrchu, nebo studovali to, na co 

narazili při hloubení studen a stavebních pracích obecně. 

Přesto našli mnoho materiálu. Dokonce takové množství, které nestíhali řádně 

zkatalogizovat. Dalším problémem byla neznalost egyptských hieroglyfů a starověkého 

jazyka. Nebýt slavného nálezu Rosettské desky, k němuž došlo srpnu roku 1801 a jejímu 

pozdějšímu rozluštění, vědci by jistě tápali nadále. Ač o ni byli Francouzi Brity okradeni, 

navzdory tomu s sebou přivezli velké množství artefaktů, které bylo nutné podrobněji 

prozkoumat a hlavně katalogizovat. Od roku 1802 až do roku 1828 vyšlo čtyřiadvacet svazků 

Popisu Egypta zahrnujících intenzivní práci vědců všech oborů. Starověký Egypt tak získal 

nejucelenější obraz své kultury, kterého bylo možno na počátku 19. století dosáhnout.
67

 

Kromě popisů a seznamů památek stránky korpusu obsahovaly i velké grafické tisky se 

scenériemi, nákresy architektur, nebo jejich půdorysy a jednotlivé části staveb s detaily 

výzdoby.
68

 Pro evropské umění to byly vzorníky, ze kterých umělci a řemeslníci čerpali, aby 

svým výtvorům vtiskli módní egyptský ráz.
69

 I velcí umělci, jako byl sochař Antonio Canova, 

se nechali ovlivnit. Jeho náhrobek pro arcivévodkyni Marii Kristýnu ve vídeňském kostele sv. 

Augustýna je ukázkovým dokladem symbolického užití pyramidy, jako místa odpočinku 

zesnulého. [1] Rozšíření egyptských motivů a Denonovy spisy plné ilustrací také pomáhali 
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umělcům v přesnějším ztvárnění egyptského prostředí. Nemuselo se nutně jednat pouze o 

glorifikaci Bonapartova tažení, ale také například ilustrace biblických námětů.
70

  

Napoleonova výprava tedy byla zdrojem rozmachu nejen egyptologie, ale i všeobecného 

rozšíření egyptských motivů do evropské kultury a společnosti, a to i v literatuře, módě a 

divadle.
71

 Egyptománie měla dlouhého trvání,
72

 což však bylo s ohledem na vzrůstající zájem 

o egyptské artefakty částečně ke škodě, protože začalo docházet ke stále intenzivnějším 

nájezdům vykradačů hrobek a odvoz předmětů do hlavních evropských měst pokračoval.
73

 

Překupníci a obchodníci se starožitnostmi měli mezi svými klienty jak soukromé osoby, tak 

muzea. Obyvatelé Egypta jim vycházeli vstříc, poskytovali pomoc nutnou při odkrývání a 

otevírání hrobek. Díky technickému pokroku během průmyslové revoluce se nepřemisťovaly 

jen předměty, ale i celé místnosti, hrobky a vlysy. Příkladem je i obelisk z luxorského chrámu 

dnes stojící v Paříži na Place de la Concorde, nebo sály naplněné mumiemi a poklady 

v Britském muzeu.
74

 

Ačkoliv se takové počínání zdá ne zcela ohleduplným, bez pochyb velkou měrou přispělo 

k lepšímu poznání značně zaostalé země, jakou Egypt v době příchodu Francouzů byl a také k 

záchraně celé řady artefaktů starověké civilizace, jejíž dědictví bylo tehdejším obyvatelům 

v povodí Nilu lhostejné. 

Odvezené artefakty, které při plavbě do Evropy nebyly odcizeny Angličany, měly doplnit 

sbírky v Louvru. Ty už obsahovaly díla svezená z Italského tažení a staly se tak základem pro 

budoucí Musée Napoleon. K přejmenování došlo 19. listopadu roku 1802.
75

 Do čela instituce 

byl jmenován Dominique Vivant Denon a stal se tak jeho prvním ředitelem. Po dobu své 

působnosti pečlivě vybíral ukořistěná díla a řadil jej do expozic podle období, ze kterých 

pocházela.
76

 Zároveň byla budova Louvru upravena i dostavěna tak, aby vyhovovala 

požadavkům moderního muzea, které chtěl Denon vytvořit. Tento model pak následovali 

mnohé další evropské instituce po zbytek století a podle tohoto francouzského vzoru vznikala 

další veřejně přístupná muzea jako Britské Muzeum (k otevření Museum of Natural History 
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došlo během roku 1887), Drážďanská galerie (25. září 1855) a Berlínská galerie (22. března 

1876). Ještě na vídeňském kongresu historiků umění v roce 1873 byly francouzské katalogy 

sbírek a jejich organizace považovány za vzor hodný následování.
77

 

Do doby, než byl Denon jmenován ředitelem muzea, byly v Louvru vystaveny sbírky 

antického umění zahrnující řecká, etruská a římská díla.
78

 Mezi nimi bylo umístěno i několik 

objektů egyptského původu, ale zcela okrajově. Právě Denon se rozhodl vyřadit pro předměty 

získané během egyptského tažení zvláštní oddělení a tím zdůraznit jeho význam jakožto 

důležité etapy vývoje umění a civilizace, která předcházela klasické antice, jež starověký 

Egypt mohl ovlivnit.
79

 Je však nutné připomenout, že v době Napoleonova císařství nebyla 

expozice egyptského umění nijak valná, jednalo se totiž o malé předměty, především 

fragmenty spisů i knihy a k jejímu obohacení docházelo až během následujících desetiletí.
80

 

Po Denonovi převzal místo ředitele Jean-François Champollion (1790-1832), slavný zvláště 

pro své zásluhy týkající se rozluštění Rosettské desky roku 1822.
81

 Pro Louvre získal mnoho 

vzácných egyptských děl, převážně skupováním soukromých sbírek. Zároveň se v roce 1828 

vrátil do Egypta, aby pokračoval v odkazu Napoleonových vědců a učenců. Byl jedním z těch, 

díky nimž zájem o Egypt stále vzrůstal. Jisté další obrození „egyptománie“ přišlo v druhé 

polovině století, kdy se egyptské motivy v soudobém umění objevily znovu a své uplatnění 

našly především v dekorativní a užité tvorbě i v nábytku, nebo secesních špercích.
82

 

 

V kontextu Napoleonovy politiky je tento „vědecký rozměr“ jeho egyptského tažení velmi 

pozoruhodným počinem. Kromě získání předpokladatelné hodnotné kořisti totiž dokládá, že 

sledoval další cíle – obecně kulturně významné a zároveň přispívající k dalšímu možnému 

propagandistickému využití v politické rovině.  
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Harvard University Press, 2012. 
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3. Napoleonova obrazová politická propaganda – základní orientace 

v tématu 

 

Umění jako forma politické propagace bylo využíváno již nespočtem monarchů před 

Napoleonem a stalo se obecným, zcela běžným prostředkem reprezentace i memorie. 

Bonaparte byl ale jedním z prvních, kteří jej aktivně využívali v rámci aktuálně cílené 

propagandy. Nešlo však jen o umění.  

Jím inspirované propagandisticky využitelné aktivity zahrnují širokou škálu prostředků. 

Například svými chytře formulovanými proklamacemi i bulletiny si získával přízeň vojáků a 

jeho noviny se dostávaly též mezi civilní obyvatelstvo. Během Italského tažení Napoleonova 

popularita rapidně vzrostla, což značně přispělo k Brumairovému převratu a ukončení vlády 

Direktoria.
83

 

 

Je nutné nejprve specifikovat, čeho chtěl Napoleon docílit, když vynaložil tolik úsilí 

do budování ideálu, který měl zosobnit. Nežádal uznání za své činy jen od svých nadřízených, 

nebo Direktoria. Jeho cílem bylo zasáhnout širokou veřejnost a udržovat dojem, že on je 

jedním z nich. Nebyl šlechticem z královské vojenské akademie, který soucítí s obyčejným 

lidem, nýbrž pouhým vojákem neústupně bojujícím za šíření Revoluční ideje. Využíval 

úspěchů během Italského tažení, aby spojil své jméno s triumfem svobody francouzského 

lidu. Měl se stát jejich národním hrdinou hájícím práva svých vojáků i občanů Francie. 

Nezdary obracel ke svému prospěchu stejně zdařile, jako zveličoval dosažených vítězství a 

využil každé příležitosti, aby bylo jeho jméno spojeno s heroickými činy.
84

 Dochovaná 

korespondence z října roku 1797 dokládá, že Napoleon dokázal velice schopně zacházet 

s propagandou prostřednictvím formulace zpráv a vyhlášek pro širokou veřejnost.
85

 Nejednalo 

se jen o manipulaci s fakty a opakování polopravd, které se pomalu dostávaly do povědomí 

jako přijímaná skutečnost. Dokázal ovlivnit své publikum natolik, aby změnil jeho názory, 

včetně obratných manipulací, jimž bylo možno dle potřeby podnítit v recipientech zášť, nebo 

naopak uznání a souhlas.
86
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V době Italského tažení, kdy jeho hvězda poprvé zazářila nejjasněji, dostal příležitost 

využít dalšího media ke své propagaci a tím bylo umění. Šlo jednak o kořist a za druhé o nově 

vznikající díla. S funkcí vrchního velitele zároveň získal kontrolu nad konfiskovanými 

artefakty, které byly odváženy do Francie, nebo prodávány, aby armáda měla dostatek financí 

na pokrytí svých potřeb.  

Ustanovená komise
87

 zahrnovala uznávané intelektuály, znalce a filosofy, kteří měli 

zachovávat cíle Revoluce z roku 1789.
88

 Jejich hlavní úspěch byl zrealizován v roce 1795 

vytvořením Národního Institutu, jenž spojoval Třídu Morální a Politické Vědy s bývalou 

královskou akademií umění a věd. Ačkoliv instituce byla oficiálně podporovaná Direktoriem, 

její členové se od něj začali pod vlivem Napoleona odvracet. V Bonapartovi viděli svého 

idealizovaného hrdinu, někoho, kdo sympatizuje s jejich ideami a kdo jim napomůže 

s realizací plánů do budoucnosti, pokud se dostane k moci.
89

 Výhody tohoto spojenectví byly 

vzájemné. Když později v roce 1796 zažádal o vytvoření komise pro převoz uměleckých 

děl,
90

 Napoleonova pozice jako patrona umění se tím dále utvrzovala. Pod jeho dohledem 

bylo z Itálie odvezeno několik stovek artefaktů a nezdráhal se v doprovodných dopisech 

zdůrazňovat, že je to on, kdo je zasílá a kdo tak obohacuje Francii a Louvre. Jeho snahy získat 

přední postavení v celé záležitosti týkající se transportu uměleckých děl byly úspěšné a měly 

silný vliv na jeho popularitu mezi občany Francie.
91

 Zároveň Bonaparte začal v Itálii 

navazovat kontakty se samotnými umělci.  
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3.1 Obrysy chronologie a modelů Napoleonovy politické propagandy 

v umění 

 

Mezi první portréty, které nechal Napoleon zhotovit, byla nedochovaná grafika od 

neznámého janovského rytce. Výtisky chtěl distribuovat své armádě.
92

 Těšily se velké 

popularitě, proto Napoleon neváhal a objednal ještě jednu rytinu oslavující jeho vítězství u 

Lodi.
93

 V Miláně se pak setkal s italským malířem a freskařem Andreou Appianim, jehož 

Napoleonův portrét je obecně označován za první oficiální vyobrazení mladého Bonaparta. 

[2] Brzy po dokončení, na začátku roku 1797 byl převeden do rytiny a rozšířen mezi 

veřejnost. A. Appiani byl poté jmenován členem Commission pour la recherche des objects 

de Science et d’Art a zůstal tak nablízku budoucímu císaři, který mu později udělil titul 

Prvního malíře v rámci Italského království a zahrnul ho během dalších let mnoha 

zakázkami.
94

 Nejznámějším dílem je freska z milánského paláce s Apoteózou Napoleona, na 

které Bonaparte v tóze na trůně připomíná antického boha, nebo římského císaře.
95

 [3] 

Pochopitelně ne všichni umělci reagovali na Napoleonovo působení v Itálii vstřícně. 

Sochař Antonio Canova byl zprvu pobouřen francouzským rabováním historických děl v 

Itálii. Jeho ateliér dokonce padl za oběť řádění pro-francouzského republikánského davu, jenž 

ve snaze rozbít rozdělanou sochu Ferdinanda Neapolského, zničil i vybavení Canovova 

ateliéru. Jen co se o tom Napoleon dozvěděl, napsal sochaři omluvný dopis a slíbil mu 

ochranu a finanční náhrady.
96

 O rok později se mu pokusil zadat zakázku v podobě reliéfního 

portrétu. A. Canova ale odmítl a trvalo ještě pár let, než svým dílem přispěl k Napoleonově 

propagandě.
97

 Kromě portrétní busty vytvořil sochu Napoleona jako Marta Mírotvůrce [4], 

dokončenou v roce 1812.
98

 

 

Větší úspěch měl Bonaparte při setkání s tehdy vysoce ceněným malířem Jacques-Louis 

Davidem, jenž se stal nadšeným podporovatelem budoucího císaře. Ten ho zahrnul zakázkami 

i nabídkami spolupráce, jako byla například možnost připojit se k plánované expedici do 
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Egypta, kterou však David odmítl.
99

 S Napoleonem se poté domluvil na sezení k portrétu, 

který by ho zvěčnil jako vítěze bitvy u Rivoli. Obraz je dnes známý jako Nedokončený portrét 

Bonaparta.
100

 [5] David se totiž už nedočkal další návštěvy mladého generála, aby mohl dílo 

domalovat a tak zůstalo rozpracováno. Nabízí tak alespoň vhled do procesu vzniku 

Davidových děl.
101

 J. L. David si přesto Napoleona a jeho dynamickou osobnost oblíbil. Když 

se mu za tři roky poté naskytla další příležitost jej zvěčnit na plátně, s nadšením se dal do 

práce a vznikl velmi významný jezdecký portrét Napoleona překračujícího Alpy,
 102

 [6] 

ilustrující epizodu z druhého Italského tažení. Napoleon tuto zakázku zadával již jako První 

Konzul a silně dbal na idealizaci celé scény. Nechtěl realistický portrét podle skutečnosti, na 

kterém by byl zachycen v civilním oblečení a v sedle muly, jak ho později v roce 1850 

ztvárnil Paul Delaroche. [7] Napoleon chtěl být krásným ideálem své doby. J. L. David ho 

tedy namaloval na vzpínajícím se koni, obmotaného dynamicky vlající zlatou drapérií. Ruka, 

ve které měl původně třímat šavli, svým gestem poukazuje vzhůru a popohání své vojáky 

vpřed. Na rozdíl od většiny oslavných Bonapartových obrazů od jiných autorů, si zde J. L. 

David vystačil se základní symbolikou, aniž by si pomáhal alegorickými figurami, jako to 

původně bylo i u přípravné skici k pozdějšímu obrazu Rozdělení orlů z roku 1810.
103

 [8] Na 

přání Napoleona byly alegorické figury v horním plánu přemalovány a nahrazeny mračnem. 

Tato davová scéna, na které se Bonaparte ocitá v obklopení svých nadšených vojáků a 

maršálů je součástí trojice zakázek, z nichž jako jediná byla dokončená. První obraz týkající 

se Napoleonova usazení na trůn zůstal jen u nápadu a třetí obraz má hotovou pouze 

přípravnou skicu. Mělo jít o malbu s námětem příjezdu císaře a císařovny k Pařížské radnici 

dne 16. prosince 1804.
104

 [9] Trojice obrazů (Rozdělování orlů, Nástup na trůn a Příjezd na 

radnici) navazovala na korunovaci
105

 [10] odehrávající se o dva týdny před tím.
106

 Společně 

s touto zakázkou dostal J. L. David od Napoleona titul „Prvního císařského malíře“ a nově 

ustanovenou Légion d’Honneur.
107

 Napoleonova korunovace je téměř desetimetrový obraz. 
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Byl pečlivě komponován podle skutečnosti, avšak z dochovaných Davidových skic lze vyčíst, 

jak se například Napoleonova póza během přípravného procesu změnila.
108

 [11] Bonaparte si 

na skice sám pokládá korunu na hlavu a jeho postoj je odhodlaný a živý, čemuž napomáhá 

vlající drapérie a stužky vavřínového věnce za krkem. Papež sedící za ním se zdá být pasivně 

nahrbený a silně kontrastuje s Napoleonovou ráznou figurou. Od této skici bylo upuštěno a na 

finálním obraze nejen že císař korunuje Josefínu, ale celá scéna působí mnohem pokorněji, 

současně však důstojně a majestátně.
109

  

Vzhledem k odlišnému pojetí reprezentativních portrétů je třeba zmínit ještě jeden příklad 

a tím je Davidův velice realistický portrét Napoleona ve své studovně z roku 1812
110

 [12], na 

kterém Bonaparte ve své modré uniformě působí zcela civilně. 

Všechny zmíněné obrazy mají společný středobod a tím je Napoleon. J. L. Davidovi se 

podařilo splnit přesně to, o co Napoleon od samého začátku své kariéry usiloval – vytvořit ze 

sebe ikonu a ideál, ke kterému francouzský lid vzhlíží a následuje jej. On je centrem obrazu i 

dění. Chtěl, aby stejný princip prosazovali i Davidovi žáci. Ještě v Itálii se setkal s jedním z 

nich, a to Antoine-Jean Grosem, který měl velký vliv jak na Napoleonovu propagandu, tak i 

na portrétní malířství obecně a zaujal významné postavení mezi malíři u Bonapartova dvora 

hned vedle svého učitele.
111

  Ostatní, jako Anne-Louis Girodet, nebo François Gérard, který 

portrétoval nejen Napoleona, ale i jeho rodinu a maršály, se připojili pár let na to, když už byl 

Bonaparte jmenován Prvním Konzulem a potřeboval svou pozici stvrdit širším okruhem 

reprezentativního umění.
112

 Více portrétů však bylo pochopitelně objednáno po korunovaci a 

zmínění malíři tak dostali zakázky Napoleona zvěčnit v jeho korunovačním červeno bílém 

rouchu se zlatým vavřínovým věncem na hlavě. Na portrétu od Girodeta je prostřednictvím 

Bonapartova gesta vyzdvižen i Code de Napoleon jako atribut i důkaz jeho širších zásluh.
 113

 

[13] Naopak Jean-Auguste-Dominique Ingres pojal Napoleonův císařský portrét na trůně [14] 

velice odlišně a to z frontálního pohledu.
114

 Ač je plný detailů a císařské symboliky, na 

Salonu roku 1806 mu byla vytýkána jistá chladnost.
115

 

Vedle reprezentativních portrétů Napoleon pokračoval v zadávání obrazů připomínajících 

slavné bitvy. Měly být vystaveny na pařížských Salónech, aby připomínaly pouto mezi 
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jménem císaře a uměním. K udržení této asociace sloužila i ukořistěná díla z Itálie a 

Rakouska, nebo Egypta, která se stala základem sbírek v Louvru, jak bylo zmíněno výše 

v kapitole 2.4.
116

 

 

Ze vzrůstající Napoleonovy popularity pochopitelně začali těžit i méně známí umělci, a to 

především prostřednictvím rytin a tisků, o které stoupal zájem. Nejednalo se při tom jen o 

portréty, nebo kopie podle malířských děl, ale i ilustrace tažení a scén spojených s budoucím 

císařem. Tyto rytiny se prodávaly samostatně, nebo se objevovaly v novinách. První náměty 

s tehdy ještě mladým generálem se objevily již ve francouzském Le Moniteur Universal a 

záhy v roce 1797 jej přebral pařížský Clef du Cabinet a poté slavný Journal de Paris, díky 

jemuž se obraz Napoleona dostal do povědomí široké veřejnosti, začal o něho vzrůstat nový 

zájem a s tím i ceny tisků.
117

 Velice oblíbenou se stala např. série rytin Tableaux historiques 

des campagnes et aux révolutions d’Italie [15] od Carla Verneta, který společně se svým 

synem Horacem věnoval tématu Napoleonských válek značnou část svých děl.
118

  

 

Do kontextu obrazové a umělecké Napoleonovy propagandy je také nutné zahrnout 

reprezentační ambice jeho první manželky Josefíny. Zakoupením letohrádku Malmaison na 

kraji Paříže v dubnu roku 1799 začíná nová poloha Napoleonovy reprezentace a politicky 

využitelné propagace, ale opět s širším obecnějším kulturně historickým účinkem. V tomto 

případě, ale směrovaná do nejvyšších vrstev společnosti.
119

 Byla to ona, kdo se o sídlo staral a 

organizoval jeho výbavu v novém moderním stylu, kterým byl vznikající empír.
120

 

Rekonstrukce zámku byla svěřena do rukou tehdejších známých architektů neoklasicismu 

Charlesi Percierovi
121

 a jeho spolupracovníkovi François Fontainovi,
122

 jež oba následně 

                                                 
116

 Jednalo se o celé sbírky rodin Baldinucci (získané r. 1806), nebo Borghèse (získané r. 1808). ROSENBERY 
1999, 23. Více BRESC-BAUTIER 1999, 137-138. 
117

 HANLEY 2005, 55-59. Více například Christian Marc BOSSÉNO: "Figures et personnages de l'Iconographie  
politique Italienne (1789-1799)", In: Annales Historiques de la Révolution Française 289, 1992, 407-16. 
118

 HANLEY 2005, 59. Více a průkopnicky o rodině Vernetů Armand DAYOT: Les Vernet: Joseph--Carle— 
Horace. Paris, 1898. 
119

 LESCURE 1867, 26. 
120

 Více o zařízení Malmaisonu v Maturin de LESCURE: Le Chateau de La Malmaison, Paris 1867. 
121

 Charles Percier (1764 – 1838) se kromě architektury se věnoval i interiérovému dekoru a designu. 
Společně s F. Fontainem dali vzniknout novému stylu nazývanému empír, který si Josefína tolik oblíbila. Více 
o empírovém stylu a dekoru i užitém umění například Water A. DYER: The French Decorative Styles: IV. 
Empire, In The Art World Vol. 3, No. 6 (Mar., 1918), 523-525. 
122

 Pierre-François-Léonard Fontaine (1762-1853) byl studentem Ch. Perciera a později spolupracovníkem.  
Více o dílech, spolupráci a stylu těchto dvou architektů v Maurice FOUCHE: Percier et Fontaine, Paříž 1904. 



31 

 

projektovali pro Napoleona slavná reprezentativní díla jako Carouselský oblouk z roku 1809, 

nebo se od roku 1804 podíleli na úpravách zámku ve Fontainebleau.
123

 

Josefína zároveň pořádala plesy a zvala na Malmaison mnoho přátel i vysoce postavených 

členů společnosti, čímž přispívala k Napoleonově reprezentaci ve vyšších kruzích. Byla 

známá svou marnotratností, díky níž kupovala vše, co se jí zalíbilo a to včetně uměleckých 

děl. Portrétní zakázky od ní dostal již zmiňovaný François Gérard, který ji roku 1801 

namaloval odpočívající na sofa v salonu v Malmaisonu
124

[16] a později i jako 

císařovnu.
125

[17] V Malmaisonských zahradách je vyobrazena i od Pierra Paula Prud’dona.
126

 

Mezi práce menších rozměrů patří například několik miniatur od francouzského miniaturisty 

Jean-Baptisty Isabey, který takto portrétoval i Bonaparta.
127

 

 

Chronologicky i významem a především dopadem na veřejnost ze škály oborů umění 

využitelných pro politickou propagandu a Napoleonovu reprezentaci si dominantní pozici 

udržuje úloha malířství, kterému Napoleon přikládal velký význam. Dbal na to, aby malíři od 

samého začátku dodržovali stanovené pojetí, vhodné pro hrdinského generála, hlavu státu a 

vojevůdce v jedné osobě. Vedle tradičních typů jako byly portréty a historické události, je 

v tomto okruhu tvorby patrný stylově progresivní rozměr objednaných děl sledovatelný ve 

dvou základních větvích, jimiž byly intimní portréty (zvláště žen) – téměř lyrického 

romantického ladění na straně jedné, a oproti tomu heroický styl bitev a portrétovaných 

generálů i maršálů předznamenávající odlišnou tendenci budoucího romantismu. Tento 

znatelný kontrast mezi například zmíněným portrétem Josefíny v Malmaisonu od F. Gérarda a 

Napoleonovým jezdeckým portrétem od J. L. Davida názorně poukazuje na různorodost 

zakázek císařské rodiny a jejího okruhu. [srovnání obr. 16 s 6] Vedle toho byla důležitá i 

Napoleonova idea vytvoření novodobého římského císařství, což kromě architektury odrážení 

i díla sochařská. Mramorové busty Napoleona,
128

 nebo celofigurové portréty v tóze
129

 a 

s vavřínovým věncem na hlavě od Antoinea-Denise Chaudeta byly jasným důkazem 

Bonapartova ztotožnění se starověkými panovníky. Z Paříže chtěl Napoleon vytvořit nový 
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Řím, čemuž nasvědčovalo i ukořistění a převoz mnoha děl do hlavního města Francie.
130

 Jeho 

inspirace se projevila i v zadání zhotovení bronzového sloupu, který byl určen na 

Vendômském náměstí. Vychází z Trajánova sloupu v Římě a původním záměrem byla oslava 

vítězné bitvy u Slavkova roku 1805. Kromě oslavného reliéfu jej zdobí socha Napoleona jako 

římského císaře korunovaného vavřínovým věncem, opět oděného v tóze a nesoucího 

odznaky své moci.
131

 Toto samotné monumentální dílo v sobě nese mnoho forem a idejí 

aplikovaných v dalších druzích a oborech umění, která Napoleon využíval pro svou 

prezentaci. 

Vzhledem k rozsahu sledovaného tématu nemůžeme být tato kapitola encyklopedickým 

výčtem děl, která byla součástí Napoleonovy prezentace, ale jak naznačuje i její název, slouží 

pouze k základní orientaci a jako východisko pro přiblížení kontextu problému studovaného 

ve výše předeslané zúžené perspektivě. 

 

3.2. Antoine-Jean Gros ve službě Napoleonovy politické propagandy 

 

Z hlediska tématu této práce je však jedním z nejvýznamnějších umělců Napoleonova 

okruhu Antoine-Jean Gros. Brzy poté, co nastoupil do studia Jacquese-Louis Davida v roce 

1785, se Antoine-Jean Gros stal Davidovým oblíbeným studentem, který následoval jeho 

vzor. Vedle klasicistní tendence preferované J. L. Davidem, našel ale A. J. Gros inspirační 

východiska pro svoji tvorbu spíše v jedné z vrstev vznikajícího romantismu, kterou jeho učitel 

inspirativně předznamenával. A právě to se plně projevilo především v dílech A. J. Grose 

vytvořených pro Bonaparta. Bylo tomu tak hlavně kvůli námětům, které s sebou zobrazování 

bitevních scén přinášelo.
132

 Dramatický námět v rámci klasicistních zásad umožňoval až 

úchvatně dynamické provedení díla. V Davidově ateliéru se však studenti museli k malbě 

propracovat přes kresbu. Ta byla nezbytným základem, nejen z hlediska fundamentálního, ale 

i k dosažení tzv. akademického stylu silně prosazovaného především v první polovině 19. 

století na Salonech. Vzhledem k tomu, že Gros tíhl k dramatickému a 

heroickému romantickému způsobu malby, jeho kresebnost se brzy ztratila pod rozvolněnými 
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tahy a nikdy nedosáhla takové dokonalosti linie jako například u dalšího z Davidových žáků, 

Anne-Louis Girodeta, nebo portrétisty François Gérarda.
133

 

 

A. J. Gros se vydal do Itálie v roce 1793, aby zde zakončil svoje studium jako malíř 

historických námětů.
134

 Jakožto jeden z Davidových žáků očekával, že se brzy dostane na 

Francouzskou akademii v Římě a zúčastní se pověstné prix de Rome.
135

 Avšak do Říma se 

právě kvůli aktivním revolučním výpadům a vojenskému tažení jeho budoucího mecenáše 

Napoleona Bonaparta dostal až o čtyři roky později.
136

 Grosova cesta tedy vedla do Florencie, 

kde očekával, že se setká s přáteli francouzské školy, kteří by mu pomohli navázat kontakty a 

aklimatizovat se v novém italském prostředí.
137

 

Téměř až do setkání s Napoleonem se ale Grosovi nevedlo tak, jak si představoval. Uvízl 

ve značné bídě jako většina Davidových následníků v té době. Byl nucen spoléhat na zakázky 

i podporu ze strany bohatých rodin a zároveň doufat v úspěšné seznámení s francouzskými 

úředníky. Situaci komplikovala také starost o jeho ovdovělou matku, které posílal značné 

částky vydělaných peněz, jež získával převážně za malby portrétů a miniatur.
138

 Z dochované 

korespondence je znát Grosovo zklamání a upadající nadšení. To se ale brzy změnilo. 

A. J. Gros se chytil příležitosti, jakmile se dozvěděl, že družka Napoleona, který se 

nacházel uprostřed svého Italského tažení, hodlá navštívit Janov. Využil francouzského 

zástupce města a svého přítele v jedné osobě, Guillarma-Charlese Faypoulta, aby mu 

s Josefínou zprostředkoval setkání a tímto prostřednictvím by získal výhodnou zakázku, díky 

níž by se dostal do povědomí lidí, jež se pohybovali kolem mladého generála.
139

 Na schůzku 

s Bonapartovou ženou v Janově vzal ukázky své práce a navrhl ji, že namaluje portrét jejího 

manžela. Josefína byla Grosovým talentem nadšena a nabídla mu, ať s ní odcestuje zpátky do 

Milána, kde se s Bonapartem bude moci osobně setkat a portrét vyhotovit.
140

 Gros nabídku 

přijal. 

Bylo mu zajištěno ubytování v Palazzo Serbelloni, kde přebýval i samotný Napoleon, což 

umožňovalo každodenní styk s modelem. Vrchní velitel Italské armády měl za sebou úspěšné 

tažení, které doprovázela vítězství nad rakouskou armádou, a k zaznamenání svých úspěchů 
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se snažil využít všech dostupných prostředků, jak bylo naznačeno v úvodu třetí kapitoly. 

Grosovu nabídku portrétu nemohl odmítnout. Nadšení pro ono později tak legendární dílo, 

sdílel společně s umělcem, čemuž odpovídá jak zpracování, tak poměrně rychlá doba 

vyhotovení. V únoru roku 1797 se Napoleon mohl těšit z reprezentativního portrétu, na 

kterém byl vyobrazen jako hrdina od Arcolského mostu, nesoucí v jedné ruce prapor a v druhé 

šavli.
141

 [18] Jedná se o malbu inovativní hned v několika ohledech. Bonaparte zde není 

portrétován v klasické sedící, nebo stojící póze, ale přímo v pohybu. Jeho uniforma a vlasy 

napovídají, že je zachycen v běhu, přímo uprostřed bitevní vřavy. Děj se totiž neodehrává jen 

na pozadí v dálce, ale přímo kolem něj. Je zde vyzdvihnutý čin založený na přikrášlené 

události, jenž se při bitvě u Arcole odehrála v kritických místech jednoho z mostů přes řeku 

Alpone. Nejednalo se o rozhodující moment, jak obraz naznačuje. Během bitvy se snažilo 

překročit most mnoho jednotek, ale úspěchu se francouzská armáda dočkala až po dvou dnech 

díky generálovi Massénovi.
142

 Jednalo se tedy o možná nejdramatičtější okamžik, protože 

Napoleon se sám pokusil zvednout morálku svých ustupujících vojáků tím, že se nebojácně 

vystavil nepřátelské palbě s praporem v ruce. Memoáry mnohých zmiňují, že se mu v dalším 

postupu pokoušeli zabránit vlastní podřízení a chtěli jej odtáhnout pryč, do bezpečí.
143

 

Napoleon toho ale nedbal a sedl na koně, aby vedl útok ze sedla. Kůň se však splašil a vrchní 

velitel z něj spadl potupně do bažiny, odkud ho museli tahat vlastní pěšáci.
144

  

Taková pravda musela ustoupit propagandistickým potřebám mýtu, který se s Grosovým 

obrazem zrodil. Idea generála vedoucího svoje vojáky vpřed proti nepříteli korespondovala 

s revolučními ideály francouzské armády, stanovenými už na počátku devadesátých let 18. 

století, kdy se k vycvičeným vojákům pod vlivem silného patriotismu přidávali obyčejní 

občané. Tito rekruti z řad lidu měli pak stejné právo na dosažení vyšší šarže a mohli se i stát 

veliteli. Určující byly jen jejich dovednosti a zásluhy získané během služby. To vedlo k jisté 

soudržnosti mezi vojáky a důstojníky. Přesně tohoto faktu využívá i Grosův obraz při 

zobrazení Bonaparta jako jednoho z těchto bývalých „obyčejných“ vojáků, který povzbuzuje 

své druhy k odvážnému činu, a v daném případě čelí jisté smrti, aby prosadili ideály 

Francouzské Revoluce.
145

 

Podobně heroický čin byl uskutečněn šest měsíců před bitvou u Arcole. K překročení 

mostu došlo také u Lodi a hned několika generály včetně Alexandra Berthiera, kterému Gros 
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později maloval podobné plátno, jako Bonapartovi, avšak pojetí již bylo, možná i záměrně, 

méně dynamické i méně oslavné.
 146

 [19] 

 

Kvůli nedostatku financí dostal A. J. Gros od Napoleona peníze na pořízení rytin svého 

portrétu, aby se mohl šířit dále. Grafika se vzhledem ke své popularitě brzy dočkala mnoha 

dalších vydání i kopií. Slávu dílo přinášelo jak generálovi, tak umělci. Obraz se stal rovněž 

předlohou pro tehdejší pojetí Bonaparta, od medailí až po karikaturu Gillraye a 

Cruikshanka.
147

 

Ještě během práce na portrétu nabídl Napoleon Grosovi členství v Commission pour la 

recherche des objets de Science et d’Art.
148

 Pro A. J. Grose to znamenalo připojit se ke 

komunitě uznávaných umělců a intelektuálů jako byli Jean-Guilaume Moitte, Clause-Louis 

Berthollet a Gaspard Monge. Kromě toho by dostával měsíční plat, který by mu pomohl 

uskutečnit to, co si do té doby nemohl dovolit. Cestu do Říma. Mladý umělec byl zprvu 

překvapen. Od váhání k činu ho posunula rada od Berthiera, tudíž nabídku přijal a již 

v polovině března roku 1797 mohl opustit Miláno.
149

 Strávil v Římě přes šest týdnů, během 

kterých se přímo zběsile snažil navštívit všechny památky a prostudovat umělecká díla, která 

unikla deportaci do Paříže, nebo naopak pomáhal s jejich výběrem pro vývoz. Jednalo se 

například i o sochu Apollóna Belvederského a slavného Laokoóna. Vytvořil mnoho skic a 

studií, psal nadšeně své matce o důležitosti stávající pozice a nakonec se v polovině června 

vrátil do Milána, aby pokračoval jako portrétista na svých zakázkách, které získal od 

Alexandra Berthiera.
150

 

 

První fáze spolupráce s Bonapartem byla ukončena generálovým návratem do Paříže 

v prosinci 1797. A. J. Gros se v květnu následujícího roku vrátil do Říma a poté se ocitl opět 

v Miláně, kde se seznámil s dalšími z kruhu vysoce postavených vojenských velitelů. Dařilo 

se mu navazovat nové kontakty a udržovat ty staré. Náklonnost Berthierovy rodiny se mu 

vyplatila, když po sérii nešťastných příhod a zdravotním problémům uvízl v roce 1800 na šest 

měsíců v Marseille a díky Léopoldovi Berthierovi, bratrovi Alexandra, získal pas aby mohl 

odcestovat do Paříže. Nebylo divu, že svůj návrat tolik urgoval. Napoleon byl v té době již 
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Prvním Konzulem a to pro Grose znamenalo možnost těžit ze vztahu, který mezi nimi před 

časem vznikl.
151

 

Velice brzy po svém příjezdu do Paříže byl A. J. Gros zaměstnán. Alexandre Berthier 

požádal ministra vnitra J. Fouchého, aby byla vyhlášena soutěž na obraz Bitvy u Nazaretu, 

která se odehrála během Bonapartova Syrského tažení. A. J. Gros měl velké šance na výhru, 

převážně díky konexím s porotou i samotným Napoleonem. Kritikové tedy po jeho výhře 

mluvili o nadržování a neférovém verdiktu,
152

 avšak výsledek nezvrátili a obraz měl 

úspěch.
153

 [20] 

Následovaly další zakázky od Bonaparta. Na Salon roku 1802 si objednal velký jezdecký 

portrét odkazující na bitvu u Marenga, kde je Napoleon zobrazen před nastoupenou 

granátnickou jednotkou pod ukořistěnými rakouskými prapory.
154

 [21] Během let 1802 až 

1803 zadal Napoleon Grosovi další čtyři celofigurové portréty v uniformě Prvního 

Konzula,
155

 které měly sloužit jako předloha pro další umělce.
156

 Během Napoleonových 

vojenských triumfů napříč Evropou se tehdejší císař vracel ke Grosovi se zakázkami, které 

měly zvěčnit jeho úspěchy, ať už se jednalo o Kapitulaci Madridu v roce 1808 
157

 [22], nebo 

zachycení krvavé Bitvy u Eylau o rok dříve.
 158

 [23] Bonaparte se na nich vždy ocitá doslova 

v dobrém světle a stojí uprostřed dění. Okolní postavy k němu vzhlíží, on je tím středobodem 

a hrdinou, jakého všichni mohli poznat u Arcole. Gros se snaží svými kompozicemi udržet 

dojem, který na něj Bonaparte udělal při prvním setkání. Nebyl jen obyčejným sponzorem, ale 

zachráncem, díky němuž mohl mladý umělec uskutečnit cestu do Říma a získat nové 

příležitosti, které mu pomohly budovat svou kariéru - později dvorního malíře a portrétisty 

císaře Francouzů. 

Jiný obraz téhož však nabízí dobová karikatura. 
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4. Základní orientace ve vývoji politické karikatury 

v Napoleonově době 
 

Pokud chceme sledovat karikaturu v době napoleonských válek, nelze opomenout vývoj 

před rokem 1789 a během Velké francouzské revoluce, která jí předcházela a zároveň určila 

směr, jímž se bude politická satira v příštích desetiletích ubírat.  

 

4.1. Východiska karikatury v díle Williama Hogartha a jeho 

následovníků 

 

V průběhu 18. století se pro vývoj karikatury vytvořily základy a to především v Anglii 

v tvorbě umělce a grafika Williama Hogartha, známého díky svým historickým obrazům i 

portrétům, jimž se věnoval především zpočátku své kariéry díky studiu na Vanderbank's 

Academy a Thornhill's Free Art School in Convent Garden, kam ho poslal jeho otec. 

S rytinami a jejich produkcí se seznámil už v 17-ti letech a mezi jeho první práce patřilo 

například kopírování „Monsters of Heraldy“, nebo rytí obchodních karet, srovnatelných 

s dnešními vizitkami.
159

 Z důvodů nízké výdělečnosti jeho portrétní tvorby se Hogarth 

rozhodl pracovat pro vydavatelskou společnost a tak se mu povedlo uspět v rámci společnosti 

jako její karikaturista. Hogarthovy tisky se věnovaly výlučně kritizovaným mravům 

společenských vrstev, zesměšňováním a zveličováním nedostatků jednotlivců, kteří na jeho 

obrazech a karikaturách vystupovali jako herci na pódiu.
160

 V tomto ohledu je nejznámější 

série s názvem „Marriage à la mode“, nebo „A Harlot’s Progress“ z roku 1732 a o tři roky 

starší „A Rake’s Progress“. Nebyla to jen anglická veřejnost, kdo si jeho obrazy a grafiky 

oblíbili. Dočkaly se velké popularity i v kontinentální Evropě, kde se začaly objevovat 

padělky, jež dohnaly Hogartha k podání žádosti na ochranu autorských práv. Parlament žádost 

schválil a pirátství páchané na jeho dílech bylo ukončeno. Tato popularita ale měla i stinnou 

stránku. Jakmile začal tvořit politickou karikaturu, našlo se mezi lidmi také mnoho odpůrců. 

Ke konci jeho života byly dokonce vytvořeny karikatury směřované proti jemu samotnému, 

což podle některých vedlo k ukončení umělcovi kariéry i života.
161

 

Politické karikatuře se více do hloubky věnovali méně známí autoři té doby. Jedná se 

například o George Townsheda, jenž považoval tvorbu satirických tisků spíše za osobní 
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zálibu, víc než zaměstnání.
162

 Tomu odpovídal i jeho naivní, nedokonalý styl provedení. 

Naopak lepší kresebné zpracování nabízí karikatury od Henryho Williama Bunburyho, jemuž 

bylo přezdíváno „druhý Hogarth“, především díky společnému tématu kritiky společenských 

vrstev.
163

 Během napoleonských válek dokonce spolupracoval s Thomasem Rowlandsonem, 

který pro něj některé kresby převedl do rytiny.
164

 

 

4.2. Nástin vývoje politické karikatury ve Francii konce 18. století 

 

Ve Francii se do roku 1789 karikatura ubírala podobným směrem jako v Anglii. Hlavním a 

nepopulárnějším tématem byla sociální kritika, směřovaná více na tři stavy, jejich stereotypy 

a povolání, než jednotlivce.
165

 Jednalo se také především o tradiční alegorická pojetí, ve 

kterých namísto lidí vystupovala zvířata.
166

 Do vypuknutí Francouzské revoluce totiž byla 

karikatura pod přísným dohledem cenzury a to umělce značně omezovalo. Proto se ve Francii 

nesetkáváme se jmény karikaturistů. Z důvodů možné persekuce se jednalo především o 

anonymy.
167

 Tento stav se částečně začal měnit před vypuknutí Revoluce, a plně se změna 

projevila od roku 1789, kdy svoboda slova i nenávist vůči vyšším stavům dostala více 

prostoru. Tím se začala rozvíjet také politická karikatura a satira. Revolucionáři ji začali 

využívat jako zbraň - stala se též součástí pamfletů útočících na královnu, krále, klérus a 

šlechtu. Cílem karikatury byla dříve než Ludvík XVI. jeho manželka, Marie Antoinetta, která 

svým politicky neobratným počínáním už tak dokázala otřást společností a proto se 

objevovala na tiscích ve stvůrných podobách, jako je tomu například na známém karikujícím 

portrétu královny, na němž má na hlavě protáhlou paruku s kloboukem, jež zdobí velká 

plachetnice. U ní je nápis „Coiffure à l’Independance ou le Triomphe de la liberté“.
168

 Záhy 

byl zesměšňován i královský pár, například na francouzské anonymní grafice s názvem „Les 

deux ne font qu’un“ [24] z roku 1791.
169

  Marie Antoinetta a král Ludvík XVI. jsou zde 
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vyobrazeni jako dvouhlavé stvoření. On má rohy a tělo jako kozel a ona představuje šelmu, 

které z hlavy trčí marnotratná paví pera a syčící hadi jako Medúze. 

Mezi těmi, kdo s karikaturou začal plně pracovat pro aktuální politické cíle, byl i jeden ze 

zakládajících členů Klubu cordeliérů, Camille Desmoulins, jenž v roce 1794 dokonce vydával 

satirické listy zaměřené na prosazování svobody občanů.
170

 

Rozsáhlé a komplikované téma francouzského předrevoluční a revoluční karikatury není 

hlavním předmětem této práce a vyžaduje si další studium. Nyní je naznačeno pouze ve 

zkratce, která má problematiku přiblížit. 

 

4.3. Nové možnosti pro anglickou a evropskou politickou karikaturu po 

roce 1789 

 

Politická karikatura v Anglii se tehdy soustředila především na to, co se dělo právě ve 

Francii. Pro Angličany byla poprava francouzského krále rebelským počinem, který dělal 

z Francouzů národ plný barbarů, otrhaných kreatur a zdivočelých vojáků bez disciplíny. 

Přesně takto byli i podáváni na karikaturách.  

Výbornou ukázkou je karikatura od Jamese Gillraye s názvem „Un pétit Soupèr, à la 

Parisiènne: or A Family of Sans Cullots refreshing after the fatigues of the day“
 171

 [25], na 

které se objevuje hned několik příkladů takového anglického pojetí pařížských Sans Cullotů, 

jenž se zrodili na počátku revoluce. Jelikož se jednalo o příslušníky nižšího stavu, na protest 

nenosili typické kalhoty pod kolena, ale klasické dlouhé po kotníky. V překladu znamená 

jejich název „bez kalhot“ a proto jsou na karikatuře všichni zobrazeni právě tak. Skupinka 

kolem stolu připomíná divoké kanibaly požírající části lidských těl, náležící dvěma 

nebožákům z vyšší vrstvy, přičemž i ty je pod stolem vidět. Na ženském těle sedí jeden ze 

Sans Cullotů, zatímco druhý se uvelebil na pytli s lupem, který nese nápis „Proprité de la 

Nation.“
172

 Nejsou to jenom ženy a muži, kteří si takto počínají. Nalevo se na zemi nacházejí 

tři děcka a z kýble jedí lidská střeva. Za nimi stařena sedí u kuchyňského krbu a sosem polévá 

miminko nabodnuté na opékacím roštu jako malé sele. Že bude mít tahle rodina kanibalů ještě 

dlouho, co jíst napovídá průhled do spižírny v zadním plánu, kde visí nohy a několik hlav 
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obětí gilotiny, nebo i police zavěšená na stropě s naskládanými končetinami. Na tisku je 

sepsán i epigram extempore, který doprovází výjev. 

 

„Here as you see, and as tis known,“ 

„Frenchmen more Cannibals are grown;“ 

„On Maigre Days each had his Dish 

Of Soup, or Salad, Eggs, or Fish; 

„But now ‚tis Human Flesh they gnaw. 

„And evry Day is Mardi Gras.“
173

 

 

Chaos, který Revoluce způsobila, je ztvárněn na známé pobuřující karikatuře, která až se 

sprostým humorem líčí převrat, jenž nastal v hierarchizované společnosti Francouzského 

státu. Má název „The Zenith od French Glory – the Pinnacle of Liberty“
174

 [26] a autorem je 

opět James Gillray. Vznikla na počátku roku 1793, jen pár dní po vyhlášení války mezi 

Francií a Anglií, v době kdy byl už král po smrti a Revoluce v plném proudu. Hlavním bodem 

grafiky je postava revolučně oděného občana se zanedbaným vzhledem sedícího na bidlu, ze 

kterého visí dva oběšení příslušníci církve. Podle oblečení jde o kněze a mnicha. V dalším 

plánu se otevírá výhled na náměstí zaplněné občany ve frygických čapkách. Jsou shromážděni 

kolem pódia, na němž probíhá poprava krále Ludvíka XVI. gilotinou, která na svém vrcholku 

nese vlajku s nápisem „Vive L’Egalite“, což má zdůraznit myšlenku rovnosti všech před 

smrtí. V zadním plánu pak hoří kupole pařížské Sorbonny.
175

   

 

Anglická karikatura se ve velké míře věnovala i plánovanému útoku Francie na Britské 

ostrovy, ke kterému mělo dojít  roce 1797. Nakonec však došlo jen k nezdárnému vylodění 

v Irsku a tím bylo ohrožení ze strany Francouzů zažehnáno.
176

 Přesto je v návaznosti na 

nelichotivé zobrazování nepřítele monarchistického státu vhodné zmínit karikaturu „Prepared 

for French Invasion“
 177

 [28], kde jsou ztvárněni jako malí černí ďáblové připlouvající 

k břehům Anglie na korábech. Že mají znázorňovat Francouze, poznáme podle vlajek 

s trikolórou a červených čapek s kokardami, které vyzvedají jako zástavy nad své hlavy. 

Jedním z důležitých detailů na tomto zobrazení je i motiv ďábla vepředu, jenž zdvihá ruce, ve 
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kterých výhružně třímá gilotinu. Pravá strana obrázku je zaplněná vesměs jen ženskými 

postavami, mezi kterými ale lze rozeznat krále Jindřicha a politika Williama Pitta, připravené 

bránit zemi před nepřítelem, který přináší jen teror a zkázu.  

 

V následujících letech vlády direktoria trvající od roku 1795 až 1799, se válka s okolními 

státy i napjatá atmosféra uvnitř Francie neustále stupňovala.
178

 Co se armády týče, byla 

v příšerném stavu kvůli nedostatku financí. Vojáci chodili oblečení v hadrech, které jen 

vzdáleně připomínaly uniformy, málokteří z nich měli boty a o správné vyzbrojenosti se dalo 

jen těžko mluvit. Dalo by se tedy říct, že Anglické karikatury nebyly se svým ztvárněním 

„francouzských trhanů“ daleko od pravdy.  

Když se Francii povedlo uzavřít mír se Španělskem, Pruskem a Holandskem, stále tu 

zůstávalo znepřátelené Rakousko a Anglie. Proti Rakousku byla vedena válka na třech 

frontách a jen na jedné byla úspěšná, právě díky generálovi Bonapartovi a jeho Italské 

armádě.
179

 Napoleonovo obsazení Říma bylo zaznamenáno i v karikatuře, a to v tisku od 

Isaaca Cruikshanka „Buonaparte at Rome giving Audience in State“.
 180

 [28]
 
Je na něm 

kupodivu ztvárněn v reálnější podobě, avšak stále se nejedná o dokonalý výstižný portrét. Má 

totiž delší vlnité vlasy a rovný nos. Sedí na trůnu, ruce založené na prsou a pravou nohu si 

opírá o čelo papeže. Ten před ním pokleká a z rukou mu vypadává dvojice klíčů. Tento detail 

má znázorňovat předání vlády nad Vatikánem. Je zobrazen v doprovodu několika kardinálů. 

Ty sleduje rozesmátý francouzský voják a obnaženou nohou postrkuje kardinála před sebou, 

aby si pospíšil s odevzdáním dalších darů. Ve tvářích kardinálů je znát pohoršení vůči tomu, 

co se děje. Nejenom, že v pravém rohu další voják s pobavením močí do nádoby se svěcenou 

vodou, Napoleon navíc nohou sráží papeži tiáru z hlavy za doprovodu svých slov, kterými 

upozorňuje na fakt, že papež má smeknout klobouk, když se nachází v přítomnosti někoho 

z vyšší společnosti. Sám přitom vypadá jako otrhaný generál v potrhané uniformě s dírami 

v klobouku a botě, což má podtrhovat jeho vulgární a barbarský přístup ke křesťanství stejně 

jako k jakémukoliv dalšímu náboženství. 

 

Jak se Napoleon dostává do povědomí veřejnosti, stává se z něj v Anglii posměšná figurka, 

která je středem zájmu mnoha karikaturistů a jako Little Boney se objevuje především na 

tiscích od Jamese Gillraye už v průběhu Egyptského tažení a poté je zobrazován jako První 

                                                 
178

 FURET 2004, 221. 
179

 KOVAŘÍK 2008, 11. 
180

 „Buonaparte na audienci ve Vatikánu.“ Fores 1797. 



42 

 

Konzul malé postavy s velkým pompézním kloboukem. Tento vzhled mu zůstává po celou 

dobu Napoleonských válek až do samotného konce. Přejímají ho i další karikaturisté, jako 

například George Woodward na svém tisku „Consular Games“
 181

 [29]
 
zaznamenávající 

Napoleonův plán na vylodění v Anglii, což se stalo po přerušení Amienského míru mezi 

Francií a Anglií v roce 1802 velkým tématem.
182

  

Karikatura má dvě části a každý obrázek nese svůj popisek. „Game of Brag“ a „Game of 

Hazard“.
183

 Napoleon se na obou objevuje právě jako muž menší postavy s ohromným 

kloboukem. Na levém výjevu třímá v ruce velkou zahnutou šavli a gestem pobízí svoje vojáky 

k útoku a se slovy: „Brave and Invincible Legions _ who were never beaten but once and that 

in a care of necessity _ observe that little Island _ it’s riches are unbounded _ therefore step 

with me over the water and every man shall have his share.“
184

 Výsledek takového pokusu o 

invazi dopadá na všech karikaturách pro Napoleona nezdarem a ani tento příklad není 

výjimkou. Na pravém obrázku se Bonaparte topí v moři s rukama zdviženýma nad hlavu a 

jeho klobouk odnášejí vlny. Zprava jeho směrem střílí kanóny na hradbách, nad kterými se 

tyčí anglická vlajka. V zadním plánu vybuchuje jedna z lodí francouzské flotily a mužům se 

dostává stejného osudu, jako samotnému iniciátorovi invaze. V bublině vycházející z jeho úst 

je napsáno: „Oh my poor Invincibles_ where are they? _ O that I had staid at home snug in the 

chimney corner.“
185

  

 

Napoleonovu velkému úspěchu, kterým bylo vítězné tažení proti Rakousku a Rusku v roce 

1805, vrcholící Bitvou u Slavkova a rozpuštěním Třetí Koalice, se anglická karikatura 

dokázala, navzdory porážce, také vysmát. Rytina „An Attempt to Swallow the World!!“
 186

 

[30] znázorňuje Napoleona s glóbusem v puse, který se snaží sníst. Na glóbu se nenacházejí 

jednotlivé kontinenty, ale jen hranice a nápisy: Itálie, Švýcarsko a Velká Británie. První dvě 

země má už Bonaparte v puse, ale Velkou Británii se mu nedaří zkousnout. Doktor stojící 

vedle něj mu s obavami sděluje „I’ll tell you what, Mr. Bonaparte, when you come to a little 

spot I have in my eye , it will stick in your throat and choke you“
187

, přičemž hledí právě na 
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místo, kde je naznačená Británie. Jedná se tedy opět o satyrické výhružky, které karikaturisté 

aplikovali ve svých dílech v tomto období nejčastěji.  

 

Jak Napoleon při svých taženích získával nová a další území, stavěl své nejbližší do jejich 

správy. Velice trefně toto vystihuje Gillrayova karikatura „Tiddy Doll, The Great French 

Gingerbread Baker, drawing out a new batch of kings“
188

 [31], která představuje Napoleona v 

zástěře jako perníkáře obsluhujícího pec. Z té na velké lopatě vytahuje tři figurky králů na 

podstavcích s nápisy Bavaria, Wirtemburg, Baden. Jedná se tedy o narážku na nově získané 

území Německa, které Napoleon dobyl roku 1806 i následovné získání Polska a zároveň 

důsledky vítězství nad Prusy u Jeny a Auerstadtu.
189

 

 

Napoleon uzavřel roku 1807 s Rusy mír, který trval necelých pět let.
190

 Rusko na 

spojenectví přistoupilo kvůli Anglii, která nenabízela takovou finanční oporu, ani proti-

napoleonské zásahy, jaké slíbila. Napoleon spojenectví Ruska potřeboval, aby se vyhnul 

dalším možným hrozbám z jeho strany a kompletně uzavřel Evropu anglickým obchodníkům 

v rámci politiky „kontinentální blokády“. K podepsání míru došlo na Tylži Ovšem způsob, 

byl zcela netradiční. Uzavření, nebo spíše stvrzení se totiž odehrálo na prámu a to ilustruje i 

karikatura od Charlese Ansella a názvem „The Imperial Embrace on the Raft, or Boney’s New 

Drop“.
191

 [32] Napoleon zde vřele objímá cara Alexandra I. a ten je jeho přehnaně horlivým 

gestem překvapen natolik, až mu z hlavy padá koruna, což má být Bonapartovým záměrem. 

Oba stojí na onom voru, který se na carově straně napůl potápí. Na scéně je ještě postava 

Fridricha Viléma II., jež se na vor snaží vyšplhat a běduje při tom, nad faktem, že jeho korunu 

unáší vlny a říká si, jaký byl naivní Prus, že poslouchal Napoleona a nechal se o ni připravit. 

Stejný osud má podle vyobrazení potkat i Alexandra I., i když ho Napoleon uklidňuje, že se 

jedná jen o bratrské objetí z čisté náklonosti. 

 

Rok 1808 přinesl Francii přímý střet s Anglií mimo moře, a to během tažení do Španělska. 

Charakter této války měl jiný rozměr, než na který byli francouzští vojáci doposud zvyklí. 

Španělský lid kladl důsledný odpor a guerilla se stala závažným problémem.
192

 Snižující se 
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počty vojáků ve francouzské armádě měly za následek zvyšování morálky odboje.
193

 

Napoleon na konci utrpěl hořkou porážku a soustředil svůj zájem opět na dění na Východě. 

Ztvárnění neúspěchu na Pyrenejském poloostrově a karikovaný důsledek pokusu o 

nastolení francouzské nadvlády najdeme u Thomase Rowlandsona na tisku s názvem 

„Napoleon the Little in a Rage With His Great French Eagle!!“
194

 z roku 1808. [33] 

Napoleon, vzrůstově stejně velký jako orel stojící naproti němu, je zachycen při nepříjemné 

konverzaci s dravcem, jenž zde reprezentuje jeho vládu. Vyčítá mu, že se neměl vracet, dokud 

nebude celý Španělský národ pokořen pod jeho křídly vítězství. Orel se brání. „Aye it’s fine 

talking Nap, but if you had been there you would not much have liked it_ the Spanish 

Cormorants pursued me in such a manner that they not only disabled one of my legs but set 

me a moulting in such a terrible way that I wonder I had not lost every feather, besides it got 

so hot that I could not bear it any longer.“
195

  

Navzdory tomuto neúspěchu byla Evropa roku 1809 ve velké většině ovládaná 

Bonapartem. Jediným přímým nepřítelem zůstala Anglie, která financovala Rakousko, aby se 

vzepřelo Napoleonovi. Vítězství v bitvě u Wagramu však vládu císaře Francouzů nad 

kontinentem ještě navíc umocnilo a donutilo Rakousko se stáhnout.
196

 Schönbrunská smlouva 

byla podepsaná 14. října roku 1809 a císař pochopil, že je třeba svoje vítězství a vládu nad 

Evropou zpečetit sňatkem - nejlépe s někým z habsburského rodu, aby mohl získat dědice pro 

své císařství. Odvrátil se tedy od Josefíny de Beauharnais a oženil se s dcerou Rakouského 

císaře Františka II., Marií-Louisou, která mu rok na to dala syna pojmenovaného Napoleon 

František, známého též jako Orlík. 

Na to reagovala německá karikatura z roku 1814 od Johanna Michaela Voltze, na které je 

Napoleon vyobrazen se svým synem, kterého baví tím, že mu fouká bubliny. [34]
 197

 Ty se 

vznášejí nad jejich hlavami a každá nese jeden název místa, jenž si Napoleon podmanil. 

Objevuje se tu například Řím, Holandsko, Vestfálsko a Varšava. Na verzi tohoto tisku 

určeného pro Francii jsou i jiné názvy – Neapol a Toskánsko. Nápad se však drží základního 

konceptu a nemění se ani nápis na bublině, kterou Napoleon právě vyfukuje skrze fajfku u 

svých úst. Na německém tisku je to „Das grosse Reich“
198

 a na francouzském rovnou 
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„Europe“. Zajímavým detailem je i převržená mísa s vylitou mýdlovou vodou, která by mohla 

symbolizovat Napoleonovo přehánění a vratkost jeho plánů s malým synkem. 

 

V letech 1812 až 1814 počet karikatur namířených proti Napoleonovi vzrostl v důsledku 

vojenských a politických neúspěchů, které vedly k jeho abdikaci. Nejenom angličtí autoři 

měli mnoho podnětů, ze kterých mohli čerpat, a nezdary císaře Francouzů byly tak ze strany 

karikaturistů hojně rozvíjeny. 

Vrtkavé spojenectví Ruska s Francií dospělo ke svému konci ve chvíli, kdy Rusko trvale 

porušovalo kontinentální blokádu, otevřelo své přístavy anglickému zboží a Napoleonovi 

nezbývalo, než 1. června roku 1812 překročit řeku Němen a se svojí armádou spojenců 

(převážně z německých států) vstoupit do Ruska.
199

 Vedl válku nejenom proti carovi 

Alexandrovi, ale v cestě mu stály i prázdné ruské pláně, nepříjemná horka a záměrně zničená 

země ustupující ruskou armádou, což byly faktory značně ztěžující jeho plynulý postup 

směrem na východ. Bonaparte chtěl svést velkou bitvu, která by rozhodla vzniklý konflikt, ale 

ani u Smolenska, ani u Borodina a ani samotné dobytí Moskvy nestačilo k přímému vítězství. 

Nakonec to byla zima, která rozhodla a vyhnala francouzskou armádu i samotného císaře 

z Ruska.
200

  

Na poli karikatury se během Ruského tažení setkáváme s novým jevem díky ruským 

autorům, většinou neznámým, kteří přispívali k zesměšňování Bonaparta v tisku. Tyto grafiky 

se dostávaly i na západ do Anglie, kde je angličtí autoři překreslovali a překládali tak, aby je 

pochopila tamější společnost. Nejklasičtějším příkladem tohoto jevu je karikatura z roku 1812 

od autora Ivana Ivanoviče Terebeneva
201

 [35] a její anglický protějšek od George 

Cruikshanka [36]. Ačkoliv se název lehce liší, nápad zůstává stejný. Napoleon je zde mezi 

dvěma Ruskými sedláky. Jeden hraje na klarinet a druhý mrská bičem, aby Bonaparte 

tancoval podle toho, jak mu hrají. Zatímco na ruské verzi tancuje kozáčka, ruský národní 

tanec, na anglickém výtisku už spíše poskakuje jako by tancoval dupáka.
202

 

 

Přejímání námětů pokračovalo i po zbytek tažení a v následujících letech. Po třídenní bitvě 

u Lipska roku 1813, kde byla Napoleonova armáda poražena spojenci, se objevila karikatura 

znázorňující postavou ohromného ruského kozáka s širokým úsměvem, třímajícího v levé 

ruce velký chlupatý čepec tvarovaný jako zhášedlo na svíčky a kopí v pravé ruce [37]. Čepec 
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pokládá na malého mužíčka ve velkém klobouku, tedy Napoleona jako Little Boneyho, který 

se snaží svému osudu utéct.
203

 Že se jedná o bitvu u Lipska lze poznat i z pozadí obrázku, kde 

je naznačeno panorama. 

Stejný motiv je použit na karikatuře o rok později (1814)
204

 [38], vytvořené jako reakce na 

vjezd cara Alexandra I. a jeho kozáků do Paříže dne 31. března 1814, aby přinutil Napoleona 

k abdikaci.
205

 Na tisku je dokonce namalovaný odkaz na předchozí karikaturu. Visí na zdi nad 

celou scénou odehrávající se pro změnu v interiéru. Jedná se o více doslovné pojetí, protože 

kozák už v ruce nemá čepec, ale opravdové zhášedlo, kterým zhasíná Boneyho zasazeného do 

svícnu. Vzhledem k tomu, že má na svém klobouku velká pera, totiž Boney sám připomíná 

svíčku. 

 

Po podepsané abdikaci ve Fontainebleau Napoleon s ponechaným titulem „císař“ odplul do 

vyhnanství na přidělený malý ostrov Elbu ve Středozemním moři, kde směl vládnout.
206

  

Tato situace byla využita karikaturisty, ať už z pohledu srovnání velikosti ostrova 

s Evropou, nebo z hlediska faktu, že mu bylo dovoleno, aby si s sebou vzal vojáky a měl tak 

svojí malou armádu, s nimiž si může „hrát na válku“.
207

 Později v exilu na Svaté Heleně už 

však neměl nikoho a vojáky vystřídaly krysy, nebo myši v uniformách. To se objevilo i na 

tisku od Thomase Rowlandsona z názvem „War in the East Against the Cats, by Napoleon the 

Great, of St.Helena“.
208

 [39] Napoleon na něm mocně mává šavlí nad hlavou a vede pluky 

krys proti kočkám, které však na obrázku chybí. V bližším předním plánu je vidět dokonce i 

další druhy vojenských jednotek v myším podání, kavalérii a jízdní dělostřelectvo. Za nimi 

v druhém plánu malí škůdci naopak stavějí karé a střílí z pušek. V pozadí scény je pohled na 

hory ujišťující diváka, že se jedná o výjev z ostrova Svaté Heleny. 

 

Nebyli to ale jen Angličané a Němci, kdo zesměšňoval Napoleona v tisku tímto způsobem. 

Francouzské karikatury se začaly hojně vyskytovat právě po jeho pádu, avšak autoři jsou ve 

většině případů špatně dohledatelní. Nelibost vůči císaři projevoval francouzský lid už během 
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jeho deportace na Elbu, kdy musel Bonaparte cestovat v rakouské uniformě a jel na koni před 

svým kočárem, aby se vyhnul přímým reakcím rozzuřených davů.
209

 

 

V návaznosti na Napoleonův návrat v roce 1815 a následujících „sto dní“ císařství se 

objevují francouzské karikatury zobrazující císaře jako člověka přinášejícího do Francie 

zkázu a smrt.  

Lze doložit mnohé příklady tisků, na kterých je Bonaparte zobrazen s figurami, jako je 

Smrt, Ďábel, Blázen, nebo dokonce bájná Medúza a pekelná stvoření. Na jedné z karikatur 

neznámého autora s názvem „Departure for the Army“
210

 z června 1815 dokonce sedí na 

kostlivém oři a třímá v ruce nápisovou pásku hlásající „Budu bojovat s mými nepřáteli!! 

Žádám 500,000 mužů.“
211

 [40] Jedná se o narážku na formování nové armády, která měla 

čelit mnohem větší převaze přicházející ze všech stran Evropy.
212

 

Zvyklý porážet své nepřátele a odhodlaný zopakovat úspěch armády z roku 1793, kdy 

francouzská vojska zdárně čelila početnější převaze, se Bonaparte vydal do Belgie, kde se 

střetl s Wellingtonovými Angličany a Blücherovými Prusy, avšak nečekal, že se stihnou 

připojit i ruské a rakouské jednotky. Dva dny po prvním úspěchu bylo však jeho vojsko 18. 

července 1815 rozprášeno a s ním i Napoleonova pozice císaře.
213

  

Po bitvě u Lipska v roce 1813 se začal objevovat určitý typ tisků shrnující celou 

Napoleonovu kariéru od samotného počátku na vojenské škole až do jejího konce na Elbě, 

nebo později na Svaté Heleně. Šlo o práce především od německých autorů, ale ani Angličané 

neváhali a tento typ od nich přebrali. Jako příklad klasické německé grafiky tohoto typu může 

sloužit tisk „Napoleon stuffen jahre“ 
214

 [41], kde jsou schody podané jako skála, pod níž sedí 

Napoleon na ostrově Elba a utírá si slzy kapesníkem. 

Uvedu zde jeden příklad, který se svou kresbou odlišuje od ostatních. „The progress of 

Boney!!“
215

 [42] zachycuje Napoleonův život v podání jednoduchých figurek bez obličeje a 

oblečení, avšak Bonaparta lze snadno rozlišit podle typického dvourohého klobouku s pery, se 

kterým se setkáváme na většině karikatur. Scén je dohromady dvacet a díky jejich výstižnému 

provedení si dovolím tvrdit, že i bez popisků by byly navzdory své jednoduchosti snadno 
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čitelné. Na rozdíl od německých tisků se v jejich anglických variantách však nesetkáváme se 

stupnicemi parafrázující Vzestup a Pád, ale celkově tisk působí jako komiks.  

 

Anglická a evropská politická karikatura se po skončení napoleonských válek už tolik na 

Francii nezaměřovala. Ztratila společný bod zájmu známý široké veřejnosti a tisků 

směrovaných na Napoleona značně ubylo. Mohl za to i nedostatek zpráv týkajících se jeho 

pobytu v exilu. Ve Francii byla opět nastolena vláda monarchie a karikaturisté se začali 

potýkat s cenzurou.
216

  

Ještě jednou si však Napoleona veřejnost připomenula. Bylo to po jeho smrti, kdy se 

objevily protichůdné reakce, protože mnozí ho drželi v čerstvé paměti jako tyrana, zatímco 

anti-monarchisté vzpomínali na jeho vládu pozitivně až melancholicky. Ilustrace těchto 

protichůdných názorů je znatelná v anonymní francouzské karikatuře z roku 1821
217

 [43], kde 

jsou kolem Napoleonova mrtvého těla ležícího na lůžku shromážděné postavy a kreatury 

různého pohlaví a dravě se zakusují do mrtvoly před sebou. Zprava přilétá alegorie slávy se 

štítem a kopím odhání tyto hyeny a supy od zesnulého císaře. 

Toto zevrubné představení několika karikatur ilustrujících výchozí etapy vývoje tohoto 

žánru od 18. století až po dobu napoleonských válek bylo nutné si v rámci umělecko-

historického kontextu sledovaného tématu i doby připomenout, protože propagandistická 

reflexe Napoleonových počinů i případná reakce na sféře karikatury jsou provázány.  

 

4.4. James Gillray a Little Boney 

 

Klíčovou postavou protinapoleonské karikatury nejen v Anglii, ale v celoevropském 

kontextu byl James Gillray. Narodil se 13. srpna 1757 v Chelsea, začal svou uměleckou 

kariéru jako rytec a tak získal základní zručnost při práci v grafickém oboru. Zaměstnán byl 

ale jen krátkou dobu, protože ho ubíjela monotónnost práce a brzy od svého zaměstnavatele 

utekl. Nějaký čas strávil ve společnosti potulných muzikantů, avšak ani tento drsný a 

nepohodlný život mu nevyhovoval a tak se vrátil do Londýna, kde nastoupil jako student na 

Královskou akademii, kde se učil kopírováním a množením slavnějších tisků té doby a 

rozvíjel tak své umělecké nadání. Musel si počínat s velkým nadšením, o čemž svědčí i vlastní 

verze některých tisků, které vydával pod smyšlenými, nebo existujícími signaturami, aby 
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došlo k záměrné záměně se známějšími autory, jako byl tehdy populární karikaturista James 

Sayers.
218

 

Z dob jeho studií pocházejí dva portréty Williama Pitta [44], které i přes svou realističnost 

nesou náznaky karikatury a to zvláště v obličeji portrétovaného, ve kterém dochází ke 

stylizaci a zvýraznění některých rysů. Nos je mírně nadsazen a krk prodloužen pod vlivem 

vysokého límce a vázanky.
219

 

Gillray si udržel zaměstnání rytce i jako karikaturista. V roce 1792 zpracoval námět autora 

známého jako Northcote, s názvem „Le Triomphe de la Liberté, ou, L’elargissement de la 

Bastille“ [45] znázorňující pochmurnou scénu z pařížské Bastily, na které voják pomáhá vyjít 

schody jednomu z vězňů. Kolem nich jsou ve stínech rozeznatelní další oběti revoluce 

v okovech a pod schody leží dva kostlivci, jeden zavřený v cele. Nejedná se o karikaturu, ale 

zcela střízlivou kresbu ilustrující drsnou realitu z prostředí Francouzské revoluce.
220

  

Pokud Gillray pracoval sám za sebe, v jeho stylu byly znatelné stopy po naivní až přehnané 

vulgárnosti, která se mohla v mnoha případech zdát nevhodná a sprostá, avšak i přesto byla 

přijímána se stále větší oblibou. Jeho náměty a zpracování týkající se jak politiky, tak 

společnosti byly úderné a výstižné a nebraly si u nikoho servítky. Postavy na Gillrayových 

karikaturách jsou velice živé a vystupují až s téměř barokní dynamičností, která v některých 

případech přechází v přehnanou deformující stylizaci.
221

 Nejvíc pozornosti poutají obličeje 

s groteskními výrazy, ze kterých lze snadno vyčíst emoce prožívané zobrazenými postavami. 

U výrazných aktérů a osobností ze společnosti se podoba i karikované rysy časem ustálily a 

bylo tak jednoduché je rozeznat na první pohled. Gillray se nestranil ani doslovných pojetí 

některých přísloví, či jmen,
222

 nebo mytologických a křesťanských námětů. Nejčastější 

stvoření připomínají démony různých podob a velikostí, kteří většinou slouží jako záminka ke 

zdůraznění záporné role a to i v případě panovníků. Byla to právě tato drzost, díky které 

Gillrayovy karikatury nabyly velké popularity. Tisky nevycházely jen v novinách, ale i jako 

samostatné listy, které prodejci vystavovali veřejně ve výkladních skříních svých obchodů, u 

nichž se pak shlukovaly davy lidí, aby si je mohli prohlédnout a přečíst.
223

 Práce Jamese 
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Gillraye byly dokonce sbírány do nájemných katalogů, které si lidé půjčovali domů pro 

pobavení rodiny, nebo svých přátel.
224

 

Jak vlastně jeho díla vznikala? Kreslíři a rytci spolupracovali a každý měl při práci na 

grafických listech svou roli. Gillray byl však obojím, jak rytcem, tak kreslířem a díky 

zručnosti s ryteckou jehlou při vytváření svých tisků vynechával fázi skicování kompozice a 

ryl přímo do desky, přičemž používal jen předlohových skic, které nosil u sebe na malých 

papírcích. Ty si pořizoval na veřejných místech, kde dotyčné osoby vystupovaly.
225

 

Dobrým příkladem toho, jak Gillray dokázal karikovat veřejné dění jsou jeho vlastní 

interpretace událostí během Francouzské revoluce.
226

 „Promis’d Horrors of the French 

Invasion“
 227

 [46] vznikla roku 1796 a jsou na ni zpracovány dopady revolučních běsů na 

anglickou společnost v případě, že by se Francouzům povedlo dostat přes kanál La Manche a 

pokračovat v anti-monarchistických aktivitách. 

 

Během následujících let se do popředí francouzské společnosti dostala postava Napoleona 

Bonaparta a Gillray ho již od prvních momentů, kterými byly úspěchy v Itálii a konzulát, 

začal zesměšňovat. Z budoucího císaře udělal figurku, jež nabyla takové popularity, že ji od 

něj přebírali další karikaturisté, nejenom angličtí, ale i ti na kontinentu.
228

 Navrhl ho jako 

mužíka menšího vzrůstu, kterému vždy do kontrastu, aby podtrhl jeho výšku, přidal ohromný 

dvourohý klobouk s barevnými péry. Svými rysy si byl Napoleon na karikatuře podobný. 

Gillray mu ale zvýraznil orlí nos a kreslil ho spíše z profilu, aby tento jeho atribut ještě více 

vynikl. Vždy spojoval Napoleona s Francouzskou revolucí, i co se vzhledu týče. Little Boney, 

jak Napoleonovi přezdíval, byl na jeho karikaturách ztvárněn v uniformě prvního konzula a 

takto se objevuje i na velké většině anglických tisků.
229

 Uniforma byla však na karikaturách 

pompéznější, barevnější, než jeho reálná. Mohlo se jednat o módní parodii, se kterýmy měl 

Gillray rovněž zkušenosti a tak Little Boney někdy s pery za kloboukem připomínal spíše 

naparujícího se kohouta.
230

 Napoleonovým největším rivalem se na karikaturách stal John 

Bull. Bull jakožto personifikace Británie, byl na humoristických tiscích zobrazován již na 
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počátku 18. století a během napoleonských válek se s ním setkáváme právě i ve spojitosti 

s Little Boneym. Oba spolu ustavičně soupeří. Je tomu tak hojně na karikaturách týkajících se 

připravované invaze do Británie v roce 1803. V tomto období Gillray produkoval tisky, které 

Bonapartovi až vyhrožovaly, co se stane, když vstoupí na anglickou půdu. Na jednom 

z nejdrastičtějších tisků vytvořených právě v tomto období má John Bull Napoleonovu uťatou 

hlavu nabodnutou na vidlích, které zvedá nad dav lidí shromážděných kolem [47].
231

 Grafika 

je jasným příkladem toho, jaká nenávist v celé proti-napoleonské Anglii té doby vládla. U 

Gillraye se však stávalo, že se v rámci tohoto zápalu dopouštěl mnoha nekorektností a 

ignoroval některá fakta. Už v letech revoluce podle něj choval Napoleon sympatie pro 

gilotinu, nebo udržoval známosti s osobami, jako byl Robespierre nebo Danton.
232

 Byl to však 

jen důsledek nenávisti vůči Napoleonovi. Měl ještě více pošpinit jeho už tak špatnou pověst 

mezi Brity i spojenci na kontinentu, ke kterým se karikatury záhy po vydání také dostávaly.
233

  

Gillray se také svými karikaturami pokoušel neustále podkopat Bonapartovo postavení 

jakožto významné a velké osobnosti, která by byla schopna velkých činů. Ilustruje to 

karikatura s názvem „The King of Brobdingnag and Gulliver.“
 234

 [48] Jedná se o jakousi 

satirickou aluzi na Guliverovy cesty od Jonathana Swifta, a to část příběhu, kdy Gulliver 

navštíví zemi obrů zvanou Brobdingnag. Obrem a králem země je na tomto obrázku král Jiří 

III. V levé ruce drží drobnohled a zblízka si jím prohlíží malého Napoleona, který mu stojí 

v pravé dlani s tasenou šavlí. Tváří se naštvaně, mezitím co král mhouří oči a podivuje se nad 

faktem, že takové stvoření musí být podle toho, co se doslechl a vidí, bezesporu tím 

nejohavnějším škodlivým malým plazem, který kdy kráčel po povrchu Země. 

Tato Napoleonova „nepatrnost“ a karikovaný vzrůst mu vydržel po zbytek napoleonských 

válek. Ani korunovace na císaře politickou satiru nezlomila, naopak, ještě přiživila. Důkazem 

toho je například Gillrayova rozsáhlá karikatura zachycující procesí korunovace s názvem 

„The Grand Coronation Procession of Napoleon I, Emperor of France, from the Church of 

Notre Dame, December 2, 1804“ 
235

 [49]. Jedná se o mnohafigurovou scénu, v jejíž středu je 

právě Napoleon, doslova nabalený v přehnaně pompézních královských róbách. Vzrůstově 

spíše zaniká, nebýt dýmu z kadidla, který kolem jeho hlavy vytváří svatozáře a jeho postavu 

tak v předním plánu zvýrazňuje. Aby byla karikatura lépe čitelná, pod obrazem jsou 
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jednotlivé skupiny v procesí popsány. V davu tak lze rozeznat Napoleonovu rodinu, generály, 

papeže, i symbolické postavy jako například tři muže nesoucí Bonapartovu vlečku.
236

 

Josefína, je na této karikatuře zohyzděna do podoby obtloustlé ženy s nevzhledným obličejem 

a nafouknutými tvářemi. Jeden malý detail je nutné zdůraznit. Nachází se v davu lidí 

doprovázející procesí. Na levém kraji obrazu v druhém plánu se nachází muž se zvednutýma 

rukama. V každé ruce drží jednu lahvičku s visačkou. V pravé je to arsen, a v levé opium. 

Jelikož z davu ční standarty se znaky odkazujícími na to, co připomíná Napoleonovu 

minulost,
237

 je toto jistě narážka na Egyptské tažení a epizodu s morem v Jaffě. Karikatura je 

v naprostém kontrastu s plátnem J. L. Davida Napoleonova korunovace [10], které podrobuji 

detailnějšímu rozboru ve třetí kapitole. 

 

Roku 1805 obrátil Napoleon svoje síly směrem na východ a vytvořil Grande Armée 

d’Allemagne,
238

 aby obsadil Německo a zničil Třetí koalici, jejíž součástí byla i Velká 

Británie.
239

 Gillray zachytil jeden z úspěchů tohoto tažení a tím byla kapitulace Ulmu. Císař je 

opět pojat jako trpaslík s velkým kloboukem s peřím, sedící navíc na bubnu, tak, že ani jeho 

nohy nedosáhnou na zem a tasenou šavlí rozkazuje postavě v bílé uniformě s podobně 

oblečeným doprovodem, aby se klaněla. Tím je generál Mack, nucený ke kapitulaci a 

odevzdání klíčů od města.
240

 Rozhovor, který vedou, se týká vychvalování francouzských 

způsobů boje bez krveprolití, což je narážka založená na faktu, že Napoleonovi se povedlo 

obsadit Ulm beze ztrát.
241

 

 

Je třeba zmínit i reakce na Napoleonovy neúspěchy. Ty byly pro anglickou politickou 

karikaturu v čele s Gillrayem tím nejvhodnějším materiálem, zvláště pak jednalo-li se o jeho 

selhání ve Španělsku, kde se nepřímo střetl s Anglií. Na rozdíl od pronapoleonského obrazu 

A. J. Grose Napoleon přijímá kapitulaci Madridu [22], která událost oslavuje a podává ji 

vítězně, pojetí karikatury je velice odlišné. Jak na toto tažení na Pyrenejský poloostrov 

nahlížel zbytek Evropy, ilustruje Gillrayova karikatura „The Spanish Bull Fight or the 
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Corsican Matador in Danger“.
 242

 [50] Zápas se španělským býkem v aréně pojmenované 

„Theatre Royale de L‘Europe“
243

 sleduje z tribuny několik mužů rozličných vzhledů - vedle 

evropských monarchů je přítomen i papež. Scéna pod nimi je krajně brutální. Figuruje v ní, 

jak už popisek napovídá, Little Boney a velký rozzuřený býk, který korzického matadora 

vyhazuje do vzduchu. Podle Boneyho roztržených kalhot a krvácející zadnice se trefil, ale 

sám už utržil v boji zranění, protože mu z boku trčí kus ulomené zakrvácené šavle. 

Napoleonovi vypadává z ruky kromě plánu na ovládnutí světa i zbytek zbraně s rukojetí. Pod 

býkem leží mrtvola korunovaného Josefa Bonaparta, Napoleonova bratra, který měl 

španělským územím vládnout. V pravé části rytiny na hromadě umírají tři býci. Každý z nich 

má do boku vražený kůl s nápisem určující, o jaký druh hovězího se jedná: Pruské, Dánské a 

Holandské. Jde tedy o země pod Napoleonovou nadvládou a útočící býk ještě podtrhuje 

revoltu španělského lidu tím, že na obojku s utrženým řetězem, je nápis „Corsican Chains“.
244

  

 

Jak již bylo zmíněno, postavu Little Boneyho přebírali od Gillraye další karikaturisté. Mezi 

ty slavné patřili Thomas Rowlandson, nebo George Cruikshank.
245

 Nedrželi se přesně 

Gillrayovi předlohy na každém tisku, ale velký klobouk, orlí nos a malý vzrůst byly atributy, 

které u nich při zobrazování Bonaparta převládaly.  

Díky tomuto převzatému vzoru se s Little Boneym setkáváme i v době, kdy už jeho autor 

nebyl umělecky aktivní. Tvorba Jamese Gillraye byla ukončena rokem 1811. Postižen 

mentální retardací žil nadále v domě své vydavatelky Paní Humpreyové v St. James’s Street a 

v důsledku záchvatu se dokonce i pokusil o sebevraždu, když chtěl skočit z okna.
 246

 Nikdy se 

z tohoto stavu nevzpamatoval a až do své smrti neprodukoval žádné další tisky. Zemřel 1. 

června roku 1815 ve věku 58 let.
247

 

Jeho odkaz ale žil dál. George Cruikshank ilustroval mnoho momentů z tažení do Ruska 

roku 1812 a nejednalo se jen o tisky převzaté od ruských autorů, ale i originální karikatury.
248

 

Příkladem může být tisk shrnující celé tažení v jedné široké scéně odehrávající se v exteriéru 
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na sněhu s názvem „Quadrupets or Little Boney’s Last Kick“.
249

 [51] V předním plánu 

figuruje car Alexandr jako velký medvěd v uniformě a kabátu s hermelínem a korunou na 

hlavě, který drží malého Napoleona za nohu a chce mu nasekat březovou metlou jako malému 

zlobivému chlapci. Boney se vzpouzí, ale ruku mu drží ďáblík s ledovými rampouchy namísto 

vlasů, vousů a křídel, jakožto personifikace mrazu, jenž měl během návratu z Ruska na 

svědomí mnoho obětí v Napoleonově armádě. Ta je v zadním plánu ztvárněna napůl jako 

opěšalí vojáci, nebo opice v uniformách hnaných ozbrojenými ruskými medvědy. Dění 

v pravé části pak vyplňuje scéna, v níž se francouzští vojáci smaží na velké pánvi s nápisem 

Moskva. Z dýmu stoupajícího z pánve vybíhají kozáci na koních, připraveni zasadit Boneymu 

ránu ze shora. 

George Cruikshank používal postavičku Little Boneyho hojně i ve své sérii tisků s názvem 

The Life of Napoleon vydané roku 1815.
250

 Jedná se o třicet ilustrací a titulní stranu ke knize 

„The life of Napoleon, a Hudibrastic poem in fifteen cantos“
251

 od Williama Combea, která 

ilustruje Napoleonův život od raných let na vojenské škole až po jeho abdikaci v roce 1814. 

V textech je Bonapartovi přezdíváno Nap, nebo i Boney, což je důkazem toho, jak se 

Gillrayova idea mezi karikaturisty i satirickými spisovateli uchytila a byla nadále používána i 

po jeho smrti. 

 

4.5. Karikatura ve Francii v době Napoleona I. 

 

Vzhledem k míře pozornosti, jakou Napoleon již v době Italského tažení věnoval tisku, 

není s podivem, že byl schopen udržet jej pod kontrolou i v době své vlády jako První Konzul 

a později jako císař Francie. Ještě v době Direktoria si karikatura udržovala jistou míru 

svobod, ač cílem nebyla kritika politické situace, ale spíše společnost samotná. To z části 

přetrvalo i v Napoleonově době, ale jakékoliv náznaky kritiky politické situace ve Francii 

mezi lety 1799-1814 byly ihned eliminovány a trestány.
252

 Výsledným produktem 

Napoleonovy nelítostné represe namířené proti jakýmkoliv kritickým projevům nesouhlasu 

s jeho politickými počiny byly zcela neškodné francouzské karikatury zabývajícími se módou, 

jídlem a zkrátka každodenním životem.
253

 Zároveň s tím podněcoval vznik anti-anglických 
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karikatur, aby oplatil Anglii stejnou mincí.
254

 Tato prorežimní podoba francouzské karikatury 

za vlády Napoleona I. si vyžádá delší studium, neboť jde o oblast spadající do sféry jeho 

propagandistické snahy, ale zároveň také o hájenství minimálně zpracované. 

Periodizačním mezníkem k tomuto tématu může být jedno z prvních nařízení, které 

Napoleon v roce 1799 vydal, šlo o omezení počtu novin vydávaných v Paříži a zákaz 

vystavování tisků namířených proti vládě v obchodech s grafickými tisky.
255

 Napoleon se zdál 

až posedlý potřebou, aby jeho názory byly otisknuty v novinách doslovně a současně se snažil 

zamezit jakékoliv možnosti satirických parodií, které se mohly ve francouzském tisku objevit 

až po jeho pádu.
256

 V roce 1810 ustanovil oficiální systém cenzury tisku, jenž zahrnoval i 

seznam knih a tisků autorizovaných k distribuci.
257

 I přesto se ale některé karikatury dostaly 

na veřejnost. Neměly však dlouhého trvání a jednalo se především o anonymní tisky, jejichž 

autory se nedařilo policii Josepha Fouchého dopátrat. Kvůli okamžité eliminaci vzniklých 

satirických tisků není tedy možné je podrobit analogické analýze, jako anglické karikatury. 

 

5. Komparace interpretace písemných a obrazových 

pramenů spojených s egyptským tažením 

 

V kontextu předeslaných kapitol byla právě egyptská kampaň dalším krokem, který vedl 

k nárůstu Napoleonovy popularity, nejen z hlediska jeho kariéry, ale měla i svou opačnou 

stránku, která se projevila vzrůstajícím zájmem o posměvačně výstižné komentáře z řad 

tehdejších satiriků a karikaturistů, jež ruku v ruce nadále ilustrovali Bonapartovy úspěchy a 

neúspěchy po celou dobu jeho působení jakožto konzula, vojevůdce a císaře. Současně jde o 

téma, které umožňuje názorné srovnání Napoleonovy obrazové propagandy reflektující jeden 

z klíčových okamžiků jeho kariéry s protipólnou interpretací karikaturách. 
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5.1. Téma „orientalizace“ Napoleona a jeho konfesního oportunismu 

v karikaturách 

 

Když Napoleon 19. května 1798 vyplouval z Toulonu, měl v hlavě ideální plán na 

ovládnutí Egypta a dosažení Indie. Nemělo jít jen o vojenskou expansi, ale navíc chtěl do této 

části světa přinést civilizovanou moderní osvětu, k čemuž měla přispět i jeho přidružená 

výprava 161 vědců, jak bylo již rozvedeno ve druhé kapitola. Zároveň si chtěl získat tamější 

potlačované obyvatelstvo a tak se nepřestává odkazovat na Mohameda. Jeho, alespoň 

předstíraná náklonnost k náboženství islámu, mu v Evropě nedělala dobré jméno a 

přinejmenším karikaturisté najednou měli nový podnět k Napoleonově ponížení, ač sám 

prohlásil, že onu náklonnost projevuje jen v rámci cílené propagandy.
258

 Taková tvrzení byla 

však naprosto upozaděna a téměř každý průměrný Angličan byl přesvědčen o konverzi 

francouzského generála k islámu.
259

 A toto podezření měli i někteří členové jeho armády v 

Egyptě.
260

 

Příklad údajného Napoleonova „mohamedánství“ se objevuje u Gillraye roku 1800 v rámci 

série „Democracy; or a Sketch of Life of Bonaparte.“
261

 [52]
 
Najdeme na ní Napoleona 

usazeného v tureckém sedu se zkříženýma nohama a se Šíšou u pusy, uprostřed skupiny 

sestávající se především z Arabů v turbanech. Zatímco většina, včetně pár francouzských 

generálů v pravé části, přihlíží celé ceremonii, jeden Arab pokládá na Napoleonovu hlavu 

turban a další nalevo předčítá z Koránu. Třetí, také stojící nalevo, kontroluje prstem ostrost 

své šavle, aby mohl provést obřízku. Napoleonův slavný klobouk leží sražený na zemi vzhůru 

nohama, aby byla podtržena lhostejnost vůči starému vyznání. Popis pod názvem karikatury 

„Democratic Religion“
 262

 [53]
 
vysvětluje, že se z Napoleona stal v Káhiře Turek z vlastní 

vůle a přesvědčení, hned poté, co přísahal na hostii, aby podpořil Katolickou víru.
263

 Gillray 

tím dává najevo, jak vrtkavá byla Bonapartova příslušnost k jakékoliv víře. Tuto myšlenku 

podpořil sám, když na ostrově sv. Heleny přiznal, že stát se šarlatánem byla v Egyptě skoro 

nutnost k dosažení svého cíle.
264
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Vzezření francouzského vrchního generála jako bláznivého šarlatána připomíná i další 

ukázka dobové karikatury, pro změnu od Thomase Rowlandsona ze série  z roku 1800, 

navazující na Gillrayovu Democracy. Tentokrát na jednom z tisku shrnuje proces změn jeho 

podoby od útlého věku až po císaře.
 265

 [54]
 
Na začátku spodního panelu se Napoleon 

objevuje navlečený do dlouhého hábitu s kožešinou a s turbanem na hlavě, který na sobě nese 

navíc turecký půlměsíc. Popisek zní „A Turk at Grand Cairo“,
266

 označující jeho osobu za 

Mohamedána.
267

  

V turecko-mameluckém vzezření Napoleona zobrazil Gillray již v karikatuře datované 8. 

prosince 1798. [55] Tehdy reagoval na ztrátu francouzského loďstva v bitvě u Aboukiru, kdy 

se podařilo Nelsonovi zničit i vlajkovou loď l’Orient a získat zpátky kontrolu nad 

Středozemním mořem.
268

 Jakmile se o této porážce Napoleon dozvěděl, uvědomil si, jaké 

fatální následky bude taková katastrofa mít a jeho reakci, která nebyla daleko od pravdy, 

podal po svém Gillray na sledovaném tisku „Buonaparte hearing of Nelson’s Victory, swears 

by his Sword, to Extirpate the English from off the Earth.“
269

 Napoleonův vztek je čitelný už 

z postoje, který zaujímá. Je rozkročený, v jedné ruce třímá prázdné pouzdro, z něhož právě 

tasil už zakrvácenou šavli ironicky pojmenovanou podle vyrytého nápisu na čepeli Égalité, 

neboli Rovnost. Jeho uniforma je značně pompézní a připomíná ty, které na sobě nosí Little 

Boney, ale s tím rozdílem, že pár detailů na ní odkazuje na vliv islámu. Na klobouku má 

připnutí turecký půlměsíc a za opaskem a šerpami kolem pasu má zastrčenou bohatě 

zdobenou dýku a pistoli, po vzoru mamlúků. Pravou nohou šlape po natržené zprávě o 

Nelsonově vítězství, které způsobilo jeho náladu. V obsáhlé bublině vycházející z jeho úst 

slibuje přehnanou pomstu nejen Angličanům, ale i dalším nepřátelům Francie. Od Arabů po 

Prusy i Rusy. Zároveň slibuje možné i nemožné a chce se prohlásit za Dobyvatele Světa a 

likvidátora anglického národa. Jedná se o parodii na vyhlášku směřovanou Francouzské 

armádě v Káhiře,
270

 na což odkazuje i sama karikatura ve svém popisku.
271

 V zadním plánu je 

ještě třeba zmínit polekaného muže sledujícího vztekajícího se Napoleona, který mu nejspíše 

zprávu o prohře přivezl, coby armádní posel na velbloudovi. 
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 „The Progress of the Emperor Napoleon.“ Thomas Rowlandson, 1808. 
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Protože se u Aboukiru jednalo o britské vítězství, vztahuje se k události mnoho dalších 

karikatur. Jedna z nich od J. Gillraye oslavuje Nelsonův úspěch a zároveň už svým názvem 

naráží na morové rány, jako jev pro který je Egypt známý. Má název „Extirpation of the 

Plagues of Egypt; Destruction of Revolutionary Crocodiles; or the British Hero cleansing the 

Mouth of the Nile.“
 272

 [56]
 
Vysvětluje, že ona nákaza jsou samotní Francouzi, zde v podání 

krokodýlů v barvách trikolóry a Nelson zastává roli potlačovatele oné nákazy. V ruce drží kyj 

s nápisem „British Oak“ a na háku, jenž má namísto druhé ruky, táhne krokodýly jako 

ukořistěné lodě. Narážku na výbuch francouzské vlajkové lodi l’Orient pozorujeme v zadním 

plánu, kde z tlamy krokodýla vylétá mohutná exploze a menší krokodýlové. Na pozadí je 

zároveň pokus o jakousi stručnou vedutu Alexandrie s pyramidami a domy s obelisky. 

 

5.2. Satira na „vědecký“ rozměr Napoleonova tažení 

 

Kromě „orientalizace“ Napoleona a válečných událostí je také nutné zmínit ještě jednu 

sérii karikatur od J. Gillraye z r. 1799, která je zaměřená čistě jen na parodování počinů 

francouzských vojáků a členů Institutu v Egyptě - nese název „Egyptské tažení“.
273

 

Již úvodní stránka obsahuje vymyšlený popis celé série, podle kterého se jedná o ilustrace 

zhotovené jedním důvtipným mladým umělcem a členem Institutu, jehož portfolio se našlo na 

palubě lodi plující do Marseille. [57] Prý je až s podivem, jak výstižně absurdní některé 

výjevy jsou a jak moc se shodují s tím, jak na Francouze nahlížíme my (Angličané). Toto je 

vepsané v oválné kartuši uprostřed, stojící na podstavci zdobeného z obou stran sfingami 

s dvourohými klobouky. Symetrii ilustrace ruší děj na pozadí, kde se dvojice opic ve 

francouzských uniformách snaží zdolat pyramidu a nasadit na ní revoluční frygickou čapku, 

což je jasná narážka na Napoleonův plán přinést Egyptu svobodu a rovnost podle revolučních 

idejí. 

Následuje rytina utahující si pravděpodobně ze zoologů, „L’insurrection de l’Institut 

Amphibie. – The Pursuit of Knowledge.“
274

 [58] Dva vědci jsou na ni ohrožováni krokodýli a 

to zcela oprávněně, čemuž napovídají i předměty kolem nich. Hlavní savant se pokoušel 

krokodýla osedlat a navléci mu ohlávku s udidly jako koni a činil tak podle návodu z knihy 

                                                 
272

 „Vymýcení Morových ran Egypta; Zničení revolučních krokodýlů; nebo Britský Hrdina očišťuje  
hrdlo Nilu.“ James Gillray 1798. The British Museum. 
273

 „Egyptian Sketches“ James Gillray, Humphrey  1799. The British Museum. 
274

 „Povstání Institutu Obojživelníků. – Honba za Vědomostmi.“ James Gillray, 1799. The British Museum. 



59 

 

„Sur l’Education du Crocodile“,
275

 která se nachází na zemi a vypadávají z ní tisky s obrázky 

využití krokodýlů jako tažné síly na souši i ve vodě. 

Poslední známá karikatura ze série Egyptian sketches zesměšňuje Napoleonovy savanty a 

vracíme se s ní i k otázce konverze k islámu. V případě hlavního aktéra na tomto tisku se 

jedná o násilnou konverzi. Savant, který je nesený Turky mává spisem kritizujícím islámské 

náboženství, což se ostatním nelíbí, a proto ho chtějí nabodnut na „kůl Mohamedánské 

církve“.
276

 [59] Jeho kolega na zadním plánu si touto „konverzí“ už musel projít, protože se 

chichotá a jednou rukou si drží turban na hlavě a druhou svoje pozadí. Vzhledem k zobrazení 

drsného zacházení je třeba dodat, že s ničím ani vizuálně podobným se savanti samozřejmě 

nesetkávali, ale naopak byli civilním obyvatelstvem většinou přijímáni kladně, nebo se pouze 

setkávali s apatií.
277

 

 

5.3. Parodie reálií a konkrétních historických událostí francouzského 

tažení do Egypta 

 

Další tisk od J. Gillraye, „L’Infanterie Francaise en Egypte. – Le Général L’Asne 

converted to Ibrahim Bey“
278

 [60] se zaměřuje na vzhled a chování francouzské armády, 

zvláště kavalérie, která je zde prezentována ne na koních, ale na oslech a to ještě ve značně 

otrhaném stavu, aby byla zdůrazněna jejich pošetilost. Jízdy na oslech nebyly však ničím 

zvláštním a v Egyptě se jednalo o hlavní způsob dopravy. Francouzští vojáci se například 

v Káhiře vozili na oslech často jen pro zábavu, aby jim rychleji utekl čas strávený čekáním na 

další postup.
279

 

Osel se objevuje i na další karikatuře, kde se na něm slavnostně veze koptský starosta 

města Káhiry navlečený jako francouzský občan v kabátku, tříčtvrtečních kalhotech, se šerpou 

přes rameno a vysokým kloboukem s velkými pery, opět v barvě trikolóry.
280

 [61] Jeho osla 

vede, jak stojí v závěru popisku „Procureur de la Commune“, což je nahý černoch 
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s dvourohým francouzským kloboukem a šerpou. Osel se tváří nešťastně, neboť je popoháněn 

bodákem vraženým do zadní nohy od Napoleonova vojáka. 

Ukázka předešlé oslí kavalérie je ilustrována na tisku „Tirailleur Francais et Chevau Leger 

de l’Armée du Pacha de Rhodes – Evolutions of the French Mounted Riflemen“
281

 [62], kde se 

střetává nemotorný francouzský pěšák na zdivočelém oslu s kontrastně majestátním 

mamlúkem na bílém koni s napřaženým kopím. 

Naopak zcela odlišně působí podání mamlúka na další karikatuře, kde je zobrazen vedle 

republikánského husara v zeleném kabátku.
282

 [63] Francouzský kůň jeví známky 

vyčerpanosti, zatímco mamlúkův se zběsile žene vedle něj.  

 

Další téma karikatur bylo zaměřeno na incidenty, ke kterým došlo v Jaffě.
283

 Jednak jde o 

masakr zajatců a civilistů, kterého se Napoleonova armáda dopustila. To bylo také 

považováno za důvod šíření moru.  

Tento útok francouzských vojáků a řádění trvající dva dny ilustruje tisk od Roberta Portera 

„Buonaparte Massacreing Three Thousands Eight Hundred Men at Jaffa“ z roku 1803.
284

 

[64] Odkazuje i na následné popravy zajatců. Ač se jedná o karikaturu, obsahuje méně 

expresivních a přehnaných stylových prvků oproti dílům J. Gillraye. V levé části tisku řada 

Turků zděšeně sleduje, jak je jeden z nich probodnut bajonetem francouzského vojáka 

vyrážejícího vpřed na rozkaz svého velitele, nacházejícího se nad ním s šavlí napřaženou 

k povelu „pal“. Hustý kouř odděluje řady střílejících vojáků a zajatců stojících s rukama 

svázanýma za zády. Ve spodní části tisku na zemi leží dva mrtví a třetí se k nim dolů kácí. 

Z hlediska pojetí se jedná o celkem reálné ztvárnění historické události, spíše než kritickou 

satiru.
285

 

A druhou tématickou oblastí karikatur odkazující k incidentu v Jaffě jsou obvinění 

Napoleona ze zločinu otravy svých vojáků opiem. Tento koncept vycházel z protinapoleonské 

propagandy rozšířené Angličany a naprosto ignoroval jakákoliv svědectví o opaku.
286

 

V Miotových Mémoires je tvrzení ohledně podávání opia, či jakýchkoliv zhoubných léků 
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nemocným vyvráceno. Píše, že armádou se sice šířily hrůzné zvěsti o takovém počínání, 

avšak nenarazil na žádný důkaz, že by se tak opravdu stalo.
287

  

Příkladem tohoto druhu je mimo jiné tisk od Roberta Porteho s námětem záměrného 

otrávení nemocných v Jaffě Napoleonem.
288

 [65] Bonaparte je na něm vyobrazen 

v distinktivně pompézní generálské uniformě, podobně jako Little Boney, avšak tělesnou 

stavbou není žádný trpaslík. Přichází k doktorovi za plentou a natahuje ruku po malé skleněné 

nádobě v jeho rukách s nápisem „opium“. Doktor se tváří překvapeně a zároveň vyděšeně, 

jako by se divil požadavku, který mu Bonaparte předložil, a podle gest spolu diskutují. 

V pozadí se nachází řada nakupených obětí moru. Někteří jsou ještě naživu, ale většina už 

nemoci podlehla. Zajímavostí je zde fakt, že se nenacházejí v interiéru, ale venku na trávě, 

což by mohla být narážka na fakt týkající se nedostatku prostoru, kde by nemocní mohli 

přebývat v karanténě.
289

 

George Cruikshank na karikatuře “Poisoning the sick in Jaffa“
290

 [66] pojímá událost více 

útočně a satiricky. Mění se zde i postoj doktora. Tváří se spiklenecky a poukazuje na ampulku 

opia, jako kdyby Napoleonovi radil, aby opium použil. Ten s nápadem souhlasí a vyzívá 

doktora, aby jed vojákům trpícím v pozadí podal. Aby bylo jasné, že se jedná o francouzské 

vojáky, nasadil jim Cruikshank na hlavy červené revoluční čapky, avšak nechal je se svíjet 

v agónii na polorozpadlých nemocničních lůžkách. 

 

5.4. Egyptské tažení v dílech Napoleonových umělců 

 

Tyto karikující pojetí epizody z Jaffy jsou pak v naprostém kontrastu s A. J. Grosovým 

obrazem z roku 1804 Napoleon Navštěvuje nemocné morem v Jaffě [67], který podává celou 

scénu oslavně a pochopitelně tak činí v Napoleonův prospěch. 

Scéna je zasazena do otevřeného interiéru mešity přeměněné na provizorní nemocnici. 

Bonapartova postava je v silném kontrastu vůči svému okolí, které je postiženo následky 

morové nákazy. Generál se zde objevuje uprostřed hloučku ve světle přicházejícím shora, 

zatímco zbytek předního plánu je ve stínech, které zdůrazňují pochmurnost situace. K této 

kompozici se A. J. Gros dopracoval až ve skice, jež byla prezentována Bonapartovi v roce 

1803. Ten si obraz objednal, aby mohl být prezentován na Salonu následující rok. Gros mu 
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vyhověl, přičemž již za šest měsíců bylo toto více jak pětimetrové plátno hotové a sklidilo 

mnoho úspěchů.
291

 První skica se od výsledného díla značně lišila a to nejen zasazením do 

uzavřeného interiéru, ale hlavně Napoleonovou pozicí v hloučku svého doprovodu.
292

 [68] 

Sledujeme na ní, jak se vrchní velitel nezdráhá pomáhat při přemisťování bezvládného těla 

jednoho z nakažených, zatímco se dvě postavy poblíž snaží tomuto činu zabránit, 

pravděpodobně kvůli risku přenosu infekce. Bonaparte je však ignoruje a hledí do levého 

rohu, kam by měl tělo odložit mezi ostatní. Je to odvážný čin založený na jeho prohlášení, že 

nemoc není přenosná dotykem. Tuto informaci dal bezprostředně rozšířit mezi vojáky, aby 

zabránil panice a strachu.
293

 Chtěl ve svých lidech vzbudit jakousi morální odvahu nemoci 

čelit.
294

 Na této první skice je z hlediska stylu znát vliv Grosova učitele, Jacques-Louise 

Davida. Alexander Fyjis-Walker se ve svém článku věnovaném těmto přípravným skicám 

zmiňuje o důrazu kladeném na lineárnost postav, jakožto o Davidově odkazu, zatímco na další 

skice jsou linie rozvolněné a více se soustředí na hmotu a expresivitu. [69] To však může být 

dáno i technikou, kterou je druhá skica provedena, když vezmeme v potaz, že tuš Gros 

používal k obtažení skic za účelem zvýraznění námětu.
295

  

Kompozičně je druhá skica věrná konečnému dílu. Rozmístění postav v prostoru se od 

výsledného obrazu nijak neliší i gesta zůstávají stejná. To Napoleonovo je obecně srovnáváno 

s gestem nevěřícího Tomáše a zároveň v sobě nese symboliku zázračného léčivého doteku. 

Toto přirovnání však není podle Grigsbyho přesné, což dokazuje i plaketa s popisem, jenž 

byla připojena k obrazu v době jeho vystavení na Salonu roku 1804, hovořící o Bonapartově 

odvaze a chrabrém odhodlání pomoci svým vojákům.
296

 Neléčí, ale přesvědčuje své okolí o 

pravosti vyhlášek týkajících se vyvracení lží ohledně nakažlivosti nemoci. Nebojácně se 

dotýká nahého těla vojáka, který mu ukazuje hlízu na svém boku. Tváří se při tom zcela 

klidně. To vytváří silný kontrast vůči ději v levé části obrazu, kde jsou mužské postavy ve 

stínu zmítány zoufalstvím
297

 a zároveň můžeme vysledovat opačné reakce i u figur 

v Napoleonově blízkosti. Jedná se o tři muže v uniformách – maršála Jean-Baptistu Bessièra 

s kapesníkem před ústy, za ním ze scény odcházejícího generála Jeana-Pierre-Paulin-Hectora 

Daurea, který byl i ředitelem nemocnice a samotného doktora Reného-Nicolase Desgenetta, 
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snažícího se gestem zadržet Napoleonovu ruku a patrně tak zabránit doteku stejně jako 

náhodný voják pod ním. Onen osvětlený hlouček lidí zpestřuje ještě nahý klečící muž, jemuž 

se arabský doktor chystá propíchnout hlízu v podpaždí. Ke skupince se blíží slepec v černém 

hábitu, který se snaží dostat blíže k Napoleonovi, možná ze zvědavosti, nebo v přesvědčení, 

že by byl vyléčen, což podporuje interpretaci Bonaparta na obraze jako toho, který svým 

zázračným dotekem zbaví své vojáky nemoci. V obou případech interpretace, jak této 

uzdravující koncepci založené na tradičním vyobrazení francouzských monarchů, tak 

z hlediska Napoleonovy propagace vyhlášek, byl obraz na Salonu označován za odvážný, 

uvědomíme-li si dobu, během které byl vystaven veřejnosti.
298

 Amienský mír byl zrušen a 

Anglie se opět ocitla v pozici rivala Francie. Jak již bylo zmíněno, o hanlivé karikatury 

Napoleona objevující se v tisku opět vzrostl zájem, a proto se tento obraz mohl lehce stát 

cílem protinapoleonské nenávisti.
299

 Mnozí návštěvníci Salonu pod vlivem anglického tisku a 

zvěstí přijali za fakt, že Napoleon dal své vojáky otrávit opiem, ale i přes to se dílo dočkalo 

respektu. Nelze popřít odvahu, kterou vláda v čele s Bonapartem prokázala, když se rozhodli 

za takových podmínek dílo vystavit. Na tuto problematiku odkazuje jedna z recenzí od 

Angličana Johna Pickertona,
300

 jež neodsuzuje Grosův obraz jako lživou propagandu, ale 

nechává hodnocení na ostatních a namísto toho polemizuje nad pravdivostí zvěstí týkajících 

se otravy opiem. Naopak Vivant Denon pojetí události chválí a nazývá obraz jednou z 

nejlepších Grosových prací, které doposud vytvořil.
301

  

Napoleon navštěvující nemocné morem v Jaffě nebyl Grosův první obraz s námětem 

Egyptského tažení. V roce 1801 mu předcházelo vyobrazení velké Bitvy u Nazaretu
302

 [20], 

jehož klíčovým aktérem se stal generál Jean-Andoche Junot vedoucí vítězný útok kavalerie 

proti arabské armádě, jak bylo zmíněno výše v kapitole 3.2. Už podle kompozice je však 

jasné, že hlavním zájmem malíře byla bitva samotná, neboť důraz na Junota je oproti dalším 

dvěma malbám na podobné téma umenšen. I tak jeho postava vévodí střednímu plánu v pravé 

části obrazu a tyčí se nad změtí bojujících vojáků a mamlúků.  

Na dalším obraze, který dokončil A. J. Gros dva roky po Jaffě (r. 1807), role hlavního 

hrdiny bitvy připadla maršálu Joachimu Muratovi, který turecké mamlúky zahání do moře 

v Bitvě u Aboukiru.
303

 [70] Jak jsem již zmiňovala v kapitole věnované historickému pozadí 
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 O’BRIEN 1995, 34. 
299

 Viz kapitola 4. Dobová politická karikatura. 
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 Přesná citace viz. GRIGSBY 2005, 34-35. 
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 Vivant Denon Napoleonovi, „Notes sur le Salon de l’an 3,“ Archives nationales, Paris. AF 4 1050 Dossier 
1.38. Přesná citace viz. GRIGSBY 2005, 35.  
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 Dnes v Musée des Beaux-Arts de Nantes, INV. 1005, 1801. 
303

 Bitva u Aboukiru,  Palace Versailles, INV. 5065, 1807. 
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Napoleonova tažení, francouzské vítězství v této bitvě je sporné. A. J. Gros však zobrazil 

mladého maršála na bílém koni uprostřed obrazu a okolními detaily i gesty jeho kavaleristů 

naznačil, že má Murat nad Araby převahu a jeho útok je úspěšný. Ustupující Arabové se 

chaoticky hroutí na obou stranách plátna a vytváří tak pomyslný rám kolem osvětlené scény 

uprostřed. Jeden z Arabů, situovaný vedle Murata, předává maršálovi na znamení porážky 

svou šavli. Stejně jako u předešlé Bitvy u Nazaretu, se jedná o oslavné vyobrazení bitvy, nebo 

spíše významného momentu v jejím průběhu. Čtvrtý Grosův obraz s tématikou Egyptského 

tažení vytvořený pro Bonaparta v roce 1810
304

 [71],
 
interpretuje jednu z bitev zcela odlišně a 

spíše odpovídá Napoleonově propagandě. Na obraze Bitva u Pyramid, není zachycen průběh 

boje, nýbrž scéna odehrávající se před ní. Konkrétněji jde o ilustraci slavného Bonapartova 

zvolání: „Soldats! Du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplents!“
305

 

Napoleon rukou poukazuje na pyramidy v pozadí a otáčí se na svůj početný velitelský sbor. 

Pod jeho bílým koněm se směrem k pravé části plátna rozvíjí rozličná skupina etiopských, 

arabských a tureckých postav vzhlížející k Bonapartovi.
306

 Jedná se o stejné typy, které A. J. 

Gros dříve použil na obrazech Bitvy u Aboukiru a v Napoleonově navštívení nemocných 

morem v Jaffě, čemuž napovídají nejenom rysy, ale i pozice modelů.
307

 

Po vystavení úspěšného plátna Bitvy u pyramid na Salonu roku 1810 se tématika 

Egyptského tažení, jež vnesla do umění nádech orientalismu, pro A. J. Grose uzavřela. Nadále 

tvořil pro Napoleona
308

 i jeho okruh
309

 a pomáhal tak udržovat Bonapartovu reprezentativní 

propagandu.  

 

 

5.5. Satirická reakce na Napoleonovu propagaci egyptského tažení 

 

Protipólem výše zmíněné Napoleonovi obrazové propagandy je negativní ohlas 

zmiňovaných událostí v satirických článcích a karikaturách především z Anglie. Tito umělci 

byli naopak slepí k jakýmkoliv úspěchům během Napoleonových tažení Evropou a vždy si 
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 Jedná se např. o portréty Legrandů, Bastonů, nebo Murata. Více Jean Baptiste DELESTRE: Gros, sa  
vie et ses ouvrages, Paříž 1868. 
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našli slabé místo, které šlo zesměšnit, nebo alespoň připomenout.
310

 Egyptská kampaň 

skončila vítězstvím Anglie a Napoleonův útěk z Egypta byl přesně tím tématem, po kterém 

karikaturisté prahli. George Cruikshank událost ztvárnil v rámci již dříve zmiňované série The 

Life of Napoleon z roku 1815 pod názvem „Flight from Egypt“.
311

 [72] Little Boneyho 

zachytil na útěku z Egyptské pevniny. Jednu nohu má stále na souši a druhou už stojí v loďce, 

ve které čekají dva vojáci, připraveni transportovat jejich velitele pryč od své armády. 

Francouzský tábor je vidět na pozadí pod pyramidami a sfingou. Boney se ohlíží, jestli ho 

někdo nesleduje a pozvednutou rukou dává najevo, že chce pryč. Zbabělost, na kterou je zde 

kladen takový důraz, přetrvávala jako jeden z hlavních důvodů, proč se Napoleon útěku 

z Egypta dopustil. Ani James Gillray tuto událost nevynechal a k Little Boneymu na svou 

karikaturu „The Deserter of the Army od Egypt“
312

 [73] přidal ještě alegorickou postavu ženy 

vznášející se nad Napoleonem a poukazující na něj, jako na vítěze, zatímco on prstem směřuje 

k oblakům, ve kterých se zjevuje koruna a žezlo. Jedná se o chytrý detail připomínající fakt, 

že Napoleonovi jeho útěk z Egypta pomohl dosáhnout vyššího postavení a stal se pro něj 

vlastně vítězstvím, za které však museli zaplatit jeho vojáci, jež na karikatuře zoufale mávají a 

volají na svého vrchního velitele, aby je vzal s sebou. 

Nejpodobnější paralelu najdeme v napoleonské karikatuře později během roku 1812, kdy 

byl Bonaparte během ústupu z Ruska nucen nechat svou armádu napospas nelítostným 

podmínkám ruské zimy i kozákům a karikaturisté ho s oblibou kreslili, jak uhání na saních 

pryč, aniž by si všímal umrzlých vojáků kolem sebe.
313

 V těchto okamžících nebyl žádným 

hrdinou, za kterého chtěl být považován a kterým se také během devadesátých let 18. století 

pro mnohé stal. Angličany však jeho propaganda nikdy nepřesvědčila a proto zůstal v jejich 

povědomí stále tím Malým Boneym, kterého znali z karikatur. 
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 Viz kapitola 4. Dobová politická karikatura. 
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 „Útěk z Egypta“ George Cruikshank v William Combe: The life of Napoleon, 1815. 
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 „Dezertér z Egyptské armády“ James Gillray, 1800. 
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 Např. karikatura „Boney Returning From Russia Covered With Glory – Leaving His Army In  
Comfortable Winter Quarters“ (Boney zahalený slávou se vrací z Ruska a ponechává svojí armádu 
v pohodlných zimních ubikacích), Charles Williams, Fores 1813. Více dříve citovaný John ASHTON: 
Carucature and Satire on Napoleon I. vol.II, 138-150. 
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5.6. Orientační východiska pro zhodnocení přínosu antinapoleonských 

karikatur a oficiální Napoleonovy obrazové reprezentace 

 

Přínos, který Napoleonské války měly pro politickou karikaturu a vývoj umění po zbytek 

19. století, je nesporný. Po celou dobu svého trvání totiž poskytovaly mnoho podnětů, na 

které mohlo umění reagovat. V karikatuře se jednalo především o témata, nacházející svůj 

hlavní zdroj ve vojenských i politických aktivitách Napoleona Bonaparta, jenž se ve své době 

stal hlavním námětem anglického tisku. Ještě po Napoleonově smrti se objevovaly karikatury 

připomínající jeho osobu, ať už in memoriam, nebo jako figurku Little Boneyho, která měla 

daleko od reprezentativních portrétů, které Bonaparte zadával svým dvorním malířům. Tyto 

portréty však nebyly určeny stejným vrstvám, jako satirické tisky. Karikatury se šířily nižšími 

a středními vrstvami, využívaly jednoduchý humor a k jejich pochopení nebylo v některých 

případech ani třeba nutné umět číst, protože kresba samotná dokázala svým stylem pobavit. 

To, že se objevovaly v novinách i ve výkladních skříních obchodů, umožňovalo, aby k nim 

lidé měli snadný přístup a tak se karikatury dostávaly do obecného povědomí. Společnost si 

zvykla na toto odlehčené pojetí skutečných událostí i na aktéry grafických tisků jako byl Little 

Boney, nebo John Bull, který v anglické karikatuře přetrval ještě dlouho po skončení 

Napoleonských válek, jakožto reprezentativní symbol Anglie. Ve Francii se naopak karikatura 

rozmohla s návratem Bourbonů na francouzský trůn, zejména za Orleánské dynastie ve 

třicátých letech a mezi anonymními autory se začaly objevovat jména umělců odvážně 

přiznávající autorství svých politických karikatur namířených proti králi Ludvíku Filipovi.
314

 

Cílem kritiky se stal a i samotná cenzura a počínající postupné omezování svobod a tisku.
315

 

 

Zatímco reprezentativní portréty byly určeny pro vyšší společnost a měly dokazovat, že 

Napoleon je jakožto císař, její součástí, majestátní malby bitevních scén naopak utvrzovaly 

návštěvníky Salonu a Louvru o Napoleonových úspěších (a leckdy i propagandisticky 

překroucených neúspěších) během jeho mnoha tažení Evropou a do Sýrie. Staly se modelem 

historické malby zachycující aktuální, nebo nedávnou historii, což mělo velký vliv na 

nadcházející etapy umění v průběhu 19. století, jako byl romantismus, nebo realismus. Obrazy 

věnované Napoleonským válkám se objevovaly v námětech malířů z generací, které pohlíželi 
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na Napoleonovu legendu jako na zdroj heroických a dramatických scén.
316

 I v době 

Napoleonově však pronikaly tyto náměty do nejširších vrstev prostřednictvím reprodukcí 

grafiky. 

Pokud bychom ovšem hledali takto oslavné obrazy antinapoleonských hrdinů v anglickém 

malířství během Napoleonských válek, nenajdeme mnoho. Dalo by se říci, že anglická 

karikatura neustále útočící na Bonaparta reprezentovala hlavní proud reakcí na dění na 

kontinentu od roku 1799 do roku 1815. Náměty anglických triumfů nad Francouzi se v malbě 

objevovaly spíše později v rámci historického romantismu,
317

 a proto u nich nelze 

předpokládat takový význam, jako v případě dobově aktuálního Napoleonova 

propagandistického umění a oslavných obrazů J. L. Davida a A. J. Grose, které byly určené 

hlavně pro francouzský lid, jemuž byl Bonaparte císařem.  
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6) Závěr 

 

Napoleon Bonaparte byl bezesporu prvním z evropských panovníků, který skrze aktuálně 

cílenou propagandu dokázal systematicky získat vliv na širokou veřejnost, od nižších vrstev 

občanů až po elitu tehdejší společnosti, kterou se jako císař později obklopil. Svou pečlivě 

konstruovanou propagandu aplikoval jako mladý generál v průběhu Italského tažení, kdy 

prostřednictvím novinových článků i vyhlášek promlouval k občanům a také v dopisech pro 

Direktorium vyzdvihoval svá vítězství, zdůrazňoval zásluhy za konfiskovaná díla, jež se díky 

němu dostala do vlastnictví Louvru. A současně začal objednávat díla propagujících jeho 

osobu i s patřičnou prezentací jeho činů. V tomto programu pokračoval jako vrchní velitel 

Egyptského tažení, během něhož vnesl mezi tamější obyvatele nejen vojenský konflikt, ale 

nakonec i onu osvětu, o kterou tolik usiloval. Zároveň se mu povedlo rozpoutat vlnu zájmu o 

egyptské umění v západním světě. Po odchodu Francouzů se Egypt ocitl zpátky v rukou 

Turků, ale zlepšily se jeho kontakty s Evropou, zvláště pak s Francií samotnou. Vzniklé 

instituce v zemi přetrvaly a během 19. století se neustále rozrůstaly. Káhirský Institute 

d’Égypt byl zázemím pro tehdejší vědce mnoha oborů a stal se střediskem egyptologie i po 

svém přesunu do Alexandrie roku 1859. Vědci pokračovali v tom, co započali první savanti 

během Napoleonova tažení - nadále prováděli vykopávky, systematicky mapovali terén a 

katalogizovali nové nálezy. Velký přínos pro obor učinil Jean-François Champolion 

rozluštěním Rosettské desky, která byla objevena ještě v průběhu egyptské kampaně, avšak 

při převozu do Francie padla do rukou Angličanů.
318

 Samotné Egyptské tažení bylo ale pro 

Napoleona příležitostí. 

 

Důležitou roli pro Bonaparta hrálo kromě vědy i umění, a to nejen z hlediska zmíněného 

obohacování francouzských sbírek. Napoleon si byl vědom, jakou moc reprezentativní umění 

poskytuje a že je třeba jej využít k propagaci sebe jako hrdiny-vojevůdce a zároveň skrze něj 

promluvit ke vzdělaným středním vrstvám, jež se měly stát hlavní oporou jeho budoucího 

režimu. Chtěl se stát univerzálním mužem, ikonou, ke které bude francouzský lid vzhlížet. 

Umělci jako Antoine-Jean Gros, Jacques-Louis David, nebo Jean-Auguste Dominique Ingres 

byli těmi, kdo pomáhali Bonapartovi realizovat jeho obrazovou propagandu už od dob 

Prvního Konzula a ještě intenzivněji jej podporovali později za časů císaře Francouzů. 
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 Více na téma Rosettské desky v John RAY: The Rosetta Stone and the Rebirth of Ancient Egypt, Harvard 
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V určité míře přispěla této representaci a vlastně též politické propagandě i Napoleonova 

první žena Josefína, která se aktivně starala o udržení kontaktů s lidmi vyšších vrstev 

prostřednictvím audiencí v Malmaisonu, pořádáním plesů a zároveň vřele podporovala 

umělce zakázkami. 

 

Ve své práci jsem podstatnou část věnovala důležitému přínosu díla A. J. Grose, zejména 

jeho obrazu Napoleon navštěvuje nemocné morem v Jaffě, který se stal jedním z inspiračních 

východisek pro další generace romantických malířů. Jeho orientalismus soustředící se na 

exotické modely snědé pleti a výrazných rysů, „maurská architektura“ a tíživá atmosféra 

místa kontrastující s gestem mladého generála uprostřed obrazu, jež vrhá dobré světlo na jeho 

jednání, se setkala na Salonu i se spornými reakcemi.
319

 Mohla za to anti-napoleonská 

propaganda podporovaná anglickým tiskem a karikaturisty, kteří Bonaparta obvinili z otrávení 

nakažených opiem. Ač tato zvěst byla založená na pouhých domněnkách, veřejnost ji přijala 

jako skutečnost a proto se můžeme setkat s mnoha karikaturami od autorů, jako byli James 

Gillray, nebo George Cruikshank, jež podávají Napoleona jako Little Boneyho, komickou 

postavičku malého vzrůstu v pompézní uniformě s úlisnými záměry zbavit se vlastních 

nemocných vojáků
320

. Tito karikaturisté podali na svých tiscích celý průběh Egyptského 

tažení satiricky a jejich vtipům neunikli ani členové výzkumné instituce. Z nich karikatury 

vytvořily skupinu hlupáků snažící se o nemožné a selhávajících ve všem, na co sáhnou. Že 

realita byla značně odlišná, už anglickou veřejnost tolik nebavilo a tak tomu bylo i po zbytek 

Napoleonských válek, kdy satirické tisky doprovázely Bonaparta doslova na každém kroku, 

ale i po jeho smrti na Svaté Heleně.
321

 

Jak jsem již naznačila, nejednalo se při tom jen o anglické tisky, proto se nabízí otázka 

k dalšímu studiu, jak například dění Napoleonských válek satiricky interpretovala karikatura 

německých, nebo ruských autorů? V této souvislosti se však nabízí i možnost komparace 

anglické a francouzské karikatury s ostatními evropskými zeměmi té doby, které se podílely 

na humoristických grafických ilustracích napoleonských válek. Téma však zahrnuje také ne 

zcela zpracovanou problematiku vývoje francouzské karikatury 18. století, včetně 

navazujících problémů s režimní karikaturou ve Francii za Napoleonovy vlády. 
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320

 Kapitola 4.3. – 4.4. a kapitola 5. 
321

 BRYANT 2009, 56. 



70 

 

Napoleonská karikatura poskytuje velice mnoho podnětů k dalšímu bádání, neboť 

reflektuje reakce společnosti na historické události svým vlastním osobitým způsobem a 

stylem. Bylo by vhodné nadále studovat tato témata zabývající se například srovnáním onoho 

stylu napoleonského oficiálního umění a stylového vývoje karikatur, nebo i její komparací 

s oficiálním uměním. V obou odlišných případech totiž zakládají tradici pokračující do 

budoucna. 
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