
niczy drukarz z Brzegu, Samuel Trautmann. Jego to kosztem wydano w Halle 
w r. 1744 Nowy Testam ent w języku czeskim, a gdy wyczerpane zostało pierwsze 
wydanie Biblii, też w czeskim języku, na jego zlecenie wyszło w r. 1745 w Halle 
drugie wydanie.

W drugiej części pracy autor przedstawia życie i działalność osób uczestni
czących w pracach edytorskich w Halle. Warto tu zwrócić uwagę na ludzi, którzy 
związani byli z dziejami Śląska, a zwłaszcza ruchu pietystycznego na Śląsku Cie
szyńskim. Byli to: Johan Kogler, pochodzący z Neuschel na Węgrzech, nauczyciel, 
a później rektor szkoły cieszyńskiej, Jan Liberda, pochodzący z Cieszyna, który po 
studiach w Halle powrócił na stanowisko nauczyciela do swojego rodzinnego 
miasta, Andrzej Macher z Bielic na Górnym Śląsku, również po studiach w Halle, 
działający pod kierownictwem Muthmanna w Kościele Jezusowym pod Cieszy
nem, oraz Jerzy Sarganek pochodzący z Dolnej Suchej pod Cieszynem, absolwent 
szkoły cieszyńskiej, a później Kaliskiego Uniwersytetu, który w 1728 r. został 
powołany na korektora do Cieszyna.

Rzecz charakterystyczna, że autor przy omawianiu tych postaci, idąc czasami 
w ślady Wintera, stara się zatuszować ich narodowość, i to nawet wtedy, gdy 
szereg przesłanek wskazuje, iż o ile nawet nie byli oni Polakami, to jednak 
z polskością bardzo silnie byli powiązani. O Liberdzie np. pisze Rösel: „Ob seine 
Muttersprache die deutsche oder die polnische gewesen ist, lässt sich schwer 
entscheiden, seine Erziehung und schulische Ausbildung waren jedoch deutsch” 
(s. 72).

A przecież już nawet Winter zwrócił uwagę na notatkę w Dzienniku Francke- 
go z 20 kwietnia 1723 r., że powołani zostali jako współpracownicy kaznodzieje 
operujący polskim językiem: Krieger, Liberda, Muthmann i Sarganek z Górnego 
Śląska (E. Winter, Die P flege W est- und Südslaw ischer S prache in H alle im  
18. Jahrhu ndert, Berlin 1954, s. 66). Niestety, autor pomija wszystkie tego rodzaju 
ustalenia.

W trzeciej części Rösel dokonuje podsumowania swojej pracy, przy czym bar
dzo mocno podkreśla poważny wpływ druków hallskich na kształtowanie się ję 
zyków czeskiego i słowackiego. Sprawa jest dyskusyjna i z sądami chyba należy 
raczej poczekać aż do chwili, kiedy dokładniej zbadane zostanie np. ilościowe do
cieranie wydawnictw hallskich do odbiorców w Czechach. Jeden przykład skon
fiskowanej przesyłki (172 biblie niemieckie, 100 czeskich i 28 polskich — Winter, 
op. cit., s. 28) o niczym jeszcze nie świadczy.

Na zakończenie warto podkreślić jeszcze jedną dodatnią stronę pracy Rösela, 
a mianowicie dobrą i przejrzystą konstrukcję, która nawet mniej wyrobionemu 
czytelnikowi ułatwia zapoznanie się z je j treścią.

K. M atw ijow ski

E. B i r k e .  FRANKREICH UND OSTMITTELEUROPA IM 19. JAHRHUNDERT 
BEITRÄGE ZUR POLITIK UND GEISTESGESCHICHTE (Ostmitteleuropa in 
Vergangenheit und Gegenwart, 6), Köln—Graz 1960, s. XV, 527.

Wśród bogatej problematyki będącej przedmiotem pracy Birkego sprawy pol
skie należą zdecydowanie do najważniejszych, zwłaszcza po r. 1870. Zwraca na to 
uwagę już sam spis treści, w którym terminy „Polen”, „Polenpolitik”, „Polenfrage”, 
„Polonophilie” powtarzają się co kilka wierszy. Niewątpliwie dzieło to jest 
również odbiciem w pewnej mierze nastrojów politycznych nurtujących część 
społeczeństwa dzisiejszych Niemiec Zachodnich. Z drugiej strony w jakimś



stopniu wpłynie na dalsze kształtowanie się w Niemczech poglądów na stosunkowo 
znaczny i ważny odcinek dziejów nie tylko naszych, ale i szeregu innych naro
dów europejskich, poglądów nie pozbawionych zapewne z kolei wpływu na po
stawę społeczeństwa niemieckiego wobec aktualnych problemów politycznych na
szych dni. Z tych względów praca niemieckiego uczonego zasługuje na pewną 
uwagę ze strony polskiej.

Autor poddaje szczegółowej analizie stosunek Francji do Europy środkowo- 
-wschcdniej w ciągu wieku X IX . Nie tylko do aktualnie istniejących na tym 
obszarze państw, lecz także, i to w stopniu silniejszym, ,do poszczególnych naro
dów tej części kontynentu, głównie niemieckiego, polskiego, czeskiego i węgier
skiego. I nie jedynie ustosunkowanie się francuskich czynników oficjalnych, ale 
i wpiywowszej opinii publicznej tego kraju. Autor podkreśla przy tym ewolucję, 
jakiej ulega zasadnicze podejście Francji do tych zagadnień: od zgodnej z fran
cuską tradycją kształtowania narodu przez państwo skłonności do stosowania kry
teriów państwowo-prawnych (Węgrzy =  mieszkańcy królestwa węgierskiego; termin 
francuski: nation) do narastającej w drugiej połowie w. X IX , w miarę budzenia 
się świadomości narodowej społeczeństw tej części Europy, tendencji do posługi
wania się kryteriami etniczno-językowymi (Węgrzy =  ludność mówiąca językiem 
węgierskim, a przynajmniej wykazująca węgierskie poczucie narodowe: natio- 
nalité).

Punktem wyjścia przedsięwzięcia Birkego były — jak  przyznaje autor 
(s. VII) — echa w ówczesnej opinii francuskiej wydarzeń austriackich z przełomu 
XIX/XX w., ściślej walk narodowościowych w monarchii habsburskiej. Birke 
doszedł do przekonania, że ówczesny francuski punkt widzenia był m. in. wyni
kiem utrzymywania się we Francji pewnych utrwalonych już w ciągu X IX  w. 
pojęć i wyobrażeń o sprawach Europy środkowo-wschodniej. Z kolei pokusił 
się o przedstawienie tego zagadnienia odnośnie do całego X IX  stulecia. U schyłku 
okresu międzywojennego i w czasie ostatniej wojny Birke jako docent Uniwersy
tetu Wrocławskiego prowadził wykłady i ćwiczenia dotyczące problematyki na j
szerzej pojętego niemieckiego wschodu oraz stosunku Francji do spraw Europy 
środkowo-wschodniej. Ogłosił wtedy obszerny artykuł na ten temat, ograniczony 
na razie chronologicznie do lat kilkunastu około połowy stulecia, a rzeczowo do 
monarchii habsburskiej (Das N ationalitätenproblem  der D onaum onarchie in der  
Beurteilung der französischen  slavophilen  Publizistik 1840—1854, „Jahrbücher f. 
Kultur u. Geschichte der Slaven”, N. F., X , 1934). Zbierał materiał do rozszerzenia 
tematu na cały wiek X IX  i na całą Europę środkowo-wschodnią, który jednak — 
jak  podaje (s. IX) — „ging am Ende des letzten Krieges in Schlesien verloren”. 
W przedmowie do swej pracy zapowiada kontynuowanie tematu do r. 1919. Pierw
szą zapowiedzią w tym zakresie może być artykuł Die französische O steuropapoli
tik  1914—1918, zamieszczony w „Zeitschrift f. Ostforschung”, 1954. Jest więc Birke 
niewątpliwie poważnie zaangażowany w ' tematyce będącej przedmiotem ostatniej 
jego pracy.

Według poglądu autora — nie będącego zresztą niczym nowym i nie budzą
cego zastrzeżeń — postawa Francji wobec Europy środkowo-wschodniej była od
biciem je j aktualnych stosunków z głównymi mocarstwami kontynentu. Francja 
szukała tu zawsze sprzymierzeńców przeciw głównemu swemu przeciwnikowi kon
tynentalnemu: początkowo przeciw Austrii, później coraz wyraźniej przeciw Rosji, 
a dyplomacja ancien regime’u starała się stworzyć, bez trwałego zresztą powo
dzenia, słynną „barriěre de l ’Est”, wciągając w je j obręb Szwecję, Polskę i Turcję. 
W wieku X IX , po wojnę krymską włącznie, za głównego przeciwnika wpływów



francuskich na kontynencie uznawana jest we Francji nadal Rosja. Przeciwko 
niej, jak  również przeciwko niebezpieczeństwu odrodzenia się koalicji antyfran
cuskiej z r. 1813, Francja stara się wyzyskać przede wszystkim sprawę polską 
i postawę społeczeństwa polskiego, zaangażowanego, zwłaszcza od r. 1830, głównie 
w walce z Rosją. Poważną rolę odgrywa tu akcja dyplomatyczna A. Czartoryskiego. 
Sytuacja ulega zmianie w drugiej połowie stulecia. Od r. 1840 Francja staje 
w obliczu przybierającego na sile procesu jednoczenia się Niemiec, odczuwanego 
jako zagrożenie je j pozycji w Europie. Po nieoczekiwanej klęsce r. 1870 zjedno
czone Niemcy zostają uznane przez przeważającą część opinii francuskiej za 
wroga nr 1. Przeciwko nim Francja szuka oparcia zrazu w Austrii, łudząc się 
możliwością je j „federalizacji”, a tym samym „odniemczenia”, równoznacznego — 
wobec znanego składu narodowościowego monarchii — z je j „slawizacją”. Gdy 
nadzieje te prysną w obliczu sojuszu Bismarck—Andrassy z r. 1879, w opinii pu
blicznej i w kołach oficjalnych Francji dokonuje się zasadniczy zwrot w kie
runku zbliżenia do Rosji i przymierza republiki z caratem oraz wyzyskania 
nastrojów opozycyjnych w monarchii austro-węgierskiej, wszelkich prądów anty- 
niemieckich, a filorosyjskich. Głównym oparciem Francji w Europie środkowo- 
-wschodniej staną się Czesi, a w mniejszym stopniu Chorwaci i Serbowie oraz 
Rumuni. Sprawę polską poświęci Francja całkowicie w imię najżywotniejszego 
dlań sojuszu rosyjskiego.

Tak więc poszukiwania przez Francję sprzymierzeńców i towarzyszy broni 
początkowo dla osłony przed Rosją i je j penetracją w głąb Europy środkowej, 
a później dla okrążenia zjednoczonego państwa niemieckiego — oto, zdaniem 
autora, klucz do polityki francuskiej i nastawienia społeczeństwa francuskiego 
wobec spraw Europy środkowo-wschodniej. Podkreśliwszy na początku (rozdz. I) 
brak aktywności francuskiej w Europie wschodniej w okresie rewolucji, mimo 
niewątpliwego poważnego znaczenia dla Francji rozgrywających się wówczas w tej 
części kontynentu wydarzeń (Polska w latach 1788—1795), przechodzi autor do 
krótkiego omówienia polityki Napoleona na wschodzie Europy, zwłaszcza w sto
sunku do Polski, Węgier i Słowian południowych („Provinces illyriennes”). Tę 
wstępną część kończy charakterystyka postawy dyplomacji francuskiej pod kie
rownictwem Talleyranda na kongresie wiedeńskim w stosunku do Rosji, Polski 
i w sprawach niemieckich. Następny okres 1815—1840 (rozdz. II) pozostaje, 
zdaniem autora, pod znakiem dobrosąsiedzkich stosunków Francji z ówczesnymi 
Niemcami, znajdującymi się w stanie rozdrobnienia państwowego, i utrzymującej 
się, ze sporadycznymi tylko wyjątkami (publicystyka E. Charriere’a), wrogości 
wobec Rosji jako głównego strażnika postanowień 1815 r., uważanych we Francji 
dość powszechnie za krzywdzące. Ze strony francuskiej opinii publicznej, dotychczas 
niewiarygodnie słabo zorientowanej w sprawach Europy wschodniej, daje się 
wówczas zauważyć pewien wzrost zainteresowań Słowiańszczyzną (początkowo in
formacje czerpane są za pośrednictwem Niemiec), a zjawisko to łączy autor m. in. 
silnie z powstaniem polskim 1830/31 r. i działalnością polskiej Wielkiej Emigracji. 
Lata czterdzieste (rozdz. III, IV i V) to nowa faza, w której — jak już wspo
mniano — pogorszenie się stosunków francusko-niemieckich po kryzysie r. 1840 
wpływa na wyraźny postęp zainteresowania ze strony Francji narodami słowiań
skimi mogącymi przynajmniej w pewnym stopniu zrównoważyć siły zjednoczonych 
Niemiec. Sporo uwagi poświęca Birke sprawie utworzenia ważnej politycznie 
katedry historii i literatury Słowian w College de France i działalności Mickie
wicza, jak  również ówczesnej publicystyce francuskiej, szczególnie H. Despreza 
i C. Roberta, artykułom z tego zakresu ukazującym się w najbardziej wpływowym,



najsilniej kształtującym opinię publiczną Francji tego czasu czasopiśmie „Revue 
de Deux Mondes”, na koniec polityce wschodniej Czartoryskiego. Okres Wiosny 
Ludów (rozdz. VI i VII) wypełniają problemy stosunku Francji do spraw polskich 
oraz austriackich — zwłaszcza węgierskich. W polityce Napoleona III i drugiego 
cesarstwa wobec narodów Europy środkowo-wschodniej (rozdz. VIII) autor zwraca 
uwagę na sprawę polską w okresie wojny krymskiej, na próby zbliżenia do Rosji 
z końcem lat pięćdziesiątych i rozbicie się ich na tle powstania polskiego 1863 r., 
na usiłowania wyzyskania Węgier w czasie kampanii włoskiej 1859 r., na koniec 
na utworzenie państwa rumuńskiego. W kilku następnych rozdziałach (IX, X , X I, 
X II) omawia Birke początki wpływów czeskich nad Sekwaną, akcję polityczną 
Palackiego i Riegera w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, ścieranie się 
koncepcji polskiej i czeskiej, zwłaszcza na tle stosunku obu społeczeństw do Rosji. 
Część następna (rozdz. X III) poświęcona jest sprawie rozpaczliwych usiłowań fran
cuskich uzyskania poparcia Austro-Węgier oraz opinii publicznej czeskiej i wę
gierskiej dla Francji w ciężkich dla niej chwilach wojny pruskiej 1870/71 r. 
Partie końcowe pracy (rozdz. X IV —XV III) to omówienie postępów zbliżenia fran- 
cusko-czeskiego, z podkreśleniem roli wybitnego francuskiego slawisty Louisa 
Legera oraz badacza dziejów czeskich Ernesta Denisa, zbliżenia politycznego do 
Rosji i sojuszu z tym państwem, narastania nastrojów antyniemieckich zarówno 
we Francji, jak  i wśród narodów słowiańskich, zwłaszcza wśród Czechów.

W całości tych wywodów nie znajdujemy żadnych nowości o zasadniczym 
znaczeniu, co najwyżej pewne nieznaczne korektury faktów poprzednio już zna
nych. Sposób ujęcia tematu przez autora, jego spojrzenie na wybrane zagadnienia, 
wnioski, jakie wysuwa w swym opracowaniu, nie mają w sobie również nic 
z rewelacji. Niewątpliwą natomiast zasługą jest nagromadzenie pokaźnej ilości 
danych szczegółowych, mało zapewne znanych tak w Niemczech i we Francji, 
jak  i u nas, miejscami nie znanych dotąd zupełnie (np. niektóre korespondencje 
urzędowe dyplomatów francuskich), podbudowanie nimi dotychczasowej wiedzy, 
usystematyzowanie materiału i podanie go jako mocno zwartej, przemyślanej 
całości. Przekonywająca konstrukcja, interesujące przedstawienie przebiegu wyda
rzeń, dobra charakterystyka szeregu pierwszoplanowych postaci, z których takie, 
jak  Leger, Denis, Palacky, Rieger, głęboko zapadają w pamięć, wewnętrzna logika 
opowiadania, w którym zakończenie każdego rozdziału jest zarazem naturalnym 
wstępem do następnego — to dalsze walory tej interesującej książki. Autor jest 
przy tym w pełni świadom złożoności odtwarzanego przezeń procesu dziejowego, 
dostrzega w nim szereg równoległych nurtów i stadiów, stara się dotrzeć do 
wstępnych faz procesów narastających, nie zapominając o istnieniu i dalszym od
działywaniu innych, zanikających co prawda, ale ciągle jeszcze dających znać
0 sobie. Linie podziału są płynne, elastyczne, z wyraźniejszym zarysowaniem je 
dynie „od — do”. Praca oparta jest na obfitej literaturze i materiałach źródłowych 
w postaci korespondencji urzędowej i prywatnej, akt dyplomatycznych, ówczesnej 
prasy i publicystyki, pamiętników różnego typu. Większość to materiały druko
wane, często jednak doszczętnie już zapomniane i mało dostępne. Są wśród nich 
wszakże i liczne archiwalia paryskie, wiedeńskie, praskie. Imponuje różnojęzycz- 
ność tego materiału. Dominuje francuski i niemiecki, lecz obok niego znajdują się
1 pozycje polskie, czeskie, chorwackie, serbskie. Prace autorów węgierskich, ru
muńskich, uderzająco nieliczne rosyjskich wyzyskano, o ile ukazały się one w do
stępnym autorowi tłumaczeniu. Przytaczane nazwiska i tytuły polskie odznaczają 
się starannym przestrzeganiem poprawnej pisowni. W spisie źródeł i literatury 
znalazło się niemal 50 pozycji autorów polskich, z tym jednak, że część z nich



to prace opublikowane w językach obcych, zwłaszcza francuskim. Birke wykazuje 
dosyć dobrą orientację w sprawach polskich, szczególnie Wielkiej Em igracji i dzia
łalności Ą. Czartoryskiego. W ogóle zresztą okres 1840—1870 jest mu chyba naj
lepiej znany.

Książka odznacza się dużą starannością zewnętrzną i może być przykładem 
wysokiej kultury wydawniczej. Obfite przypisy, w tym bardzo użyteczne n oty  
biograficzne, wysoce ułatwiają lekturę.

Tyle co do mocnych, rzetelnych stron pracy Birkego. Dziełu jego można jed
nak — i trzeba — postawić również cały szereg zarzutów. Na samym wstępie 
uderza brak krótkiej choćby charakterystyki źródeł i literatury. Zbyt skromna 
jest, jak  sądzę, kwerenda prasy, ważna gdy chodzi o odtworzenie aktualnej opinii 
publicznej. Autor wyzyskał gruntownie tylko paryską „Revue de Deux Mondes”, 
ukazująca się w Pradze w 1. 1869—1873 w języku francuskim „Correspondance 
Slave”, redagowaną głównie przez Legera, oraz wydawaną w Paryżu przez Le- 
faivre’a w 1. 1887—1888 „L’Autriche slavě et roumaine”. Odnośnie do wyzyskania 
literatury pouczający będzie chyba przykład z zakresu historiografii polskiej. 
Autor czerpał dosyć obficie z dzieł wydanych przed ostatnią wojną, przy czym 
najwięcej korzystał z prac M. Handelsmana dotyczących Wielkiej Emigracji i dy
plomatycznych przedsięwzięć A. Czartoryskiego. I tu jednak uderza brak tak pod
stawowej pozycji, jak  J . Feldmana Spraw a po lska  w 1848 roku , w której Birke 
mógł znaleźć szereg gotowych już stwierdzeń, do których dochodzi dopiero — 
trzeba jednak przyznać, że na ogół trafnie — na podstawie analizy materiału 
źródłowego (korespondencje, relacje i wspomnienia Lamartine’a, Bastide’a, Cir- 
courta, Arago i in.). Wśród prac najnowszych, powojennych, pierwszeństwo daje 
zdecydowanie wydawnictwom emigracyjnym, publikowanym w obcych językach, 
zwłaszcza pracy M. Kukiela C zartoryski and European Unity. Z opracowań wy
danych w Polsce wyraźnie korzysta jedynie z książki J . Dutkiewicza F rancja  
a P olska w r. 1831, wymienia ponadto pracę S. Kieniewicza o Legion ie M ickiew icza 
oraz wydawnictwo Listów  Em igracyjnych J . L elew ela . Odczuwa też widocznie 
potrzebę sięgnięcia do syntetycznego opracowania dziejów Polski, ale wówczas 
posługuje się T he C am bridge History o j Poland. Żadnego śladu wysiłku w kie
runku zapoznania się z poglądami reprezentowanymi obecnie w nauce polskiej. 
Bywa i tak, że źródłem informacji co do niektórych okresów dziejów Polski stają 
się wyłącznie prace niemieckie (np. Recke, Die poln ische Frage, dla okresu bez
pośrednio po trzecim rozbiorze).

W całej swej pracy autor nie wykracza poza problematykę zakreśloną pod 
tytułem: „Politik und Geistesgeschichte”. Wprawdzie dalsze jeszcze określenie za
warte w podtytule: „Beiträge” — zwalnia go od obowiązku wyczerpującego przed
stawienia nawet i tak ograniczonej problematyki, jednakże od pracy, którą autor 
sam zechciał określić jako „der erste grössere Vorstoss in ein unübersichtliches und 
problemreiches Gelände” (s. IX), mieliśmy prawo oczekiwać przynajmniej próby 
wskazania samych podstaw polityki i źródeł opinii francuskiej w stosunku do 
Europy środkowo-wschodniej. Nie brak co prawda szeregu wyjaśnień ze strony 
autora, ale zbyt często dotyczą one elementów wtórnych, • a nie samego sedna 
opisywanych procesów. Kwestie gospodarcze dla Birkego najzupełniej nie istnieją. 
Przykładowo: nie ma ani wzmianki o ekspansji kapitału francuskiego i jego pe
netracji na obszary monarchii habsburskiej w okresie drugiego cesarstwa czy na 
tereny rosyjskie w czasach III republiki. Daremnie szukalibyśmy odpowiedzi na 
pytanie: czy, dlaczego i w jakim  stopniu Francja angażowała się gospodarczo 
w Europie środkowo-wschodniej, czy je j interesy ekonomiczne ścierały się tu



z czyimiś innymi i z jakim skutkiem. Prawda, że autor odcina się wyraźnie od re
lacjonowania tej strony zagadnienia. Zupełne jednak je j nieuwzględnienie prowadzi 
do fałszywych wniosków ogólnych. Zresztą nawet i w dziedzinie, którą Birke 
traktuje szeroko i z zamiłowaniem, a więc w zakresie stosunków politycznych 
oraz w odniesieniu do zagadnień militarnych, o które przynajmniej potrąca, brak 
szeregu elementów niezbędnych dla zrozumienia i oceny posunięć rządu i reakcji 
społeczeństwa francuskiego, takich jak  porównanie potencjału ekonomicznego, roz
woju demograficznego, proporcji sił zbrojnych itp. Pozostaje sfera „czystej” po
lityki, w której — zdaniem autora — ideą przewodnią Francji jest w ciągu pierw
szej połowy stulecia niedopuszczenie do penetracji Rosji w głąb Europy i do 
powstania zjednoczonego państwa niemieckiego, a później nade wszystko rewanż 
za Sedan, za Alzację i Lotaryngię. Realizacja tej idei ma przywrócić Francji je j 
przodującą pozycję, przynajmniej na kontynencie. Komu, jakim kręgom społecz
nym Francji odpowiadała i służyła na poszczególnych etapach ta polityka, tego 
Birke nie przedstawia zupełnie. Otrzymujemy jedynie pracowity przegląd chrono
logiczny idei, reprezentowanych przez poszczególne jednostki ludzkie i ich dzieła. 
Birke analizuje dokładnie przejawy wzrostu we Francji nastroju wrogości wobec 
Niemiec, zrywania dawnej łączności duchowej, istniejącej przynajmniej pomiędzy 
intelektualistami obydwu narodów, narastania po okresie wstrzemięźliwej, ostroż
nej polityki Gambetty, liczącej się z osłabieniem militarnym i dyplomatyczną 
izolacją Francji, tendencji odwetowych i prądów szowinistycznych w społeczeń
stwie francuskim. Skłonny jest przyjąć za pewne, że po stronie francuskiej zaraz 
po r. 1871 systematycznie przygotowywano odwet, pracując jakby w ramach dłu
gofalowego, ogólnonarodowego, starannie przemyślanego planu. Pomija natomiast 
takie pociągnięcia Bismarcka, jak  jego „wojenne alarmy” lat 1875, 1887 czy słynne 
„pośrednictwo” berlińskie z r. 1878, torujące — jak  wiadomo — drogę wzrostowi 
przeciwieństw pomiędzy Rosją z jednej a Austro-Węgrami i Niemcami z drugiej 
strony i stwarzające tym samym nowe możliwości dla polityki francuskiej.

Przykłady te, które można by jeszcze pomnożyć, prowadzą do przekonania, 
że zebrany przez Birkego materiał faktograficzny zyskałby pełny walor dopiero 
po uwzględnieniu całego szeregu elementów wpływających na kształtowanie się 
polityki państwowej i opinii publicznej. Uderza również od razu, że oceny i sym
patie autora nie rozkładają się równomiernie. Polityka zjednoczonych Niemiec nie 
spotyka się z żadnymi właściwie zastrzeżeniami. Niemcy realizują, wbrew wielu 
trudnościom i złej wóli sąsiadów, w tym przede wszystkim Francji, swe słuszne 
i naturalne prawo do zjednoczenia. Ale charakteru „zjednoczeniowej” wojny fran- 
cusko-pruskiej, warunków pokoju frankfurckiego autor nie analizuje zupełnie. 
Później państwo niemieckie jest już w jego przedstawieniu jedynie obiektem 
planowanych zamachów ze strony francuskich odwetowców oraz rosyjskich pan- 
slawistów. I tylko dwukrotnie naprowadza czytelnika na nikłe ślady możliwości 
przyczynienia się samych Niemiec do zaognienia sytuacji. Raz, gdy krytykując 
obniżenie się poziomu politycznego przywódców czeskich pod wpływem narasta
jącej fali szowinizmu, dodaje: „Aber das liegt im allgemeinen, sich in damaligem 
Deutschland ebenso äussernden Zuge der Zeit” (s. 486), i powtórnie, gdy przy
znaje, że na wzrost szowinizmu czeskiego „mitteleuropäische Ursachen, wie die 
heftige Agitation des Alldeutschen Verbandes (seit 1891) nicht unschuldig sind” 
(s. 491). Bardzo to lakonicznie i jakże subtelnie powiedziane. Natomiast z całą siłą 
podkreśla ogromny, jego zdaniem, wkład cywilizacyjny Niemców' w krajach Europy 
środkowo-wschodniej. Stąd szczególnie groźni są, z jego punktu widzenia, historycy 
stojący na gruncie rodzimych, narodowych źródeł kultury Słowian, tacy jak



odnośnie do Czech Palacky i Denis, na uznanie zaś zasługują jedynie ci, któ
rzy — jak  Taillandier — podzielają pogląd wyznawany przez Birkego. Z satys
fakcją akcentuje Birke np. niemieckie pochodzenie względnie pozostawanie 
w kręgu niemieckich wpływów kulturalnych szeregu wybitnych osobistości sło
wiańskich, takich jak  Rieger czy nasz J . H. Dąbrowski. Wyraźnie odrzuca tezę 
o ucisku ludności słowiańskiej w państwach niemieckich. Na przykładzie Riegera 
stara się udowodnić, że położenie Czechów w Austrii było zupełnie dobre, zapo
minając, że chodziło tu o polityka ugodowca, przywódcę staroczechów, że losy 
demokraty i rewolucjonisty J . Friča, wielokrotnie wspominanego na kartach 
książki długoletniego więźnia i wygnańca politycznego, podważają to twierdzenie, 
przynajmniej częściowo. Za to troskliwie wydobywa autor wszelkie przejawy 
konfliktów pomiędzy samymi Słowianami, zwłaszcza polsko-czeskich. Możliwości 
ekspansji wpływów politycznych francuskich w Europie wschodniej tłumaczy tylko 
jednym: gwałtownym wybuchem wśród Słowian nastrojów szowinistycznych, skie
rowanych przeciwko Niemcom. Z pracy Birkego nie sposób domyślić się nawet, 
aby Niemcy dali po temu jakikolwiek istotny powód (choćby na ziemiach polskich 
zaboru pruskiego w okresie Bismarcka), aby ich obecność na terenach słowiań
skich mogła być wynikiem jakiejkolwiek rozmyślnej, wrogiej wobec ludności 
miejscowej akcji. „Geheimnisvoller Drang nach Osten” (s. 430, 488) to pojęcie, któ
remu autor odmawia wszelkiej konkretnej treści, słowiański slogan propagandowy, 
pozbawiony jakichkolwiek podstaw. Co więcej, Birke parokrotnie sugeruje, że 
jeśli nie wywołanie, to w każdym razie rozpalenie nastrojów antyniemieckich, 
zwłaszcza wśród Polaków, było wynikiem, przynajmniej częściowo, propagandy 
francuskiej, pragnącej w ten sposób przyjść z pomocą Rosji przez odwrócenie 
uwagi społeczeństwa polskiego od zasadniczego konfliktu polsko-rosyjskiego. Anty- 
niemieckie nastawienie pewnych osobistości francuskich, takich jak  np. E. Picot, 
tłumaczyć sobie należy chyba jego żydowskimi powiązaniami i sympatiami — 
inaczej po cóż wzmianka na ten temat na s. 339?

Jeżeli Francuzów Birke traktuje z powściągliwością, chłodno, nieraz i wrogo, 
lecz nie bez pewnego uznania — zwłaszcza dźwignięcie się Francji z klęski r. 1870 
zdaje się mu szczególnie imponować — to Polska i Polacy nie znajdują w jego 
oczach cienia sympatii. Odnosi się wrażenie, że uważa nas za głównych mąci- 
cieli spokoju i pomyślności XIX-wiecznej Europy, przy czym nie wypowiada się 
nawet, czy polskie dążenia niepodległościowe uznaję choćby w zasadzie za upraw
nione. Jedynie Czartoryski cieszy się pewnym uznaniem autora jako godny, jego 
zdaniem, partner dyplomacji francuskiej, skłonny jest nawet na każdym niemal 
kroku dopatrywać się jego inicjatywy, sugestii i wpływów. Najnowszych poglą
dów historiografii polskiej co do tej postaci Birke nie zna lub też ignoruje je  
całkowicie, przejęty sugestywnymi pracami Handelsmana. Natomiast ogół pol
skiej emigracji politycznej traktowany jest przez niego niechętnie, jeśli nie 
wzgardliwie. Subiektywizm autora daje tu znać o sobie raz za razem. Rozbicie 
wewnętrzne emigracji, znane je j „potępieńcze swary”, istotnie niekiedy mało bu
dujące („das groteske Gegeneinander der verschiedenen polnischen Lager”, s. 185), 
przypisywane są wyraźnie ujemnym właściwościom polskiego charakteru narodo
wego. „Polnische Untugenden” (s. 68, 129, 181, 185) to jedyne i pełne wyjaśnienie 
zjawiska, które jest przecież regułą każdej politycznej emigracji po decydującej 
klęsce poniesionej w kraju. Brak nawet cienia namysłu nad tym, czy w ówczes
nej społeczno-politycznej sytuacji narodu polskiego emigracja nie musiała rozpaść 
się przynajmniej na zasadnicze zwalczające się ugrupowania, konserwatywne i de
mokratyczne. będące odbiciem aktualnej polskiej rzeczywistości. Owa „polska



niecnota” jest nawet zaraźliwa i — zdaniem autora — poprzez kontakty na pa
ryskim bruku przerzuca się na emigację rumuńską we Francji (s. 225). Podkre
ślając wielokrotnie, że postawa emigracji polskiej wpływała silnie na opinię 
francuską w duchu nie tylko antycarskim, lecz i antyrosyjskim, Birke nie daje 
pełnej, wyraźnej odpowiedzi na pytanie, czy stosunek Polaków do ówczesnej 
Rosji był lub nie był usprawiedliwiony. Jedyhym pozytywnym stwierdzeniem 
jest uznanie rzetelności wysiłków polskich w kierunku pogodzenia Węgrów ze 
Słowianami. Jeżeli w pracy Birkego znajduje się więcej wypowiedzi przychyl
nych Polsce, to w formie cytatów z przemówień i publikacji takich osobistości 
francuskich, jak  Lafayette, Michelet, Quinet, Montalembert i in.

Dosyć wyraźna antypatia Birkego do Słowian swój punkt szczytowy znalazła 
w jego ustosunkowaniu się do Czechów. Czy zaważyła na tym podkreślana silnie 
przez niego pewna rola czeskich działaczy politycznych w dziele zbliżenia fran- 
cusko-rosyjskiego, tak niebezpiecznego, jak  się okazało, dla Niemiec, czy raczej 
sprawa Niemców sudeckich, szczególnie drogich sercu autora — trudno osądzić. 
Faktem jest jednak, że najgorsze inwektywy kierowane są pod adresem czes
kiego ruchu narodowego, zwłaszcza młodoczechów, i jego przedstawicieli. Takie 
określenia, jak  „törichte Blossen der tschechischen Politik” (s. 322), zostały nam 
oszczędzone. Z ogromną zajadłością atakuje Birke przede wszystkim politykę czeską 
wobec Niemców w Czechach, zarzucając je j perfidię, posługiwanie się fałszerstwem 
(np. co do statystyki narodowościowej), przemocą, a stwierdzając, że nic innego, 
jak  tylko to właśnie postępowanie samych Czechów „schliesslich ihren Zusammen
bruch herbeigeführt hat” (s. 319), dygresję tę formułuje w taki sposób, że trudno 
zrozumieć ją  inaczej aniżeli jako przybierające pozory obiektywizmu stwierdzenie 
dokonania się sprawiedliwości dziejowej. Niezwykle znamienne jest zestawienie 
„Gewaltakten” „nach einer wie der anderen Seite” (s. 324), jakich dopuszczono 
się w tym zakątku Europy już w X X  stuleciu. W jednym rzędzie, bez żadnego 
zróżnicowania, umieszczono daty: 1918, 1938, 1945.

Tych przykładów wystarczy zapewne dla zorientowania się w tendencjach, 
tonie — przynajmniej pewnych partii — i wartości pracy Birkego. Autor zastrzega 
się wprawdzie, że ambicją jego było zaprezentować „Stimme der Zeit”, „möglichst 
viel von ihr” (s. VIII) — i z tego zadania wywiązał się w poważnej mierze. Ma
teriałowo praca jego daje niewątpliwie wiele, co zresztą już podkreślono. Ale sam 
dobór materiału nie budzi pełnego zaufania. Ukazuje on zasadniczą linię rozwo
jową polityki francuskiej wobec Europy środkowo-wschodniej, ilustruje jednak 
bardziej je j intencje, cele, istotnie coraz bardziej wrogie Niemcom, znacznie sła
biej natomiast je j zasadnicze przyczyny. To ostatnie spotykamy najczęściej w ko
mentarzu autora, mocno stronniczym, raczej zaciemniającym sprawę, opartym na 
wygodnych dla niego przesłankach, wysnutych na pewno nie z francuskiej pu
blicystyki X IX  wieku. Z tą jednostronną, wyraźnie tendencyjną interpretacją 
autora zgodzić się niepodobna, zwłaszcza że do wyciągnięcia wniosków ogól
niejszych brak szeregu elementów podstawowego znaczenia, przede wszystkim 
właściwego przedstawienia XIX-wiecznych Niemiec. Pod względem obiektywizmu 
praca Birkego z r. 1960 jest raczej krokiem wstecz w porównaniu z wspomnia
nym artykułem z r. 1938.

Również cały szereg bardziej szczegółowych twierdzeń autora nie budzi za
ufania. Przeciwstawiając się, zresztą częściowo słusznie, przecenianiu roli Francji 
w rozwoju narodów słowiańskich w X IX  wieku, sam popada w przeciwną skraj
ność: lekceważenie znaczenia „Prowincji ilyryjskich” okresu 1809—1815 dla 
przyszłego odrodzenia jugosłowiańskiego, roku zaś 1867 dla przyszłości politycznej



Czechów, mimo tak wyraźnych wtedy poważnych usiłowań czeskich nawiązania 
bliższej współpracy politycznej z Paryżem z jednej, z Moskwą z drugiej strony; na 
koniec wysuwając twierdzenie, że poparcie Francji dla Polaków po r. 1815 było 
jedynie platonicznej natury, mimo że za interwencję w okresie powstania stycz
niowego Francja zapłaciła utratą poparcia Rosji, tak cennego dla niej w r. 1859, 
a tak fatalną dla Napoleona III już w niezbyt odległej przyszłości (1870). Drobiazg 
jeszcze z zakresu spraw polskich: Galicja, którą w r. 1857 Francja gotowa była 
zagwarantować Rosji w wypadku konfliktu z Austrią, to nawet jak  na stosunki 
austriackie na pewno nie „das reiche Kronland” (s. 191), zbyt dużo wiemy bowiem 
o nędzy galicyjskiej, która weszła w końcu w przysłowie.

Wypada na koniec zastanowić się chwilę nad tym, jakie są zasadnicze intencje 
tego wydawnictwa, czy przyświecały mu cele czysto naukowe. Birke należy do 
rzędu uczonych niemieckich typu „deutscher Ostforscher”, nie budzącego naszego 
zaufania z powodów zbyt dobrze znanych. Zresztą samo wydawnictwo Böhlau 
Verlag (patronujące w swej serii: „Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegen
wart” badaniom nad dziejami niemczyzny w tej części kontynentu i nad stosun
kami niemiecko-polsko-czeskimi) w tekście zamieszczonym na obwolucie książki 
stwierdza m. in., wybiegając nieco poza ramy chronologiczne pracy Birkego, że 
„In dem Randstaatengürtel zwischen Ostsee und Balkan, der durch den Zusam
menbruch der grossen Kontinentalmächte Russland, Österreich und Deutschland 
1918/19 seine Selbständigkeit erlangt, findet ein bedeutender Teil der französischen 
Vorstellungen seine Bestätigung. Die Frage, ob ähnliches auch noch für das ge
genwärtige Verhältniss Frankreichs zu Mittel- und Osteuropa gilt, wird zwar nicht 
ausdrücklich gestellt, doch findet ihre Beantwortung durch die älteren, in ihrer 
ganzen Breite dargestellten Erfahrungen und Äusserungen ausserordentlich wert
volle Stützen”. Książka Birkego ma więc stanowić materiał pomocniczy dla wysnu
cia właściwych wniosków z przeszłości, w której Francja, czując się zagrożona 
przez Niemcy, nie z sentymentu, lecz ze względu na swe własne interesy państwo
we szukała oparcia i przeciwwagi wśród narodów i państw Europy środkowo- 
-wschodniej, co w konsekwencji doprowadziło do ogromnego zmniejszenia nie
mieckiego stanu posiadania w tej części kontynentu w wyniku pierwszej wojny 
światowej. Ścisły związek pomiędzy historycznym studium Birkego a teraźniej
szością Niemiec Zachodnich, z je j koncepcjami integracji Europy zachodniej, przede 
wszystkim niemiecko-francuskiej, jest zupełnie wyraźny. Cała akcja ma po prostu 
na celu stworzenie — w oparciu o dawniejsze niepomyślne doświadczenia — 
takiej nowej sytuacji, w której tajemniczo przez autora określane „Mächte des 
Schicksals” (s. 408) okazałyby się znacznie przychylniejsze dla niemieckich nacjo
nalistycznych ambicji i żądzy posiadania na obszarze środkowo-wschodniej Europy.

Juliusz Demel
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S. Zajchowskiej (Prace geograficzno-gospodarcze pod redakcją S. Zajchowskiej, 
t. I), Poznań 1961, Instytut Zachodni, s. 604 i mapy.

Jest to bodaj pierwsza w literaturze naszej monografia województwa, które 
jako całość administracyjna ma względnie niedawną metrykę, poszczególne bo
wiem jego części nie tylko miały odmienne losy historyczne, ale jeszcze w pierw
szych latach istnienia Polski Ludowej wchodziły w skład różnych całości admi
nistracyjnych.


