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W 1909 roku Stanis³aw Brzozowski pisa³: „To pewna, ¿e tylko to, co wy-
stêpuje przeciwko demokracji, jest dzisiaj we Francji godne czytania i zdaje
siê, ¿e pr¹d ten jest dostatecznie silny, aby mo¿na by³o oczekiwaæ nieustan-
nego wzrastania liczby wrogów dzisiejszego stanu rzeczy. W Polsce tak ma³o
zna siê Francjê; widzi siê tylko Pary¿ i nie pojmuje siê, ¿e si³y Francji, jej
dusza, s¹ czymœ zupe³nie innym, ni¿ siê to ukazuje w tej perspektywie. Piêk-
ny jest kraj, który mo¿na kochaæ mimo Pary¿a, mimo tej potwornej, piekiel-
nej wprost choroby narodowej. Francja ¿yje tylko niszcz¹c i wynaturzaj¹c swe
si³y. Mo¿emy domyœlaæ siê tylko, czym by³oby jej prawdziwe ¿ycie”1.

„Godnym czytania” by³ Jacques Bainville (1879–1936) – jedna z najwa¿-
niejszych postaci monarchistycznej i antydemokratycznej Akcji Francuskiej,
obozu politycznego (powsta³ego w 1898 roku) reprezentuj¹cego nowoczesny
francuski monarchizm pod szyldem „nacjonalizmu integralnego”2. Akcja
Francuska to Charles Maurras (1868–1952) – jej czo³owy teoretyk, w³aœciwy

Wstêp

1 S. Brzozowski, Maurycy Barrès [szkic napisany w 1909 roku], w: idem, G³osy wœród nocy.
Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej, Lwów 1912, s. 244. W innym miejscu
Brzozowski utrzymywa³, ¿e Maurras – twórca Akcji Francuskiej jest dowodem na to, ¿e „narody
zaczynaj¹ pojmowaæ, ¿e bytowe, abstrakcyjne teorie s¹ zawsze wytworem dziejów... Naród staje
siê organem stosunku myœli z bytem – tworzenie wielkich i silnych narodów jedyn¹ drog¹, która
prowadzi do powstania swobodnej indywidualnoœci” (w tym kontekœcie Maurras to, zdaniem
Brzozowskiego, „bardziej konsekwentny indywidualista ni¿ Nietzsche”). S. Brzozowski, Legen-
da M³odej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Kraków/Wroc³aw 1983 [reprint wydania
Lwów 1910], s. 559–560.

2 Do dzisiaj najpe³niejszym opracowaniem traktuj¹cym o politycznej myœli i dzia³alnoœci Akcji
Francuskiej pozostaje monografia E. Webera, L’Action Française, Paris 1985. Syntetyczny opis g³ów-
nych w¹tków politycznej filozofii Akcji Francuskiej zob. w: R. Remond, Les droites en France,
Paris 1982, s. 169–180; J. Bartyzel, „Umieraæ, ale powoli!”. O monarchistycznej i katolickiej kontrre-
wolucji w krajach romañskich 1815–2000, Kraków 2002, s. 489–708; J. Eisler, Od monarchizmu do
faszyzmu. Koncepcje polityczno-spo³eczne prawicy francuskiej 1918–1940, Warszawa 1987.
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twórca jej filozofii politycznej, cz³owiek o wszechstronnych zainteresowaniach
(nie stroni¹cy na przyk³ad od w³asnych prób literackich). To Maurras „na-
wróci³” na monarchizm twórców Komitetu Akcji Francuskiej (do której wst¹-
pi³ w 1899 roku), a którzy – przy ca³ym swoim krytycyzmie wobec skorum-
powanych i „nie patriotycznych” elit III Republiki – programowo nie odrzucali
ustroju republikañskiego. Wierzyli – jak pisarz Maurice Barrès – „w republikê,
ale zbrojn¹ i potê¿n¹”.

Program Maurrasa, który sta³ siê programem ca³ej Akcji Francuskiej opiera³
siê na podstawowym rozró¿nieniu miêdzy „pays legal” – Francj¹ skorumpo-
wanych (moralnie i politycznie) elit republikañskich, „republik¹ kole¿ków”,
a „pays réel” – „Francj¹ rzeczywist¹”, Francj¹ rolnicz¹, Francj¹ prowincji, wier-
n¹ religii ojców. Pomyœlnoœæ „pays réel” zapewniæ mog³a tylko restauracja mo-
narchii – dziedzicznej, antyparlamentarnej, zdecentralizowanej i katolickiej.
Monarchia zaspokoi wszelkie postulaty nowoczesnego francuskiego nacjo-
nalizmu – zarówno w sferze wewnêtrznej (budowa silnego pañstwa, zrywa-
j¹cego jednak z rewolucyjn¹ i napoleoñsk¹ tradycj¹ administracyjnego cen-
tralizmu), jak i zewnêtrznej (odrestaurowanie mocarstwowej pozycji Francji).
Dlatego, jak twierdzi³ sam Maurras, monarchizm Akcji Francuskiej jest sy-
nonimiczny z „nacjonalizmem integralnym”.

Akcja Francuska œwiadomie rezygnowa³a z anga¿owania siê w bie¿¹c¹
walkê polityczn¹ (rozumian¹ na przyk³ad jako uczestnictwo w wyborach
parlamentarnych). Nie by³a parti¹ polityczn¹ sensu stricto, by³a „stronnic-
twem metapolitycznym”, szko³¹ myœlenia politycznego (wedle programu
nakreœlonego przez Maurrasa). Jej najwa¿niejszymi instrumentami oddzia-
³ywania na francusk¹ opiniê publiczn¹ by³y: ukazuj¹cy siê od 1908 roku dzien-
nik „L’Action Française” (na pocz¹tku lat 20., w okresie szczytowej popular-
noœci Akcji, jego nak³ad osi¹gn¹³ liczbê 100 tysiêcy egzemplarzy i posiada³
35 tysiêcy sta³ych prenumeratorów)3, za³o¿ony dwa lata wczeœniej Instytut
Akcji Francuskiej oraz ksi¹¿ki pisane przez najwybitniejszych przedstawi-
cieli Akcji, na czele z Maurrasem.

Chocia¿ Akcja Francuska nigdy nie sprawowa³a w³adzy politycznej (nie
uczestniczy³a nawet w ¿adnych koalicjach parlamentarnych, bo nie mia³a
w³asnych pos³ów), nie by³a marginaln¹ grup¹, adresuj¹c¹ swoje koncepcje
polityczne do „ju¿ przekonanych”. Nie by³a masowym stronnictwem (w naj-
lepszym dla Akcji okresie – I po³owa lat 20. – liczy³a ona 60 tysiêcy cz³on-
ków)4. Jednak ze swoim programem dociera³a, wzbudzaj¹c przychylne reak-

3 J. Bartyzel, op.cit., s. 511.
4 Ibidem.
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cje u takich nietuzinkowych postaci jak Marcel Proust, Guillaume Apollina-
ire, Auguste Rodin, Paul Valéry (wszyscy byli systematycznymi czytelnikami
„L’Action Française” i wysoko oceniali twórczoœæ Maurrasa). W 1924 roku
Charles de Gaulle opatrzy³ swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê (Niezgoda u wroga) zna-
mienn¹ dedykacj¹: „Charles’owi Maurrasowi z nale¿nym ho³dem”5.

Bainville – to publicysta, pisarz i „oficjalny” historyk Akcji Francuskiej.
Wraz z Maurrasem i Léonem Daudetem nale¿a³ do „triumwiratu” decydu-
j¹cego o obliczu programowym Akcji Francuskiej. Bainville to przede wszyst-
kim specjalista od spraw zwi¹zanych z polityk¹ miêdzynarodow¹ (tego doty-
czy³y jego artyku³y ukazuj¹ce siê od 1908 roku, a¿ do œmierci, na ³amach
dziennika Akcji), a zw³aszcza zwi¹zanych z kwesti¹ niemieck¹ i stosunków
francusko-niemieckich.

Kwestia niemiecka zajmowa³a centralne miejsce w jego myœli politycznej.
Dlatego analiza pogl¹dów Bainville’a dotycz¹cych Niemiec i stosunków fran-
cusko-niemieckich jest najwa¿niejszym celem niniejszego opracowania. Cho-
dzi o zbadanie, czy i jakiej ewolucji podlega³y te pogl¹dy. Na ile by³y charak-
terystyczne dla ich autora, a na ile mo¿na je umieœciæ na szerszym tle
wspó³czesnej Bainville’owi francuskiej opinii publicznej i œrodowisk intelek-
tualnych (w tym zbli¿onego do Akcji Francuskiej)? To w³aœnie jest dla mnie
podstawowym t³em porównawczym, choæ zdajê sobie sprawê, ¿e równie do-
br¹, równie interesuj¹c¹ mog³aby byæ tak¿e inna perspektywa porównawcza
(na przyk³ad studium myœli Bainville’a na tle wspó³czesnej mu historiografii
francuskiej czy niemieckiej).

Omówienie tych kluczowych zagadnieñ poprzedzi prezentacja rysu bio-
graficznego Bainville’a oraz przedstawienie zrêbów jego myœli politycznej,
wœród których s³owami-kluczami s¹: monarchia, nacjonalizm, historia, anty-
republikanizm, antydemokratyzm; a w tle wszystkich – racja stanu. Poszuki-
waæ bêdziemy odpowiedzi na pytanie, czy w odniesieniu do wymienionych
pojêæ myœl Bainville’a wyró¿nia³a siê czymœ szczególnym na tle jego przyjació³
i wspó³pracowników z Akcji Francuskiej (zw³aszcza zaœ w odniesieniu do
Maurrasa – przywódcy i g³ównego ideologa obozu „nacjonalizmu integralnego”).

Praca ma charakter problemowy, zapewniaj¹cy moim zdaniem bardziej
przejrzyste przedstawienie myœli politycznej Bainville’a oraz jej ewolucji.
Zdajê sobie sprawê, ¿e taki wybór poci¹ga za sob¹ niebezpieczeñstwo po-
wtórzeñ, które pojawiaj¹ siê i w tej pracy. „Winê” ponosi obecny w niniejszej
monografii rozdzia³ traktuj¹cy o biografii Bainville’a. Oprócz swojego podsta-
wowego zadania (dostarczenia czytelnikowi wa¿niejszych informacji o ¿yciu

5 Ibidem, s. 507.

http://rcin.org.pl



Wstêp10

oraz twórczoœci Bainville’a), ma on zasygnalizowaæ niejako w¹tki, które po-
wróc¹ póŸniej w rozszerzonej wersji lub w innym kontekœcie. Mam tu na
myœli chocia¿by rolê odbywanych przez Bainville’a podró¿y do Niemiec
(zagadnienie to powróci w rozdziale nastêpnym, w kontekœcie kszta³towania
siê monarchistycznych pogl¹dów naszego bohatera), czy stosunek Bainville’a-
-historyka do twórców francuskiej historiografii (w rozdziale pierwszym
kwestia ta jest omawiana w zwi¹zku z publikacj¹ przez naszego bohatera
Dziejów Francji w 1924 roku; w rozdziale drugim ujêta jest jako próba odnalezienia
odpowiedzi na historiograficzne inspiracje dla myœli politycznej Bainville’a).

Pozostaj¹c jeszcze przy tej kwestii, ju¿ teraz wypada odnieœæ siê pokrótce
do zagadnienia „Bainville-historyk”. Czy w ogóle by³ historykiem? A mo¿e
tylko zdolnym eseist¹ historycznym, publicyst¹ pisz¹cym o historii? Je¿eli
przyj¹æ za miarodajne kryterium fakt ukoñczenia studiów historycznych,
Bainville historykiem nie by³. By³ nim jednak w znaczeniu uprawiania hi-
storii. Nie dyletanckiego, ale w oparciu o ustalenia najwiêkszych s³aw fran-
cuskiej historiografii i u czêœci z nich znajduj¹cego uznanie6.

Dla autora niniejszej monografii Bainville jest „godny czytania” i anali-
zowania nie dlatego, ¿e by³ „antysystemowy” (je¿eli za „system” uznamy rz¹-
dy republikañskie i towarzysz¹c¹ im „nadbudowê” w postaci tzw. tradycji
republikañskiej). Istotniejsze by³y inne powody. Przede wszystkim zaintere-
sowanie Bainville’a problematyk¹ niemieck¹ – równie¿ dla polskiego histo-
ryka, z przyczyn oczywistych, bardzo interesuj¹c¹. Warto, jak s¹dzê, skon-
frontowaæ polskie i francuskie (na przyk³adzie naszego bohatera) pogl¹dy na
sprawy Niemiec i Prus. Jak ju¿ wspomnia³em, zbadanie, na ile by³y one po
stronie francuskiej reprezentatywne dla ogólnego klimatu intelektualnego
(a tak¿e nastrojów opinii publicznej) panuj¹cego nad Sekwan¹, jest jednym
z celów tej pracy.

Nie jest moim zamierzeniem badanie dziejów wzajemnych stereotypów,
francuskich i niemieckich, splotu – niejednokrotnie bardzo skomplikowane-
go – dziejów tych obydwu nacji. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e pogl¹dy
Bainville’a o Niemczech kszta³towa³y siê w cieniu coraz bardziej narastaj¹-
cego po 1870 roku antagonizmu miêdzy Pary¿em a Berlinem. Antagonizmu
obecnego nie tylko w sferze politycznej (kwestia Alzacji i Lotaryngii), ale
równie¿ w sferze eskalowania siê wzajemnych uprzedzeñ i stereotypów. Mo¿e
zbyt ma³o zdajemy sobie sprawê, ¿e, o ile u nas w czasach bismarckowskiej
polityki „wykorzeniania” karierê robi³o dawne powiedzenie, ¿e „jak œwiat

6 Szereg wybitnych postaci wspó³czesnej Bainville’owi francuskiej historiografii tak¿e nie mia³o
wykszta³cenia historycznego. Np. A. Cournot czy H. Berr. Zob. A.F. Grabski, Dzieje historiogra-
fii, Poznañ 2003, s. 710–711.
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œwiatem, nie bêdzie Niemiec Polakowi bratem”, to po obu stronach Renu
w tym samym czasie rozwija³ siê syndrom „dziedzicznego wroga” („l’enne-
mi éternel”, „Erbfeind”). O ile we Francji po¿ywk¹ dla niego by³a pamiêæ
o katastrofie Sedanu i upokarzaj¹cym dla Francuzów og³oszeniu Cesarstwa
Niemieckiego w wersalskim pa³acu „Króla-S³oñce”, to w Niemczech analo-
giczn¹ rolê odgrywa³a pamiêæ (systematycznie wzmacniania m.in. przez tzw.
oficjaln¹ prusk¹ historiografiê) o bezwzglêdnej polityce Ludwika XIV wo-
bec Niemiec (reuniony, niszcz¹ce najazdy na Palatynat czy Nadreniê) i o re-
¿imie okupacyjnym narzuconym Prusom po 1806 roku przez Napoleona.

Ujêcie pogl¹dów Bainville’a na Niemcy w tej w³aœnie perspektywie wza-
jemnych stereotypów i resentymentów nale¿y równie¿ do najwa¿niejszych
celów niniejszej pracy. Z drugiej strony nale¿y pamiêtaæ i o tym, ¿e przez
wieki wzajemne stosunki francusko-niemieckie (na ró¿nych p³aszczyznach:
politycznej, kulturowej, obyczajowej, gospodarczej, ustrojowej) by³y fascynu-
j¹c¹ mieszank¹ przyci¹gania i odpychania. By³y czymœ, co Niemcy nazywaj¹
„Hassliebe”. Bardzo charakterystyczne, ¿e zdaniem jednego z najwybitniej-
szych wspó³czeœnie ¿yj¹cych historyków niemieckich: „Na pocz¹tku by³ Na-
poleon. Historia Niemców, ich ¿ycie, ich doœwiadczenia w I po³owie XIX
wieku, w czasie, gdy k³adziono podwaliny nowoczesnych Niemiec – stoj¹
pod jego przemo¿nym wp³ywem”7. Ten fenomen podziwu przemieszanego
z poczuciem zagro¿enia wobec s¹siada sta³ siê natomiast po 1870 roku tak¿e
doœwiadczeniem zbiorowej wyobraŸni Francuzów. Nie by³ od niego wolny
i Bainville, co czêsto ogranicza³o jego umiejêtnoœæ obiektywnego spojrzenia
na same Niemcy oraz na dzieje stosunków francusko-niemieckich (w prze-
sz³oœci i w czasach jemu wspó³czesnych).

Polityczn¹ myœl¹ Bainville’a warto zajmowaæ siê tak¿e ze wzglêdu na od-
dŸwiêk, jaki mia³a (zw³aszcza do wybuchu II wojny œwiatowej) nie tylko we
Francji i w Niemczech, ale i w Polsce okresu miêdzywojennego. Stanis³aw
Cat-Mackiewicz nazywa³ go swoim „mistrzem”, Adolf Bocheñski uwa¿a³ siê
za jego ucznia, cenili go narodowi demokraci8. Czyta³ (choæ nie zgadza³ siê)

7 T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800–1866. Bürgerwelt und starker Staat, München 1983,
s. 11.

8 S. Cat-Mackiewicz, Œmieræ mistrza, „S³owo”, 13 II 1936, w: idem, Teksty, oprac. J. Jaruzelski,
Warszawa 1990, s. 172–175; A. Bocheñski, O ustroju i racji stanu Rzeczypospolitej, oprac. A. Kosic-
ka-Pajewska, Warszawa 1999, s. 18. Iœcie Bainvillowskie by³o stwierdzenie Bocheñskiego, ¿e
„pierwszym i naczelnym warunkiem dobrej polityki zagranicznej jest uniezale¿nienie jej od œle-
pych si³ demagogicznych i istnienie potê¿nej i œwiadomej si³y wy³¹cznie pañstwowej, która by
mog³a nie tylko politykê zagraniczn¹ poprowadziæ, ale tak¿e w razie potrzeby daæ jej oparcie wobec
woli t³umów i ich reprezentantów”. A. Bocheñski, Ustrój a racja stanu, Lwów/Warszawa 1928,
s. 11. O stosunku endeków do myœli Bainville’a zob. nastêpny rozdzia³.
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W³adys³aw Studnicki9. Nietuzinkowe postacie polskiej myœli politycznej
Dwudziestolecia.

Chocia¿ recepcja myœli Bainville’a jest tematem na osobn¹ rozprawê, trzeba
zaznaczyæ, ¿e do 1939 roku by³a ona bardzo o¿ywiona i – jak widzieliœmy –
przekracza³a granice Francji. Co prawda, nale¿y wyraŸnie rozró¿niaæ zain-
teresowanie od przyjêcia i prób realizacji postulatów zg³aszanych przez
monarchistycznego autora. We Francji Bainville by³ czytany, zw³aszcza w krê-
gu sympatyków Akcji Francuskiej. Jego ksi¹¿ki mia³y rok po roku kolejne
reedycje, choæ ¿adna z jego wielkich idei – na czele z g³osz¹c¹ koniecznoœæ
doprowadzenia do podzia³u Niemiec – nie tylko nie doczeka³a siê realizacji,
ale nawet podjêcia przez kolejne rz¹dy III Republiki (tak gor¹co popierana
przez Bainville’a i ca³¹ Akcjê Francusk¹ twarda „polityka Ruhry” gabinetu
Raymonda Poincarégo z lat 1923–1924 nie mia³a na celu rozbicia Niemiec)10.

Od czasów Locarno (1925 rok) francuska polityka wobec Niemiec reali-
zowa³a zupe³nie inn¹ wizjê wzajemnych stosunków, opart¹ nie na przeko-
naniu o „wieczystym konflikcie” francusko-niemieckim (Bainville), ale na
koniecznoœci szukania modus vivendi z Niemcami. Mo¿na dodaæ, ¿e twórcy
zagranicznej polityki III Republiki zdawali sobie sprawê ze s³aboœci Francji
po 1919 roku (zniszczenia, straty demograficzne, izolacjonizm USA i fak-
tyczne zamarcie sojuszu francusko-brytyjskiego). Jednak Bainville te¿ j¹ do-
strzega³, dostrzeg³ bardzo wczeœnie. Byæ mo¿e w³aœnie tutaj tkwi³a istota pro-
blemu, ¿e rz¹dz¹ce Francj¹ elity dostrzeg³y to za póŸno, wówczas, gdy
mo¿liwy do przyjêcia by³ ju¿ tylko kurs „defensywny”.

Gwoli koniecznego uzupe³nienia, nale¿y dodaæ, ¿e „defensywny” nastrój
sta³ siê równie¿ dominuj¹cy (ju¿ po œmierci Bainville’a w 1936 roku) w Akcji
Francuskiej. W obliczu kolejnych naruszeñ traktatu wersalskiego przez III
Rzeszê (remilitaryzacja Nadrenii, anszlus Austrii, okupacja Czech, wreszcie
agresja na Polskê), Maurras ze wspó³pracownikami nawo³ywali do „zbroje-
nia siê i czekania”, a jakiekolwiek aktywne wyst¹pienie Francji przeciw ko-
lejnym po 1936 roku roszczeniom Hitlera by³o z góry okreœlane w Akcji jako
„wys³ugiwanie siê ¿ydowskim i masoñskim interesom”11.

9 Studnicki wytyka³ Bainville’owi jego negatywne wypowiedzi o Polsce w Konsekwencjach po-
litycznych pokoju (traktuj¹c je jako kolejny dowód na niechêtne Polsce nastawienie francuskiej
opinii publicznej). W. Studnicki, Pisma wybrane, T. 2 (Polityka miêdzynarodowa Polski w okresie
miêdzywojennym), Toruñ 2001, s. 104–105.

10 Na ten fenomen wielkiej popularnoœci dzie³ Bainville’a i znikomego wp³ywu na realizo-
wan¹ przez Pary¿ politykê zwraca³ uwagê ju¿ J. Eisler, op.cit., s. 330.

11 Por. E. Weber, op.cit., s. 461–474. Dla Maurrasa i Daudeta – po aneksji przez Niemcy Su-
detów, gdy jasne sta³o siê, ¿e Hitler d¹¿y do aneksji ca³ych Czech – ewentualne wyst¹pienie Francji
w obronie Czech by³oby „pójœciem na ¿ydowsk¹ wojnê”. Ibidem, s. 467, 470. W kwestii polskiej
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Czy warto wiêc zajmowaæ siê pisarzem politycznym popularnym, ale nie
wys³uchanym? Nie tylko przez twórców polityki zagranicznej III Republiki,
ale tak¿e (jak pokaza³y lata 1936–1939) przez w³asnych przyjació³ z Akcji
Francuskiej? OdpowiedŸ jest twierdz¹ca, bo to Bainvillle’owi – jego anali-
zom i przewidywaniom – Historia przyzna³a racjê. Trudno nie zgodziæ siê
w tej kwestii z amerykañskim badaczem nowoczesnego francuskiego nacjo-
nalizmu, który stwierdzi³, ¿e Bainville to „polityczny analityk i historyk, któ-
rego s¹dy zosta³y potwierdzone przez przysz³e wydarzenia w sposób, który
nie by³ udzia³em wiêkszoœci [analityków i historyków]”12.

Zjawisko recepcji twórczoœci Bainville’a w Niemczech (do wybuchu II woj-
ny œwiatowej, z wyodrêbnieniem ewentualnych ró¿nic miêdzy okresem Re-
publiki Weimarskiej a okresem po 1933 roku) równie¿ wymaga odrêbnych
studiów i osobnej monografii. Tutaj zaznaczyæ trzeba (o czym szerzej w roz-
dziale pierwszym) znaczny wzrost zainteresowania Bainville’em w okresie
hitlerowskiej dyktatury, czego najwyraŸniejszym przejawem by³ fakt ukaza-
nia siê w krótkim odstêpie czasu (lata 1939–1940) niemieckich t³umaczeñ
dwóch wa¿nych ksi¹¿ek Bainville’a o stosunkach francusko-niemieckich:
Historii dwóch narodów i Konsekwencji politycznych pokoju oraz monografii
(pierwszej w ogóle) poœwiêconej analizie jego myœli politycznej13.

W narodowosocjalistycznej wyk³adni (w rzeczywistoœci totalitarnego ustro-
ju III Rzeszy innej wyk³adni opublikowanej drukiem byæ zreszt¹ nie mog³o)
„Jacques Bainville to najwiêkszy wspó³czesny historyk Francuzów”, poru-
szaj¹cy tematykê stosunków francusko-niemieckich „niemal w klasyczny spo-
sób”. Bainville to apologeta „klasycznej polityki Richelieu, doprowadzaj¹cy
j¹ do ostatecznych konsekwencji – zapobiegania, by Niemcy osi¹gnê³y swoj¹
jednoœæ, tak, jak Francja dosz³a do swojej jednoœci”14.

Komplementy pod adresem Bainville’a, które wyra¿ano w III Rzeszy by³y
– jak mo¿na domniemywaæ – obliczone przede wszystkim na wywo³anie
po¿¹danego przez hitlerowsk¹ propagandê efektu wœród niemieckich czytel-
ników (skoro „najwiêkszy” historyk francuski jest wrogiem Niemiec, to i takie

Maurras popiera³ udzielenie w 1939 roku Warszawie tzw. gwarancji bezpieczeñstwa, nie aprobo-
wa³ jednak nieustêpliwoœci Polski w sprawie Gdañska. Jednak dzieñ po wypowiedzeniu wojny
Niemcom przez Francjê (3 IX 1939) w artykule wstêpnym w dzienniku „L’Action Française”
Maurras napisa³: „Nie pozostaje nic innego jak: Naprzód!... Poniewa¿ jesteœmy w stanie wojny,
naprzód po zwyciêstwo!”. Ibidem, s. 474.

12 Por. E. Weber, The nationalist revival in France 1905–1914, Berkeley/Los Angeles 1959, s. 56.
13 Por. J. Wieder, Jacques Bainville: Nationalismus und Klassizismus in Frankreich, Breslau 1939.
14 Cytowane s³owa pochodzi³y od prof. Friedricha Grimma – autora wstêpów do niemieckiej

edycji obydwu wspomnianych ksi¹¿ek Bainville’a – i znalaz³y siê (równie¿ nieprzypadkowo) na
ok³adce Historii dwóch narodów (Geschichte zweier Völker, Hamburg 1939).
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pogl¹dy dominuj¹ w ca³ym œrodowisku historyków i we francuskiej opinii
publicznej). W tym kontekœcie (wzmo¿enia czujnoœci wobec „wroga dziedzi-
cznego”) nale¿y widzieæ uzupe³nienie przez niemieckich wydawców tytu³u
Historii dwóch narodów podtytu³em (nieobecnym w oryginale): Walka Fran-
cji przeciw niemieckiej jednoœci (Frankreichs Kampf gegen die deutsche Einheit)15.

Uwa¿am wreszcie, ¿e na aktualnoœci nie trac¹ (niestety) s³owa Brzozow-
skiego napisane niemal sto lat temu o s³abej znajomoœci Francji (zw³aszcza
intelektualnych korzeni jej polityki) przez Polaków. S¹dzê, ¿e poznanie my-
œli politycznej Bainville’a mo¿e w drobny sposób zape³niæ tê lukê (na ile to
siê uda³o autorowi – ocena nale¿y do czytelników). Pozwoli równie¿ poznaæ
(rzecz jasna na pewnym wycinku), jak ksza³towa³ siê obraz Polski i Polaków
we Francji w ubieg³ym stuleciu16.

Myœl polityczna Bainville’a jeszcze nie doczeka³a siê w Polsce swojego
opracowania, w przeciwieñstwie do Akcji Francuskiej17. Co ciekawe, pierwsza
monografia stawiaj¹ca sobie za cel poznanie myœli Bainville’a nie powsta³a
we Francji, ale w Niemczech. Opublikowana w 1939 roku ksi¹¿ka Joachima
Wiedera, mimo swoich niew¹tpliwych zalet (zw³aszcza gdy chodzi o warstwê
faktograficzn¹), jest jednak bardziej Ÿród³em do poznania dziejów recepcji
Bainville’a w III Rzeszy, ani¿eli w pe³ni rzetelnym naukowym opracowaniem.
Wieder nie ukrywa³ swojego przywi¹zania do narodowosocjalistycznej ideo-
logii i pod jej decyduj¹cym wp³ywem interpretowa³ twórczoœæ pisarza „nale-
¿¹cego do najbardziej agresywnego oddzia³u szturmowego w walce przeciw
niemieckiej kulturze duchowej” i wraz z ca³¹ Akcj¹ Francusk¹ „zatruwaj¹-
cego” stosunki francusko-niemieckie18.

We Francji na pierwsze próby naukowego opracowania myœli Bainville’a
czekaæ musiano do lat 40. ubieg³ego stulecia19. W 1944 roku ukaza³a siê dy-

15 Równie¿ tytu³ niemieckiej edycji Konsekwencji politycznych pokoju (jako Frankreichs Krieg-
sziel – Francuski cel wojenny) nie by³ dok³adnym t³umaczeniem francuskiego orygina³u.

16 W ¿adnym stopniu nie umniejsza to znaczenia cennych prac ju¿ istniej¹cych i odnosz¹-
cych siê do tej tematyki. Por. K. Dunin-W¹sowicz, Francuska opinia publiczna wobec sprawy pol-
skiej i Polaków w latach 1885–1894, Wroc³aw/Warszawa 1987; idem, Francuska opinia publiczna
wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1895–1914, Warszawa 1999; W. Œladkowski, Opinia pub-
liczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914–1918, Wroc³aw 1976.

17 J. Eisler, op.cit. Ostatnio zaœ ukaza³a siê obszerna monografia J. Bartyzela, op.cit. Tam
wyczerpuj¹ce wskazówki bibliograficzne dotycz¹ce Akcji Francuskiej i jej czo³owych reprezen-
tantów.

18 J. Wieder, op.cit., s. 10. W innym miejscu Wieder otwarcie przyznawa³: „Z pewnoœci¹, nie
jest ³atwo Niemcowi dojœæ do nale¿nego Bainville’owi uznania”. Ibidem, s. 9.

19 Nie liczê tutaj literatury wspomnieniowej o Bainville’u. Zob. H. Bordeaux, De Baudelaire
à Soeur Marguerite, Paris 1936; Ch. Maurras, Jacques Bainville et Paul Bourget, Paris 1936; J. Mar-
cel, L’heure classique de la France et le conseil de Bainville, Paris 1935.
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sertacja doktorska Henri Vidala o ekonomicznej i spo³ecznej myœli monar-
chistycznego pisarza20. Na nastêpne francuskie opracowania traktuj¹ce o mysli
politycznej Bainville’a trzeba by³o czekaæ czterdzieœci lat. Dopiero bowiem
w ostatnim dwudziestoleciu pojawi³y siê intelektualne biografie autora Historii
dwóch narodów, pióra Jeana Montadora, Christophe’a Dickesa oraz Domini-
que’a Decherf21. Prace reprezentuj¹ce zró¿nicowany poziom, ujawniaj¹ce
równie¿ wyraŸne, a ró¿ni¹ce siê od siebie sympatie autorów do swojego boha-
tera i jego politycznego milieu (Montador i Dickes nie ukrywaj¹ swojej sym-
patii dla Bainville’a i reprezentowanego przez niego kierunku politycznego).

Lata powojenne przynios³y równie¿ kilka prac anglosaskich o myœli poli-
tycznej naszego bohatera. Wiêkszoœæ z nich nie doczeka³a siê publikacji22,
a najbardziej wartoœciowym anglojêzycznym opracowaniem interesuj¹cego
nas tematu pozostaje praca amerykañskiego badacza – W.R. Keylora (wszech-
stronne przedstawienie ró¿nych aspektów myœli Bainville’a, ze szczególnym
uwzglêdnieniem jego pogl¹dów historiograficznych i wywo³anych przez nie
dyskusji w œrodowisku francuskich historyków)23.

Zadziwiaj¹cy i trudny do wyjaœnienia jest brak studiów o Bainville’u i jego
myœli politycznej w Niemczech po 1945 roku (kwestia ta nale¿y do wymaga-
j¹cego osobnego opracowania zagadnienia recepcji Bainville’a w Niemczech).
Wzmianki o Bainville’u pojawiaj¹ siê w literaturze niemieckiej incydentalnie,
przy okazji omawiania przez badaczy niemieckich szerszej tematyki ca³o-
kszta³tu stosunków francusko-niemieckich w minionym stuleciu24.

20 H. Vidal, La pensée de Jacques Bainville en matière économique et sociale, Paris 1944.
21 J. Montador, Jacques Bainville. Historien de l’avenir, Paris 1984; Ch. Dickes, Jacques Bainville.

L’Europe d’entre deux guerres 1919–1936, Paris 1996; D. Decherf, Bainville. L’intelligence de l’histoire,
Paris 2000.

22 Por. dysertacje H. Thomas, The thought of Jacques Bainville on Germany: a study in the loyalties
of integral nationalism, Smith College 1962; L.E. Linville, Jacques Bainville: his political life and
thought in the era of the Great War, Kent State Univerisity 1971.

23 W.R. Keylor, Jacques Bainville and the renaissance of royalist history in the twentieth-century
France, Baton Rouge/London 1979. Na uwagê zwraca bogata podstawa Ÿród³owa wykorzystana
przez Keylora, który uwzglêdni³ nie tylko twórczoœæ Bainville’a, ale odby³ szereg rozmów z ¿yj¹-
cymi jeszcze osobami, bliskimi monarchistycznemu pisarzowi (np. z jego synem, Hervé).

24 Incydentalne wzmianki s¹ zazwyczaj bardzo krytyczne wobec antyniemieckich pogl¹dów
Bainville’a. Np. wspó³czesna niemiecka badaczka stosunków francusko-niemieckich, B. Gödde-
Baumanns, dosz³a do wniosku, ¿e Bainville swoj¹ twórczoœci¹: „dostarczy³ niemieckim czytelni-
kom przekonywuj¹ce i chêtnie przyjête potwierdzenie starych, historycznych skarg pod adresem
Francji. Zjawisko czêsto zreszt¹ spotykane w kulturowym procesie wymiany”. Por. B. Gödde-
Baumanns, Die Auseinandersetzung der Historiker mit der Niderlage: Frankreich nach 1870/71 –
Deutschland nach 1918/19, w: Nachkriegsgesellschaften in Deutschland und Frankreich im 20. Jahr-
hundert. Sociétés d’après guerre en France et en Allemagne au 20e siècle, I. Mieck, P. Guillen (hrsg.),
München 1998, s. 201–202.
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Podstawê Ÿród³ow¹ niniejszego opracowania stanowi¹ opublikowane dzie-
³a Bainville’a (z których czêœæ to zbiory najwa¿niejszej publicystyki francu-
skiego myœliciela). Jest to materia³ pokaŸny i wystarczaj¹cy dla podjêcia inte-
resuj¹cych nas tematów, choæ – zdajê sobie z tego sprawê – nie jest to materia³
pe³ny. Wa¿nym uzupe³nieniem by³oby siêgniêcie do przebogatej publicysty-
ki Bainville’a, zarówno tej pisanej na ³amach jego „macierzystego” dziennika
(„L’Action Française”), jak i w innych periodykach. Niech usprawiedliwieniem
dla autora bêdzie to, ¿e akurat w najbardziej interesuj¹cych go kwestiach
(problematyka niemiecka, stosunki francusko-niemieckie) publicystyka ta do-
czeka³a siê ksi¹¿kowego wydania (uwzglêdnionego w niniejszej monografii)25.

25 J. Bainville, L’Allemagne, Paris 1939.
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Jacques Bainville urodzi³ siê 9 lutego 1879 roku w Vincennes. By³ naj-
m³odszym z piêciorga dzieci Pierre’a i Marii (z domu Manteau). Wczeœniej
na œwiat przyszli dwaj starsi bracia: Paul-Joseph i Paul-Auguste oraz dwie
siostry: Luiza Maria oraz Lucja Heloiza. Rodzina Bainville’ów wywodzi³a
siê z Lotaryngii, gdzie w departamencie Meurthe-et-Moselle nazwy niektó-
rych miejscowoœci, jak na przyk³ad Bainville-sur-Madon (niedaleko Nancy)
czy Bainville-au-Miroir (niedaleko Charmes) wyraŸnie potwierdza³y lotaryñ-
skie korzenie rodu przysz³ego autora Dziejów Francji. Pamiêæ o Lotaryngii
jako kolebce rodu z pewnoœci¹ dodatkowo wzmacnia³a zainteresowanie
Jacques’a Bainville’a histori¹ i polityk¹ wschodniego s¹siada Francji, który
w 1871 roku zaanektowa³ (wraz z Alzacj¹) dawn¹ „ma³¹ ojczyznê” Bainvil-
le’ów. Z Lotaryngii wywodzi³ siê tak¿e Maurice Barrès – pisarz, który wy-
war³ istotny wp³yw nie tylko na bohatera niniejszego opracowania (Barrèso-
wi Bainville zadedykowa³ swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê o Ludwiku Bawarskim),
ale na ca³¹ intelektualn¹ formacjê nowoczesnego francuskiego nacjonalizmu
(nacjonalizmu integralnego) uosabianego przede wszystkim przez Akcjê
Francusk¹ Charles’a Maurrasa. Z Lotaryngii pochodzi³ równie¿ Raymond
Poincaré – jeden z nielicznych, wed³ug Bainville’a, „uczciwych republika-
nów”, prezydent Francji w okresie I wojny œwiatowej, wraz z Georges’em
Clemenceau „ojciec zwyciêstwa”. Po jego œmierci w 1935 roku, Bainville uzu-
pe³ni sk³ad „czterdziestu nieœmiertelnych” Akademii Francuskiej.

Jacques Bainville – jedna z czo³owych postaci monarchistycznej Akcji
Francuskiej – urodzi³ siê w rodzinie, w której ¿ywe by³e sympatie dla repu-
bliki. Jak zauwa¿a jeden z biografów Bainville’a, „kult okazywany republice
nie wyklucza³ umiejêtnoœci robienia interesów”1. W rodzinie czêsto opowia-

Rozdzia³ pierwszy

Jacques Bainville – ¿ycie i dzie³o

1 J. Montador, op.cit., s. 12.
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dano anegdotê, jak to 3 grudnia 1851 roku – dzieñ po zamachu stanu prze-
prowadzonym przez prezydenta II Republiki Ludwika Napoleona – m³ody
Pierre Bainville (ojciec naszego bohatera) uczêszczaj¹cy do paryskiego Li-
ceum Karola Wielkiego, korzystaj¹c z ogólnego zamieszania panuj¹cego
w stolicy po wydarzeniach z 2 grudnia, uda³ siê wraz z grup¹ kolegów na
wagary. Obserwowali szturm oddzia³ów wiernych prezydentowi na baryka-
dy ustawione w dzielnicy œw. Antoniego (tradycyjnym bastionie radykalnego
republikanizmu). Tam te¿ wagarowicz zosta³ odnaleziony przez swojego ojca.
Dziadek Bainville po natychmiastowym wymierzeniu kary swojemu potom-
kowi, zanim odprowadzi³ krn¹brnego ucznia do domu, zd¹¿y³ jeszcze z³o-
¿yæ zlecenie na zakup akcji kolei ¿elaznych. S³usznie przewidzia³, ¿e udany
zamach stanu Ludwika Napoleona (co sta³o siê ju¿ ewidentne w dniu 3 grud-
nia) oznaczaæ bêdzie rych³¹ hossê na rynku kapita³owym2.

Pierre Bainville prowadzi³ z powodzeniem handel drzewem. Serce jed-
nak „pozosta³o po lewej stronie”. W okresie II Cesarstwa, czasie ogólnej pro-
sperity, z której korzysta³ równie¿ ojciec naszego bohatera, jego sympatie kiero-
wa³y siê w kierunku opozycji republikañskiej. Pierre Bainville by³ przyjacielem
radykalnych republikanów: Eugène’a Pelletan (któremu udostêpnia³ w³asne
pomieszczenia gospodarcze dla prowadzenia kampanii wyborczej w Vincen-
nes) i jego syna Camille’a (w III Republice ministra marynarki w antyklery-
kalnym gabinecie Emila Combesa, odpowiedzialnego za przeprowadzanie
„deklerykalizacji” wœród wy¿szych oficerów francuskiej marynarki wojennej).

W paŸdzierniku 1888 roku Jacques Bainville rozpocz¹³ edukacjê w reno-
mowanym Liceum Henryka IV w Pary¿u. Chocia¿ nie nale¿a³ do prymu-
sów, swoje najlepsze osi¹gniêcia odnotowywa³ w zakresie przedmiotów hu-
manistycznych (jêzyk francuski oraz historia z geografi¹). Zdradza³ wielkie
zainteresowanie literatur¹ francusk¹ i teatrem. Jak sam mawia³, coraz bar-
dziej fascynowa³ go wówczas „l’esprit littéraire”. Jak pisa³ do jednego ze swoich
przyjació³: „Czytanie jest tak przyjemne. Zawsze ogarnia mnie ¿al, gdy koñ-
czê ostatni¹ stronê powieœci lub poematu – to tak jakby, ogl¹daæ œmieræ w³a-
snego przyjaciela”3.

Przysz³y piewca twardego realizmu w polityce uwielbia³ poezjê. Przyja-
ciel Bainville’a z Akcji Francuskiej – Léon Daudet twierdzi³ (z pewn¹ prze-
sad¹), ¿e zna³ on na pamiêæ „ponad dziesiêæ tysiêcy wierszy”4. Z tych tysiêcy

2 Do tego zdarzenia J. Bainville powróci³ w Historii trzech pokoleñ (I wyd. w 1918 roku).
J. Bainville, Histoire de trois générations, w: idem, Heur et malheur des Français, Paris 1924, s. 211–
212 [dalej w tekœcie cytaty z tego samego dzie³a].

3 Cyt. za W.R. Keylor, op.cit., s. 8.
4 J. Wieder, op.cit., s. 149.
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na czo³owych miejscach ulubionych lektur m³odego Bainville’a znalaz³y
siê utwory Heinricha Heinego i Charles’a Baudelaire’a. A przecie¿ oby-
dwaj reprezentowali to, co w latach póŸniejszych Bainville konsekwencje
zwalcza³ – romantyzm i zwi¹zany z nim polityczny radykalizm (Heine)
oraz dekadencjê (Baudelaire). Niemniej jednak, swoim literackim sympatiom
pozosta³ Bainville wierny i póŸniej, co nieraz by³o mu wytykane przez same-
go Charlesa Maurrasa, który jako najlepsz¹ „odtrutkê” na poezjê autora
Kwiatów z³a zaleca³ swojemu wspó³pracownikowi twórczoœæ Frédérica
Mistrala (jednego z twórców tzw. prowansalskiego odrodzenia pod koniec
XIX wieku)5.

Edukacja w Liceum Henryka IV rozwinê³a w Bainville’u równie¿ zami-
³owanie do literatury klasycznej. Jak przyznawa³ po latach, jako uczeñ nosi³
siê z zamiarem udania siê w podró¿ do Grecji, „do miejsca, gdzie istnieje
doskona³oœæ”6. W tym wzglêdzie panowa³a wiêc pe³na zgodnoœæ miêdzy
Bainville’em a jego politycznym mistrzem (Maurrasem), admiruj¹cym kla-
syczny ³ad estetyczny rodem ze staro¿ytnej Grecji i Rzymu.

Jednym z najbardziej nielubianych przez Bainville’a przedmiotów szkol-
nych by³a... historia. Wyk³adana nudnie i interpretowana jako „histoire
événementielle” – suche zestawienie faktów i dat. Przysz³y autor Dziejów
Francji narzeka³, ¿e w Liceum Henryka IV przekazywano uczniom historiê
przede wszystkim jako „zbiór biografii i oderwanych od siebie wiadomoœci”,
co sprawia³o, ¿e jawi³a siê ona jako „chaos, z którego umys³ nie mo¿e nicze-
go rozeznaæ”7. Czymœ, co mog³oby pobudziæ zainteresowanie histori¹ – wy-
znawa³ Bainville – by³ kontakt z rzeczywistoœci¹, ponad „suchymi pergami-
nami i sztywnymi dokumentami”8.

Na czasy licealne przypad³ pocz¹tek publicystycznej dzia³alnoœci Jacques’a
Bainville’a. Id¹c za swoim umi³owaniem „l’esprit littéraire”, w 1895 roku szes-
nastoletni Jacques Bainville opublikowa³ w paryskim „Le Temps” swój pierw-
szy tekst. By³a to recenzja teatralna z inscenizacji Sk¹pca Moliera, wystawio-
nego w Komedii Francuskiej.

5 W.R. Keylor, op.cit., s. 8.
6 J. Bainville, Les Sept Portes de Thèbes, Paris 1931, s. 20.
7 W.R. Keylor, op.cit., s. 9.
8 Jeszcze jako piêædziesiêcioletni cz³owiek Bainville dostrzega³, ¿e w nauczaniu historii we

francuskich szko³ach niewiele zmieni³o siê na lepsze: „Je¿eli chce siê sprawiæ, by dzieci na za-
wsze poczu³y wstrêt do historii, nie pozostaje nic innego, jak wprowadzaæ do ich g³ów «kwestiê
wschodni¹» – znan¹ powierzchownie tylko paru starym dyplomatom, wojnê o inwestyturê – do-
skona³e zagadnienie dla dysertacji z prawa kanonicznego … Nieszczêœliwa m³odzie¿! Jest rzu-
cona na pastwê najniebezpieczniejszemu gatunkowi z durniów – durniom wykszta³conym”.
J. Bainville, Doit-on le dire?, Paris 1939, s. 215.
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Nawi¹zuj¹c do republikañskich sympatii dominuj¹cych w jego rodzinie,
Bainville pisa³ w 1913 roku na ³amach „L’Action Française” o „lesie odzie-
dziczonych idei, który musia³em powaliæ, by zobaczyæ rzeczy takimi, jakimi
s¹”9. Rzeczy, które dotyczy³y zarówno stosunków francusko-niemieckich, jak
i przyczyn s³aboœci Francji w obliczu wilhelmiñskich Niemiec. „Las” idei by³
wyr¹bywany stopniowo.

Pierwsze „ciosy” spad³y ju¿ pod koniec okresu licealnego, gdy m³ody
Bainville z coraz wiêksz¹ fascynacj¹ zag³êbia³ siê w lekturze dzie³ Maurice’a
Barrèsa – pisarza, cz³onka Akademii Francuskiej, który wywar³ niebagatelny
wp³yw na kszta³towanie siê ca³ego nowoczesnego francuskiego nacjonalizmu
(w tym na przedstawicieli „nacjonalizmu integralnego” w Akcji Francuskiej).
Barrès do koñca swojego ¿ycia pozosta³ republikaninem, wierzy³ jednak „tylko
w republikê zbrojn¹ i potê¿n¹”. W swoich, ciesz¹cych siê nie s³abn¹c¹ popu-
larnoœci¹, powieœciach afirmowa³ przede wszystkim „zakorzenienie” – rozu-
miane jako koniecznoœæ wiernoœci tradycji i ojczyŸnie (t¹ ostatni¹ definiowa³
jako „ziemiê i przodków”). Bardzo wyraŸny w jego twórczoœci by³ tak¿e w¹-
tek antyniemiecki. Bez wielkiej przesady mo¿na stwierdziæ, ¿e znakomita
wiêkszoœæ dzie³ Barrèsa to jedna wielka zachêta do „rewan¿u” (czyli odzy-
skania na drodze zbrojnej Alzacji i Lotaryngii, zaanektowanych w 1871 roku
przez zwyciêskie Niemcy)10.

Latem 1897 roku Bainville odby³ swoj¹ pierwsz¹ wakacyjn¹ podró¿ do
Niemiec. Ta podró¿ (i kolejne letnie wakacje spêdzane w Niemczech a¿ do ro-
ku 1899)11 sta³a siê pocz¹tkiem prze³omu w intelektualnym ¿yciu Bainville’a.
Okaza³a siê tym poszukiwanym kontaktem z histori¹ „ponad pergaminami”.
Wzmocni³a obecne ju¿ wczeœniej zainteresowanie histori¹ i literatur¹ Nie-
miec (m.in. poezj¹ Heinego w czasach licealnych Bainville’a), sk³oni³a do
pog³êbionych studiów nad dziejami i aktualn¹ polityk¹ wschodniego s¹siada
Francji. Krótko mówi¹c: dostarczy³a impulsu, inspiracji dla zagadnienia
(historia i polityka Niemiec; historia stosunków francusko-niemieckich), które
przez nastêpne czterdzieœci lat bêdzie wiod¹cym tematem w pisarstwie i pu-
blicystyce Jacques’a Bainville’a12.

19 „L’Action Française”, 4 VI 1913, w: J. Bainville, La France, T. 1, Paris 1947, s. 120.
10 Szerzej na temat wp³ywu Barrèsa na myœl polityczn¹ Akcji Francuskiej zob. J. Bartyzel,

op.cit., s. 453–480; Z. Sternhell, Maurice Barrès et le nationalisme français, Paris 1972. O antynie-
mieckim charakterze nacjonalizmu Barrèsa zob. C. Digeon, La crise allemande de la pensée française
1870–1914, Paris 1959, s. 403–434.

11 Po 1899 roku Bainville odwiedzi³ Niemcy tylko raz. W 1923 roku odby³ podró¿ do okupowanej
przez wojska francuskie Nadrenii i Zag³êbia Ruhry (w ramach „polityki Ruhry” premiera Poincaré).

12 Na temat wp³ywu podró¿y do Niemiec na umys³owoœæ Bainville’a zob. C. Digeon, op.cit.,
s. 471–474.
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Niemcy, do których w latach 1897–1899 przyje¿dza³ Bainville, to kraj dyna-
micznego wzrostu pod ka¿dym niemal wzglêdem – gospodarczym, demogra-
ficznym, militarnym i nastrojów nacjonalistycznych (w 1893 roku powsta³a
najwa¿niejsza bodaj forma instytucjonalna niemieckiego nacjonalizmu tamte-
go czasu – ruch wszechniemiecki). To apogeum wilhelmiñskiej „Weltpolitik”,
bezpardonowego szukania przez Niemcy „swojego miejsca pod s³oñcem”
(w czym pomagaæ mia³a forsowana przez rz¹d i entuzjastycznie popierana
przez niemieckie spo³eczeñstwo „Flottenpolitik” – budz¹ca najwiêksze oba-
wy w Londynie intensywna rozbudowa niemieckiej floty). To wreszcie czas
wzmo¿onego „wynajdywania tradycji”.

Nie chodzi³o tutaj tylko o manifestowanie za pomoc¹ politycznej sym-
boliki swojej mocarstwowej pozycji, osi¹gniêtej dziêki sedañskiemu trium-
fowi (corocznie obchodzone „Œwiêto Sedanu”; zwrócony w stronê Francji
monumentalny pomnik „Germanii” postawiony w 1883 roku w Niederwald
– symbolizuj¹cy niemieck¹ „stra¿ nad Renem”; liczne pomniki stawiane
Wilhelmowi I, „zwyciêzcy spod Sedanu” w ca³ych Niemczech, na czele
z tym najbardziej monumentalnym, stoj¹cym w tzw. Deutsches Eck u zbie-
gu Renu i Mozeli, ukoñczonym w 1897 roku). Chodzi³o równie¿ o nawi¹za-
nie do dawnych imperialnych tradycji Œwiêtego Cesarstwa Rzymskiego,
co manifestowaæ mia³ ods³oniêty w 1896 roku pomnik Fryderyka Barbarossy
na górze Kyffhäuser (we wnêtrzu której, wedle legendy, mia³ czekaæ cesarz
z dynastii Hohenstaufów na chwilê, gdy jego pomocy potrzebowaæ bêd¹
Niemcy)13.

„Janusowe oblicze” wilhelmiñskich Niemiec – nostalgicznie spogl¹daj¹-
cych w czasy œredniowieczne (i dawniejsze przyk³ady „germañskich prze-
wag”), a z drugiej strony, pañstwa intensywnie modernizuj¹cego siê, najwy-
raŸniej dostrzegalne by³o na przyk³adzie stolicy – Berlina. „Weltstadt”,
dynamicznie rozwijaj¹ce siê nowoczesne miasto (osi¹gaj¹ce pod koniec XIX
wieku liczbê 1 800 tysiêcy mieszkañców), ale zarazem kolejny przyk³ad „po-
mnikowej polityki” – jak w przypadku ukoñczonego w 1894 roku nowego
budynku Reichstagu (na którego fasadzie, w miejscu, gdzie wyobra¿ono „nie-
mieckie rzeki”, obok Wis³y by³ równie¿ Ren), czy „alei zwyciêstwa” (pomni-
ki w³adców z dynastii Hohenzollernów).

13 E. Hobsbawm, Mass-producing traditions: Europe, 1870–1914, w: The invention of tradition,
E. Hobsbawm, T. Ranger (ed.), Cambridge 1996, s. 274–276. Zob. równie¿ D. Düding, Öffentli-
che Festkultur, Reinbek 1988; W. Hardtwig, Nationsbildung und politische Mentalität. Denkmal und
Fest im Kaiserreich, w: idem, Geschichtskultur und Wissenschaft, München 1990, s. 264–301, F. Schel-
lack, Nationalfeiertage in Deutschland 1871–1945, Frankfurt a. M. 1990; idem, Sedan- und Kaiser-
geburtstagsfeste, w: D. Düding, op.cit., s. 237–258.
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Ambitne Niemcy, coraz bardziej zaznaczaj¹ce swoj¹ dominacjê polityczn¹
i gospodarcz¹ w Europie, wywo³ywa³y we Francji pod koniec XIX wieku
z jednej strony wzrost nastrojów antyniemieckich, z drugiej – obawê przed
dynamicznie rozwijaj¹cym siê s¹siadem zza Renu. Jak napisa³ badacz tego
zjawiska, obawa ta „wy³oni³a siê pod formami dotychczas nieznanymi, zdol-
nymi jednak do ponownego odkrycia [przez Francuzów] dawnych zagro¿eñ
i wspomnieñ”14.

Pod koniec XIX wieku francuska opinia publiczna coraz wyraŸniej dostrze-
gaæ zaczê³a dysproporcjê miêdzy „rosn¹cymi” Niemcami a „stoj¹c¹ w miej-
scu” Francj¹ (jak chocia¿by w przypadku kwestii demograficznej, kwestii
o podstawowym przecie¿ znaczeniu dla ka¿dego pañstwa; w 1815 roku Francja
i Niemcy startowa³y z podobnego pu³apu – ok. 24 milionów mieszkañców,
osiemdziesi¹t lat póŸniej Niemcy liczy³y ju¿ 65 milionów, a Francja 38 mi-
lionów mieszkañców)15. To poczucie nie by³o obce i Bainville’owi, który, wspo-
minaj¹c swoj¹ pierwsz¹ podró¿ do Niemiec, podkreœla³, ¿e przypad³a ona na
epokê, w której „Niemcy ju¿ nam [Francuzom] nie zazdroœci³y”16.

Latem 1897 roku Bainville zatrzyma³ siê we Frankfurcie nad Menem. Rok
póŸniej podró¿owa³ po Bawarii (Monachium, Bayreuth, „bajeczne” zamki
Ludwika II). W 1899 roku spêdzi³ letnie wakacje w Berlinie. By³ wiêc i na
katolickim, niechêtnym Prusom Po³udniu i na protestanckiej, zdominowa-
nej przez Prusy Pó³nocy. Nie posiadam informacji œwiadcz¹cych o tym, by
m³ody Francuz odwiedzi³ którykolwiek z wymienionych wczeœniej przeja-
wów niemieckiej „polityki pomnikowej” (w wiêkszoœci o wymowie zdecydo-
wanie antyfrancuskiej). Co ciekawe, Berlin (sam w sobie symbol niemieckie-
go dynamizmu), w którym Bainville spêdzi³ lato 1899 roku, zrobi³ na nim
raczej korzystne wra¿enie. W mieœcie nad Sprew¹ podoba³o mu siê zw³asz-
cza to, ¿e „nie brakuje tutaj ani koncertów, ani teatrów, by siê rozerwaæ. Jedyna
ró¿nica z Pary¿em polega na tym, ¿e brakuje mu [Berlinowi] czegoœ, co jest
typowe dla nas – bulwarów, Montmartre’u, etc.”17.

Pobyty w Niemczech nie ³¹czy³y siê w przypadku Bainville’a z uczêsz-
czaniem na regularne kursy uniwersyteckie, czy odwiedzinami u s³ynnych
niemieckich uczonych (lub polityków). Lata 1897–1899 to okres samodziel-

14 C. Digeon, op.cit., s. 488.
15 J. Montador, op.cit., s. 30.
16 D. Decherf, op.cit., s. 41.
17 Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 60. Szerzej na temat analogii i ró¿nic miêdzy dwiema stolica-

mi zob. P. P. Sagave, 1871 Berlin–Paris, Paris 1995. O wilhelmiñskim Berlinie zob. R. Glazer, Ber-
lin wird Kaiserstadt. Panorama einer Metropole 1871–1890, Berlin 1993; eadem, Das Wilheminische
Berlin. Panorama einer Metropole 1890–1918, Berlin 1997.
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nego pog³êbiania przez niego znajomoœci jêzyka niemieckiego, g³ównie po-
przez lekturê dzie³ pisarzy (w 1899 roku rozczytywa³ siê w powieœciach i opi-
sach podró¿y autorstwa Teodora Fontane), poetów (m.in. Goethego – zw³asz-
cza w 1897 roku, podczas pobytu we Frankfurcie, rodzinnym mieœcie autora
Fausta) i filozofów (podró¿ po Bawarii w 1898 roku sta³a siê dla Bainville’a
okazj¹ dla zapoznania siê z dorobkiem Nietzschego).

Podjête przez Bainville’a samokszta³cenie maj¹ce przybli¿yæ mu kulturê
i dzieje Niemiec, uzupe³nia³y lektury (od 1898 roku) dzie³ najwa¿niejszych przed-
stawicieli tzw. gotajskiej szko³y historycznej (Droysena, Sybela, Treitschkego)
gloryfikuj¹cych monarchiê prusk¹, od wieków predestynowan¹ do zjednocze-
nia Niemiec18. Ju¿ teraz nale¿y zaznaczyæ, ¿e przy ca³ej wrogoœci Bainville’a
do Prus jako „najwiêkszego wroga” Francji, historiograficzna „szko³a boruska”
wywar³a niema³y wp³yw na umys³owoœæ naszego bohatera. Na kartach dzie³
Rankego, Droysena czy Treitschkego nie tylko czyta³ peany pod adresem Prus
i Hohenzollernów. Wyczyta³ z nich coœ wiêcej – znaczenie, jakie dla pomyœl-
noœci pañstwa i narodu ma monarchia, dziedziczna i dominuj¹ca nad systemem
parlamentarnym19. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e tak¿e dla Bainville’a „gotajczy-
cy” byli mistrzami. Jednak nauki, które z ich pism wyniós³, by³y (jak zobaczy-
my póŸniej) zgo³a odmienne od tych, które nabyli ich niemieccy admiratorzy.

Nie bez znaczenia dla dalszego intelektualnego rozwoju Bainville’a, dla
jego wizji Niemiec (i stosunków francusko-niemieckich) – tak bardzo u na-
szego bohatera zdominowanej przez politykê, a w której kwestie gospodar-
cze i spo³eczne (jak najbardziej nies³usznie) by³y zupe³nie na marginesie –
by³ fakt, ¿e podczas swoich „formacyjnych” podró¿y do Niemiec, zupe³nie
nie dostrzeg³ Bainville innych pr¹dów w ówczesnej niemieckiej historiogra-
fii. Chocia¿by dorobku Karla Lamprechta, autora monumentalnej, 12-tomo-
wej Deutsche Geschichte (w 1895 roku ukaza³ siê tom pi¹ty jego syntezy), w któ-
rej historyk z Lipska akcentowa³ wagê nie instytucji monarchii (jak czynili
to „gotajczycy”), ale kwestii gospodarczych i przemian spo³ecznych w histo-
rii Niemiec20. Ta perspektywa by³a zupe³nie obca Bainville’owi (jak zobaczy-
my, nie tylko w kontekœcie jego wizji dziejów Niemiec, ale równie¿ w odnie-
sieniu do historii w³asnej ojczyzny).

Podczas drugiego pobytu Bainville’a w Niemczech dosz³o do wydarzenia,
które (wraz z lektur¹ wymienionych ju¿ niemieckich historyków) by³o dla
naszego bohatera kolejnym „objawieniem”. 30 lipca 1898 roku umar³ Otto von

18 Szerzej na temat tzw. pruskiej szko³y historycznej zob. A.F. Grabski, op.cit., s. 487–500.
19 D. Decherf wspomina w tym kontekœcie wp³yw, jaki wywar³a na Bainville’a lektura dzie³

Heinricha Treitschke. Zob. idem, op.cit., s. 57.
20 O Karlu Lamprechcie zob. w: A.F. Grabski, op.cit., s. 584–591.
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Bismarck, twórca II Rzeszy, polityczny architekt triumfu Niemiec nad Fran-
cj¹ w latach 1870–1871. Ujawniony w Niemczech przy okazji tego wydarze-
nia prawdziwy kult dla „¿elaznego kanclerza”, a zw³aszcza lektura opub-
likowanych jesieni¹ 1898 roku wspomnieñ Bismarcka (Gedanken und
Erinenerungen), po raz kolejny skierowa³a uwagê Bainville’a na instytucjo-
nalny wymiar niemieckiej potêgi. Co prawda, w dniu pogrzebu „¿elaznego
kanclerza” Bainville pisa³, ¿e „jakaœ niejasna niepewnoœæ zapanowa³a nad
Niemcami... Odczuwa siê, ¿e Cesarstwo utraci³o swoj¹ najsolidniejsz¹ zbrojê,
i ¿e zaczyna siê historia nowych Niemiec”21, jednak – co nie przestawa³ pod-
kreœlaæ tak¿e w latach póŸniejszych – genialna polityka Bismarcka mog³a roz-
win¹æ siê tylko pod os³on¹ dziedzicznej i antyparlamentarnej monarchii.

O roli podró¿y do Niemiec dla rozwoju monarchistycznych pogl¹dów
Bainville’a piszê szerzej w nastêpnym rozdziale. Tutaj podkreœliæ nale¿y, ¿e
lektura „gotajczyków” czy Bismarckowskich Gedanken und Erinenrungen nie
tylko obudzi³a sympatie Bainville’a dla monarchicznego ustroju jako takie-
go. Przecie¿ karty tych dzie³ to tak¿e „zapis klêski” Francji, a niekiedy oka-
zja dla autorów do wyra¿enia swojego przekonania o trwa³ej wy¿szoœci Nie-
miec (Prus). W takim wiêc sensie podró¿e do Niemiec pozwoli³y m³odemu
Bainville’owi na zachowanie ³¹cznoœci z domem rodzinnym, w którym przy-
wi¹zanie do republiki sz³o w parze z „republikañskim patriotyzmem”, od
1870 roku maj¹cym ostrze zdecydowanie antyniemieckie22.

Z atmosfery rodzinnego domu pozosta³ Bainville’owi równie¿ agnosty-
cyzm (nie by³ on zreszt¹ pod tym wzglêdem wyj¹tkiem wœród czo³owych
przedstawicieli Akcji Francuskiej). Maj¹c dwadzieœcia lat, pisa³ do jednego
ze swoich przyjació³: „Czujê w sobie religijn¹ potrzebê, która nie zosta³a
zaspokojona. Wygl¹da na to, ¿e religii katolickiej nie uda³o siê jej zaspo-
koiæ... W ka¿dym razie, byæ mo¿e pewnego dnia doznam zmiany mojego serca
na rzecz katolicyzmu, co by nie zdziwi³o mnie. Bêdê mo¿e niezale¿nym,
okropnym zaci¹giem pozbawionym dyscypliny, dzik¹ owc¹ trzymaj¹c¹ siê z
dala od stada. No i co z tego! Moja religia – jeœli bêdê mia³ tak¹ pewnego
dnia – bêdzie dla mnie. ¯aden z Koœcio³ów nie bêdzie móg³ sobie roœciæ pra-
wa do niej”23.

21 Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 53.
22 Szerzej na temat transformacji „republikañskiego patriotyzmu” w kierunku antyniemiec-

kim zob. C. Digeon, op.cit., s. 113–254.
23 Cyt. za W.R. Keylor, op.cit., s. 17. Twórca i g³ówny ideolog Akcji Francuskiej – Maurras,

okreœlaj¹cy siebie jako „katolik-ateista” (nazywany jednoczeœnie przez papie¿a œw. Piusa X „do-
brym obroñc¹ Wiary”), nawróci³ siê (w sensie czysto religijnym) na katolicyzm dopiero na ³o¿u
œmierci w 1952 roku. Szerzej na ten temat zob. J. Bartyzel, op.cit., s. 636–659.
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Nawet swojemu mistrzowi, Maurrasowi (co prawda tak¿e agnostykowi),
wytyka³ Bainville w prywatnych rozmowach „entuzjastyczny papizm”24. Bar-
dzo charakterystyczna by³a równie¿ reakcja naszego bohatera na papieskie
potêpienie Akcji Francuskiej w 1926 roku. Decyzjê Piusa XI przyj¹³ ze spo-
kojem, twierdz¹c: „To przeminie. Akcja Francuska jest jak sam Koœció³. Prze-
œladowanie mo¿e jej wyjœæ tylko na dobre”25.

W 1897 roku, po ukoñczeniu edukacji w Liceum Henryka IV, Bainville
rozpocz¹³ studia prawnicze na paryskim uniwersytecie (pocz¹tkowo –
za namowami ojca – planowa³ rozpoczêcie studiów medycznych). Nie zo-
sta³y one przez Bainville’a ukoñczone. Odbywane od lata 1897 roku podró¿e
do Niemiec nie tylko otworzy³y mu oczy na dobrodziejstwa ustroju monar-
chicznego i koniecznoœæ czujnoœci wobec wschodniego s¹siada. Zainspiro-
wa³y go tak¿e do podjêcia dzia³alnoœci pisarskiej. Podczas pobytu w Bawarii
(latem 1898 roku) dojrza³ w jego umyœle pomys³ napisania pierwszej ksi¹¿-
ki, biografii króla Ludwika II Bawarskiego. Du¿¹ rolê w wyborze tematu ode-
gra³a z pewnoœci¹ tak¿e lektura powieœci M. Barrèsa L’Ennemi des lois (Wróg
praw), opisuj¹ca podró¿ g³ównego bohatera po bajecznych zamkach króla Lu-
dwika II w Bawarii.

W sierpniu 1898 roku Bainville pisa³ do swojego przyjaciela Georges’a
Grappe’a: „pomys³ napisania Ludwika II Bawarskiego staje siê coraz bardziej
natarczywy. Ja, który zawsze by³em miernym historykiem i pretendowa³em
tylko do bycia literatem, zosta³em ow³adniêty poch³aniaj¹cym mnie zainte-
resowaniem histori¹ wspó³czesnych Niemiec. Oto wiêc zag³êbiam siê w Ran-
kem i Sybelu... Ja, który mia³em w zwyczaju pomniejszaæ uczonych z École
des Chartes, jestem obecnie zajêty okreœleniem, jak du¿o Ludwik II jad³ na
obiad i jakie nosi³ ubrania. Có¿, mo¿na sk³adaæ ofiary innym kultom bez
niszczenia tego, którego siê adorowa³o”26.

Praca nad t¹ „biografi¹ psychologiczn¹” (jak sam nazywa³ j¹ Bainville)
poch³onê³a m³odego autora ca³kowicie. Poœwiêci³ jej swoje prawnicze studia,
których nigdy nie ukoñczy³ (wydaje siê, ¿e decyzja syna nie spowodowa³a
zbyt gwa³townych protestów ze strony Pierre’a Bainville’a). W czasie

24 Zob. W.R. Keylor, op.cit., s. 99. Maurrasowski „papizm” najlepiej streszcza³ siê w stwier-
dzeniu autora Trzech idei politycznych: „katolicyzm i patriotyzm, katolicyzm i ³ad francuski, kato-
licyzm i myœl humanistyczna, katolicyzm i cywilizacja powszechna przyci¹gaj¹ siê wzajemnie.
To naturalne wzajemne upodobanie popycha dobrze ukszta³towane dusze do przylgniêcia ser-
cem do katolicyzmu, do stania siê katolikami prawdziwymi i pos³usznymi Rzymowi, do „katoli-
cyzmu integralnego”. Cyt. za J. Bartyzel, op.cit., s. 647.

25 Cyt. za E. Weber, op.cit., Paris 1985 (francuskie t³umaczenie amerykañskiego orygina³u
pod tym samym tytu³em, opublikowanego w Stanford 1962), s. 264.

26 Cyt. za J. Montador, op.cit., s. 33; W.R. Keylor, op.cit., s. 12.
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gdy Bainville koñczy³ pisanie biografii „bawarskiego Nerona” (jak okreœla³
Wittelsbacha), ca³a Francja ¿y³a „spraw¹ Dreyfusa”.

Stanowisko, jakie Bainville zaj¹³ wobec najwiêkszego kryzysu politycz-
nego III Republiki, pocz¹tkowo by³o ambiwalentne (w okresie trwania „afe-
ry Dreyfusa” komentowa³ j¹ jedynie w swojej prywatnej korespondencji).
Z jednej strony (w listach do G. Grappe’a) deklarowa³ swoje przekonanie,
¿e oskar¿ony o zdradê Dreyfus jest niewinny, wyra¿a³ „skonsternowanie z po-
wodu pogwa³cenia sprawiedliwoœci, tego skazania cz³owieka, którego winy
nie uda³o im siê udowodniæ”; we wrzeœniu 1898 roku (po tym jak na jaw
wysz³o, ¿e to nie Dreyfus, ale pu³kownik Henry przekazywa³ Niemcom taj-
ne dokumenty wojskowe) pisa³ do George’a Gueneau: „jestem teraz, ja tak-
¿e, dreyfusardem”27. Z drugiej strony ogarnia³o go „radosne, triumfuj¹ce uczu-
cie z powodu klêski masonów, radyka³ów... i libertarian, staruchów z «Le
Temps» [liberalny paryski dziennik]”28. Uznawa³ „pewn¹ wielkoœæ” w fakcie
napisania przez Emila Zolê (w dniu 13 stycznia 1898 roku) g³oœnego artyku-
³u J’accuse, w którym pisarz oskar¿a³ armiê i wymiar sprawiedliwoœci o zmo-
wê na niekorzyœæ niewinnego Dreyfusa. Uwa¿a³ jednoczeœnie, ¿e Zola „nie
liczy³ siê z delikatn¹ tkank¹ narodow¹ Francji”29.

Ta dwuznacznoœæ wobec „kwestii Dreyfusa” nie opuœci³a Bainville’a i póŸ-
niej. Jeszcze w latach 20. przyznawa³, ¿e do koñca nigdy nie zrozumia³ ca³ej
kontrowersji, jednak w tym samym czasie przychyla³ siê do koncepcji Maurrasa
– „patriotycznego k³amstwa” (koniecznoœci utrzymania skazuj¹cego wyroku
na Dreyfusie mimo udowodnionej niewinnoœci – jako niezbêdnej ochrony
autorytetu armii): „niesprawiedliwoœæ jest warta wiêcej ani¿eli nie³ad, ponie-
wa¿ za nie³ad pewnego dnia trzeba bêdzie zap³aciæ inwazj¹ oraz liczb¹ pó³tora
miliona ofiar [aluzja do liczby zabitych Francuzów podczas I wojny œwiatowej]”30.

Lektura ksi¹¿ek Barrèsa, podró¿e do Niemiec (po których, jak wyznawa³
Bainville, „natychmiast sta³ siê nacjonalist¹ i przesta³ byæ republikaninem”),
kontrast miêdzy Francj¹ wstrz¹san¹ wewnêtrznym konfliktem wokó³ „afery
Dreyfusa” a budz¹c¹ respekt spoistoœci¹ struktur pañstwowych wilhelmiñ-
skich Niemiec – wszystko to wp³ywa³o w decyduj¹cy sposób na intelektual-
n¹ formacjê Jacques’a Bainville’a.

Jednak nie tylko temu du¿o zawdziêcza³ Bainville jako myœliciel polityczny.
Niejako „kropkê nad i” postawi³ kontakt – najpierw z twórczoœci¹, a nastêpnie

27 J. Montador, op.cit., s. 39.
28 Cyt. za W.R. Keylor, op.cit., s. 15. Przypomnijmy, ¿e to „staruchowie z «Le Temps» przyjêli

w 1895 roku do druku pierwszy tekst Bainville’a.
29 List Bainville’a do G. Gueneau z 7 X 1898, cyt. za J. Montador, op.cit., s. 40.
30 W.R. Keylor, op.cit., s. 16; J. Bainville, Journal II, Paris 1949, s. 134.

http://rcin.org.pl



Jacques Bainville – ¿ycie i dzie³o 27

z osob¹ Charles’a Maurrasa. Znaczenie tej znajomoœci jest nie do przecenie-
nia. Bainville – jak sam przyznawa³ – nie zosta³ monarchist¹ dziêki Maurra-
sowi, ale to Maurras „pomóg³ mu nim pozostaæ”. Autor Ludwika Bawarskiego
uwa¿a³ siê za „ucznia, który rumieni siê przed swoim mistrzem [Maurra-
sem – G.K.]”31. Na rok przed swoj¹ œmierci¹, gdy jako cz³onek Akademii
Francuskiej stan¹³ u szczytu s³awy, publicznie przyznawa³, ¿e Maurrasowi
„zawdziêcza wszystko, z wyj¹tkiem ¿ycia”. O twórcy nowego ideowego obli-
cza francuskiego monarchizmu („integralnego nacjonalizmu”) Bainville wy-
powiada³ siê zawsze z atencj¹ (nieodmiennie odwzajemnian¹)32.

Zaczê³o siê w 1898 roku od lektury (jeszcze podczas prac nad Ludwikiem II
Bawarskim) ksi¹¿ki Maurrasa Trois Idées politiques. Ksi¹¿ki poœwiêconej
napiêtnowaniu francuskiego romantyzmu (jako jego ojca Maurras wskazy-
wa³ Jana Jakuba Rousseau), odpowiedzialnego nie tylko za zachwianie kry-
teriów dobrego smaku (którego depozytariuszem wedle autora by³a literatu-
ra klasyczna ze staro¿ytnej Grecji i Rzymu i rodem z „wielkiego klasycyzmu”
XVII-wiecznej Francji), ale za szkodliw¹ dla Francji „politykê uczuæ”, poli-
tykê opart¹ na sentymentach, a nie na kalkulacji w oparciu o francusk¹ racjê
stanu. W tym kontekœcie inkryminowa³ Maurras postêpowanie Chateaubrian-
da nie tylko jako romantycznego pisarza, ale jako ministra spraw zagranicz-
nych za Restauracji. W innym miejscu (notabene we wstêpie do zbioru
artyku³ów Bainville’a) Maurras zastanawia³ siê, czy amatorom i twórcom li-
teratury romantycznej nie nale¿a³oby odmówiæ prawa do nazywania ich ludŸ-
mi i poprzestaæ na nazywaniu ich „antropoidami” (jako „gatunku ni¿szego”
wobec „cz³owieka klasycznego”)33.

Wra¿enie, jakie wywar³a na Bainville’u lektura Trzech idei politycznych by³o
du¿e. Wp³yw zawartych tam pogl¹dów na jego myœl – jak zobaczymy –

31 W 1922 roku Bainville pisa³ w dedykacji dla Maurrasa: „Zawsze mia³em wobec Pana uczucie
pewnego rodzaju niegodnoœci. Wrodzona mi osch³oœæ ma tak¿e w³asny wstyd. Niech mi wolno
bêdzie powiedzieæ, ¿e rumieniê sie przed Panem i mo¿e z tego w³aœnie wzglêdu, bez pope³nienia
b³êdu, mo¿na nazywaæ mnie Pañskim uczniem”. Cyt. za Ch. Dickes, op.cit., s. 155.

32 W 1925 roku w tekœcie poœwiêconym twórcy Akcji Francuskiej Bainville zawar³ tak¹ jego
ocenê: „Nie szuka on pieniêdzy, nie szuka nawet literackiej chwa³y... Je¿eli jest siê w rz¹dzie,
bardzo niewygodnie jest mieæ takiego cz³owieka przeciw sobie. Maurras ¿yje tylko dla swoich
idei... duch czysty – oto najprawdziwsza definicja”. Ibidem, s. 155. Po œmierci Bainville’a, we wstêpie
do zbioru jego artyku³ów z „La Revue Universelle” Maurras pisa³ z kolei: „Uprzejmy w swojej
ch³odnej grzecznoœci, Bainville nigdy nie ws³uchiwa³ siê w ¿arty szarlatanerii obecnego wieku.
Ducha towarzyskiego, ten urodzony dyplomata, ktory kocha³ œwiat i chêtnie ¿y³ w nim, odkry-
wa³ w nim zak¹tki poddane agresywnej gwa³townoœci … Umys³, któremu us³uguje zimny gniew,
o wiele lepiej przyczynia siê ku dobru ludzi, ani¿eli okrutne mi³osierdzie podawane w truciznach
z cukru i miodu”. J. Bainville, Lectures, Paris 1937, s. XVII.

33 J. Bainville, Lectures..., s. XX.
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pozosta³ trwa³y (choæ nie artyku³owany w tak ostrej, co Maurras, formie).
Dziewiêtnastoletni autor Ludwika Bawarskiego, przedstawiaj¹c siê jako „m³o-
dy debiutant w dziedzinie literatury”, napisa³ list do Maurrasa (na który ad-
resat nigdy nie odpowiedzia³), dziêkuj¹c w nim za wyeksponowanie destruk-
cyjnego wp³ywu romantyzmu na dzieje Francji, a zw³aszcza – intelektualnego
powinowactwa miêdzy Rousseau a Chateaubriandem34.

Pierwsz¹ rzecz¹, jak¹ zrobi³ Bainville po przekroczeniu granicy niemiec-
ko-francuskiej latem 1898 roku (gdy wraca³ ze swojego d³ugiego pobytu
w Niemczech), by³o zakupienie w kiosku rojalistycznej prasy, by zapoznaæ
siê z publicystyk¹ autora Trzech idei politycznych. Z braku wykupionej „Gazette
de France”, kupi³ „Le Soleil”, w którym równie¿ zamieszcza³ swoje teksty
Prowansalczyk35.

Dla intelektualnej formacji Bainville’a znaczenie mia³ nie tylko Maurras,
Barrès czy przedstawiciele historiograficznej „szko³y pruskiej”. Zasygnalizo-
waæ trzeba (szerzej odnoszê siê do tego tematu w nastêpnym rozdziale) nie-
bagatelny wp³yw na naszego bohatera (jak i wszystkich przywódców Akcji
Francuskiej) myœli pozytywistycznej, zw³aszcza pozytywistycznej historiografii
(N.D. Fustel de Coulanges, H. Taine, E. Renan, A. Comte) i myœli socjolo-
gicznej (L.A. Quetelet).

Pierwsze miesi¹ce po powrocie do Pary¿a up³ynê³y Bainville’owi na po-
szukiwaniu wydawcy biografii Ludwika Bawarskiego. W 1899 roku na-
wi¹za³ kontakty z Maurice’em Barrèsem, który zaprosi³ dwudziestoletniego
pisarza do publikowania na ³amach „Minerve”. Rok wczeœniej w obrêbie an-
tydreyfusardowskiego obozu dokona³y siê wa¿ne zmiany organizacyjne.
Z Ligi Ojczyzny Francuskiej wyodrêbni³ siê Komitet Akcji Francuskiej, bê-
d¹cy zal¹¿kiem Akcji Francuskiej. W lipcu 1899 roku rozpoczêli oni wyda-
wanie skromnego (dwukartkowego), drukowanego na szarym papierze biu-
letynu „Revue de l’Action Française”. W ten sposób rozpoczyna³a siê
dzia³alnoœæ ugrupowania, które przez ponad czterdzieœci lat bêdzie intelek-
tualnym zapleczem nowoczesnego francuskiego monarchizmu, „nacjonali-
zmu integralnego”.

Zim¹ 1900 roku, za poœrednictwem Barrèsa, Bainville nawi¹zuje konta-
kty z twórcami nowego kierunku na francuskiej prawicy. Zostaje przedstawio-
ny Henriemu Vaugeois. Ten proponuje autorowi Ludwika II Bawarskiego
wspó³pracê na ³amach „Revue de l’Action Française”. Pierwszy artyku³
Bainville’a ukaza³ siê w numerze z 1 kwietnia 1900 roku i by³ poœwiêcony

34 Zob. P. J. Deschodt (ed.), Cher maître.... Lettres à Charles Maurras, Paris 1995, s. 45.
35 W.R. Keylor, op.cit., s. 18–19.
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„wywrotowej” dzia³alnoœci francuskich protestantów, zarówno w kraju jak i
za granic¹ (g³ównie w Niemczech).

Cztery dni póŸniej, 4 kwietnia 1900 roku Vaugeois przedstawia w pary-
skiej „Café de Flore” (tradycyjnym miejscu spotkañ twórców Akcji Francu-
skiej) m³odego pisarza Charles’owi Maurrasowi. Autor Antinei od razu roz-
pozna³ wielki talent pocz¹tkuj¹cego pisarza i publicysty. Znajomoœæ, która
rozpoczê³a siê w „Café de Flore”, przerodzi³a siê rych³o w przyjaŸñ trwaj¹c¹
ponad trzydzieœci piêæ lat, a¿ do œmierci Bainville’a.

Dziêki rekomendacji Maurrasa, Bainville zaczyna publikowaæ artyku³y
w „Gazette de France” (za³o¿ona w 1631 roku; jeden z najbardziej renomo-
wanych organów prasowych francuskiego monarchizmu). Kontynuuje swo-
j¹ dzia³alnoœæ w literackim piœmie „Minerve”. W marcu 1908 roku „Przegl¹d
Akcji Francuskiej” sta³ siê dziennikiem (jako „L’Action Française”). Redaktor
– Charles Maurras – powierzy³ Bainville’owi dokonywanie na jego ³amach
miêdzynarodowego przegl¹du politycznego (jak przyznawa³ póŸniej autor
Dziejów Francji, do podjêcia akurat tej tematyki czu³ siê on najmniej przygo-
towany)36. Przez nastêpne dwadzieœcia osiem lat, ukazuj¹ce siê na pierwszej
stronie monarchistycznego dziennika, komentarze dotycz¹ce polityki miê-
dzynarodowej bêd¹ „znakiem rozpoznawczym” Jacques’a Bainville’a. Wraz
z Maurrasem i Léonem Daudetem, Bainville tworzyæ bêdzie odt¹d najbar-
dziej wp³ywowy pod wzglêdem intelektualnym „triumwirat”, zarówno
w dzienniku, jak i w ca³ej Akcji Francuskiej.

Dodaæ nale¿y, ¿e publicystyczna dzia³alnoœæ Bainville’a nie ogranicza³a
siê tylko do przegl¹dów i analiz wydarzeñ miêdzynarodowych. Na ³amach
„L’Action Française” pisa³ równie¿ kronikê parlamentarn¹, uprawia³ krytykê
literack¹ i teatraln¹ (pocz¹tkowo zreszt¹ mia³ nadziejê, ¿e Maurras jako g³ów-
ne zajêcie przydzieli mu w³aœnie dzia³ literacki). Co ciekawe Bainville –
w póŸniejszych latach dla wielu (nie tylko dla Cata) niedoœcig³y mistrz poli-
tycznej publicystyki – u progu swojej kariery w charakterze publicysty
„L’Action Française” by³ bardzo powœci¹gliwy w ocenianiu w³asnych mo¿li-
woœci w tym wzglêdzie. W 1909 roku pisa³ do Maurrasa: „Co do mojego
miejsca w «L’Action Française», pozostajê przekonany, ¿e nie jest ono wa¿ne

36 Louis Dimier relacjonowa³, ¿e Bainville, wspominaj¹c przydzielenie mu w 1908 roku przez
Maurrasa „dzia³u miêdzynarodowego” w „L’Action Française”, powiedzia³: „Ani trochê mi siê to
nie podoba³o. Je¿eli to zrobi³em, sta³o siê to na wyraŸn¹ proœbê, by nie powiedzieæ naleganie,
Maurrasa”. L. Dimier, Vingt ans d’Action Française, Paris 1926, s. 15. Podobno w reakcji na pole-
cenie Maurrasa, Bainville nie potrafi³ ukryæ swojego rozczarowania. Ujrzawszy ma³y entuzjazm
Bainville’a na z³o¿on¹ mu propozycjê, Maurras mia³ odpowiedzieæ: „Chowam Pana grymas do
kieszeni”. W.R. Keylor, op.cit., s. 51.
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i proszê zauwa¿yæ, ¿e moje lenistwo intelektualne znajduje w tym fakcie
upodobanie... Z drugiej strony nie jestem cz³owiekiem dokumentów, fiszek
i je¿eli nie bêdzie siê ode mnie ¿¹daæ miêdzynarodowego biuletynu – tak,
jak to robi siê w «Débats» [«Journal des Débats»] czy w «Temps» – bêdê
w pe³ni usatysfakcjonowany, gdy wydarzenia same przynios¹ materia³ dla mo-
ich notatek”37.

Bez przesady mo¿na stwierdziæ, ¿e publicystyka Bainville’a ukazuj¹ca siê
na ³amach „L’Action Française” do wybuchu I wojny œwiatowej (podobnie jak
jego pisarstwo historyczne) by³o „wariacj¹ na kilka podstawowych tematów”38.
Koncentrowa³y siê one wokó³ kwestii niemieckiej, a w³aœciwie zagro¿enia
niemieckiego i biernoœci kolejnych rz¹dów III Republiki wobec dynamicznie
wzrastaj¹cej potêgi wschodniego s¹siada Francji. Bainville piêtnowa³ ugiêcie
siê francuskiego rz¹du wobec Berlina, ¿¹daj¹cego w 1905 roku (podczas tzw.
pierwszego kryzysu marokañskiego) dymisji ministra spraw zagranicznych
Francji Théophile’a Delcassé – uwa¿anego (jak najbardziej s³usznie) za g³ów-
nego architekta entente cordiale z 1904 roku miêdzy Londynem a Pary¿em.
Inkryminowa³ zaniedbania republikañskiego rz¹du w polityce obronnej
(wprowadzenie w 1905 roku prawa o dwuletniej s³u¿bie wojskowej)39. Zwal-
cza³ iluzje ¿ywione przez opiniotwórcze œrodowiska liberalne – o tym, ¿e
wojna francusko-niemiecka w przewidywalnej przysz³oœci jest niemo¿liwa,
¿e trudno oczekiwaæ, by „kraj Marcina Lutra i Immanuela Kanta” móg³ zaata-
kowaæ liberaln¹ Republikê. Bezpoœrednio przed wybuchem œwiatowego kon-
fliktu w 1914 roku przestrzega³ przed wewnêtrzn¹ s³aboœci¹ Ententy (pod-
minowywanej sprzecznoœciami interesów istniej¹cymi miêdzy Rosj¹ a Wielk¹
Brytani¹) w stosunku do niemiecko-austro-wêgierskiego Trójprzymierza i nie-
zdolnoœci¹ republikañskich rz¹dów (z powodu braku niezbêdnego autoryte-
tu) do przejêcia kierowniczej roli we francusko-brytyjsko-rosyjskim sojuszu.

Wokó³ tej samej tematyki koncentrowa³y siê ksi¹¿ki publikowane przez
Bainville’a do 1914 roku (tym bardziej, ¿e w zdecydowanej wiêkszoœci by³y
one zbiorem najwa¿niejszych publicystycznych dokonañ autora). W 1907 roku
zosta³a opublikowana ksi¹¿ka Bismarck et la France, bêd¹ca zbiorem najwa¿-
niejszych artyku³ów Bainville’a, które ukazywa³y siê na ³amach „Gazette de
France”, a traktuj¹cych o „bismarckowskiej genezie” III Republiki i najwa¿-
niejszych b³êdach polityki francuskiej pope³nionych wobec Niemiec i Prus.
W 1913 roku ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka Le Coup d’Agadir et la guerre d’Orient

37 Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 114.
38 Tak twierdzi W.R. Keylor, op.cit., s. XV.
39 Prawo to zosta³o zrewidowane w lipcu 1913 roku, gdy przed³u¿ono s³u¿bê wojskow¹ we

Francji do trzech lat.
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– zbiór najwa¿niejszych artyku³ów o konflikcie francusko-niemieckim wo-
kó³ Maroka (dwa „kryzysy marokañskie” z 1905 i 1911 roku) oraz sytuacji
na Ba³kanach (ekspansja niemiecka i austro-wêgierska w tym rejonie Europy).

Aktywnoœæ Bainville’a nie ogranicza³a siê li tylko do dzia³alnoœci publicy-
stycznej i pisarskiej. W³¹czy³ siê do prac powo³anego w lutym 1906 roku In-
stytutu Akcji Francuskiej, nazywanego przez Léona Daudeta mianem „roja-
listycznej Sorbony”, choæ nie maj¹cego charakteru instytutu naukowego sensu
stricto, a bêd¹cego raczej monarchistycznym „think-tankiem”, w którym –
przede wszystkim dziêki zaanga¿owaniu Bainville’a – powsta³y zrêby mo-
narchistycznej wizji dziejów Francji. W Instytucie tym Bainville obj¹³ „katedrê
Fustela de Coulanges” poœwiêcon¹ problematyce polityki zagranicznej. Autor
Ludwika Bawarskiego przedk³adaj¹cy pisarstwo nad wyst¹pienia publiczne,
okaza³ siê jednak bardzo zdolnym wyk³adowc¹. Chocia¿ tematyka prowadzo-
nych przez niego wyk³adów dotyczy³a kwestii aktualnej polityki zagranicznej
(wedle zakresu tematycznego przydzielonej mu „katedry”), to w myœl zasa-
dy, któr¹ sformu³owa³ u nas Józef Szujski o „fa³szywej historii jako mistrzyni
fa³szywej polityki”, Bainville wskazywa³ na historyczne antecedencje b³êdów
pope³nionych przez francusk¹ politykê, szczególnie wobec s¹siadów Francji.

W latach 1906–1907 tematem wyk³adów Bainville’a by³o zagadnienie „po-
lityki realistycznej”, a w³aœciwie jej braku w odniesieniu do zagro¿enia stwa-
rzanego Francji przez rozwój agresywnego nacjonalizmu we W³oszech,
a zw³aszcza w Niemczech. W nastêpnym roku akademickim Bainville zaj¹³
siê zagadnieniem „tworzenia niemieckiej jednoœci”. Podczas tych wyk³adów
sformu³owa³ tematy, które niejednokrotnie bêd¹ powracaæ w jego pisarstwie:
„dziedzicznoœæ” i nieuchronnoœæ niemiecko-francuskiego konfliktu, fatalne
b³êdy pope³nione przez kolejne rz¹dy odwo³uj¹ce siê do „zasad 1789 roku”
(I i II Cesarstwo, III Republika), a u³atwiaj¹ce zjednoczenie Niemiec przez
Prusy. By³ w wyk³adach Bainville’a i w¹tek polski. W latach 1908–1909 na
przyk³adzie historii Polski przedstawia³ swoim s³uchaczom wy¿szoœæ dzie-
dzicznej monarchii nad monarchi¹ elekcyjn¹40.

Jeszcze przed 1914 rokiem nastêpuj¹ wa¿ne zmiany w ¿yciu prywatnym
naszego bohatera. W 1902 roku zmar³ jego ojciec. Dziesiêæ lat póŸniej (7 lipca
1912 roku) Jacques Bainville o¿eni³ siê z Jeanne Niobey (rodem z Norman-
dii). W roli swatki dla 33-letniego kawalera – nie stroni¹cego co prawda od
towarzystwa kobiet, stroni¹cego jednak od wêz³ów ma³¿eñskich41 – wyst¹pi³a

40 O dzia³alnoœci Bainville’a w Instytucie Akcji Francuskiej zob. W.R. Keylor, op.cit., s. 43.
41 Por. fragment z listu Bainville’a do Maurrasa (30 VIII 1909): „doœæ ju¿ mam sypiania z ko-

bietami innych, ale wiem, ¿e dla Pana zawsze jawi³em siê jako irytuj¹cy sybaryta”. D. Decherf,
op.cit., s. 115.
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¿ona Léona Daudeta. W liœcie zawiadamiaj¹cym ksiêcia Orleanu (jako pre-
tendent Filip VIII) o planowanym przez siebie ma³¿eñstwie, Bainville to-
nem usprawiedliwienia, napisa³: „moja narzeczona nie jest ju¿ rojalistk¹”42.
Mimo tej „wady” swojej ¿ony, ma³¿eñstwo Jacques’a i Jeanne Bainville’ów
przetrwa³o do 1936 roku – do œmierci naszego bohatera („przewinienie” panny
Niobey wybaczy³ jej równie¿ ksi¹¿ê Orleanu). Ich jedynym dzieckiem by³
syn Hervé, urodzony w 1921 roku.

W obliczu narastaj¹cego kryzysu miêdzynarodowego, wywo³anego zabój-
stwem w dniu 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie austro-wêgierskiego na-
stêpcy tronu arcyksiêcia Franciszka Ferdynanda, Bainville coraz bardziej to-
nowa³ swoj¹ krytykê polityki prowadzonej przez rz¹d republikañski (co by³o
charakterystyczne dla ca³ej Akcji Francuskiej). 30 lipca 1914 roku, tu¿ przed
wybuchem wojny, skierowa³ na ³amach „L’Action Française” apel do prasy
francuskiej, w którym zaleca³ redaktorom najwa¿niejszych tytu³ów autocen-
zurê, polegaj¹c¹ na niepublikowaniu ¿adnych wiadomoœci dotycz¹cych kwe-
stii wojskowych ani ¿adnych innych informacji dotycz¹cych kwestii admini-
stracyjnych, które nie zosta³y wczeœniej przekazane do publikacji przez
odpowiednie organy pañstwowe. Temu apelowi pozosta³ wierny Bainville (po-
dobnie jak inni publicyœci z monarchistycznego obozu, na czele z Maurra-
sem) przez wszystkie lata I wojny œwiatowej. W latach 1914–1918, w zgo-
dzie z zasadami og³oszonej „union sacrée” wszystkich Francuzów w obliczu
wojny, z tekstów Bainville’a praktycznie zniknê³y w¹tki krytyczne wobec
polityki (zarówno zagranicznej, jak i wewnêtrznej) rz¹du francuskiego. Swoje
krytyczne obserwacje o dzia³alnoœci francuskiego rz¹du podczas wojny (bra-
ki w aprowizacji i zaopatrzenia w materia³y wojskowe) oraz tak charaktery-
stycznej dla nieraz inkryminowanej przez niego „ignorantia democratica”,
lekcewa¿enia zagro¿enia niemieckiego w przesz³oœci, powierza³ kartom swo-
jego dziennika, dzieli³ siê nimi tylko w rozmowach prywatnych43.

Bainville nieraz dawa³ wyraz swojemu przekonaniu, ¿e za agresj¹ nie-
mieck¹ na Francjê w 1914 roku sta³a kalkulacja Berlina, który liczy³ na we-
wnêtrzne rozprzê¿enie Republiki pod naciskiem zewnêtrznego zagro¿enia
(„licz¹c na nasz¹ anarchiê, Niemcy wypowiedzieli nam wojnê” – zapisa³
w swoim dzienniku w pierwszych dniach sierpnia 1914 roku)44. Jak zauwa¿a³,
wielkie nadzieje w Niemczech (nadzieje na „now¹ Komunê Parysk¹”) wzbu-
dzi³o zamordowanie w przededniu wojny (31 lipca 1914 roku) przywódcy
francuskich socjalistów, Jeana Jaurèsa. Dla Bainville’a (który odwo³a³ siê do

42 D. Decherf, op.cit., s. 116.
43 W.R. Keylor, op.cit., s. 86.
44 Cyt. za J. Montador, op.cit., s. 59.
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s³ów Talleyranda o zamordowaniu na polecenie Napoleona ksiêcia D’Enghien
w 1804 roku) by³o to coœ gorszego ni¿ zbrodnia. By³o b³êdem: „Zamordowaæ
Jaurèsa w chwili, gdy polityka Jaurèsa upad³a, w chwili gdy jego internacjona-
listyczna i pacyfistyczna koncepcja socjalizmu pogr¹¿y³a siê w nicoœæ, gdy
brutalnoœæ faktów nie pozostawi³a nic z ca³ej jego myœli, ca³ej jego kariery jako
mówcy... – zamordowaæ Jaurèsa, to by³o wiêcej ni¿ zbrodnia, to by³ b³¹d”45.

Krótko po wybuchu wojny francusko-niemieckiej w sierpniu 1914 roku
Barrès napisa³: „Nareszcie wybuch³, ten oczekiwany od 44 lat dzieñ!”46. W od-
ró¿nieniu od podziwianego przez siebie autora Wykorzenionych, Bainville
przyj¹³ wybuch wojny bez entuzjazmu. Od samego jej pocz¹tku nie mia³
z³udzeñ, ¿e rozpoczêty konflikt bêdzie „krótkim spacerkiem do Berlina”
(podobnie w przeciwnym obozie w pierwszych tygodniach wojny rozpo-
wszechnione by³o przekonanie o „rych³ym spotkaniu na Champs-Elysées”).
4 sierpnia 1914 roku – a wiêc dzieñ po wybuchu wojny francusko-niemiec-
kiej – Bainville zanotowa³ w swoim dzienniku: „powszechne z³udzenie jest
takie, ¿e wszystko skoñczy siê w dwa miesi¹ce, góra w trzy. Randez-vous
[w Berlinie] wyznacza siê najpóŸniej na koniec paŸdziernika. Oficerowie s¹
przekonani, ¿e wyruszaj¹ na letni¹ kampaniê... Jednak¿e, dla obserwatora
chodzi raczej o wojnê siedmioletni¹ [aluzja do wojny Prus przeciw koalicji
francusko-austriacko-rosyjskiej z lat 1756–1763] ani¿eli o wojnê trzymiesiêcz-
n¹... Ten, który zna potêgê militarn¹ Niemiec, jak¿e mo¿e uwierzyæ, ¿e zo-
stanie ona z³amana w szeœæ tygodni?”47.

Mimo ¿e jeszcze przed wybuchem wojny zosta³ zwolniony ze s³u¿by
wojskowej, Bainville w sierpniu zg³osi³ siê do wojska. 1 wrzeœnia 1914 roku,
gdy trwa³ jeszcze impet niemieckiej ofensywy na Pary¿, pisa³ do Maurrasa:
„Oto jesteœmy, dok³adnie w setn¹ rocznicê [od roku 1814], w obliczu czwartej
inwazji i jesteœmy bardzo zagro¿eni nowym Sedanem, na rocznicê tego pierwsze-
go [2 wrzeœnia 1870]. Mieliœmy a¿ zbyt du¿o racji. Jednak wiedz¹c o tym, nie
by³oby nic piêkniejszego ni¿ zabiæ siê, jeœli nie bêdê móg³ byæ ¿o³nierzem”48.

Pragnieniu Bainville’a nie sta³o siê zadoœæ. Nie zosta³ wys³any na front.
Francuskie ministerstwo wojny obieca³o mu tylko, ¿e skorzysta z jego us³ug
„od momentu, gdy bêdziemy okupowaæ terytorium niemieckie”49. Na razie
(we wrzeœniu 1914 roku) skierowano go do prac pomocniczych w Szkole Woj-
skowej w Pary¿u (chodzi³o g³ównie o prace porz¹dkowe). Interwencje

45 Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 137.
46 Cyt. za E. Weber, The nationalist revival..., s. 144.
47 Cyt. za J. Montador, op.cit., s. 58.
48 Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 137–138.
49 Ibidem, s. 138.
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Maurrasa u prezydenta Raymonda Poincaré, który szefowi pañstwa francu-
skiego wskazywa³, ¿e Bainville lepiej przys³u¿y siê Francji pisz¹c, ani¿eli za-
miataj¹c korytarze, okaza³y siê skuteczne. Po dwóch miesi¹cach Bainville
zosta³ zwolniony ze s³u¿by wojskowej i powróci³ do codziennego komento-
wania wydarzeñ wojennych na ³amach dziennika „L’Action Française”.

W okresie „Wielkiej Wojny” coraz bardziej krystalizuje siê w myœli
Bainville’a wizja stosunków francusko-niemieckich jako historii odwiecznej
wrogoœci, a tak¿e jako dziejów coraz liczniejszych b³êdów pope³nianych po
1789 roku przez politykê francusk¹ wobec s¹siada zza Renu. Pod koniec wrze-
œnia 1914 roku, krótko po zakoñczeniu bitwy nad Marn¹, która przes¹dzi³a
o klêsce niemieckiej ofensywy na Pary¿, Bainville zanotowa³ w swoim dzien-
niku: „Coraz mniej s¹dzê, ¿e potomnoœæ bêdzie mog³a podziwiaæ historiê
narodu francuskiego, który po tym jak przez dwieœcie lat pracowa³ nad znisz-
czeniem Niemiec, wypuœci³ je ze swoich r¹k i który przez czterdzieœci lat ¿y³
u boku wielkiej potêgi militarnej bez podjêcia zabezpieczeñ przed agresj¹”50.

Myœl ta znalaz³a swoje rozwiniêcie w dwóch ksi¹¿kach Bainville’a, które
ukaza³y siê podczas I wojny œwiatowej. W 1915 roku ukaza³a siê Historia
dwóch narodów (Histoire de Deux Peuples), bêd¹ca w du¿ej mierze zapisem
wyk³adów prowadzonych przez autora w Instytucie Akcji Francuskiej na te-
mat historii zjednoczenia Niemiec (wed³ug Maurrasa dzie³o „lumineuse, sub-
stantielle et immortelle”)51. Natomiast we wrzeœniu 1918 roku ukaza³a siê
Historia trzech pokoleñ (L’Histoire de Trois Générations).

Pogl¹dy Bainville’a zawarte w tych ksi¹¿kach poddam szczegó³owej ana-
lizie w nastêpnych czêœciach niniejszego opracowania, tutaj przytoczê jeden
z fragmentów Historii dwóch narodów; fragment, który moim zdaniem bardzo
dobrze ilustruje pogl¹d autora nie tylko na dzieje stosunków francusko-nie-
mieckich, ale na znaczenie historii, dobrze pojêtej historii jako „mistrzyni
prawdziwej polityki”: „Œledz¹c ³añcuch czasów, œledzimy ci¹g odpowiedzial-
noœci i przyczyn. Ile¿ jest prawdy w s³owach Augusta Comte’a, ¿e ¿ywi rz¹-
dzeni s¹ przez umar³ych! Francuzi na zmianê zbierali owoce m¹droœci swo-
ich przodków i cierpieli z powodu w³asnych b³êdów”52.

W 1915 roku, po przyst¹pieniu W³och do wojny po stronie Ententy, Ba-
inville udaje siê w podró¿ na Pó³wysep Apeniñski. Plonem tej podró¿y by³a
opublikowana w 1916 roku ksi¹¿ka Wojna i Italia (La Guerre et l’Italie)53.

50 Cyt. za J. Montador, op.cit., s. 60.
51 J. Wieder, op.cit., s. 39.
52 J. Bainville, Histoire des deux peuples continuée jusqu’a Hitler, Paris 1933, s. 8–9.
53 W ten sposób rozpoczê³a siê równie¿ d³ugoletnia wspó³praca Bainville’a z oficyn¹ wydaw-

nicz¹ Arthème Fayarda.
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Równie¿ w 1916 roku Bainville odby³ swoj¹ kolejn¹ podró¿ – tym razem do
Rosji. Dodajmy, ¿e podró¿ ta zosta³a zlecona autorowi Historii dwóch naro-
dów przez francuskie MSZ (w ca³¹ sprawê zaanga¿owany by³ równie¿ pre-
zydent Poincaré), które pragnê³o otrzymaæ dodatkowy raport o sytuacji we-
wnêtrznej wschodniego sojusznika Francji, bêd¹cy uzupe³nieniem raportów
nadsy³anych na Quai-d’Orsay przez Maurice’a Paleologue’a – francuskiego
ambasadora w Petersburgu.

Pobyt Bainville’a w Rosji trwa³ cztery miesi¹ce (styczeñ–maj 1916 roku)
i nie ograniczy³ siê tylko do wizyty w rosyjskich stolicach (Petersburg, Mo-
skwa). Wys³annik francuskiego MSZ podró¿owa³ po ca³ej Rosji – odwiedzi³
m.in. Kijów, Odessê, Archangielsk, podró¿owa³ tak¿e po Syberii, a¿ po W³a-
dywostok (w podró¿ach towarzyszy³ mu wielki ksi¹¿ê Pawe³ – wuj cara Mi-
ko³aja II)54. Nie znamy tajnego raportu, który po swoim pobycie w pañstwie
carów przekaza³ Bainville na Quai-d’Orsay; uleg³ on zniszczeniu wraz z czê-
œci¹ archiwum francuskiego MSZ podczas II wojny œwiatowej. Podobno mia³
on zawieraæ przekonanie autora, ¿e Rosja stoi na krawêdzi rewolucji55. Swo-
imi przeczuciami dzieli³ siê tak¿e z najbli¿szym otoczeniem. Krótko po swoim
powrocie z Rosji (maj 1916 roku) zwierza³ siê jednemu z przyjació³: „Za szeœæ
miesiêcy nie bêdzie ju¿ rosyjskiego imperium”56.

Wra¿enia Bainville’a z Rosji ukaza³y siê tak¿e drukiem. Sta³y siê one czê-
œci¹ zbioru jego artyku³ów (przede wszystkim o Niemczech), który w 1917
roku ukaza³ siê jako Petit musée germanique (osobn¹ czêœæ w ksi¹¿ce stanowi
aneks La Russie en 1916). W tym samym roku ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka
Bainville’a o kwestii rosyjskiej, zatytu³owana Comment est née la révolution
russe? (Jak zrodzi³a siê rosyjska rewolucja?). Zgodnie z tytu³em, autor zaj¹³ siê
w niej analiz¹ przyczyn upadku caratu (jako jedn¹ z wa¿niejszych przyczyn
rewolucyjnego przewrotu w Rosji francuski myœliciel wskazywa³ jego „nie-
mieckie korzenie”)57.

Podobnie jak w sierpniu 1914 roku Bainville nie podziela³ ogólnego prze-
konania swoich rodaków o „szybkim randez-vous w Berlinie”, tak i w listo-
padzie 1918 roku nie przy³¹czy³ siê do fali entuzjazmu, ogarniaj¹cej Francjê

54 Rosyjscy gospodarze chcieli zorganizowaæ spotkanie francuskiego goœcia z Rasputinem.
Bainville odmówi³, twierdz¹c, ¿e jego wizyta u Rasputina mog³aby byæ odebrana jako „z³o¿enie
ho³du uprawianej przez niego szarlatanerii”. „A poza tym – dodawa³ Bainville – czy¿ za granic¹
nie powinniœmy postrzegaæ siebie jako ludzi odpowiedzialnych za godnoœæ przynale¿n¹ mianu
Francuza?”. Por. J. Bainville, Comment est née la révolution russe, Paris 1917, s. 47–48.

55 Por. J. Montador, op.cit., s. 65.
56 W.R. Keylor, op.cit., s. 103.
57 Podobnie jak sprawozdanie z podró¿y do Rosji (La Russie en 1916), równie¿ i tekst tej ksi¹¿ki

by³ pierwotnie publikowany na ³amach presti¿owego „La Revue des Deux Mondes”.
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po podpisaniu przez pokonane Niemcy warunków rozejmu w Compiègne
11 listopada 1918 roku. Bardzo charakterystyczne pod tym wzglêdem s¹ ar-
tyku³y Bainville’a zamieszczone w „L’Action Française” w pierwszych dniach
po zakoñczeniu dzia³añ wojennych. Zawarte w nich przemyœlenia i wnioski
autora Historii trzech pokoleñ by³y logiczn¹ kontynuacj¹ jego dotychczasowej
wizji dziejów Niemiec i stosunków francusko-niemieckich. By³y równie¿ roz-
wijane przez Bainville’a w publicystyce i pisarstwie w latach nastêpnych,
a sprowadza³y siê do takiej konstatacji: „w ¿adnym stopniu nie jesteœmy za-
interesowani stabilnoœci¹ pañstwa niemieckiego”58.

„Delenda esse Germania” – oto Bainvillowskie polityczne credo w pierw-
szych latach po 1918 roku. Dwa dni po zawarciu rozejmu pisa³: „£ad euro-
pejski, ³ad miêdzynarodowy i wewnêtrzny ³ad w pañstwach, nie mia³ wiêk-
szego wroga ni¿ potê¿ne Niemcy”59. Warunkiem zaœ tej potêgi jest pañstwowa
jednoœæ Niemiec, która – jak widzieliœmy, nie tylko w interesie bezpieczeñ-
stwa Francji – powinna zostaæ unicestwiona. Ju¿ dwa dni po Compiègne
Bainville przestrzega³: „Je¿eli pora¿ka [Niemiec] nie po³o¿y kresu stu latom
niemieckiego nacjonalizmu, jesteœmy wystawieni na nowe niespodzianki,
które przyjd¹ jutro”60.

Zgodnie z tymi wnioskami, autor Historii dwóch narodów pod adresem
przywódców Ententy, którzy w przysz³oœci bêd¹ autorami traktatu pokojo-
wego, formu³owa³ warunki dobrego pokoju z pokonanymi Niemcami. 15 li-
stopada 1918 roku pisa³, ¿e dobry i trwa³y traktat pokojowy musi uwzglêd-
niaæ „realia ludzkie, polityczne i terytorialne... Zapoznanie tych realiów uczyni
pokój œmiechu wartym”61.

Rzecz jasna, realia, o których wspomina³ Bainville musia³y w jego rozu-
mieniu uwzglêdniaæ wskazane przez niego imponderabilia (utrzymanie
wewnêtrznej s³aboœci Niemiec, rozbicie ich politycznej jednoœci). W innym
przypadku, przywódcom zwyciêskiej Ententy, a zw³aszcza politykom fran-
cuskim grozi³o powtórzenie naiwnej polityki Napoleona III, który przez swoj¹
biernoœæ wspomaga³ proces jednoczenia Niemiec. Biernoœæ uwarunkowan¹
szkodliw¹ dla francuskich interesów ideologi¹. Bowiem, wed³ug autora Hi-
storii trzech pokoleñ, Francji po 1918 roku grozi powtórka z bolesnej dla jej
¿ywotnych interesów aplikacji ideologicznej „zasady narodowoœci” (prawa
narodów do samostanowienia): „Czy wiecie, co was spotka, o naiwni napo-
leoñscy dyplomaci? Spotka was to, ¿e Niemcy zaanektuj¹ Niemców austriac-

58 J. Bainville, L’Allemagne..., s. 227.
59 Ibidem, s. 222–223.
60 Ibidem, s. 222.
61 Ibidem, s. 228.
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kich i na mocy tej samej zasady, zasady narodowoœci – strzec [przed Francj¹]
bêd¹ nadreñskich Niemców”62.

Ale nawet zawarcie korzystnego pokoju (uwzglêdniaj¹cego wyznaczone
przez Bainville’a warunki brzegowe) nie bêdzie wystarczaj¹cym zabezpie-
czeniem ¿ywotnych interesów Francji. Ju¿ na kartach Historii trzech pokoleñ,
która ukaza³a siê we wrzeœniu 1918 roku, francuski myœliciel pisa³: „Trzeba
bowiem bêdzie mieæ politykê. Z³udzenie, ¿e w momencie zawarcia pokoju,
dobrego pokoju, wszystko u³o¿y siê samo, jest najgorszym ze z³udzeñ. Je¿eli
w tym wielkim starciu si³ i interesów, Francja wniesie niewielki baga¿ formu-
³ek, jakie zaczerpnê³a z liberalnej demokracji, bêdzie ca³kiem bezbronna”63.

Analizuj¹c podpisany w 1919 roku traktat wersalski, Jacques Bainville
doszed³ do wniosku, ¿e jego przestrogi nie zosta³y wys³uchane. Krytyczn¹
analizê postanowieñ konferencji wersalskiej i wy³aniaj¹cego siê powersalskiego
³adu miêdzynarodowego, zawar³ w ksi¹¿ce pt. Konsekwencje polityczne pokoju,
która ukaza³a siê w paŸdzierniku 1920 roku. Zosta³a ona opatrzona wymow-
nym mottem, cytatem ze Starego Testamentu: „Kto kopie dó³, ten mo¿e weñ
wpaœæ; A tego, kto mur rozwala, uk¹siæ mo¿e ¿mija” (Ksiêga Koheleta X, 8)64.

Jeszcze przed opublikowaniem Konsekwencji politycznych pokoju, Bainvil-
le napisa³ ksi¹¿eczkê poœwiêcon¹ ekonomicznym skutkom zakoñczenia I woj-
ny œwiatowej i zawarcia traktatu pokojowego z pañstwami centralnymi. Roz-
prawka (ukaza³a siê w 1919 roku) Comment placer sa fortune (Jak lokowaæ
swoj¹ fortunê) w ¿aden sposób nie mog³a byæ porównywana do s³ynnych Kon-
sekwencji ekonomicznych pokoju Keynesa (swoist¹ odpowiedzi¹ Bainville’a na
tê ksi¹¿kê bêd¹ dopiero Konsekwencje polityczne pokoju). By³ to raczej krótki
poradnik finansowy dla obecnych i potencjalnych inwestorów francuskich.
Jak sam pisa³: „ksi¹¿ka ta nie by³a napisana po to, by zachêcaæ Francuzów
do pozostania narodem rentierów”, powinni oni raczej „stawaæ siê kreatora-
mi bogactwa i bardziej zwi¹zaæ siê z tworzeniem bogactwa, ni¿ to by³o do tej
pory” (Bainville odradza³ na przyk³ad kupowanie papierów rentierskich, za-
leca³ natomiast inwestowanie w przemys³, odradza³ jednak „bezpieczn¹”
dot¹d inwestycjê w akcje kolei)65. Tematyka ekonomiczna nie bêdzie obca
Bainville’owi i w nastêpnych latach (zw³aszcza gdy regularnie wspó³praco-
wa³ z dziennikiem „Le Capital”).

62 Ibidem, s. 228.
63 J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 287.
64 Cytat za t³umaczeniem wed³ug Pisma Œwiêtego Starego i Nowego Testamentu (Biblia Ty-

si¹clecia, Wyd. IV), Poznañ 1991.
65 Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 191. Bainville przyznawa³ jednoczeœnie, ¿e sam nie zdoby³

fortuny na radach, którymi dzieli³ siê publicznie ze swoimi rodakami.
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Dzia³alnoœæ pisarska i publicystyczna z lat I wojny œwiatowej przynios³a
Bainville’owi poczytnoœæ i uznanie nie tylko w obozie monarchistycznym.
Czytany by³ tak¿e przez republikañskie elity w³adzy. Dowodem uznania
w³adz III Republiki dla autora Historii dwóch narodów by³a przecie¿ jego
podró¿ do Rosji w charakterze nieformalnego wys³annika Quai-d’Orsay.
Uznanie to dostrzegalne by³o i wczeœniej (przed 1916 rokiem). Historia dwóch
narodów zosta³a przet³umaczona na jêzyk angielski przez Paula Lefaivre’a
i podczas konferencji wersalskiej by³a rozsy³ana do delegatów z krajów an-
glosaskich66.

Gdy mowa o rezonansie, jakie napotyka³y dzie³a i pogl¹dy Bainville’a,
bardzo symptomatyczny pod tym wzglêdem by³ artyku³ opublikowany we
wrzeœniu 1915 roku przez prezydenta francuskiej Izby Deputowanych, Paula
Deschanela (w 1920 roku krótko sprawuj¹cego urz¹d prezydenta Republiki)
pt. Manuel de l’instruction primaire (Podrêcznik nauczania podstawowego).
Deschanel powtarza³ w nim g³ówne myœli zawarte w publicystyce Bainville’a
i w niedawno opublikowanej Historii dwóch narodów. Akcentowa³ wiêc
iunctim miêdzy porzuceniem przez Francjê ustroju monarchicznego a fak-
tem piêciu inwazji wrogich armii na ten kraj od 1789 roku (w 1792, 1814,
1815, 1870 i w 1914 roku); piêtnowa³ biernoœæ francuskiej polityki wobec jed-
noczenia Niemiec przez Prusy. Deschanel nawo³ywa³ wrêcz francuskich na-
uczycieli, by wpajali swoim uczniom naukê o „rozumnej, przezornej polity-
ce dawnej monarchii”, która obliczona by³a na utrzymanie politycznego
rozbicia Niemiec67.

Wiadomo, ¿e regularnym czytelnikiem komentarzy Bainville’a zamiesz-
czanych na ³amach „L’Action Française” by³ Aristide Briand – wielokrotny
szef francuskiego MSZ68. Obydwaj panowie spotykali siê ze sob¹ czêsto na
przyjêciach organizowanych przez ich wspólnych znajomych, co nie prze-
szkodzi³o zreszt¹ Bainville’owi pozostaæ surowym krytykiem Briandowskiej
polityki zagranicznej (zw³aszcza w dobie Locarno), a republikañskiemu po-
litykowi pozostaæ zdecydowanym przeciwnikiem obozu politycznego Maurra-
sa i Bainville’a.

Podobno, na wyraŸne polecenie prezydenta Republiki, Poincarégo (a od
1920 roku premiera) ka¿dego ranka na jego biurku musia³ znajdowaæ siê ar-
tyku³ Bainville’a zamieszczony w monarchistycznym dzienniku69. Lekturê
twórczoœci Bainville’a cenili nie tylko profesjonalni politycy. Do tej

66 J. Wieder, op.cit., s. 41.
67 W.R. Keylor, op.cit., s. 99–100.
68 Ibidem, s. 101.
69 J. Montador, op.cit., s. 92.
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„przypad³oœci” przyznawa³ siê nie kto inny, jak sam Marcel Proust. Autor W
poszukiwaniu straconego czasu wyzna³ w 1920 roku: „Jedyna w swojej krysta-
licznie czystej sile przekonywania, olœniewaj¹ca kolumna Bainville’a [w dzien-
niku „L’Action Française”] bezb³êdnie prowadzi mnie przez pustyniê
zagranicznej polityki”70.

W 1920 roku rz¹d francuski (wy³oniony przez prawicow¹ „b³êkitn¹ Izbê”)
umieœci³ nazwisko Bainville’a na liœcie osób typowanych do orderu Legii
Honorowej71

. Autor czytanych Historii dwóch narodów i Historii trzech pokoleñ,
g³oœnych Konsekwencji politycznych pokoju po 1918 roku znacznie rozszerzy³
swoj¹ publicystyczn¹ aktywnoœæ. Uznanie dla jego twórczoœci przejawia³o siê
nie tylko w pañstwowych odznaczeniach, ale – co dla Bainville’a jako publicy-
sty by³o cenniejsze – w postaci zaproszeñ do wspó³pracy z kolejnymi tytu³a-
mi prasowymi, niekoniecznie bezpoœrednio zwi¹zanymi z Akcj¹ Francusk¹.

Swoj¹ „gêstwê mózgow¹” (by zacytowaæ tutaj Stanis³awa Cata-Mackie-
wicza)72 rozmazywa³ Bainville nie tylko w swoim „macierzystym” dzienni-
ku, ale i na ³amach „La Liberté”, „Le Capital”, „Petit Journal”, „Petit Pari-
sien”, „Éclair de Montpellier”, „La Nation Belge”, argentyñskiego „Nacion”
(co ciekawe, Bainville nie publikowa³ w ¿adnym piœmie niemieckim). Na-
wet „staruchy” z paryskiego „Le Temps” zaoferowa³y Bainville’owi kolumnê
(oferta zosta³a przez niego odrzucona, poniewa¿ by³a obwarowana ¿¹daniem
zerwania wspó³pracy z „L’Action Française”)73.

Tak bardzo rozchwytywany publicysta, uwa¿a³ siebie za „intelektualnego
lenia”. Kokietowa³. W rzeczywistoœci sprostanie wszystkim przyjêtym przez
niego pisarskim zobowi¹zaniom wymaga³o wielkiej pracowitoœci, systema-
tycznoœci i morderczego wrêcz tempa pracy. Wystarczy sobie uprzytomniæ iloœæ
publicystycznych „zobowi¹zañ” Bainville’a w miesi¹cu: dwa artyku³y dzien-
nie (na godzinê dziesi¹t¹ gotowy by³ codzienny artyku³ dla „La Liberté”,
a o siedemnastej dla „L’Action Française”; tak przez siedem dni w tygodniu)
oraz piêæ lub szeœæ artyku³ów dla tygodników, z którymi stale wspó³pracowa³
(by³y równie¿ mniej regularne kontakty, np. z satyrycznym tygodnikiem „Le

70 Cyt. za W.R. Keylor, op.cit., s. 126.
71 Ibidem, s. 152. Wed³ug amerykañskiego badacza fakt ten zwiastowa³ „wyzwolenie siê

Bainville’a z sekciarskiego gorsetu, który wiêzi³ go od pocz¹tku jego kariery”. Keylor zdaje siê
jednak nie zauwa¿aæ, ¿e: 1/ sam Bainville nie traktowa³ swojej przynale¿noœci do Akcji Francu-
skiej i przyjaŸni z Maurrasem jako „krêpuj¹cego gorsetu”; 2/ Bainville uznanie (tak¿e wœród re-
publikañskich elit w³adzy) zdoby³ jako publicysta „L’Action Française” i jako pisarz prezentuj¹cy
„monarchistyczn¹ wizjê” Francji.

72 Jak podkreœla³ Cat, Bainville nie pisa³ swoich artyku³ów „brudn¹ wod¹”, ale „gêstw¹ mó-
zgow¹ rozmazan¹ na papierze”. S. Cat-Mackiewicz, op.cit., s. 273.

73 W.R. Keylor, op.cit., s. 152.
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Charivari”, czy wydawanym przez Fayarda pismem dla dzieci „Ric et Rac”)74.
A pozostawa³o jeszcze wielkie pisarstwo historyczne, dla którego Bainville
rezerwowa³ sobie letnie wakacje, które wraz z rodzin¹ spêdza³ zazwyczaj
w normandzkim Marigny (rodzinna miejscowoœæ jego ¿ony).

Spoœród nowych publicystycznych zajêæ Bainville najbardziej ceni³ sobie
wspó³pracê z dwoma pismami, które powsta³y po 1918 roku: ukazuj¹cym siê od
kwietnia 1920 roku miesiêcznikiem „La Revue Universelle” i wydawanym od
marca 1924 roku przez Fayarda tygodnikiem „Candide” (w piœmie tym Bainvil-
le mia³ sta³¹ kolumnê pod nag³ówkiem Doit-on le dire? – Czy nale¿y to po-
wiedzieæ?).

Za³o¿enie pierwszego z tych periodyków by³o mo¿liwe dziêki legatowi
przekazanemu na rêce Charles’a Maurrasa i Jacques’a Maritaina przez pole-
g³ego w 1918 roku na froncie m³odego, a bogatego sympatyka Akcji Francu-
skiej, Pierre’a Villarda75. Darczyñca nie pozostawi³ instrukcji, jak obdarowani
mieli rozdysponowaæ wspomnian¹ sumê. Maurras i Maritain uzgodnili wiêc,
¿e legat (ka¿dy z nich otrzyma³ po 50 tysiêcy franków) przeznacz¹ na sfinan-
sowanie wydawania miesiêcznika. Do kierowania pismem „oddelegowali”
dwóch ludzi: Bainville’a oraz Henri Massisa. Program „La Revue Universelle”
zosta³ sformu³owany ju¿ w kwietniu 1920 roku: „zmieniæ ducha publiczne-
go we Francji za pomoc¹ inteligencji; spróbowaæ [stworzyæ] œwiatow¹ fede-
racjê intelektualn¹ poprzez myœl francusk¹”76. Jednak g³ówna linia tematyczna
pisma odzwierciedla³a zainteresowania jego redaktora – akcentowanie ci¹gle
aktualnego dla Francji niemieckiego zagro¿enia. Pragn¹c przedstawiaæ na ³a-
mach „La Revue Universelle” obraz Niemiec jako „zmilitaryzowanych Prus”,
Bainville zaprosi³ do wspó³pracy grono wybitnych francuskich germanistów
(historyków, literatów). Przyjêcie tego zaproszenia by³o kolejnym dowodem
na oddŸwiêk, z jakim we francuskich œrodowiskach intelektualnych (nieko-
niecznie zwi¹zanych z obozem monarchistycznym) spotyka³a siê po 1918
roku myœl Bainville’a77.

Równolegle z o¿ywion¹ dzia³alnoœci¹ publicystyczn¹, Bainville pracowa³
nad dzie³ami odnosz¹cymi siê wy³¹cznie do materii historycznej. W 1924 roku

74 D. Decherf, op.cit., s. 312.
75 J. Montador, op.cit., s. 93.
76 Cyt. za J. Montador, op.cit., s. 93.
77 Wed³ug wspó³czesnego francuskiego historyka: „La Revue Universelle” by³ wa¿ny, ponie-

wa¿ wspó³pracowali z nim wybitni germaniœci, uczeni i ludzie pióra... Niemcy dla «Revue Uni-
verselle» to Prusy zmilitaryzowane”. Zob. L. Richard, Aspects des relations intellectuelles et univer-
sitaires entre la France et l’Allemagne dans las années vingt, w: La France et l’Allemagne entre les deux
guerres mondiales. Actes du colloque tenu en Sorbonne 15–17 I 1987, J. Bariety, A. Guth, J.M. Valen-
tin (ed.), Nancy 1987, s. 114–115.
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ukaza³o siê jego opus magnum – Dzieje Francji. Siedem lat póŸniej opublikowa³
biografiê Napoleona I. By³y to dzie³a, które przynios³y mu uznanie nie tylko
jako „historyka Akcji Francuskiej”, ale pozyska³y mu popularnoœæ wœród sze-
rokich krêgów czytelników (niekoniecznie zwi¹zanych z obozem politycz-
nym Maurrasa i Bainville’a), a w przysz³oœci otworz¹ mu drzwi do Akademii
Francuskiej. Najbardziej wymowne pod tym wzglêdem s¹ liczby: tylko do
1939 roku Dzieje Francji doczeka³y siê w ojczyŸnie autora trzynastu wydañ
i ³¹cznie 155 tysiêcy egzemplarzy, a Napoleon szeœciu edycji (w latach 1931–
1939) i ponad 108 tysiêcy egzemplarzy78.

Bainville odniós³ swój najwiêkszy sukces pisarski jako historyk – nie bê-
d¹c ani profesjonalnym historykiem (pamiêtamy, jakie niekorzystne wspo-
mnienia mia³ on o nauczaniu tego przedmiotu w Liceum Henryka IV), ani
nie prowadz¹c ¿mudnych kwerend w archiwach i bibliotekach. Nie czu³ siê
nawet na si³ach, by podejmowaæ siê napisania dzie³ historycznych. Do opra-
cowania syntezy dziejów Francji namawia³ go przez d³u¿szy czas Arthème
Fayard – pocz¹tkowo bez wiêkszego skutku. Charakterystyczny pod tym
wzglêdem by³ dialog Bainville’a ze swoim wydawc¹. Gdy bowiem przysz³y
autor Dziejów Francji, na nalegania Fayarda odpowiedzia³: „Nie znam histo-
rii Francji. Nie na tyle, by j¹ napisaæ”, ten mia³ odpowiedzieæ: „Có¿, bêdzie
to dla Pana znakomita okazja, by siê jej nauczyæ”79.

„Nauka”, której siê podj¹³ Bainville i któr¹ spisa³ na kartach Dziejów Francji
i Napoleona by³a rozwiniêciem myœli obecnych w jego dotychczasowych dzie-
³ach: przekonania o tym, ¿e Francja i naród francuski by³y przede wszystkim
„dzie³em czterdziestu królów”; ¿e konflikt francusko-niemiecki nie trwa li
tylko od 1870 roku, ale w³aœciwie od pocz¹tków francuskiej i niemieckiej pañ-
stwowoœci; ¿e rewolucja rozpoczêta w 1789 roku i jej „kontynuator” – Napo-
leon I, pope³nili brzemienne w skutkach (do dnia wspó³czesnego) b³êdy w po-
lityce wobec wschodniego s¹siada Francji; o tym wreszcie, ¿e w³aœciwie
zinterpretowana historia jest nieocenionym darem dla tych, którzy formu³u-
j¹ bie¿¹c¹ politykê Francji. Tak, w najwiêkszym skrócie, wygl¹da³o „wyja-
œnianie faktów”, uwa¿ane przez Bainville’a za najwa¿niejsze zadanie, stoj¹-
ce przed nim jako autorem Dziejów Francji 80.

„Nauka” nie oby³a siê równie¿ bez nauczycieli. Ju¿ we wstêpie do Dziejów
Francji Bainville deklarowa³: „nie porywaliœmy siê na dzie³o oryginalne:
mo¿na wyjaœniæ historiê, nie tworzy siê jej na nowo”81. Monarchistyczny autor

78 Za W.R. Keylor, op.cit., s. 327–328.
79 Ibidem, s. 197.
80 J. Bainville, Histoire de France, T. 1, Paris 1924, s. 9.
81 Ibidem, s. 6.
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wprost wspomina³ o fundamentalnych dla niego podczas pisania dzie³ach
Adolphe’a Thiersa (zw³aszcza monumentalnej Historii konsulatu i Cesarstwa),
Alberta Sorela (wielotomowe opracowanie L’Europe et la Révolution française)
czy Gabriela Hanotaux (za „nieskoñczenie cenne” uwa¿a³ Bainville cztero-
tomowe opracowanie tego historyka o pocz¹tkach III Republiki). Po¿ytecz-
ne okaza³y siê dla autora Dziejów Francji równie¿ prace Jules’a Micheleta
o œredniowiecznej Francji (tego samego Micheleta, który przez przedstawi-
cieli Akcji Francuskiej oskar¿any by³ o „filoniemieckoœæ”)82. Jak widaæ,
Bainville nie stroni³ od dzie³ historyków jawnie deklaruj¹cych swoje przy-
wi¹zanie do Republiki (a nawet, jak w przypadku Hanotaux, pe³ni¹cych wy-
sokie funkcje pañstwowe w republikañskim ustroju)83.

Powtórzenie i rozwiniêcie znanych ju¿ czytelnikom Bainville’a tez, nie
decydowa³o jednak o popularnoœci Dziejów Francji czy Napoleona. Tajemni-
ca le¿a³a chyba w tym, ¿e Bainville, zamiast skoncentrowaæ swoj¹ uwagê na
suchej „historii wydarzeniowej”, zaproponowa³ czytelnikom w³asne „wyja-
œnienie” znanych ogólnie faktów. Wizja z pewnoœci¹ grzesz¹ca jednostron-
noœci¹ (chocia¿by poprzez pominiêcie w¹tków zwi¹zanych z kwestiami prze-
mian spo³ecznych czy gospodarczych; a nawet przy afirmowaniu roli
i znaczenia instytucji monarchii dla dziejów Francji, pominiêcie znaczenia
wspó³pracy miêdzy „Tronem i O³tarzem” dla trwa³oœci samej monarchii), ale
wyrazista, wywo³uj¹ca dyskusjê (a nawet sprzeciwy) – dlatego interesuj¹ca.

Wreszcie, styl pisarstwa Bainville’a. Precyzyjny i klarowny, w szeregu miejsc
olœniewaj¹cy84. Historyczne dzie³a Bainville’a czyta siê jak doskona³e powie-
œci (mo¿na na marginesie zauwa¿yæ, ¿e jest to „cecha rozpoznawcza” sta-
rych mistrzów nie tylko francuskiej historiografii). Hipolit Taine w swoim

82 Ibidem, s. 8.
83 W latach 1894–1898 Hanotaux by³ ministrem spraw zagranicznych Francji.
84 Niech pisz¹cemu te s³owa wolno bêdzie podaæ fragment z zakoñczenia Napoleona, praw-

dziw¹ pere³kê (jak najbardziej „nienaukow¹”) Bainvillowskiego stylu: „Bajeczny awanturnik,
cesarz w rzymskiej masce, bóg bitew, cz³owiek, który uczy, ¿e wszystko mo¿e siê wydarzyæ, ¿e
mo¿liwoœci s¹ nieograniczone, demiurg polityczny i wojownik – pozostaje jedyny w swoim ro-
dzaju. Byæ mo¿e dla rozwoju ludzkoœci, w perspektywie czasów, Ampère liczyæ siê bêdzie bar-
dziej ani¿eli on. Byæ mo¿e napoleoñska era oka¿e siê jedynie krótkim epizodem w wieku, który
zostanie nazwany wiekiem elektrycznoœci. Byæ mo¿e wreszcie, Napoleon, który pojawi³ siê na
wyspie Lewantu i dokona³ ¿ywota na wyspie Zachodu, bêdzie postaci¹ z solarnego mitu.... Nikt
ani nic nie mo¿e uciec od obrócenia siê w proch. Napoleon Bonaparte nie jest chroniony od za-
pomnienia. Jednak¿e, po up³ywie ponad stu lat presti¿ jego imienia pozostaje nienaruszony, a je-
go umiejêtnoœæ przetrwania równie niezwyk³a, jak¹ by³a jego umiejêtnoœæ rz¹dzenia... Gdy wyru-
szy³ z Malmaison do Rochefort, zanim odda³ siê w rêce wrogów, wolno, z ¿alem opuszcza³ swoje
wspomnienia i scenê œwiata. Równie powoli oddali siê on z ludzkiej pamiêci, a poprzez lata, po-
przez rewolucje, poprzez dziwne pog³oski, s³yszalny jest krok cesarza, który zstêpuje z drugiego
brzegu ziemi i zdobywa nowe horyzonty”. J. Bainville, Napoléon, Paris 1931, s. 582–583.

http://rcin.org.pl



Jacques Bainville – ¿ycie i dzie³o 43

Szkicu o Tytusie Liwiuszu napisa³, ¿e „w osobie historyka mieœci siê krytyk,
który sprawdza fakty, erudyta, który je zbiera, filozof, który je t³umaczy, ale
wszystkie te postacie przes³ania poeta, który relacjonuje”85. W tym rozumie-
niu Bainville by³ wybitnym „poet¹”. Na kartach Dziejów Francji i Napoleona
nie znajdziemy tzw. aparatu naukowego (przypisy), mamy jednak jedyn¹
w swoim rodzaju piêknie opowiedzian¹ historiê. Trudno i dzisiaj, po lektu-
rze najwiêkszych dzie³ Bainville’a, nie zgodziæ siê z opini¹ Paula Valéry: „Im
wiêcej go [Bainville’a] poznajê... tym bardziej czujê siê podbitym. Ta dosko-
na³a i powa¿na wytwornoœæ, znakomita swoboda jego myœli, elegancki spo-
sób, w który ukrywa wielk¹ pracê wykonywan¹ ka¿dego dnia, czaruj¹ca nie-
obecnoœæ z³udzeñ i poczucie prawdziwej wartoœci dzie³ i ludzi – sprawia, ¿e
chce siê z nim coraz bardziej obcowaæ”86.

Jak widzieliœmy, podobne wra¿enia sta³y siê jeszcze przed wybuchem
II wojny œwiatowej udzia³em dziesi¹tek tysiêcy czytelników Bainville’a. Wœród
nich by³ Philippe Ariès – w przysz³oœci jeden z najbardziej znanych francu-
skich historyków, który wspomina³, ¿e Dzieje Francji Bainville’a by³y „brewia-
rzem jego pierwszej m³odoœci”87. W podobny sposób wypowiada³ siê marsza-
³ek Hubert Lyautey (w liœcie do Bainville’a z 11 czerwca 1924 roku: „Pañskie
Dzieje Francji s¹ moim brewiarzem”)88. Dzie³o Bainville’a chwalono nawet
na ³amach pism ze wzglêdu na prezentowane pogl¹dy stoj¹ce na antypodach
idei prezentowanych przez „L’Action Française”. Paul Souday, recenzuj¹cy
w liberalnym „Le Temps” Dzieje Francji nazwa³ je „olœniewaj¹cym, obiek-
tywnym przedstawieniem” b³êdów i pora¿ek francuskiej polityki po 1789 roku
(Souday bardzo akcentowa³ w swojej recenzji, ¿e Bainville nie pisa³ „rojalisty-

85 Cyt. za Literatura francuska, red. A. Adam, G. Lerminier, E. Morot-Sir, T. II (Wiek XIX
i XX), Warszawa 1980, s. 233.

86 Cyt. za W.R. Keylor, op.cit., s. 194.
87 Arièsowi najbardziej podoba³o siê w Dziejach Francji to, ¿e Bainville czyni³ z historii „arsena³

argumentów na potrzeby teraŸniejszoœci”. Zob. Ph. Ariès, Le Temps de l’histoire, Monaco 1954,
s. 26–29.

88 Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 240. Dodajmy, ¿e Lyautey równie entuzjastycznie wypowia-
da³ siê o Konsekwencjach politycznych pokoju. W grudniu 1920 roku pisa³ do Bainville’a po lektu-
rze wspomnianej ksi¹¿ki: „Mój drogi Bainville, czytam Pana codziennie. Oto bowiem, jedno po
drugim, Pañskie proroctwa spe³niaj¹ siê”. Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 240. Lyautey kaza³ przy-
nosiæ sobie codziennie „L’Action Française” z³o¿one jednak w ten sposób, by na pierwszej stronie
widoczna by³a jedynie kolumna z tekstem Bainville’a, a zas³oniêta by³a kolumna Léona Daudeta
(którego nie znosi³). Dodajmy, ¿e uprzejmoœci by³y odwzajemnione. W 1934 roku, po œmierci
Lyautey’a, Bainville pisa³ na ³amach „Candide’a”: „Lyautey by³ jednym z tych ludzi, których nie-
czêsto siê spotyka i którzy maj¹ dar pozostania wolnymi we wszystkich œrodowiskach, we wszyst-
kich okolicznoœciach. Rodz¹ siê niezale¿ni”. J. Bainville, Doit-on le dire?..., s. 365.

89 W.R. Keylor, op.cit., s. 200.
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cznych Dziejów Francji”, a stara³ siê zachowaæ maksimum obiektywnoœci)89.
Poniewa¿ nic tak dra¿ni¹co nie dzia³a na amour propre profesjonalnych

historyków, jak sukces czytelniczy odniesiony przez historyka „nienaukowe-
go”, który w dziwny sposób uzyska³ popularnoœæ bez zamieszczania na kar-
tach swoich dzie³ rozwa¿añ metodologicznych, bibliograficznych i pirami-
dalnych przypisów – najwiêkszy atak na dzie³a historyczne Bainville’a wyszed³
w³aœnie z „Uniwersytetu”. Przewa¿a³ ton mentorskiego pouczania90. Wytyka-
no wiêc autorowi Dziejów Francji, ¿e nie ukoñczy³ studiów historycznych, nie
zna warsztatu historyka. Inkryminowano jego „antyniemieck¹ obsesjê” i (ca³kiem
s³usznie) wytykano, ¿e w niedostateczny sposób wzi¹³ pod uwagê kwestie
zwi¹zane z histori¹ gospodarcz¹ (koncentruj¹c siê na historii politycznej)91.

Swoim wspó³czesnym i póŸniejszym krytykom Bainville odpowiedzia³ we
w³aœciwy dla siebie sposób – za pomoc¹ iœcie wolteriañskiej ironii. Na kartach
swojej „powiastki filozoficznej” pt. Nouveau Dialogue dans le salon d’Aliénor,
Bainville jednej z bohaterek (pani Simonin) kaza³ umieœciæ egzemplarz Dzie-
jów Francji na stole, w widocznym miejscu. Zosta³a ona za to zganiona przez
inn¹ (równie¿ jak najbardziej fikcyjn¹) postaæ, uniwersyteckiego profesora –
pana Giradot. Gani³ on w³aœcicielkê ksi¹¿ki za posiadanie opracowania, któ-
re nie mo¿e byæ zakwalifikowane jako „powa¿ne”, a jego autor nie ma prawa
okreœlaæ siê mianem historyka. „Nie ukoñczy³ ani École Normale, ani École
des Chartes. Jest on raczej zdolnym dziennikarzem – to wszystko. Czy kie-
dykolwiek przeprowadzi³ oryginalne badanie? Czy przedstawi³ doktorat na
Sorbonie? Nigdy.” – grzmia³ oburzony przedstawiciel „powa¿nych” historyków92.

W swojej polemice z „zawodowymi” historykami Bainville nie ucieka³ siê
tylko do ironii. Tym, którzy zarzucali mu ideologiczne skrzywienie, zarzuca³
to samo. „Uniwersytet”, jak wskazywa³, ju¿ dawno rozsta³ siê z tak bardzo

90 Reprezentatywna pod tym wzglêdem jest opinia, jak¹ wyrazi³ o Dziejach Francji na ³amach
„La Revue Historique” (najpowa¿niejsze pismo dla najpowa¿niejszych historyków-profesjonali-
stów) Louis Halphen: „Profesjonalni historycy mog¹ zaakceptowaæ tê ksi¹¿kê jako coœ, czym jest:
dobrze napisan¹, zajmuj¹c¹ synapsê, która – czego mo¿na by³o siê spodziewaæ – pe³na jest fakto-
graficznych niedok³adnoœci i skrzywienia ideologicznego; b³êdów, których mo¿na by³o siê spo-
dziewaæ po nie-specjaliœcie zaopatrzonym w siekierê do r¹bania”. L. Halphen, Jacques Bainville:
Histoire de France, „La Revue Historique”, T. CXLVII, IX–X 1924, s. 99–100.

91 Ernest Roussel: „Ju¿!!! W koñcu V wieku «Niemcy» stali siê «dziedzicznymi wrogami» Fran-
cuzów! Gdy jeszcze nie by³o ani Niemców, ani Francuzów”, w: E. Roussel, Les Nuées maurrasien-
nes, Paris 1936, s. 14; Por. tak¿e G. Fagniez, A Propos d’une nouvelle histoire de France, w: Séances et
Travaux de l’Académie des Sciences Morales et Politiques: Compte Rendu, XI–XII 1924, Paris 1924,
s. 315–318; J. Reboul, M. Bainville contre l’histoire de France, Paris 1925 (autor powtarza zarzuty
sformu³owane wczeœniej na ³amach „La Revue de Synthèse Historique”, na tych samych ³amach
krytycznie na temat Dziejów Francji wypowiedzia³ siê równie¿ Lucien Febvre).

92 J. Bainville, Nouveau dialogue dans le salon d’Aliénor, Paris 1926, s. 5–6.
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rekomendowan¹ przez pozytywistów obiektywnoœci¹ nauki na rzecz s³u¿by
ideologii. Jako przyk³ad podawa³ pomijanie milczenia (lub otwarte odrzuce-
nie) dzie³a Hipolita Taine’a – jednego z najbardziej prominentnych przed-
stawicieli pozytywistycznego kierunku w historiografii (nie tylko francuskiej),
chêtnie recypowanego przez „profesjonalistów”, do momentu kiedy w swo-
ich Origines de la France contemporaine odwa¿y³ siê zakwestionowaæ jedno-
znacznie pozytywn¹ wizjê genezy i przebieg wielkiej rewolucji francuskiej.

Jaka by³a reakcja „Uniwersytetu” na ten „wystêpek” Taine’a? „Natychmiast
powstali, by zwalczaæ Taine’a i ruch kontrrewolucyjny, który móg³by wy³o-
niæ siê z jego ksi¹¿ek. Nawet na Sorbonie byli profesorowie nastawieni na
zwalczanie jego wp³ywu, na pomniejszanie jego s³owa. Albowiem Nauka jest
obiektem bezinteresownego umi³owania tylko dla nielicznych jednostek.
Wiêkszoœæ «uczonych» ¿yje na koszt Pañstwa, jest s³ugami Pañstwa; dlatego
te¿ musz¹ nauczaæ doktryny Pañstwa [tj. wiernoœci „republikañskiej trady-
cji” – G.K.]”93.

Bainville nigdy nie by³ pe³noprawnym cz³onkiem „cechu”. Nie pisa³ (na-
wet nie ubiega³ siê o to) w jakichkolwiek naukowych pismach historycznych,
nie bra³ udzia³u w krajowych czy zagranicznych konferencjach i kongresach
historyków, nie ubiega³ siê o uczniów (nie prowadzi³ te¿ nic, co mog³o by
byæ zbli¿one do spotkañ seminaryjnych). Z drugiej strony jednak, uprosz-
czeniem by³oby stawianie konfliktu „Bainville – Uniwersytet” jako opozycji
„czarny – bia³y”. Obraz by³ o wiele bardziej zniuansowany.

Przede wszystkim nie ca³y „Uniwersytet” wyst¹pi³ przeciw Bainville’owi.
Doœæ wspomnieæ, ¿e wœród admiratorów Bainvillowskich Dziejów Francji
znalaz³ siê bowiem nie kto inny, jak Gustave Fagniez – jedna z najwiêkszych
s³aw francuskiej historiografii I po³owy XX wieku, wraz z Gabrielem Mono-
de wspó³twórca „La Revue Historique” (w czasach Bainville’a najbardziej
renomowanego naukowego pisma historycznego we Francji) i czo³owa po-
staæ „École des Chartes”. Fagniez chwali³ syntezê Bainville’a przede wszyst-
kim za udane przedstawienie ci¹g³oœci dziejów Francji (wedle s³ów Fagnie-
za: „poprzez ograniczenie ich do sta³ej psychologii francuskiego narodu, co
ujawnia³o siê w porównywalnych do siebie okolicznoœciach”)94.

Z drugiej strony, pisarstwo Bainville’a poruszaj¹ce materiê historyczn¹,
w wielu miejscach albo opiera³o siê na ustaleniach profesjonalnych history-
ków (do czego przyznawa³ siê sam autor Dziejów Francji), albo te¿ w propo-
nowanych interpretacjach i wnioskach pozostawa³o w zgodnoœci z ustaleniami

93 J. Bainville, Le vieil utopiste, Paris 1927, s. 117.
94 W. R. Keylor, op.cit., s. 205–206.
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wybitnych przedstawicieli „Uniwersytetu”. Wspomnijmy tutaj tylko tzw.
oficjaln¹ historiografiê powersalsk¹, zajmuj¹c¹ siê wyjaœnianiem genezy I woj-
ny œwiatowej (a przy okazji odnosz¹c¹ siê do szerszego zagadnienia stosun-
ków francusko-niemieckich)95. Miêdzy Bainville’em a t¹ czêœci¹ „Uniwersy-
tetu” (reprezentowan¹ przez tak wybitnych historyków jak E. Bourgeois czy
G. Pages) panowa³a równie¿ pe³na zgodnoœæ, gdy chodzi³o o przekonanie,
¿e Berlin na d³ugo przed zamachem w Sarajewie d¹¿y³ do wywo³ania zbroj-
nego konfliktu na skalê europejsk¹, a tym samym to na Niemcach (jako na-
rodzie, a nie tylko na osobie Wilhelma II czy na rz¹dzie) spoczywa wy³¹czna
odpowiedzialnoœæ za wybuch wojny œwiatowej96.

Oprócz wielkich dzie³ historycznych, na prze³omie lat 20. i 30. ukazuj¹
siê tak¿e „rzeczy mniejsze” Bainville’a. Najczêœciej s¹ to zbiory artyku³ów
i felietonów poœwiêconych jego ulubionemu gatunkowi – krytyce literackiej
i teatralnej (np. Au seuil du siècle i Le critique mort jeune opublikowane w 1927
roku, wydane rok póŸniej Couleurs du temps, czy og³oszone drukiem w 1931
roku Paraboles hyperboliques)97. W 1927 roku ukazuje siê Jaco et Lori – jedy-
na powieœæ Bainville’a, utrzymana w konwencji wolteriañskiej „powiastki fi-
lozoficznej” (tyle, ¿e bez wolteriañskiego antyklerykalizmu, co przy wszyst-
kich podobieñstwach Bainville’a do Woltera – zw³aszcza, gdy chodzi o cierpki,
ironiczny styl – by³o najistotniejsz¹ ró¿nic¹ dziel¹c¹ autora Dziejów Francji
od „patriarchy filozofów”). G³ówn¹ bohaterk¹ jest papuga (Jaco), która
z brazylijskiej d¿ungli zosta³a wywieziona do Europy, gdzie sta³a siê œwiad-
kiem wszystkich przewrotów rewolucyjnych nêkaj¹cych Francjê w XIX stu-
leciu. Papuga – porte-parole autora – uporczywie powtarza³a przy tych oka-
zjach dwa zdania: „Ça finira mal! Ça finira mal!” („To siê Ÿle skoñczy! To
siê Ÿle skoñczy!”).

W sposób ci¹g³y Bainville oddzia³ywa³ na francusk¹ opiniê publiczn¹ jako
publicysta. Na podobieñstwo g³ównego bohatera swojej „powiastki filozoficz-
nej” przestrzega³ i wskazywa³ na niebezpieczeñstwa. Przede wszystkim na
ci¹gle (po 1919 roku) zagra¿aj¹ce Francji i Europie niebezpieczeñstwo ze
strony Niemiec. Domaga³ siê twardego egzekwowania przez Pary¿ od Repu-
bliki Weimarskiej na³o¿onych na ni¹ ograniczeñ i sankcji (reparacje wojenne,

95 Szerzej na temat tej francuskiej szko³y historiograficznej zob. T. Schramm, Historycy fran-
cuscy o genezie Wielkiej Wojny, Poznañ 1984, s. 37–49.

96 Taka teza znalaz³a siê we wspólnym dziele E. Bourgeois i G. Pagesa, Les origines et les
responsabilités de la grande guerre. Preuves et aveux, Paris 1921. Zob. T. Schramm, op.cit., s. 44.
O identycznych pogl¹dach Bainville’a w tej kwestii piszê w rozdziale trzecim. Bainville przyznawa³
siê równie¿ do korzystania z Manuel historique de politique étrangère (I wyd. w 1905), autorstwa
E. Bourgeois, przy pisaniu swoich Dziejów Francji. Zob. J. Bainville, Histoire de France..., T. 1, s. 8.

97 Pe³n¹ listê zob. w bibliografii na koñcu ksi¹¿ki.

http://rcin.org.pl



Jacques Bainville – ¿ycie i dzie³o 47

demilitaryzacja Nadrenii, ograniczenia w liczebnoœci armii). „Prawdziwym
interesem Niemiec nie jest bowiem obalenie traktatu wersalskiego si³¹, ale
prze¿arcie go od wewn¹trz” – przestrzega³ w 1928 roku98.

W³aœnie jako destrukcjê wersalskiego ³adu od wewn¹trz interpretowa³
Bainville uk³ady lokarneñskie (1925 rok) i zgodê kolejnych francuskich rz¹-
dów na faktyczne zmniejszenie niemieckich reparacji wojennych (na mocy
tzw. planów Dawesa i Younga). Natomiast ka¿dy przejaw twardej polityki
francuskiej wobec s¹siada zza Renu (chocia¿by krótkotrwa³y, jak w przypad-
ku tzw. polityki Ruhry realizowanej w latach 1923–1924 przez prawicowy
rz¹d R. Poincarégo) spotyka³ siê ze zdecydowan¹ akceptacj¹ ze strony publi-
cysty „L’Action Française”. „Prawdziwa kwestia nie polega na przekonaniu
siê czy Niemcy chc¹ uwolniæ siê od traktatów [postanowieñ pokoju wersal-
skiego], ale na wiedzy, czy bêd¹ one w stanie to uczyniæ” – zanotowa³ w swoim
dzienniku w czerwcu 1924 roku99.

Od pocz¹tku te¿ Bainville nie mia³ z³udzeñ, ¿e hitleryzm to nowa postaæ
niemieckiego zagro¿enia dla Francji i ca³ego kontynentu”. Pod adresem przy-
wódców zachodnich demokracji, którzy weszli ju¿ w œlep¹ uliczkê appease-
mentu, w lutym 1935 roku, gdy sta³o siê jasne, ¿e przy s³abym oporze daw-
nych aliantów Hitler przeforsuje swój plan przywrócenia w Niemczech
powszechnej s³u¿by wojskowej, napisa³: „To nie Hitler robi b³¹d, wysuwaj¹c
¿¹dania. To zwyciêzcy [z roku 1918] robi¹ b³¹d przez bycie s³abymi”100.

Tak sformu³owane przemyœlenia Bainville zamieszcza³ nie tylko na kar-
tach swojego dziennika. Dzieli³ siê nimi z Francuzami na ³amach „L’Action
Française” i innych pism, z którymi wspó³pracowa³. Jak pokaza³a jednak
historia Francji i Europy (zw³aszcza lata po œmierci Bainville’a: 1936–1939),
autorowi Dziejów Francji przypad³a rola Kasandry. O tym, ¿e dzieli tra-
giczny los nie wys³uchanego proroka, zdawa³ sobie sprawê. Pisa³ przecie¿
o sobie: „moim najwiêkszym nieszczêœciem jest widzenie rzeczy takimi,
jakimi s¹”101.

Ostatnie lata ¿ycia Bainville’a to ci¹gle wytê¿ona praca nad codzienn¹ pu-
blicystyk¹ i nad kolejnymi dzie³ami historycznymi. W niespe³na rok przed
œmierci¹ ukazuj¹ siê: Trzecia Republika (La troisième république) oraz Dykta-

98 J. Bainville, Couleurs du temps, Versailles 1928, s. 5.
99 Cyt. za J. Montador, op.cit., s. 84.
100 Ibidem, s. 205.
101 Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 320.
102 Dyktatorów, z powodu postêpuj¹cej szybko choroby, Bainville nie by³ w stanie dokoñczyæ

sam. Przy redagowaniu ostatnich partii tekstu (zw³aszcza rozdzia³u o Hitlerze) korzysta³ ze wspó³-
pracy Roberta Brasillacha. Jednak przed oddaniem tekstu do druku Bainville przejrza³ ca³oœæ.
Trudno wiêc kwestionowaæ jego autorstwo ostatnich fragmentów ksi¹¿ki.
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torzy (Les dictateurs)102. Równie¿ w ostatnim roku ¿ycia spotyka autora Dzie-
jów Francji najwiêksze wyró¿nienie. Zostanie przyjêty do grona czterdziestu
„nieœmiertelnych” Akademii Francuskiej.

Swoj¹ kandydaturê do Akademii Bainville po raz pierwszy zg³osi³ w 1933
roku, gdy jedno z miejsc opró¿ni³o siê po œmierci ksiêdza Henri Bremonda
(formalnie zg³aszaj¹cym by³ jeden z akademików, katolicki pisarz Henri
Bordeaux)103. Dwa g³osowania (odbyte 24 maja i 16 listopada 1934 roku) nie
da³y jednoznacznej odpowiedzi, kto ma byæ jego nastêpc¹ (oprócz Bainvil-
le’a kandydowali: André Bellessort, Louis Gillet i Joseph de Pesquidoux).
Sprawê rozstrzygnê³a rezygnacja Bainville’a (otrzyma³ trzynaœcie g³osów
w pierwszym g³osowaniu) na rzecz Bellessorta104.

W chwili, gdy autor Dziejów Francji sk³ada³ rezygnacjê, wiadomo ju¿ by³o,
¿e w przysz³ym roku (tzn. w 1935) Akademia bêdzie musia³a rozstrzygn¹æ
sprawê obsadzenia kolejnego „zwolnionego” miejsca w swoim gronie. 15 paŸ-
dziernika 1934 roku zmar³ bowiem R. Poincaré. Henri Bordeux, obejmuj¹cy
w 1935 roku stanowisko dyrektora Akademii, planowa³ wysuniêcie kandyda-
tury Bainville’a kolejny raz105. Starania Bordeaux poparli inni akademicy
(a jednoczeœnie przyjaciele kandydata): Léon Berard – minister oœwiaty w ga-
binecie Poincarégo, André Chumeix – wydawca „Revue des Deux Mondes”
i Maurice Paleologue – ambasador Francji w Rosji podczas I wojny œwiato-
wej. Po tygodniach intensywnych namów w koñcu uda³o siê dyrektorowi Aka-
demii uzyskaæ dla kandydatury Bainville’a poparcie innego prominentnego
akademika – marsza³ka Philippe’a Pétaina106.

Jacques Bainville zosta³ wybrany do Akademii Francuskiej w dniu 28 marca

103 Jeszcze zanim postanowi³ ubiegaæ siê o miejsce w Akademii Francuskiej, J. Bainville z ma³o
skrywanym sarkazmem wypowiada³ siê o samej Akademii i sposobie selekcji jej cz³onków. W 1925
roku na ³amach „Candide’a” pisa³, ¿e Akademia przypomina damê „z pretensjami”: „Jest nie-
wiarygodnie kapryœna i, s¹dz¹c po kandydatach, którzy siê ujawniaj¹, zmienia obiekty swojego
zainteresowania. Jeœli polityk aspiruje do zast¹pienia pisarza, odrzuca siê go pod pretekstem, ¿e
trzeba literata. Je¿eli zaœ literat ubiega siê o fotel mê¿a stanu, odpowiada siê mu, ¿e zwyczajem
domu jest zmiana specjalnoœci... Tytu³ Akademika jest jak ozdoba, któr¹ siê nosi a któr¹ niechêt-
nie by siê widzia³o na butonierce swojego s¹siada z piêtra”. Por. art. Elections académiques,
w: J. Bainville, Doit-on le dire?..., s. 90–91.

104 D. Decherf, op.cit., s. 367–368.
105 Henri Bordeaux patronowa³ równie¿ (bezskutecznie) kandydaturze Maurrasa do Akade-

mii w 1922 roku. Ju¿ na pocz¹tku tych starañ dwaj akademicy – marsza³ek Joseph Joffre i Anatole
France – poproszeni przez Bordeaux o wsparcie jego starañ, odmówili. Maurras bowiem by³ dla
nich nie do zaakcptowania z powodu „politycznego ekstermizmu”. W ten sposób, jak zauwa¿a
jeden z biografów Bainville’a, Maurras w g³osowaniu przeprowadzonym w kwietniu 1923 roku
zosta³ pokonany „przez jedn¹ z tych licznych miernot, które zasiada³y pod kopu³¹ Akademii”.
Zob. W. R. Keylor, op.cit., s. 306.

106 Ibidem, s. 307.
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1935 roku. Otrzyma³ 20 g³osów na 27 g³osuj¹cych (kontrkandydatami byli
Daniel Halevy i René Pinon). Wed³ug tradycji Akademii, wybierano kandyda-
ta na konkretny fotel. Bainville’owi (586. „nieœmiertelnemu” w ca³ej historii Aka-
demii Francuskiej) przypad³ fotel 34., w którym zasiada³ niegdyœ Fenelon107.

7 listopada 1935 roku – dzieñ uroczystego przyjêcia Jacques’a Bainville’a
do grona „nieœmiertelnych” Akademii Francuskiej by³ dniem triumfu Akcji
Francuskiej. Potwierdzeniem, ¿e obóz polityczny nie wystawiaj¹cy swoich list
w kolejnych wyborach parlamentarnych, sprawowa³ „rz¹d dusz” nad du¿¹
czêœci¹ francuskiego spo³eczeñstwa, zw³aszcza zaœ nad umys³ami m³odego
pokolenia (wymownym faktem by³o, ¿e szpada, bêd¹c¹ czêœci¹ galowego stro-
ju ka¿dego cz³onka Akademii, a któr¹ Bainville mia³ na uroczystoœci swoje-
go oficjalnego przyjêcia, zosta³a ufundowana przez francuskich studentów).
Zdaniem niektórych obserwatorów, to w³aœnie bestsellery, które wychodzi³y
spod pióra Bainville’a w o wiele wiêkszym stopniu przyci¹ga³y do Akcji Fran-
cuskiej i jej idei zwolenników (czy sympatyków), ani¿eli rozprawy i gwa³-
towne polemiki Maurrasa czy Daudeta.

Na kartach stylowo wyœmienitych Dziejów Francji, Napoleona czy III
Republiki setki tysiêcy Francuzów zapoznawa³o siê z „rojalistyczn¹ wizj¹”
historii Francji, a tym samym z o wiele bardziej „przystêpniejsz¹” form¹ prze-
kazu monarchistycznego programu, ani¿eli na kartach uczonych traktatów
politycznych Maurrasa czy brutalnych niekiedy prasowych polemik toczo-
nych przez Daudeta. Przyjêcie pierwszego z przywódców Akcji Francuskiej
do presti¿owego grona Akademii by³o wiêc do pewnego stopnia uznaniem
(przyznajmy, nie bez oporu) przez francuskie elity tego, ¿e ich czêœci¹ s¹ tak¿e
g³ówni myœliciele „integralnego nacjonalizmu” (w 1938 roku cz³onkiem Aka-
demii zosta³ Maurras). Akademia nie kreowa³a jednak tego faktu. Zatwier-
dza³a jedynie to, o czym ju¿ dawno przes¹dzi³y rezonans i popularnoœæ, jak¹
cieszy³y siê dzie³a Bainville’a.

Albowiem dzieñ 7 listopada 1935 roku to przede wszystkim dzieñ osobi-
stego triumfu autora Historii trzech pokoleñ. Jak stwierdzi³ on sam, podczas
swojej uroczystej recepcji, w zwyczajowym przemówieniu wyg³oszonym na
czeœæ zmar³ego poprzednika (wed³ug H. Bordeaux, przemówieniu bêd¹cym
„pochwa³¹ dla najbardziej republikañskiego polityka [Poincaré], wyg³oszon¹
przez najmniej republikañskiego historyka”)108, miejsce po cz³owieku pe³-
ni¹cym niejednokrotnie najwy¿sze urzêdy w pañstwie obejmowa³ „cz³owiek,
który nigdy nie sprawowa³ nawet najmniejszej funkcji publicznej, a nawet,

107 D. Decherf, op.cit., s. 369. Po œmierci Bainville’a jego fotel zajmowali kolejno: Joseph de
Pesquidoux (do 1946), Maurice Genevoix (do 1981) i Jacques de Bourbon-Busset (od 1981).

108 H. Bordeaux, op.cit., s. 225.
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który postawi³ siê w po³o¿eniu uniemo¿liwiaj¹cym sprawowanie tego rodza-
ju funkcji. Jest to dowodem, Panowie, ¿e nie odmówiliœcie swoich wzglêdów
ani niezale¿noœci, ani wiernoœci”109.

Trudno nie zgodziæ siê z tymi biografami Bainville’a, którzy podkreœlaj¹,
¿e w³aœnie te dwie cechy jego charakteru i jego twórczoœci – niezale¿noœæ
i wiernoœæ – otworzy³y mu drzwi Akademii (i zyska³y mu popularnoœæ tysiê-
cy czytelników, nie tylko we Francji)110. Niezale¿ny w myœleniu – nawet od
nastroju zwyciêstwa w³asnej ojczyzny (Francja w 1918 roku), który byæ mo¿e
w jeszcze wiêkszym stopniu ani¿eli nastrój klêski potrafi przyæmiæ umys³;
wierny – (mimo ró¿nic w pogl¹dach na sprawy mniej istotne; mimo ró¿nic
w temperamencie politycznym i pisarskim) swoim przyjacio³om i wspó³pra-
cownikom z Akcji Francuskiej, a zw³aszcza odznaczaj¹cy siê lojalnoœci¹ wo-
bec swojego mistrza – Charles’a Maurrasa (choæ niektórzy obserwatorzy chcie-
li dostrzegaæ w elekcji Bainville’a do Akademii „pojednanie” jej nowego
cz³onka z Republik¹)111.

Najwiêkszy triumf Bainville’a przypad³ na schy³ek jego ¿ycia. Swoje
przemówienie w dniu 7 listopada 1935 roku do grona kolegów Akademików
wyg³asza³ z wielkim wysi³kiem, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e zosta³o mu zaledwie
parê miesiêcy ¿ycia (diagnoza by³a bezlitosna: nowotwór gard³a). Zbli¿aj¹c¹
siê œmieræ przyjmowa³ jednak z wart¹ podziwu godnoœci¹ i spokojem.

Mimo postêpuj¹cego wycieñczenia organizmu (móg³ przyjmowaæ tylko
p³yny, i to w ograniczonych iloœciach), do koñca pracowa³ nad swoj¹ codzienn¹
publicystyk¹ (ostatni artyku³, w którym wypowiada³ siê przeciw zawieraniu
sojuszu wojskowego z ZSRR, uka¿e siê w dzieñ po jego œmierci w „Éclaire
de Montpellier”). Snu³ plany kolejnych historycznych monografii (zbiera³ ju¿
materia³y do pasjonuj¹cej go biografii Ludwika XVI; zamierza³ w przysz³o-
œci zaj¹æ siê tak¿e ¿ywotami Jezusa Chrystusa i œw. Joanny d’Arc)112. Do koñca
te¿ (po raz ostatni 6 lutego 1936 roku) uczestniczy³ w posiedzeniach Akade-
mii Francuskiej.

¯egna³ siê ze œwiatem, wykonuj¹c to co najbardziej ukocha³ – pisz¹c

109 Ju¿ wczeœniej Bainville zwraca³ uwagê na dominacjê by³ych funkcjonariuszy publicznych
w Akademii. Zob. J. Bainville, Doit-on le dire?..., s. 42–44 (artyku³ L’habit vert, opublikowany
w „Candide” w 1924 roku).

110 Por. D. Decherf, op.cit., s. 370.
111 Ten sposób myœlenia prezentowa³ m.in. W. d’Ormesson, który na ³amach liberalnego „Le

Temps” pisa³: „Poincaré, chocia¿ tak bardzo republikañski, by³ o wiele bardziej orleañski ni¿ sam
myœla³. Bainville, chocia¿ tak bardzo rojalistyczny, by³ o wiele bardziej republikañski ni¿ sam
myœla³”. Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 370.

112 W. R. Keylor, op.cit., s. 310.
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(w dniu 8 lutego 1936 roku dyktuje swój ostatni artyku³ dla „Candide”). ¯e-
gna³ siê ze swoim miastem. Tydzieñ przed œmierci¹ odby³ w aucie przeja¿d¿kê
po Pary¿u, odwiedzaj¹c na Père-Lachaise grób rodziców. ¯egna³ siê równie¿
ze swoimi przyjació³mi.

9 lutego 1936 roku, w dniu swoich 57 urodzin, który mia³ siê okazaæ tak-
¿e ostatnim dniem jego ¿ycia, Bainville przyj¹³ u siebie w domu Roberta Bra-
sillacha i Charles’a Maurrasa (jeszcze w ostatnich godzinach swojego ¿ycia
dyskutowa³ z nimi na temat twórczoœci Rimbaud i La Bruyér’a). Chocia¿ do
koñca ¿ycia pozostawa³ agnostykiem, jego ¿yczeniem by³o przyjêcie ostat-
nich sakramentów. Mimo papieskiego interdyktu ci¹¿¹cego od 1926 roku na
cz³onkach Akcji Francuskiej, w wiatyk zaopatrzy³ umieraj¹cego Bainville’a
ksi¹dz Fernand Balsan113.

Œmieræ nast¹pi³a o godzinie 14.34, w obecnoœci najbli¿szych – ¿ony, syna,
siostrzenicy (Jacqueline Lemiere) i Maurrasa. Wedle relacji œwiadków, ostat-
nie zrozumia³e s³owa Bainville’a wypowiedziane w agonii (jako komentarz
po lekturze codziennej prasy), brzmia³y: „pauvres gens!” – „biedni ludzie!”114.

Pogrzeb odby³ siê w czwartek 13 lutego 1936 roku. Dzieñ przed swoj¹
œmierci¹ Bainville powiedzia³ do ¿ony: „Wyœlij trochê kartek do naszych przy-
jació³... Czwartek, chcê widzieæ du¿o ludzi”. Temu ¿yczeniu sta³o siê zadoœæ.
Trumnê Bainville’a z jego domu przy rue de Bellechasse do koœcio³a Saint-
Pierre-du-Gros-Caillou odprowadza³o ponad dziesiêæ tysiêcy jego przyjació³
i wielbicieli jego twórczoœci. Obok najbli¿szej rodziny i przyjació³ z Akcji
Francuskiej szli m.in. reprezentanci Domu Orleañskiego (ksiêcia de Guise
reprezentowa³ genera³ de Gondrecourt) i Akademii Francuskiej (w delegacji
Akademii by³ marsza³ek Pétain; drugim marsza³kiem Francji obecnym na

113 Ks. F. Balsan by³ profesorem w s³ynnym paryskim Collège Stanislas, do którego uczêsz-
cza³ syn Bainville’a, Hervé. D. Decherf, op.cit., s. 383.

114 W.R. Keylor, op.cit., s. 312.
115 Powagê chwili zak³óci³ przykry incydent. Gdy kondukt ¿a³obny przemierza³ bulwar Saint-

Germain, od strony Pa³acu Burboñskiego (siedziby francuskiego parlamentu), pewien samochód
próbowa³ przebiæ siê przez t³um ludzi krocz¹cych w kondukcie. Okaza³o siê, ¿e w samochodzie
by³ Léon Blum – przywódca francuskich socjalistów (nied³ugo potem szef lewicowego rz¹du
„Frontu Ludowego”), w towarzystwie innego socjalistycznego pos³a (Georges’a Monneta). Gdy
wysz³o na jaw, ¿e uroczystoœæ pogrzebow¹ zak³óci³ przywódca francuskiej lewicy, „kameloci kró-
la” – m³odzi zwolennicy Akcji Francuskiej – zaatakowali samochód Bluma, wybijaj¹c szyby i szar-
pi¹c sprawcê ca³ego zamieszania. Wydarzenie to pos³u¿y³o lewicowemu rz¹dowi francuskiemu
jako pretekst do zadekretowania (tego samego dnia, tj. 13 II 1936) zakazu funkcjonowania „lig”
– co przede wszystkim by³o uderzeniem w prawicê (od kilkudziesiêciu lat organizuj¹c¹ siê w³a-
œnie w formie rozmaitych lig), a najbardziej w Akcjê Francusk¹ (funkcjonuj¹c¹ oficjalnie jako
Liga Akcji Francuskiej; rozwi¹zani zostali tak¿e „Camelots du roi” i studencka organizacja „Étu-
diants d’Action Française”). Kolejnym ciosem w Akcjê Francusk¹ by³o skazanie 21 III 1936
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pogrzebie Bainville’a by³ Franchet d’Esperey)115.
Mimo kar koœcielnych na³o¿onych na Akcjê Francusk¹ i odmowy pary-

skiej kurii arcybiskupiej, która nie zgodzi³a siê na spe³nienie proœby rodziny
zmar³ego, by pogrzeb mia³ charakter koœcielny, na czele konduktu szed³ 82-
letni ksi¹dz kanonik Richard w towarzystwie czterech kap³anów („niepokor-
ni” duchowni zostali w konsekwencji tak¿e ob³o¿eni interdyktem)116.

Jak zauwa¿y³ Albert Thibaudet – d³ugoletni przyjaciel Bainville’a i jego
wspó³pracownik (m.in. na ³amach „La Revue Universelle”) – wydarzenia
zwi¹zane z pogrzebem autora Historii trzech pokoleñ ogniskowa³y wokó³ sie-
bie „trzy formy historycznych francuskich wojen”: wojen religijnych wstrz¹-
saj¹cych francuskim spo³eczeñstwem (o czym przypomina³a odmowa przez
w³adze koœcielne pochówku Bainville’a w asyœcie ksiê¿y), ostre polityczne po-
dzia³y miêdzy Francuzami od czasów rewolucji (incydent z Blumem) oraz
spór o w³aœciw¹ politykê wobec zagro¿enia stwarzanego dla Francji przez
jej wschodniego s¹siada (czego œwiadectwem by³a toczona – tak¿e przez sa-
mego Bainville’a niejako „poœmiertnie” – polemika wokó³ sojuszu Francji
z ZSRR)117.

Miejscem ostatniego spoczynku Bainville’a sta³ siê cmentarz w Marigny
w rodzinnej miejscowoœci jego ¿ony118.

Dzieje recepcji twórczoœci Bainville’a – jak niejednokrotnie podkreœla³em
– s¹ zagadnieniem zas³uguj¹cym na osobne opracowanie. Tutaj zarysujê tyl-
ko podstawowe fakty odnosz¹ce siê do tej w³aœnie kwestii, chronologicznie
ograniczonych cezur¹ roku 1939, a geograficznie do trzech krajów: Francji –
ojczyzny Bainville’a, Niemiec – b˜te noire jego myœli i Polski – z przyczyn
oczywistych równie interesuj¹cej dla autora niniejszego opracowania. Zdajê
sobie sprawê, ¿e zw³aszcza w odniesieniu do Niemiec (w przypadku których
ograniczam siê w³aœciwie do jednej osoby, Friedricha Grimma), przedstawione

Maurrasa na 4 miesi¹ce wiêzienia za „pod¿eganie do zabójstwa” poprzez artyku³y prasowe (cho-
dzi³o o gwa³town¹ polemikê Maurrasa z polityk¹ rz¹du francuskiego wspieraj¹cego sankcje Ligi
Narodów wobec W³och za ich agresjê na Abisyniê). O incydencie z Blumem zob. D. Decherf,
op.cit., s. 384–386; J. Montador, op.cit., s. 226–227.

116 Paryska kuria na³o¿y³a kary na piêciu kap³anów uczestnicz¹cych w pogrzebie Bainville’a
podczas nieobecnoœci w Pary¿u kard. Verdier (by³ z wizyt¹ w Dakarze). Po powrocie do stolicy
kardyna³ uchyli³ kary. D. Decherf, op.cit., s. 384. Jak nie omieszkali zauwa¿yæ zwolennicy Akcji
Francuskiej, w tym samym czasie, gdy odmawiano rodzinie Bainville’a koœcielnego pochówku,
kuria arcybiskupia zgodzi³a siê na koœcielny pogrzeb dla dzier¿awcy pewnego nocnego lokalu,
zamordowanego przez swojego homoseksualnego partnera. Zob. J. Montador, op.cit., s. 226.

117 Zob. Le Souvenir de Jacques Bainville, H. Massis (ed.), Paris 1936, s. 176; W. R. Keylor,
op.cit., s. 314.

118 Równie¿ w Marigny ceremonia pogrzebowa odby³a siê w towarzystwie ksiêdza (kanonika
Groucy). D. Decherf, op.cit., s. 384.
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informacje maj¹ charakter wycinkowy, egzempflikacji raczej ni¿ pe³nej pre-
zentacji (przysz³e badania powinny poruszyæ zw³aszcza kwestiê recepcji
Bainville’a w czasach Republiki Weimarskiej).

W ca³ej Francji – jeszcze za ¿ycia autora Historii trzech pokoleñ – zaczê³y
powstawaæ „Ko³a studiów nad Jacques’em Bainville’em” („Cercles d’études
Jacques Bainville”), skupiaj¹ce wielbicieli jego twórczoœci z zadaniem roz-
wijania wœród nich „myœlenia historycznego”119. Cz³onkami „Kó³” byli zwykli
czytelnicy, ale równie¿ nietuzinkowe postacie francuskiego ¿ycia publicznego.
Doœæ wspomnieæ, ¿e honorowym przewodnicz¹cym takiego „Ko³a” w Pary¿u
by³ marsza³ek Francji Franchet d’Esperey, a cz³onkami – piêciu innych przed-
stawicieli Akademii Francuskiej (m.in. Paul Valéry oraz Henri Bordeaux)120.

Kolejnym dowodem na nies³abn¹c¹ popularnoœæ dzie³ Bainville’a, tak¿e
po jego œmierci, by³a podjêta krótko po zgonie monarchistycznego myœliciela
inicjatywa wydawnictwa „Plon”. Chodzi³o o edycjê „Kolekcji Bainvillowskiej”
(„La Collection Bainvilliene”) – czyli zebranie w formie ksi¹¿kowej politycz-
nej i ekonomicznej publicystyki Bainville’a. Do 1939 roku w serii tej wydano
cztery tytu³y121.

Nie tylko we Francji twórczoœæ Bainville’a, ju¿ po jego œmierci, by³a ¿ywo
komentowana i analizowana. To samo dotyczy³o Niemiec, kraju zajmuj¹ce-
go centralne miejsce (obok Francji) w myœli politycznej Bainville’a. W naro-
dowosocjalistycznej III Rzeszy, po 1936 roku mo¿na by³o zaobserwowaæ na-
wet wyraŸny wzrost zainteresowania osob¹ i dzie³ami monarchistycznego
myœliciela. Dowodem na to by³a, wspomniana we wstêpie, intelektualna bio-
grafia autorstwa Joachima Wiedera (wydana w 1939 roku). Innym przeja-
wem rosn¹cego zainteresowania Bainville’em w hitlerowskich Niemczech
by³o ukazanie siê w 1939 roku niemieckiej edycji dwóch ksi¹¿ek Bainville’a:
Historii dwóch narodów (Geschichte zweier Völker. Frankreichs Kampf gegen
die deutsche Einheit, Hamburg 1939) oraz Konsekwencji politycznych pokoju
(Frankreichs Kriegsziel, Hamburg 1939). Obydwa t³umaczenia zosta³y poprze-

119 Na przyk³ad program paryskiego „Ko³a” zawiera³ m.in. nastêpuj¹ce punkty: „1/ Studio-
wanie prac, myœli i nauk historyków, socjologów, filozofów, pisarzy i mê¿ów stanu, którzy nauczaj¹
dziejów przesz³oœci z mi³oœci¹ do Francji i szacunkiem dla prawdy, którzy wyjaœniaj¹ rzeczywistoœæ
i wspó³czesne pr¹dy ideowe oraz przygotowuj¹ [w ten sposób] przysz³oœæ. 2/ Rozpowszechniaæ
wœród opinii publicznej historyczn¹, polityczn¹ i spo³eczn¹ wiedzê, która zdatna jest do tego, by
s³u¿yæ narodowym interesom. 3/ Wspieraæ wedle mo¿liwoœci wp³yw francuskiej myœli we Francji
i za granic¹”. Cyt. za J. Wieder, op.cit., s. 129.

120 W. R. Keylor, op.cit., s. 316. Animatorem ruchu „Kó³ Bainville’a” by³ Jean Marcel – w cza-
sie II wojny œwiatowej zabity przez Niemców za udzia³ w ruchu oporu.

121 J. Bainville, La fortune de la France, Paris 1937; La Russie et la barrière de l’Est, Paris 1937;
L’Angleterre et l’empire britannique, Paris 1938; L’Allemagne, Paris 1939.
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dzone wstêpami pióra prof. Friedricha Grimma – bardzo pouczaj¹cymi, nie
tylko, gdy chodzi o poznanie intencji towarzysz¹cych decyzji o przet³uma-
czeniu na jêzyk niemiecki w³aœnie tych dwóch ksi¹¿ek Bainville’a, ale równie¿
dla zrozumienia, w jaki sposób jego twórczoœæ by³a „oficjalnie” odczytywana
w III Rzeszy. Dodajmy, ¿e niemieckie t³umaczenia ukaza³y siê ju¿ po wybu-
chu II wojny œwiatowej.

Grimm pochwala³ udostêpnienie dwóch wymienionych ksi¹¿ek Bainvil-
le’a niemieckiemu czytelnikowi, poniewa¿ „prawid³owo odczytane, tworz¹
one dla nas Niemców pancerz obronny, przynaglenie do zjednoczenia wszyst-
kich Niemców, a jednoczeœnie usprawiedliwienie wyzwoleñczej polityki
Führera”122. Obrona, poniewa¿ na kartach w³aœnie tych ksi¹¿ek, francuski
myœliciel „z brutaln¹ szczeroœci¹ i otwartoœci¹” przedstawia koniecznoœæ po-
wrotu Francji do swojej „klasycznej polityki” wobec Niemiec – czyli spowo-
dowania, a nastêpnie utrzymywania stanu politycznego rozbicia Niemiec123.
Nieprzypadkowo zreszt¹ (o czym ju¿ by³a mowa wczeœniej) niemiecka edy-
cja Historii dwóch narodów zosta³a zaopatrzona w znamienny podtytu³ Walka
Francji przeciw niemieckiej jednoœci.

Friedrich Grimm przekonywa³ niemieckich czytelników, ¿e idee i postu-
laty Bainville’a, zawarte w dwóch przet³umaczonych ksi¹¿kach, znajduj¹ re-
zonans nie tylko we francuskiej opinii publicznej, ale – co wa¿niejsze – we
francuskich krêgach rz¹dowych124. Uwadze Grimma nie umknê³o równie¿
to, ¿e myœl Bainville’a o Niemczech i stosunkach francusko-niemieckich ma
we Francji swoich kontynuatorów. W tym kontekœcie niemiecki autor du¿o
miejsca poœwiêca³ Charles’owi Maurrasowi – przywódcy Akcji Francuskiej,
który na ³amach swojego dziennika „fanatycznie kontynuuje” idee Bainville’a,
zw³aszcza zaœ podejmuj¹c wezwanie swojego zmar³ego wspó³pracownika do
rozbicia jednoœci Niemiec125.

Dla uczonego wyznaj¹cego narodowosocjalistyczn¹ ideologiê, Historia
dwóch narodów oraz Konsekwencje polityczne pokoju to tak¿e pouczaj¹ca lek-
tura. Drugiej z wymienionych ksi¹¿ek nie waha³ siê Grimm okreœliæ mia-
nem „profetycznej”, poniewa¿ jej francuski autor „lepiej ani¿eli zrobi³by to
Niemiec – wbrew swoim intencjom – uzasadnia wyzwoleñcz¹ politykê
Führera i dostarcza nam ca³¹ masê argumentów; jednoczeœnie zaœ ukazuje
nam taki stan umys³u we Francji, z którym niemo¿liwe jest porozumienie,

122 Ze wstêpu F. Grimma do J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 20.
123 Wstêp F. Grimma do J. Bainville, Geschichte zweier Völker..., s. 8.
124 Ibidem, s. 20.
125 Wstêp do J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 8, 14–15.
126 Ibidem, s. 10.
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ale który musimy poznaæ”126.
Przyznajmy, ¿e argumentacja Grimma by³a doœæ ba³amutna i choæ prawd¹

by³o – co podkreœla³ autor przedmów – ¿e Bainville wskazywa³ na s³aboœæ
Polski i jej niekorzystne granice, przewidywa³ nawi¹zanie wspó³pracy niemie-
cko-sowieckiej oraz pisa³, ¿e od Wschodu Niemcy rozpoczn¹ zbrojn¹ rewizjê
traktatu wersalskiego127 – wszystko to jednak pisa³ nie tonem aprobaty, ale
przestrogi. Gdy wiêc Grimm podkreœla³, i¿ francuski myœliciel „uwa¿a³ za coœ
uprawnionego i naturalnego, ¿e Niemcy bêd¹ zwalczaæ Wersal”128, to pisa³
tylko pó³prawdê (a wiêc ca³e k³amstwo). Bainville dostrzega³, ¿e Niemcy w na-
turalny sposób bêd¹ d¹¿yæ do rewizji Wersalu, ale nie traktowa³ tego jako coœ
uprawnionego (szerzej na ten temat piszê w dalszych czêœciach pracy). Poza
tym, przy ca³ej swojej krytyce systemu wersalskiego wyra¿onej na kartach
Konsekwencji politycznych pokoju, Bainville uwa¿a³, ¿e po 1919 roku polityk¹
Francji powinno byæ œcis³e egzekwowanie nawet tego u³omnego traktatu.

Autor wstêpów do niemieckich edycji ksi¹¿ek Bainville’a pisa³, ¿e autor
Historii dwóch narodów „nale¿y do tych wspó³czesnych francuskich history-
ków, którzy wywarli najwiêkszy wp³yw na swoich rodaków”129. Wp³yw zaœ
jak najbardziej niekorzystny, poniewa¿ przet³umaczone w³aœnie na jêzyk nie-
miecki ksi¹¿ki by³y dzie³em autora „przepe³nionego nienawiœci¹ do Nie-
miec”130. Bainville „jest reprezentantem tych duchowych si³ we Francji,
z którymi niemo¿liwe jest porozumienie. Jest to cz³owiek integralnego na-
cjonalizmu, tkwi¹cy korzeniami w przesz³oœci, który w ostatecznoœci prowa-
dziæ musi do wojny integralnej, i to wojny wyniszczaj¹cej”131.

W oczach narodowosocjalistycznego uczonego odpowiedzialnoœæ Bainville’a
za rozwój wydarzeñ na arenie miêdzynarodowej – w tym za wybuch wojny
œwiatowej – by³a ogromna. Jego myœl to niemal g³ówna przeszkoda na dro-
dze do niemiecko-francuskiego porozumienia: „idee Bainville’a w istotny
sposób przyczyni³y siê do tego, ¿e w 1939 roku mog³o dojœæ do nowej wojny.
Nie bêdzie pokoju miêdzy Niemcami a Francj¹, jak d³ugo idee te nie bêd¹
ostatecznie przezwyciê¿one”132. Konkluzja by³a wiêc jasna: dopóki we Fran-
cji nie zacznie s³abn¹æ czytelnictwo ksi¹¿ek Bainville’a, dopóty nie bêdzie
niemiecko-francuskiego porozumienia, do którego – jak deklarowa³ Grimm

127 Ibidem, s. 11–13.
128 Ibidem, s. 13.
129 Ibidem, s. 7.
130 F. Grimm, Wstêp do J. Bainville, Geschichte zweier Volker..., s. 8.
131 Idem, Wstêp do J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 19.
132 Idem, Wstêp do J. Bainville, Geschichte zweier Volker..., s. 22.
133 Idem, Wstêp do J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 19.
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– „naród niemiecki jest gotowy”133.
Na koniec wspomnijmy o recepcji Bainville’a w miêdzywojennej Polsce.

Jak widzieliœmy, monarchistyczny autor by³ znany i czytany przez wybitne
postaci polskiej myœli politycznej okresu Dwudziestolecia (zw³aszcza te z krê-
gów konserwatywnych i narodowo-demokratycznych). Mimo ¿e ostro ata-
kowa³ wydarzenia i postacie wa¿ne nie tylko dla francuskiej, ale i polskiej
„narodowej mitologii” (vide: Napoleon, który dla nas jest ci¹gle „przyk³a-
dem zwyciêstw”, dla Bainville’a zaœ sprawc¹ nieszczêœæ Francji i, po czêœci,
ca³ego kontynentu europejskiego)134.

Bardzo ciep³o o twórczoœci i pogl¹dach Bainville’a wypowiada³ siê Ma-
rian Zdziechowski, jeden z najwybitniejszych myœlicieli konserwatywnych
w Dwudziestoleciu. Autor Pesymizmu, romantyzmu a podstaw chrzeœcijañstwa
ceni³ zw³aszcza Konsekwencje polityczne pokoju. Podziela³ diagnozê francu-
skiego myœliciela o przyczynach kruchoœci ³adu wersalskiego i akcentowa³
docenienie przez Bainville’a „zmys³u pañstwowego” Wêgrów (których Zdzie-
chowski widzia³ jako najbli¿szych, niemal naturalnych sojuszników Polski)135.

Bez przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e najwiêkszym admiratorem (ale i po-
pularyzatorem) Bainville’a w II Rzeczypospolitej by³ Stanis³aw Cat-Mackie-
wicz. Uwielbia³ jego styl pisania, zarówno „wielokaratowej wartoœci artyku-
³y”, jak i codzienne „artykuliki” w „L’Action Française” – „wk³ada³ pewn¹
kokieteriê w to, aby jego artykuliki by³y krótkie, by³y to teorie historiozoficz-
ne tworzone z pasj¹ zegarmistrza mi³uj¹cego zegarki w bransoletach”136.

Oprócz stylu, istotna by³a myœl tkwi¹ca w pismach Bainville’a. W tym
kontekœcie Cat podkreœla³ nacisk, który monarchistyczny autor k³ad³ na konie-
cznoœæ prowadzenia realistycznej polityki (wed³ug redaktora „S³owa”, pod tym
wzglêdem „najtypowsz¹ ksi¹¿k¹” Bainville’a by³y Konsekwencje polityczne
pokoju). Konserwatysta Mackiewicz podkreœla³ wreszcie (jak zobaczymy
póŸniej, nie do koñca zgodnie z rzeczywistoœci¹), i¿ „wielkim metodologicznym
b³êdem s¹ okreœlenia Bainville’a jako «nacjonalisty». By³ to w³aœnie najwybit-
niejszy zwolennik zasady, ¿e «pañstwo tworzy naród, a nie naród pañstwo»”137.

Za t¹ ostatni¹ konstatacj¹ Mackiewicza tkwi³a poœrednia polemika z pra-

134 Nawet Adolf Bocheñski, ceni¹cy Bainville’a, nie zgadza³ siê z „druzgoc¹c¹” krytyk¹ fran-
cuskiego autora pod adresem Napoleona III – „tak sympatycznej postaci”. Por. A. Bocheñski,
Miêdzy Niemcami a Rosj¹, Warszawa 1994 (I wyd. 1937), s. 34, 77.

135 Por. M. Zdziechowski, Wêgry i dooko³a Wêgier, Warszawa 2001 (I wyd. 1933), s. 114–117,
128, 136.

136 S. Cat-Mackiewicz, Œmieræ mistrza, „S³owo”, 13 II 1936, w: idem, op.cit., s. 273.
137 Ibidem, s. 274. Bainville uwa¿a³ siebie za nacjonalistê, ale s¹dzi³ równie¿ (i w tym Cat

mia³ racjê), ¿e to „pañstwo tworzy naród”. O nacjonalizmie Bainville’a zob. nastêpny rozdzia³.
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s¹ endeck¹, która równie¿ uwa¿nie œledzi³a na swoich ³amach twórczoœæ
Bainville’a, analizowa³a i recenzowa³a j¹. Zazwyczaj bardzo korzystnie dla
monarchistycznego autora.

W 1924 roku, po ukazaniu siê Dziejów Francji Bainville’a, dzie³o to zosta-
³o obszernie omówione w „Przegl¹dzie Wszechpolskim”138. Ju¿ we wstêpie
autor recenzji (najprawdopodobniej Stanis³aw Kozicki; tekst zosta³ podpisa-
ny inicja³ami S.K.) pisa³, ¿e Dzieje Francji Bainville’a s¹ niezbêdn¹ ksi¹¿k¹
podrêczn¹ dla ka¿dego, kto siê zajmuje lub interesuje polityk¹”. Pod tym
wzglêdem Bainvillowskie Dzieje Francji to niemal odpowiednik Ksiêcia Ma-
chiavellego139. Charakterystyczne zreszt¹ by³o to, ¿e dla recenzenta z „Prze-
gl¹du Wszechpolskiego” najistotniejsza by³a „polityczna nauka”, a nie wizja
historiograficzna, p³yn¹ca z lektury Dziejów Francji. Autor recenzji podkre-
œla³ zreszt¹, ¿e Bainville ma „wybitny temperament polityczny i na wskroœ
polityczny umys³”.

Dla „Przegl¹du Wszechpolskiego” najwa¿niejsze w¹tki ksi¹¿ki (przedsta-
wiane czytelnikom jako jej zalety) to przede wszystkim wyartyku³owana na
jej kartach œwiadomoœæ Bainville’a, „¿e prawa rz¹dz¹ce ¿yciem ludzkoœci nie
zmieniaj¹ siê..., ¿e ludzie nie zmienili siê wiele od czasów, gdy dzieje ich
zapisuje historia... Kto chce rozumieæ teraŸniejszoœæ musi znaæ przesz³oœæ
i na odwrót, kto pragnie rozumieæ przesz³oœæ, ten musi znaæ teraŸniejszoœæ...
Bainville zna fakty, lecz umie w dodatku wi¹zaæ je w ³añcuchy przyczynowe,
a przez to wyjaœnia i uczy”.

Wed³ug endeckiego pisma, Bainville uczy o „tendencjach polityki angiel-
skiej; niezmiennej przez ci¹g wieków si³y, bêd¹cej motorem polityki Habs-
burgów, a póŸniej Hohenzollernów; uczymy siê rozumieæ wzajemne zwi¹z-
ki i zale¿noœci we wspó³czesnej Europie”. Dzieje Francji s¹ dla „Przegl¹du
Wszechpolskiego” w³aœnie podrêcznikiem „pe³nym pogl¹dów na zasady
wszelkiej polityki” (podawanych przez autora „skromnie, bez narzucania siê

138 Por. „Przegl¹d Wszechpolski”, VIII 1924, nr 8, s. 678–680. Tam wszystkie przytoczone cytaty.
139 Autor recenzji w „Przegl¹dzie”, nawi¹zuj¹c do Historii florenckich Machiavellego, stwier-

dza³, ¿e „pisa³ je znakomity Florentczyk nie dla przyjemnoœci, s³awy lub naukowej namiêtnoœci,
lecz w tym celu, by siê przys³u¿yæ m¹drymi wskazaniami w³asnej ojczyŸnie. Ten cel, który jest
tak¿e g³ównym celem Ksiêcia, przyœwieca autorowi Dziejów Francji. Ibidem, s. 680.

140 „Jest przede wszystkim œwietnym pisarzem, przyznaj¹ mu to zarówno przyjaciele, jak wro-
gowie polityczni, posiada prawdziwie francuski sposób myœlenia, umie myœli swoje uj¹æ w formê
klasyczn¹ i wykwintn¹”. „Gazeta Warszawska”, 20 IV 1935, nr 115. „Prosto z mostu” porówny-
wa³o styl pisarstwa Bainville’a do maniery Woltera. Francuski monarchista to „intelektualista ra-
czej ni¿ mistyk, ch³odny obserwator”, „styl jego wytworny w swej jasnoœci i prostocie, potoczysty
i naturalny, ka¿e czytelnikowi wierzyæ, ¿e on równie¿ potrafi³by pisaæ tak samo. Bainville jest
klasykiem, ka¿de s³owo ma u niego sw¹ wagê i znaczenie, wszystko jest harmonijne i zrównowa-
¿one”. „Prosto z mostu”, 23 II 1936, nr 8, s. 2.
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z nimi czytelnikowi”), w tym tak¿e odnoœnie „g³ebokich przyczyn wspó³cze-
snej tendencji politycznej narodu francuskiego”. Podkreœlano wreszcie to,
co zawsze by³o na liœcie pochwa³ kierowanych przez polskich recenzentów
pod adresem Bainville’a, wspania³y styl pisania140. Dzieje Francji – zauwa¿a-
no w „Przegl¹dzie Wszechpolskim” – „czyta siê z nies³abn¹cym zajêciem”.
Nic dziwnego. Napisa³ j¹ autor „nale¿¹cy do najlepszych pisarzy Francji
wspó³czesnej”141.

Nie zawsze jednak prasa endecka z równym entuzjazmem pisa³a o dzie-
³ach Bainville’a. W 1935 roku, na ³amach „Myœli Narodowej” Stanis³aw
Kozicki (znaj¹cy osobiœcie Bainville’a od 1908 roku)142 pisz¹c o Trzeciej Re-
publice wytyka³ francuskiemu myœlicielowi, ¿e ten w swojej ksi¹¿ce „nie
uwzglêdnia dostatecznie tego wszystkiego, co dziœ ju¿ wiadomo o lo¿ach
[masoñskich] i ich roli w ¿yciu politycznym Francji”143. Wed³ug Kozickiego,
Bainville nie tylko bagatelizowa³ rolê masonerii w gwarantowaniu trwa³oœci
ustroju republikañskiego we Francji, ale nie dostrzega³ równie¿ „takiego uro-
bienia umys³owoœci ludu francuskiego, które sprzyja trwaniu republiki, mimo
¿e dziœ nikt nie jest ju¿ do niej przywi¹zany i nikt nie wierzy w jej doskona-
³oœæ”. Dlatego te¿, w ocenie Kozickiego, Bainville nie potrafi³ daæ wyczerpu-
j¹cej odpowiedzi na pytanie o przyczyny trwa³oœci III Republiki. „Koniec
rz¹dów masonerii we Francji by³by koñcem republiki, a koniec republiki –
koñcem rz¹dów ló¿. Oto w³aœciwa odpowiedŸ na pytanie postawione przez
Bainville’a. To, które on daje w ksi¹¿ce, jest tylko cz¹stkowe i nie uwzglêd-
niaj¹ce istoty rzeczy”. Jednak, mimo tych krytycznych uwag, endecki recen-
zent poleca³ Trzeci¹ Republikê „tym wszystkim, którzy chcieliby sobie wyro-
biæ pogl¹d na drogi polityki francuskiej”.

Dowodem na zainteresowanie osob¹ Bainville’a w prasie polskiej (g³ów-
nie tej identyfikowanej z szeroko rozumian¹ prawic¹ – a wiêc konserwaty-
stami i narodowymi demokratami) by³y artyku³y ukazuj¹ce siê z okazji jego

141 „Przegl¹d Wszechpolski” wybaczy³ nawet Bainville’owi incydentalne tylko wzmiankowa-
nie Polski na kartach swojego dzie³a. Sta³o siê tak „nie z winy autora”. „Przegl¹d Wszechpolski”,
VIII 1924, nr 8, s. 679. Równie¿ wed³ug „Gazety Warszawskiej” Dzieje Francji Bainville’a to „œwiet-
na” ksi¹¿ka. Por. „Gazeta Warszawska”, 10 XI 1924, nr 308.

142 W latach 1908–1909 Kozicki spotyka³ siê z czo³owymi dzia³aczami Akcji Francuskiej –
Maurrasem, Daudetem i Bainville’em. Sprawami polskimi zainteresowa³ siê tylko ten ostatni (kry-
tykuj¹c jednoczeœnie polityczny romantyzm Polaków). Zob. W. Œladkowski, op.cit., s. 63. Kon-
takty Kozickiego z Bainville’em trwa³y tak¿e podczas I wojny œwiatowej, gdy ten pierwszy dzia-
³a³ w paryskim Komitecie Narodowym Polski kierowanym przez Romana Dmowskiego. Zob.
M. Mroczko, Stanis³aw Kozicki (1876–1958). Biografia polityczna, Gdañsk 1999, s. 159.

143 S. Kozicki, Trzecia Republika we Francji (oraz wszystkie cytaty), „Myœl Narodowa”, 26 V
1935, nr 22, s. 321–322.
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wst¹pienia do Akademii Francuskiej i wspomnieniowe po jego œmierci. Oby-
dwa wydarzenia sta³y siê okazj¹ dla zreasumowania g³ównych w¹tków twór-
czoœci Bainville’a, podkreœlenia jego walorów jako myœliciela i pisarza poli-
tycznego – wszystko to w tonie pochwa³y i wielkiej sympatii dla autora
Konsekwencji politycznych pokoju.

Z okazji jego wyboru do Akademii Francuskiej, na ³amach „Gazety War-
szawskiej” znany ju¿ nam endecki recenzent prac Bainville’a – Stanis³aw
Kozicki pisa³, ¿e „obok przenikliwego, docieraj¹cego do istoty spraw spoj-
rzenia, posiada Bainville niezwyk³¹ sprawnoœæ umys³u, poczucie historycz-
ne, wreszcie ujmuje zawsze zagadnienia polityczne na tle ogólnej sytuacji
œwiatowej”. Chocia¿ – kontynuowa³ Kozicki – „nie zawsze moglibyœmy siê
zgodziæ z jego opiniami wyg³aszanymi, gdy chodzi o sprawy Europy Wschod-
niej”, to jednak dziêki swojej znajomoœci geografii i historii „rozumie
[Bainville] znaczenie, jakie naród polski i pañstwo polskie posiadaj¹ dla dzie-
jów naszego kontynentu”144.

Gratuluj¹c Bainville’owi wyboru do Akademii Francuskiej, „Gazeta War-
szawska” piórem S. Kozickiego wyra¿a³a przekonanie, i¿ autor Historii dwóch
narodów „jest w pe³ni si³ i ma jeszcze d³ugie lata pracy przed sob¹”.

W chwili, gdy s³owa te ukaza³y siê drukiem (kwiecieñ 1935 roku),
Bainville’owi pozosta³ nieca³y rok ¿ycia. Jego przedwczesna œmieræ by³a ¿ywo
w Polsce komentowana przez tytu³y prasowe, zwi¹zane z rozmaitymi opcja-
mi politycznymi. Z nieskrywanym i niek³amanym ¿alem ¿egnano w Polsce
autora Konsekwencji politycznych pokoju.

Wiemy ju¿, co z okazji œmierci „mistrza” pisa³ Cat-Mackiewicz. Na ³a-
mach pi³sudczykowskiej „Gazety Polskiej” Antoni Potocki – z pewnoœci¹ na
u¿ytek w³asnego obozu politycznego – podkreœla³, i¿ „do Bainville’a mo¿na
by zastosowaæ parafrazê, ¿e «monarchizm» jego by³ tak¿e drugim imieniem
silnej, mocarstwowej w³adzy”. Dla komentatora zwi¹zanego z sanacyjnym
obozem rz¹dz¹cym, w twórczoœci Bainville’a na podkreœlenie zas³ugiwa³a
„bezlitosna analiza pozorów” – „je¿eli by³ jakiœ fanatyzm w Bainville’u, to
tylko w³aœnie fanatyzm docierania do walorów istotnych. I to czyni³o go
tak bardzo bliskim umys³owoœci francuskiej, analitycznej a¿ do ostatniego
momentu”145.

Jak przekonywa³ komentator „Gazety Polskiej”, Bainville by³ „najczujniej-
szym” przedstawicielem polityki racji stanu. W tym kontekœcie A. Potocki

144 „Gazeta Warszawska”, 20 IV 1935, nr 115. W podobnym duchu utrzymany by³ artyku³
o Bainville’u (z okazji jego wyboru do Akademii Francuskiej) w „Myœli Narodowej”, 7 IV 1935,
nr 14.

145 A. Potocki, Jacques Bainville, „Gazeta Polska”, 19 II 1936, nr 50, s. 3.
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przypomina³, ¿e zmar³y francuski myœliciel „by³ wrogiem zbyt krêpuj¹cych
i skomplikowanych aliansów”. Uwadze „Gazety” nie umknê³o zw³aszcza to,
¿e w ostatnim okresie Bainville zdecydowanie wypowiada³ siê przeciw soju-
szowi Francji ze Zwi¹zkiem Sowieckim. Podkreœlano równie¿ to, ¿e „w prze-
widywaniu konsekwencji powojennego uk³adu pañstw, Bainville przepowie-
dzia³ du¿o”146.

Znan¹ nam ju¿ dziêki Catowi, apologetyczn¹ niemal, retorykê towarzy-
sz¹c¹ poœmiertnemu wspomnieniu Bainville’a, odnajdujemy tak¿e na ³amach
prasy zwi¹zanej z obozem narodowym. W „Myœli Narodowej” anonimo-
wy autor (podpisany inicja³ami W.J., najprawdopodobniej W³adys³aw Jab³ono-
wski) artyku³u o zmar³ym autorze Dziejów Francji nazywa³ go „czujnym i su-
miennym informatorem, wytrawnym doradc¹, œwiat³ym nauczycielem,
a w dodatku œwietnym pisarzem”. Jako szczególny walor twórczoœci monar-
chistycznego myœliciela wskazywano „widoczny szacunek dla rzeczywisto-
œci, tj. dla tego, co podlega zmianom, zarówno jak i dla tego, co trwa i za-
wsze, w tych lub innych okolicznoœciach, kieruje stale procesami ¿ycia
zbiorowego”. Analogicznie do Cata-Mackiewicza, przypisuj¹cego artyku³om
Bainville’a wartoœæ historiozoficznych rozpraw, równie¿ autor z „Myœli Na-
rodowej”, stwierdza³, ¿e zmar³y niedawno francuski pisarz „w codziennych
artyku³ach politycznych, które by³y ozdob¹ pism szczycz¹cych siê jego wspó³-
pracownictwem, potrafi³ wi¹zaæ trafnie przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹ oraz
zarysowywaæ przysz³oœæ”147.

„Prosto z mostu” w artykule M.K. Dziewanowskiego podkreœla³o z kolei,
¿e Bainville „mo¿e byæ s³usznie uwa¿any za chlubê dziennikarstwa francu-
skiego”. Nie tylko z powodu swojej umiejêtnoœci syntetyzowania (wed³ug
Dziewanowskiego „jest to mo¿e najbardziej uderzaj¹ca cecha jego umys³o-
woœci”), ale przede wszystkim dlatego, ¿e „by³ wolny od dwóch zawodowych
wad dziennikarskich: powierzchownoœci i niesolidnoœci informacji”. Bainville
to tak¿e historyk. „Poza zmys³em syntezy cechuje Bainville’a – czytamy
w „Prosto z mostu” – jasnoœæ i prostota w przedstawianiu wypadków histo-
rycznych oraz zdolnoœæ, któr¹ mo¿na by nazwaæ umiejêtnoœci¹ przezwyciê-
¿ania odleg³oœci w czasie. Potrafi³ w ten sposób opisywaæ ludzi oraz wypadki
historyczne, ¿e zapominamy w³aœciwie o ró¿nicy epok i œrodowisk”.

Podobnie, jak inni polscy komentatorzy twórczoœci Bainville’a, równie¿
Dziewanowski podkreœla³ „zdolnoœæ jasnego patrzenia w przysz³oœæ” autora
Konsekwencji politycznych pokoju. Jako przyk³ady tej umiejêtnoœci „Prosto

146 Ibidem.
147 W.J. [W. Jab³onowski?], Jacques Bainville, „Myœl Narodowa”, 16 II 1936, nr 7, s. 110.

http://rcin.org.pl



Jacques Bainville – ¿ycie i dzie³o 61

148 Wszystkie cytaty zob. w artykule M.K. Dziewanowskiego Jacques Bainville, „Prosto z mo-
stu”, 23 II 1936, nr 8, s. 2.

149 Anonimowa notka o œmierci Bainville’a w „Kurierze Poznañskim”, 11 II 1936, nr 67, s. 3.
150 „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 12 II 1936, nr 43, s. 10.

z mostu” podawa³o przestrogi francuskiego myœliciela odnoœnie realnych per-
spektyw odrodzenia siê militaryzmu w Niemczech (Dziewanowski zauwa-
¿y³ równie¿ sprzeciw Bainville’a wobec idei sojuszu francusko-sowieckiego)148.

Antyniemiecki w¹tek dominuj¹cy w myœli politycznej francuskiego pisa-
rza, przypominany by³ nie tylko w „Prosto z mostu”. W „Kurierze Poznañ-
skim” pisano wiêc, ¿e „jako gor¹cy polonofil, orientowa³ siê [Bainville] zna-
komicie w niebezpieczeñstwie niemieckim”149. Natomiast „Ilustrowany Kurier
Codzienny” stwierdza³, ¿e „jako publicysta ze szczególn¹ znajomoœci¹ sprawy
ocenia³ [Bainville] politykê niemieck¹ i w niezwykle trafny sposób przewi-
dzia³ ca³¹ skalê ewolucji niemieckiego ducha spo³ecznego”. Zdaniem „Ikaca”,
zmar³y myœliciel „by³ jednym z nielicznych, a szczerych przyjació³ Polski,
interesuj¹c siê zawsze wszystkimi objawami naszego ¿ycia spo³ecznego
i politycznego”150.

Jak widaæ, czytano Bainville’a w Polsce okresu miêdzywojennego na ró¿-
ne sposoby. Dla pi³sudczyków to przede wszystkim apologeta silnej, „mocar-
stwowej” w³adzy, dla konserwatystów (np. Cata) to przeciwnik nacjonalizmu,
dla narodowców – œwietny historyk i nauczyciel polityki. Dla wszystkich –
autor wyœmienitych stylowo tekstów i trafnych prognoz politycznych, rzeczo-
wy analityk i „wróg naszych wrogów”.
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2.1. Monarchia i nacjonalizm – „klasyczna polityka”

Umieszczone w tytule niniejszego rozdzia³u s³owa kardyna³a Richelieu;
s³owa, na które Bainville niejednokrotnie powo³ywa³ siê w swoich pismach –
najlapidarniej streszczaj¹ najwa¿niejsze za³o¿enie myœli politycznej autora
Ludwika Bawarskiego. „Nie system” – a wiêc odrzucenie w materii politycz-
nej wszelkiego typu myœlenia a priori, przybieraj¹cego wczeœniej czy póŸniej
formê ideologicznego zaœlepienia (czy to w postaci „politycznego romanty-
zmu” rewolucji francuskiej i jej spadkobierców, czy w formie XX-wiecznych
totalitaryzmów)2. Dla „klasycznego umys³u” Bainville’a, w równie du¿ym
stopniu co admiracj¹ dla XVII-wiecznego francuskiego „Grand Siècle’ ”, po-
zostaj¹cego pod wp³ywem racjonalistycznego i pozytywistycznego wieku XIX3

– ka¿dy tego rodzaju „system” by³ abdykacj¹ rozumu (lub raczej: zdrowego
rozs¹dku) na rzecz „niejasnych namiêtnoœci” i sentymentu.

Istotny dla poznania intelektualnych antecedencji myœli Bainville’a (ale
równie¿ ilustruj¹cy intelektualny klimat, w którym kszta³towa³ siê XX-
wieczny francuski monarchizm Akcji Francuskiej; tak charakterystyczny dla
pokolenia, które do monarchii dosz³o „g³ow¹” a nie „sercem”)4 by³ jego po-
zytywny stosunek do oœwieceniowych „filozofów”, encyklopedystów, którzy

Rozdzia³ drugi

„Nie system, lecz metoda”1.
Podstawy myœli politycznej Jacques’a Bainville’a

1 Por. artyku³ Un beau r˜ve, „L’Action Française”, 26 X 1923, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 309.

2 „Il faut se garder de tout a priori” – ostrzega³ Bainville na ³amach „L’Action Française”,
17 X 1912.

3 R. Remond, op.cit., s. 172.
4 Ibidem, s. 172. Jean Montador nazywa Bainville’a wprost „matematykiem polityki”, „mo-

narchist¹ z rozs¹dku” („mathématicien de la politique, monarchiste de raison”). Zob. J. Montador,
op.cit., s. 158.
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– jak sam przyznawa³ – pomogli mu nabyæ „cenny dar ironii”, uczyli „scep-
tycznego zdrowego rozs¹dku” jako najlepszego antidotum na wszelkiego typu
„wizjonerów i wyzwolicieli, którzy chc¹ rozsiewaæ swoj¹ anarchistyczn¹ cho-
robê pod pretekstem usuniêcia raz na zawsze ludzkiego cierpienia”5.

Wœród tych „nauczycieli zdrowego rozs¹dku” Bainville wskazywa³ nie tylko
Monteskiusza czy Piotra Bayle’a, ale i Woltera (a ze wspó³czesnych Ernesta
Renana – jednego z najwa¿niejszych reprezentantów pozytywistycznego kie-
runku w filozofii i historiografii)6. Jeœli wiêc prawd¹ jest opinia R. Remonda,
¿e monarchizm Akcji Francuskiej z dawnym monarchizmem ultrasów i le-
gitymistów „mia³ wspóln¹ tylko nazwê”7 – to chyba najlepszym dowodem
na poparcie tej tezy jest fakt, ¿e jeden z g³ównych przedstawicieli i myœlicieli
XX-wiecznego francuskiego „neorojalizmu” szuka³ i znajdowa³ naukê u twór-
ców Traktatu o tolerancji i ¯ywota Jezusa.

Najistotniejsze by³o jednak to, ¿e nauka ta s³u¿y³a Bainvillle’owi do od-
rzucenia „republikañskiej tradycji” oraz „idei 1789 roku”. Nie zgadza³ siê co
prawda z tez¹ Hipolita Taine’a zawart¹ w jego Origines de la France contem-
poraine, jak i z ca³¹ dawn¹ szko³¹ tradycjonalistycznego monarchizmu (de
Maistre, Bonald), wskazuj¹c¹ na iunctim miêdzy „ubóstwieniem” rozu-
mu przez „filozofów” i encyklopedystów, a rewolucyjn¹ destrukcj¹ dawnej
monarchii pocz¹wszy od 1789 roku.

Chocia¿ Bainville przyznawa³, ¿e oœwieceniowi „filozofowie” nie szczê-
dzili krytyki pod adresem ancien régime’u, to jednak ich zamiarem „by³o usu-
niêcie za pomoc¹ reform ograniczonej iloœci nadu¿yæ. Rewolucja, której do-
konaliby Monteskiusz, Wolter oraz encyklopedyœci, by³aby ograniczon¹
rewolucj¹ i ustanowi³aby jasno okreœlon¹ polityczn¹ sytuacjê”8. Oœwiecenio-
wi „filozofowie” – jak napisze w swojej ostatniej ksi¹¿ce – to „intelektualiœci
arystokraci” ucz¹cy, ¿e „postêp nie mo¿e nadejœæ od ³atwowiernego t³umu,
g³upiego, popadaj¹cego w rutynê, ale musi byæ narzucony przez wy¿sze jed-
nostki” (dla autora Dyktatorów najdoskonalszym przyk³adem takiej „wy¿szej
jednostki” by³ – rzecz jasna – dziedziczny monarcha)9. Bainville bagatelizowa³
równie¿ antykatolickie pogl¹dy wiêkszoœci „filozofów” (rzecz nie do pomyœle-

5 J. Bainville, Le critique mort jeune, Paris 1927, strony nie paginowane [dalej: np.].
6 Ibidem.
7 R. Remond, op.cit., s. 171.
8 J. Bainville, Le critique..., np.
9 „Il est absolument impossible de négliger dans la suite de l’histoire et pour comprendre notre

siècle m˜me, cette idée d’aristocrates intellectuels que le progrès ne peut venir de la foule crédule,
routinière et imbécile, mais qu’il doit ˜tre imposé par des individus supérieurs”. J. Bainville, Les
dictateurs, Paris 1939, s. 77. O antyrepublikañskich pogl¹dach „filozofów” zob. s. 72.
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nia dla monarchistów „starej szko³y”): „ateizm wykszta³conych Francuzów,
klasyczny ateizm, by³ konserwatywny”10.

Jedynym, ale za to ciê¿kim grzechem „filozofów” by³, zdaniem Bainville’a,
ich bezkrytyczny podziw dla Prus Fryderyka II i fetowanie Hohenzollerna
jako „króla-filozofa”. Jak pisa³ w Historii dwóch narodów: „to, ¿e pisarze ru-
chu wolnoœciowego z XVIII wieku, pomimo zg³aszanych przez siebie pretensji
do reprezentowania «oœwiecenia», nie dostrzegli pruskiego zagro¿enia, nie
chcieli go dostrzec, jest czymœ druzgoc¹cym dla ich politycznej filozofii”11.

Bainville krytykowa³ wiêc oœwieceniowych (francuskich) „filozofów” nie
dlatego, ¿e afirmowali rolê rozumu. Ale za to, ¿e rozumem pos³ugiwali siê
zbyt ma³o lub Ÿle. Dlatego, ¿e w swoim myœleniu byli za ma³o elastyczni,
a za bardzo „reakcyjni”. Walcz¹c z ciemnot¹ i nietolerancj¹, sami tkwili
w dawnych przes¹dach i zabobonach. Te ostatnie by³y natury politycznej, st¹d
w ocenie Bainville’a by³y najgroŸniejsze.

Jak podkreœla³ autor Historii dwóch narodów, „filozofowie” zachwalaj¹c
„oœwiecone” Prusy Fryderyka II nie dostrzegli tego, co ju¿ wczeœniej zauwa-
¿y³a francuska monarchia – wzrastaj¹cego zagro¿enia dla Francji ze strony
pañstwa Hohenzollernów. Monarchia wyci¹gnê³a w³aœciwie wnioski i chêt-
nie przysta³a na „odwrócenie przymierzy” w 1756 roku, polegaj¹ce na soju-
szu z „odwiecznym” wrogiem – Austri¹. Inaczej oœwieceni „filozofowie”. Oni
tkwili w dawnych uprzedzeniach wzglêdem Austrii („katolickiej i reakcyj-
nej”) i krytykowali monarchiê za sojusz antypruski.

W ten sposób jednak – podkreœla³ Bainville: „wykazali oni zale¿noœæ swo-
jego myœlenia i swoich gustów od rutyny i pozostali na poziomie bezkrytycz-
nej i niedoinformowanej masy. W³aœnie masy zap³ac¹ póŸniej za ten grzech
przeciw Duchowi”12. A jak wiadomo, grzech przeciw Duchowi jest jedynym
grzechem, który nie bêdzie odpuszczony „ani w tym, ani w przysz³ym ¿yciu”.

Prawdziw¹ przyczyn¹ rewolucji i wszystkich jej tragicznych dla Francji
nastêpstw, by³ wiêc nie tyle bunt przeciw Bogu i Jego Koœcio³owi (rzecz nie
podlegaj¹ca dyskusji dla wszystkich myœlicieli afirmuj¹cych tradycjonalistycz-
n¹ wizjê monarchizmu), co bunt przeciw rozumowi, zdrowemu rozs¹dko-
wi. Chocia¿ i „filozofom” zdarza³o siê dzia³aæ bezrozumnie, to jednak nie
Wolter, ale Rousseau by³ prawdziwym sprawc¹ rewolucji. Nie ateista (nawet
zdecydowanie antykatolicki), ale cz³owiek „wykarmiony na Biblii, wychowany
w mieœcie [Genewie – G.K.] przesi¹kniêtym Bibli¹” by³ odpowiedzialny za

10 J. Bainville, Le critique..., np.
11 Idem, Geschichte..., s. 107.
12 Ibidem, s. 108.
13 J. Bainville, Le critique..., np.
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przygotowanie we Francji gruntu pod przewrót rewolucyjny, za „zatrucie”
francuskich umys³ów „obcymi dla nich wp³ywami”. „Rewolucja, któr¹ prze-
prowadzi³ Rousseau to «Wieczna Rewolucja», Rewolucja, któr¹ zawsze nale-
¿y pisaæ przez du¿e «R», nieograniczona Rewolucja, powszechny przewrót”13.
Rousseau to twórca „systemu”, inspirator „politycznego romantyzmu”, du-
chowy ojciec „spekulatywnej polityki” rewolucjonistów i Napoleona; polity-
ki stoj¹cej w jawnej sprzecznoœci z francusk¹ racj¹ stanu.

Zdrowy rozs¹dek w opozycji do sentymentalizmu à la Rousseau (zw³a-
szcza jego politycznej odmiany), empiryzm kontra ideologiczny projekt – oto
„metoda” Bainville’a. To jej program „negatywny”. Jej stron¹ „pozytywn¹”
by³ monarchizm. Jak s³usznie zauwa¿a wspó³czesny badacz nurtów francu-
skiej prawicy: „przynale¿noœæ do Akcji Francuskiej [a tym samym do
monarchizmu – G.K.] sz³a od g³owy i zd¹¿a³a do instytucji”14. Do instytucji
monarchii.

Bainville – podobnie jak Maurras – doszed³ do afirmacji monarchii dziê-
ki „krytycznemu badaniu, jako do najbardziej satysfakcjonuj¹cej formu³y
politycznej, jako do formy w³adzy polecanej przez historyczne doœwiadcze-
nie”15. Zarówno w przypadku Maurrasa, jak i Bainville’a to prze³omowe „kry-
tyczne roztrz¹sanie” dokona³o siê podczas zagranicznej podró¿y. Maurras
w 1896 roku w Grecji nie tylko odkry³ na nowo piêkno klasycznego ³adu,
które przywiod³o go do monarchii jako jego najbardziej wysublimowanej
postaci na przestrzeni ca³ych dziejów Francji. W Grecji rz¹dzonej przez
przedstawicieli niemieckich dynastii i gospodarczo zdominowanej przez Bry-
tyjczyków z ca³¹ ostroœci¹ ujrza³, co oznacza w³aœciwa instytucja (tzn. mo-
narchia) dla zabezpieczenia w³asnych interesów narodowych; ile traci Fran-
cja, pozostaj¹c republik¹16.

Dwa lata po pobycie Maurrasa pod Akropolem, podró¿ do Niemiec
(i Austro-Wêgier) przywiod³a Bainville’a do analogicznych wniosków. Po la-
tach tak relacjonowa³ to prze³omowe dla swojego intelektualnego rozwoju
wydarzenie: „Mój ojciec by³ wojuj¹cym republikaninem... Jeszcze s³yszê, jak
do mnie mówi po moim powrocie z podró¿y do Niemiec i Austrii, ¿e musia-
³em z pewnoœci¹ zobaczyæ ludzi wystarczaj¹co upokorzonych i zazdroszcz¹-
cych Francji, której obywatele maj¹ szczêœcie rz¹dziæ siê sami. Poniewa¿ jed-
nak nie odnalaz³em ani œladu podobnego uczucia [w Niemczech i Austrii –
G.K.] i poniewa¿ zauwa¿y³em jedynie u Niemców i Austriaków pewn¹ ironiê

14 R. Remond, op.cit., s. 172.
15 Ibidem.
16 O tym aspekcie podró¿y Maurrasa do Grecji zob. J. Bartyzel, op.cit., s. 498.
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wobec naszych instytucji, by³ to dla mnie punkt wyjœcia do podjêcia ozdro-
wieñczych refleksji”17.

„Ozdrowieñcze refleksje” przywiod³y Bainville’a do monarchii. Jednak
w odró¿nieniu od Maurrasa (u którego niebagateln¹ rolê odgrywa³a afirma-
cja „klasycznego” aspektu monarchii), dla autora Ludwika Bawarskiego de-
cyduj¹cy okaza³ siê „aspekt zagraniczny”. A wiêc skonstatowanie, ¿e tylko
instytucja dziedzicznej, antyparlamentarnej monarchii mo¿e najlepiej zabez-
pieczyæ francuskie interesy narodowe w obliczu wzrastaj¹cego zagro¿enia nie-
mieckiego. I odwrotnie: to instytucja silnej, dziedzicznej monarchii (tzn. pru-
skiej monarchii Hohenzollernów) przes¹dzi³a o wzrastaj¹cej od 1870 roku
przewadze Niemców nad Francuzami. Jak pisa³ Bainville w 1915 roku na
kartach Historii dwóch narodów: „Niemiecka anarchia z przesz³oœci stanowi
zupe³ne przeciwieñstwo organizacji oraz dyscypliny, w których obecnie do-
strzec siê chce dominuj¹ce wœród Niemców cechy. Gdy dostrzega siê tego
rodzaju zmiany w narodowym charakterze, nale¿y pow¹tpiewaæ we wnioski
p³yn¹ce z «psychologii narodów». Zmiany te dadz¹ siê wyjaœniæ jedynie
wp³ywem instytucji. Pozostaj¹ w œcis³ym zwi¹zku z polityk¹: a¿ do zwyciêstwa
Hohenzollernów historia Niemiec by³a d³ugotrwa³¹ walk¹ miêdzy zasad¹ auto-
rytetu a indywidualizmem, miêdzy monarchi¹ a duchem republikañskim”18.

To w³aœnie instytucja dziedzicznej monarchii (lub jej brak) – a nie jakieœ
inne czynniki, np. biologiczne, rasa czy ekonomiczne determinowa³y dzieje
narodów. Bainville dostrzega³ zreszt¹ prawid³owoœæ, ¿e ka¿dorazowo, gdy we
Francji podupada³a instytucja monarchii, wzrasta³a potêga Niemiec19. Jak
widaæ z zacytowanego fragmentu Historii dwóch narodów, Bainville podzie-
la³ równie¿ zdanie swojego mistrza – Maurrasa, ¿e instytucje nie tylko maj¹
znaczny wp³yw w sferze œciœle politycznej, ale i w sferze mentalnoœciowej.
Potrafi¹ na trwa³e „denaturyzowaæ” – zmieniaæ charakter narodowy poszcze-
gólnych narodów20.

Ju¿ wczeœniej zauwa¿yliœmy, ¿e dla Bainville’a najwiêksze nieszczêœcia,
jakie dotknê³y Francjê od koñca XVIII wieku (tj. dopuszczenie do wzrostu
potêgi Prus oraz rewolucja rozpoczêta w 1789 roku) by³y nie tyle kar¹ zes³a-
n¹ na Francjê przez Opatrznoœæ za odejœcie od prawdziwej religii, za kult
rozumu, co logiczn¹ konsekwencj¹... braku rozumu, zw³aszcza rozumu po-
litycznego. Monarchia zaœ – powtarza³ tutaj Bainville sformu³owanie Ernesta
Renana – to „mózg narodu”. Przez wieki historii Francji z powodzeniem

17 Cyt. za J. Montador, op.cit., s. 32.
18 J. Bainville, Geschichte..., s. 40.
19 Idem, Bismarck et la France, Paris 1911, s. XI.
20 Por. Ch. Maurras, Le „lecteur” Jacques Bainville, w: J. Bainville, Lectures..., s. XII.
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wype³nia³a ona „swoje najwy¿sze zadanie jako stra¿niczki narodowego inte-
resu”21, jako reprezentantka zdrowego rozs¹dku i rozwagi wobec ró¿nych
wcieleñ „politycznego bezrozumu” (czy to w postaci „filozofów”, czy to pr¹-
cych do wojny z Austri¹ „¿yrondystów”, czy „politycznych romantyków” w do-
bie Restauracji i monarchii lipcowej). Królowie Francji zaœ to „galernicy Ko-
rony”22 prowadz¹cy bezpiecznie nawê Pañstwa nie tylko w oddaleniu od raf
zewnêtrznych (niemieckie zagro¿enie), ale i wewnêtrznych (odpornoœæ na
„politykê sentymentu”, której domaga³a siê opinia publiczna). Jeœli dla Mon-
teskiusza podstaw¹ istnienia monarchii by³ honor, to dla autora Historii trzech
pokoleñ by³ to polityczny rozs¹dek, polityczna skutecznoœæ.

Dla Bainville’a wiêc (podobnie jak dla reszty g³ównych myœlicieli z krêgu
Akcji Francuskiej, w³¹cznie z Maurrasem) monarchia mia³a przede wszyst-
kim legitymizacjê historii – jako instytucja, która stworzy³a pañstwo i naród
francuski, a nastêpnie strzeg³a jego najbardziej ¿ywotnych interesów. Monar-
chia sprawdzi³a siê. By³a skuteczna jako stra¿niczka francuskiej racji stanu.
Maurras pisa³, ¿e „dziedziczna monarchia jest we Francji konstytucj¹ natu-
raln¹, racjonaln¹ [podkr. G.K.], jedynym mo¿liwym urz¹dzeniem w³adzy cen-
tralnej”23. Ta opinia (zw³aszcza uwzglêdniaj¹c jej „racjonalistyczny w¹tek”)
by³a podzielana przez autora Ludwika Bawarskiego.

Monarchizm Bainville’a (jak i ca³ego jego politycznego obozu) pozbawiony
by³ wiêc „politycznej teologii” dawnej, tradycjonalistycznej szko³y francuskie-
go monarchizmu, dla którego monarchia to przede wszystkim emanacja
„prawdziwego £adu”, £adu Bo¿ego (czego jedn¹ z konsekwencji by³a waga,
jak¹ przywi¹zywali tradycjonalistyczni monarchiœci do legitymizmu praw
sukcesyjnych do tronu)24. Bainville nie rozwa¿a³ ju¿ „boskiego prawa kró-
lów”. Rozwa¿a³ i by³ pe³en podziwu dla myœli oraz skutecznoœci politycznej
francuskich królów. Dokonuj¹c pewnego uproszczenia, mo¿na stwierdziæ, ¿e
wedle tradycjonalistów nale¿a³o afirmowaæ monarchiê dlatego, ¿e by³a praw-
dziwa. Wed³ug Bainville’a dlatego, ¿e by³a skuteczna. Autor Historii dwóch
narodów rozpatrywa³ rolê i znaczenie francuskiej monarchii nie w kontek-
œcie „politycznej teologii” czy „politycznej metafizyki”, ale historycznego i po-
litycznego bilansu strat i zysków. Instytucja monarchii by³a poddana u niego

21 J. Bainville, Geschichte..., s. 120.
22 Ibidem, s. 149.
23 Ch. Maurras, Mes idées politiques, P. Chardon (ed.), Paris 1968, s. 297
24 Szerzej na temat myœli politycznej tradycjonalistycznych legitymistów francuskich zob.

A. Wielomski, Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu 1789–1830, Kraków 2003;
J. Bartyzel, op.cit., s. 27–30. Wg Bartyzela „legitymizm [tradycjonalistyczny] to nie doktryna lub
szko³a polityczna, lecz stan ducha”. Ibidem, s. 30.
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nadrzêdnym kryterium „u¿ytecznoœci”. To ostatnie zaœ zmienia³o siê w za-
le¿noœci od okolicznoœci25.

Dystans, jaki dzieli³ monarchizm Bainville’a od tradycjonalistycznego
monarchizmu (legitymizmu), najdobitniej ilustruje stosunek autora Historii
trzech pokoleñ do w³oskiej monarchii. W oczach tradycjonalistycznych mo-
narchistów (nie tylko francuskich) by³a ona trwale skompromitowana anek-
sj¹ Pañstwa Koœcielnego w 1870 roku. Bainville pocz¹tkowo pozostawa³ w tym
nurcie myœlenia o „uzurpatorstwie Sabaudów”. Wszak¿e opublikowan¹
w 1911 roku swoj¹ ksi¹¿kê Bismarck i Francja dedykowa³ „chwalebnej pa-
miêci papieskich ¿uawów [francuskich ochotników s³u¿¹cych w papieskich
oddzia³ach walcz¹cych w 1870 roku z piemonckimi wojskami szturmuj¹cy-
mi Rzym – G.K.], poleg³ych na polu walki w obronie sprawy francuskiej
w Rzymie przeciw jednoœci W³och”26.

Parê lat póŸniej, gdy monarchia Sabaudów okaza³a swoj¹ „u¿ytecznoœæ”,
przystêpuj¹c do I wojny œwiatowej po stronie Ententy (w 1915 roku), Bainville
radykalnie zmieni³ zdanie. W ksi¹¿ce Italia i wojna – bêd¹cej wed³ug amery-
kañskiego biografa Bainville’a „radykalnym zerwaniem z tradycj¹ francuskie-
go rojalizmu”27 – stwierdza³, i¿ nie tylko aneksja przez Piemont Pañstwa
Koœcielnego nie oznacza³a dla papiestwa ¿adnego uszczerbku (biskup Rzy-
mu pozostawa³ niekwestionowanym autorytetem w sprawach ducha), ale
w³oska monarchia powinna przestaæ byæ „skandalem dla ca³ego europejskie-
go konserwatyzmu”. „Zanurzenie siê” Sabaudów w risorgimento nie by³o
jego zdaniem zdrad¹ legitymizmu i religii, ale dowodem, ¿e w³oska monar-
chia sytuuje siê wœród „monarchii, którym uda³o siê przejœæ ewolucjê, staæ
siê elastycznymi, zamiast stawiaæ opór i byæ z³amanymi”. W³oskim królom
po 1870 roku uda³o siê dokonaæ „mistrzowskiej syntezy” miêdzy ide¹ mo-
narchiczn¹ a ide¹ narodow¹. By³a ona wed³ug Bainville’a tak udana, ¿e na-
wet w³oscy rewolucjoniœci musieli dojœæ do wniosku, ¿e „ich nacjonalizm,
aby móg³ odnieœæ sukces, musi staæ siê rojalistyczny”. Francuski autor pro-
gnozowa³, ¿e „mistrzowska synteza” rozci¹gnie siê tak¿e na pojednany z pañ-
stwem w³oskim Koœció³: „Czerwieñ koszuli Garibaldiego mo¿e bardzo do-
brze zgadzaæ siê z purpur¹ p³aszcza kardynalskiego”28.

25 Por. nastêpuj¹ce stwierdzenie Bainville’a: „On dira que les circonstances ont changé. Et les
principes changent avec elles. Nous sommes d’accord”. Les vieilles lunes, „L’Action Française”,
18 VIII 1929, w: idem, L’Allemagne, s. 340.

26 Idem, Bismarck..., strona nie paginowana. Pisz¹c o ¿uawach, Bainville stwierdza³ wprost:
„Leur hymne, ou le nom de Rome est joint au nom de la France rapelle avec raison qu’en sauvant
la Ville catholique on eut en m˜me temps sauvé notre pays”. Ibidem, s. XVI.

27 W. R. Keylor, op.cit., s. 112.
28 Ibidem, s. 108–109.
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Myœl Bainville’a o monarchii francuskiej sz³a w kierunku, który opisa³
Maurras, gdy stwierdza³, ¿e „ta wspania³a instytucja sama przez siê jest kon-
substancjalna z histori¹ naszego pañstwa, naszego narodu i naszego ducha...
Monarchia tradycyjna [tzn. dziedziczna w Domu Burbonów – G.K.] jest tym
dla Francji, czym idea dla rzeczy w piêknych hierarchiach Platona”29.

„Konsubstancjalnoœæ” monarchii i Francji zaczê³a siê w momencie stwo-
rzenia przez francuskich królów pañstwa, a tym samym narodu francuskie-
go. Jak pisa³ Bainville w swoich Dziejach Francji: „przysz³oœæ Francji zosta³a
zapewniona przez nastanie monarchii narodowej”30. „Monarchiê narodow¹”
we Francji inaugurowa³a data 987 roku, objêcie w³adzy przez dynastiê Ka-
petyngów. Dynastiê „realistów”, prowadz¹cych „politykê narodow¹”, która
z kolei „stworzy³a naród [francuski] i pañstwo [francuskie]”31.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e „narodowotwórczej” roli, odgrywanej przez insty-
tucjê monarchii, Bainville nie ogranicza³ li tylko do Francji i do czasów pierw-
szych Kapetyngów. Rolê tê dostrzega³ równie¿ w czasach niemal wspó³cze-
snych, gdy powo³uj¹c siê na przyk³ady pañstw, które powsta³y (lub odzyska³y
niepodleg³oœæ) w XIX wieku – Grecja, Belgia, Rumunia, Bu³garia – akcen-
towa³ „stabilizacyjn¹” funkcjê odgrywan¹ tam przez monarchiê (Bainville nie
gorszy³ siê wcale faktem, ¿e we wszystkich wymienionych przez niego przy-
padkach by³y to monarchie konstytucyjne). Jak pisa³ w Konsekwencjach poli-
tycznych pokoju: „kraje nie posiadaj¹ce rodziny wyznaczonej przez Historiê do
panowania, wypo¿ycza³y sobie ksiêcia u jakiejœ panuj¹cej rodziny, by w ten
sposób unikn¹æ wewnêtrznych rywalizacji. Takie przeszczepienie przynosi³o
oczekiwany sukces. Nowy król szybko unaradawia³ siê. Przynosi³ ze sob¹ wyro-
bione kontakty z zagranic¹, polityczne doœwiadczenie, metody administracyjne,
a nawet zal¹¿ek klasy urzêdniczej. Jego obecnoœæ ³agodzi³a walki partyjne”32.

Ta konstatacja prowadzi³a myœl Bainville’a do kolejnego wniosku, zwal-
czaj¹cego pogl¹d jakoby instytucja monarchii „prze¿y³a siê”, „by³a z dawno
minionej epoki”. Jak przekonywa³ autor Historii dwóch narodów, rzecz siê
mia³a dok³adnie odwrotnie. Monarchia by³a oznak¹ nowoczesnoœci (albo,
u¿ywaj¹c dzisiejszego jêzyka, modernizacji) i konsekwentnie, ustrój repu-
blikañski – znamieniem zacofania. W 1915 roku Bainville pisa³: „Odnoœnie
ludzi z wczeœniejszych wieków powstaj¹ dziwaczne wyobra¿enia, gdy uwa-
¿a siê, ¿e byli oni sk³onni uznaæ pana nad sob¹ i wykonywaæ polecenia. Wbrew

29 Ch. Maurras, Vingt-cinq ans de monarchisme, w: idem, Œuvres capitales, T. 2, Paris 1954,
s. 485–486.

30 J. Bainville, Histoire de France..., T. 1, s. 51.
31 Ibidem, s. 61.
32 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 118.
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pochodz¹cemu z niewiedzy przes¹dowi, dziedziczna monarchia jest obecnie
o wiele bardziej rozpowszechnion¹ form¹ rz¹dów ni¿ w wiêkszoœci poprzed-
nich epok historycznych. Napotyka ona o wiele mniej zastrze¿eñ i oporów
ani¿eli kiedykolwiek”33.

Warto przy tej okazji zatrzymaæ siê przez chwilê przy zagadnieniu nacjo-
nalizmu Bainville’a. Monarchizm Akcji Francuskiej pozostawa³ w œcis³ym
zwi¹zku z „integralnym nacjonalizmem”. Pojêciem rozumianym jako kon-
statacja (oparta przede wszystkim na historycznej analizie), ¿e wszystkie naj-
wa¿niejsze dla narodu francuskiego kwestie (bezpieczeñstwo zewnêtrzne, ³ad
wewnêtrzny, a nawet ekonomiczna pomyœlnoœæ) by³y i bêd¹ najlepiej, „inte-
gralnie”, zabezpieczane przez monarchiê. Jak pisa³ Maurras: „Bez króla,
wszystko, co pragn¹ zachowywaæ nacjonaliœci ulegnie najpierw os³abieniu,
a nastêpnie zmarnieje.... Najistotniejsze jest to, ¿e rojalizm odpowiada wszyst-
kim, ró¿nym postulatom nacjonalizmu; dlatego w³aœnie nazwa³ siê on [na-
cjonalizm] nacjonalizmem integralnym”34.

W przypadku Bainville’a (w odró¿nieniu do Maurrasa, poœwiêcaj¹cego
du¿o uwagi „wewnêtrznemu cudzoziemcowi”)35 najwa¿niejszym postulatem
jego nacjonalizmu by³a koniecznoœæ obrony przed ci¹¿¹cym nad Francj¹ nie-
mieckim zagro¿eniem. Nadawa³o to nacjonalizmowi Bainville’a defensywny,
zachowawczy charakter. Jak sam wyjaœnia³ w 1925 roku na ³amach „L’Action
Française”: „We Francji, bardziej ni¿ gdzie indziej, nacjonalizm jest konser-
watywny, poniewa¿ dla kraju, który od stu lat znajduje siê w defensywie, który
daleki od dokonywania podbojów, czyni wysi³ki, by strzec tego, co posiada –
nacjonalizm nie jest niczym innym jak form¹ konserwacji”36.

Nacjonalizm integralny w wersji Bainville’a pozostawa³ wiêc w cieniu
zagadnienia najbardziej absorbuj¹cego autora Historii dwóch narodów – nie-
mieckiego zagro¿enia. By³ defensywny i reakcyjny (jako najlepsza reakcja na
zagro¿enie zza Renu)37. By³ wreszcie „instytucjonalny” – to znaczy w hie-

33 J. Bainville, Geschichte..., s. 41. O „modernizacyjnej” roli monarchii i „zacofanym” charak-
terze ustroju republikañskiego zob. równie¿ idem, Le coup d’Agadir et la guerre d’Orient, Paris
1913, s. 130, 276, 279–281.

34 Ch. Maurras, Mes idées..., s. 297.
35 Por. definicjê celu nacjonalizmu wg Maurrasa: „Il defend la nation contre l’Étranger de

l’interieur”. Ch. Maurras, Mes idées..., s. 286.
36 L’idée de Locarno, „L’Action Française”, 13 X 1925, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 323.

W innym miejscu Bainville pisa³ na ten sam temat: „Qu’y avait-il à la base et à l’origine de l’Ac-
tion Française? Un nationalisme défensif, le sens d’un danger prochain, point de départ pour une
définition du salut public”. En Roumanie, „L’Action Française”, 10 X 1927, w: J. Bainville, La
Russie..., s. 220.

37 W tym sensie mia³ racjê Claude Digeon, gdy twierdzi³, ¿e Bainville sta³ siê nacjonalist¹ „ze
strachu” przed Niemcami. Por. C. Digeon, op.cit., s. 473–474.
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rarchii (nie tylko chronologicznej, ale i merytorycznej) najwa¿niejszych ele-
mentów politycznej myœli Bainville’a by³ podporz¹dkowany instytucji mo-
narchii. Nie ma nacjonalizmu bez narodu. A naród francuski stworzy³a
monarchia.

Podkreœlmy, ¿e dla Bainville’a by³a to jedyna instytucja, która w decyduj¹-
cy sposób przyczyni³a siê do „stworzenia” narodu. Bardzo charakterystyczne
jest, ¿e w najpe³niejszej wizji historii Francji (tzn. w Dziejach Francji) zapre-
zentowanej przez monarchistycznego pisarza, na pierwszym planie wystê-
puje Pañstwo (monarchia). Koœció³ jest zdecydowanie w tle (nie mówi¹c ju¿
o w³aœciwie nieobecnych u Bainville’a w¹tkach prowidencjonalistycznych).
Chocia¿ Bainville okreœla³ rzymski katolicyzm jako „stra¿nika francuskiej nie-
podleg³oœci” i mia³ œwiadomoœæ znaczenia dla dawnej monarchii „przymie-
rza z Koœcio³em” zawartego dziêki sakrze królewskiej, to jednak Francja nie
by³a dzie³em ducha i wiary. By³a raczej – jak pisa³ w Dziejach Francji – „dzie-
³em inteligencji i woli”38.

Jeden z ksiê¿y nale¿¹cych do Akcji Francuskiej mia³ powiedzieæ: „Nie
wstêpuje siê do nas [do Akcji], jeœli politycznie nie jest siê katolikiem; meta-
fizycznie mo¿ecie byæ, kim chcecie”39. Jak wiemy, „metafizycznie” Bainville
pozosta³ agnostykiem. „Politycznie” by³ katolikiem. Do tego stopnia, ¿e na-
wet w œwiêtych dostrzega³ przede wszystkim zas³ugi polityczne. Doœæ wspo-
mnieæ, ¿e takie postaci historii Francji jak król œw. Ludwik IX czy œw. Joanna
d’Arc, w jego oczach by³y wielkie przede wszystkim dlatego, ¿e by³y skutecz-
ne w dziedzinie polityczno-wojskowej (bohaterkê wojny stuletniej Bainville
obdarzy³ wielkim komplementem, gdy nazwa³ j¹ „najwiêkszym politykiem
swojego czasu”)40. Równie charakterystyczna by³a prezentowana przez
monarchistycznego autora wizja konfliktów Pañstwo – Koœció³ w dziejach
Francji. Nie by³o w niej nic z „ultarmontanizmu” (nawet XIV-wieczny król
Filip Piêkny, który kaza³ porwaæ i zniewa¿yæ papie¿a Bonifacego VIII, jego
zdaniem nie robi³ nic innego jak „broni³ niezale¿noœci Królestwa” wobec
papiestwa)41.

Równie¿ w odniesieniu do czasów jemu bli¿szych i wspó³czesnych,
Bainville rozpatrywa³ kwestie zwi¹zane z katolicyzmem sub specie rei publicae,

38 J. Bainville, Histoire de France..., T. 1, s. 13, 35, 55.
39 Cyt. za E. Weber, L’Action Française..., s. 53.
40 J. Bainville, Histoire de France..., T. I, s. 70, 119.
41 Ibidem, s. 80, 82. Niewykluczone, ¿e tego typu enuncjacje (wraz z ca³¹ tendencj¹ Historii

Francji do afirmowania bardziej „tronu” ani¿eli „o³tarza”) by³y przyczyn¹, dla której syntezê dzie-
jów Francji przyjêto z du¿¹ rezerw¹ w Watykanie. Papie¿ Pius XI osobiœcie (za poœrednictwem
H. Bordeaux) wyra¿a³ wobec niej swoje zastrze¿enia. Zob. D. Decherf, op.cit., s. 258.
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ch³odno analizuj¹c „u¿ytecznoœæ” rzymskiej religii dla narodowych intere-
sów Francji. Dodajmy, ¿e niezmiennie wynik tej analizy by³ pozytywny. Tak,
jak na kartach Bismarcka i Francji, gdy pisa³, ¿e „gdyby Rzym by³ ci¹gle mia-
stem papieskim, flaga francuska powiewa³aby nad Strasburgiem”42.

Chocia¿ – jak widzieliœmy – opinia Bainville’a w sprawie aneksji Pañ-
stwa Koœcielnego przez W³ochy uleg³a znacznej rewizji, to swojej innej kon-
statacji g³osz¹cej, ¿e „atak na katolicyzm jest atakiem na Francjê” (i odwrot-
nie), pozosta³ wierny. Œwiadczy o tym jego stosunek do „antyklerykalnych
przygód” III Republiki. Antykoœcieln¹ politykê kolejnych rz¹dów republikañ-
skich uwa¿a³ za wymierzon¹ w naj¿ywotniejsze interesy Francji. Przede
wszystkim dlatego, ¿e „francuski Kulturkampf ” wybuch³ jako rezultat inspi-
racji i zachêt Bismarcka – autora „wojny o kulturê” w swoim w³asnym kraju.
W ten sposób, przekonywa³ autor Ludwika Bawarskiego, Bismarck chcia³ osi¹-
gn¹æ (i osi¹gn¹³) dwa cele: dalsze os³abienie Francji i niemo¿noœæ podjêcia
przez Pary¿ „bia³ej”, wymierzonej w Niemcy polityki zagranicznej (tzn. so-
juszu z katolick¹ monarchi¹ Habsburgów)43. Z kolei radykalne stronnictwa
francuskie wykorzystywa³y antyklerykalne has³a, by osi¹gn¹æ doraŸny sukces
polityczny w postaci przeci¹gniêcia na swoj¹ stronê pacyfistycznych z natury
wyborców, którym wmówiono, ¿e prawica „chce nowej wojny” – tym razem
o restytucjê Pañstwa Koœcielnego44.

Powracaj¹c do kwestii „instytucjonalnego nacjonalizmu” Bainville’a, na-
le¿y zauwa¿yæ, ¿e takie ujêcie skutecznie immunizowa³o nacjonalizm auto-
ra Dziejów Francji od pu³apki rasizmu. Po latach przyznawa³, ¿e na pocz¹t-
ku pokusa by³a bardzo silna. To, ¿e bardzo wczeœnie opar³ siê jej, zawdziêcza³
Maurrasowi, który ju¿ u progu publicystycznej dzia³alnoœci autora Ludwika
Bawarskiego (w 1900 roku) na ³amach „L’Action Française” przestrzega³ go
„przed mrzonkami o czystej rasie”45. Perswazje Maurrasa – podkreœlaj¹cego,
¿e „integralny nacjonalizm” odwo³uje siê przede wszystkim do moralnego
i duchowego, a nie materialnego (w tym biologicznego) dziedzictwa przod-
ków46 – by³y skuteczne. W 1914 roku (ju¿ podczas trwania I wojny œwiatowej)

42 J. Bainville, Bismarck et la France..., s. 173–174.
43 Ibidem, s. 57, 62.
44 J. Bainville, La Troisième République, Paris 1935, s. 64.
45 W 1900 roku Maurras skutecznie ostudzi³ entuzjazm m³odego Bainville’a dla ksi¹¿ki Vachera

de Lapouge L’Aryen, son rôle social (podkreœlaj¹cej „supremacjê ludów aryjskich”): „je me rappel-
le très bien que ce livre... avait paru dans les environs de l’année 1900 et que Charles Maurras
avait mis le très jeune lecteur que j’étais en garde contre les r˜veries de race pures”. J. Bainville,
Lectures..., s. 220.

46 Por. nastepuj¹c¹ konstatacjê Maurrasa: „Patriotisme s’est toujours dit de la piété envers le
sol national, la terre des anc˜tres et, par extension naturelle, le territoire historique d’un peuple...
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Bainville pisa³, ¿e rasistowska idea „godna jest t³umów pijanych imperiali-
zmem”, a nie dla „wykszta³conych dyplomatów i dowódców”47.

Tym pogl¹dom Bainville pozosta³ wierny tak¿e po 1918 roku. W Konse-
kwencjach politycznych pokoju (1920 rok) ubolewa³, ¿e „od dnia, w którym
myœl o rasie zosta³a wrzucona do europejskiego konfliktu [I wojna œwiatowa
– G.K.], rozpoczê³y siê najbardziej przera¿aj¹ce wstrz¹sy ludzkoœci. Nie ma
¿adnego powodu, by przypuszczaæ, ¿e w przysz³oœci myœl o rasie przyniesie
lepsze skutki”48.

Monarchistyczny myœliciel nie ukrywa³ przy tym, ¿e brak „czystoœci raso-
wej” Francuzów nie jest ¿adn¹ ujm¹ na honorze, a wrêcz odwrotnie: jest
dowodem wysokiego kunsztu politycznego. Jak pisa³ na pocz¹tku lat 30.: „Nie
ma czystych ras. Wszystkie ludy to mieszanki. Gobineau mówi³ o Rzymie:
«Mieszaniec, po trzykroæ mieszaniec!». Anglia ma trzy lub cztery przemie-
szane z sob¹ populacje. Jeœli zaœ chodzi o nas, chlubimy siê tym, ¿e jesteœmy
harmonijnym stopem dwudziestu narodów”49. Nie biologia (rasa) wiêc stwo-
rzy³a naród francuski, ale wola; wola, której najpewniejsz¹ depozytariuszk¹
by³a przez wieki tradycyjna (tzn. dziedziczna, nie plebiscytowa) monarchia50.

Na marginesie zauwa¿my, ¿e takie pogl¹dy jednego z czo³owych repre-
zentantów francuskiego „integralnego nacjonalizmu” dostrzegane by³y w hi-
tlerowskich Niemczech – pañstwie „naukowego” rasizmu. Dostrzegane i kry-
tycznie komentowane. Joachim Wieder – pisz¹cy z narodowosocjalistycznych
pozycji niemiecki biograf Bainville’a – karci³ autora Historii dwóch narodów
za to, ¿e „nie rozumia³ naukowej wartoœci rasizmu”51.

Warto odnieœæ siê jeszcze do kwestii antysemityzmu w myœli Bainville’a.
Szerzej omówimy to zagadnienie przy okazji analizy stosunku monarchi-
stycznego pisarza do narodowosocjalistycznej ideologii. Tutaj wystarczy wspo-
mnieæ, ¿e Bainville daleki by³ od obsesji „tropienia ¯yda”, obca mu by³a gwa³-
towna, skierowana przeciw ¯ydom retoryka (pokpiwa³ z antysemitów
„pielgrzymuj¹cych do Rzymu pod £uk Triumfalny Tytusa”)52. Pod tym wzglê-

Nationalisme s’applique en effet, plutôt qu’à la Terre des Pères, aux Pères eux-m˜mes... a leur
héritage moral et spirituel, plus encore que matériel”. Ch. Maurras, Mes idées..., s. 285–286.

47 Por. artyku³ Pourquoi l’Allemagne a fait la guerre, „L’Action Française”, 9 X 1914, w:
J. Bainville, L’Allemagne..., s. 96–97.

48 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 129.
49 Idem, Lectures..., s. 132.
50 Zob. rozdzia³ De la volonté d’˜tre une nation, w: J. Bainville, Lectures..., s. 152–153.
51 Por. J. Wieder, op.cit., s. 98–99.
52 „L’Arc de Titus. Les antisémites s’y rendent en pèlerinage”. Zaraz dodawa³ jednak: „Reste

à savoir si Titus n’a pas rendu un bien mauvais service au monde occidental en dispersant la
nation juive”. J. Bainville, Tyrrhenus, Saint-Felicien-en Vivarais 1925, s. 50.
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dem wyraŸnie ró¿ni³ siê od swojego przyjaciela i s¹siada z ³amów „L’Action
Française”, Léona Daudeta.

Stosunek Bainville’a do ¯ydów najlepiej chyba ilustruj¹ jego s³owa, które
napisa³ w 1929 roku, a którymi uzasadnia³ swoje przekonanie o niemo¿li-
woœci pe³nej asymilacji ludnoœci ¿ydowskiej do spo³eczeñstwa francuskiego:
„Judaizm to nie kwestia religii ani nie kwestia rasy, ale kwestia narodowoœci”53.

Antysemityzm (rozumiany jako niechêæ do ¯ydów) u Bainville’a, podob-
nie jak u Maurrasa, nie mia³ wiêc charakteru rasistowskiego, ale nacjonali-
styczny54. ¯ydzi to w pe³ni ukszta³towany naród, który trudno zasymilowaæ,
podobnie jak trudno by by³o zasymilowaæ Francuzom naród hiszpañski czy
angielski. Naród ¿ydowski wiêc – jak ka¿dy inny naród – mia³ swoje intere-
sy, które próbowa³ zrealizowaæ, stosuj¹c w³asn¹ ¿ydowsk¹ politykê (tak jak
istnieje polityka francuska, niemiecka czy polska).

Interesuj¹co pod tym wzglêdem wygl¹da³ stosunek Bainville’a do ruchu
syjonistycznego i prowadzonego przez niego ¿ydowskiego osadnictwa w Pa-
lestynie (w 1919 roku zadecydowano, ¿e znajdzie siê ona pod mandatem bry-
tyjskim). Monarchistyczny pisarz krytycznie zapatrywa³ siê na to syjonistyczne
przedsiêwziêcie, dokonuj¹ce siê (co prawda w ograniczonym zakresie) za
wiedz¹ i aprobat¹ brytyjskich w³adz mandatowych. By³ to wed³ug Bainville’a
„jeden z ciê¿kich b³êdów Anglii”55.

Podkreœliæ nale¿y jednak, ¿e negatywny stosunek francuskiego myœliciela
do akcji syjonistycznej w Palestynie motywowany by³ nie niechêci¹ rasow¹,
ale polityczn¹ kalkulacj¹. Bainville przewidywa³ w 1920 roku, ¿e ewentualne
utworzenie pañstwa Izrael oznaczaæ bêdzie „wybuch wojny religijnej”,
a w dalszej kolejnoœci tak¿e „wojny spo³ecznej” na Bliskim Wschodzie, bê-
dzie „wspania³ym instrumentem zjednoczenia ca³ego Islamu przeciw Zacho-
dowi”56. Krytycznie odnosi³ siê monarchistyczny myœliciel do prób szukania
w Biblii uzasadnienia dla odrodzenia siê ¿ydowskiej pañstwowoœci na Bli-
skim Wschodzie.

53 J. Bainville, Une saison chez Thespis, Paris 1929, s. 131.
54 Taka opinia o antysemityzmie Maurrasa w: J. Eisler, op.cit., s. 294. Na temat antysemity-

zmu w Akcji Francuskiej zob. równie¿ E. Weber, L’Action Française..., s. 225–231. Sporadycznie
zdarza³y siê Bainville’owi uwagi odbiegaj¹ce od tego wzorca (antysemityzmu motywowanego na-
cjonalizmem). W odniesieniu do Heinricha Heine – jednego ze swoich ulubionych poetów
z krajów niemieckojêzycznych – pisa³, ¿e na przeszkodzie, by osi¹gn¹³ on niekwestionowan¹ wielkoœæ
stanê³a jego „¿ydowska nerwowoœæ” i „nieczystoœæ jego krwi”. Por. J. Bainville, Le vieil utopiste..., s. 72.

55 La convention du 17 Septembre et la Bible, „L’Action Française”, 22 IX 1919, w: J. Bainville,
L’Angleterre..., s. 56.

56 Les effets du sionisme, „L’Action Française”, 20 XII 1920, w: J. Bainville, La Russie et la barrière...,
s. 260.
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Równie¿ w tym wzglêdzie u podstaw le¿a³a polityczna kalkulacja, tzn.
przekonanie o tym, ¿e syjonizm poprzez sk³onienie Arabów do antyzachod-
nich nastrojów zagrozi kontroli Europejczyków (konkretnie Anglików) nad
Kana³em Sueskim („w koñcu Stary Testament nic nie wie o Kanale Sueskim”
– pisa³ w 1919 roku)57. Gdy kilkanaœcie lat póŸniej analiza sytuacji politycznej
na Bliskim Wschodzie przywiod³a Bainville’a do zgo³a odmiennego wniosku,
nie waha³ siê zrewidowaæ swojej wczeœniejszej opinii i twierdziæ w 1930 roku,
¿e „oparcie siê na syjonizmie” bêdzie najlepszym instrumentem dla Anglików
dla zabezpieczenia swojej kontroli nad strategicznie wa¿nym przesmykiem58.

Chocia¿ Bainville dostrzega³ „wp³ywy ¿ydowskie” w œwiecie59, to jego ra-
cjonalistycznemu umys³owi obce by³y teorie spiskowe o antysemickim wy-
dŸwiêku, jak chocia¿by ta prezentowana przez os³awione Protoko³y Mêdrców
Syjonu, które nazywa³ „mitem przydatnym dla celów propagandowych” (do-
dajmy, ¿e z równym sceptycyzmem – co ró¿ni³o go od wielu kolegów z Akcji
Francuskiej – odnosi³ siê Bainville do demonizowania roli „wszechw³adnej”
masonerii)60.

Nacjonalizm Bainville’a by³ wreszcie „klasycystyczny” w rozumieniu, ja-
kie temu s³owy nada³ Maurice Barrès – pisarz, który jak wiemy – wywar³
niebagatelny wp³yw na intelektualn¹ formacjê nie tylko autora Historii dwóch
narodów, ale ca³ego obozu „nacjonalizmu integralnego”. Autor Wykorzenio-
nych pisa³: „nacjonalizm nie mo¿e byæ tylko okreœleniem z dziedziny polity-
ki; jest to dyscyplina, metoda opracowana dla nas, by byæ przywi¹zanym do
tego, co jest naprawdê wieczne i co ma siê nadal rozwijaæ w naszym kraju.
Krótko mówi¹c: nacjonalizm to klasycyzm, jest to francuska ci¹g³oœæ we
wszystkich porz¹dkach”61. Dla Bainville’a „klasyczne” by³y: monarchia i stwo-
rzone przez ni¹ francuskie pañstwo i naród. Na koñcu zaœ nacjonalizm –
konserwatywny, bo broni¹cy tych organicznie wyros³ych z historycznego roz-
woju rzeczywistoœci.

57 La convention du 17 Septembre et la Bible, „L’Action Française”, 22 IX 1919, w: J. Bainville,
L’Angleterre..., s. 57.

58 La malédiction des Sionistes, „L’Action Française”, 25 X 1930, w: J. Bainville, L’Angleterre...,
s. 191.

59 „L’erreur de Renan a été de croire que le royaume d’Israël n’était pas de ce monde, qu’Israël
était inapte à la domination temporelle. L’histoire d’aujourd’hui se charge de prouver le contraire”.
J. Bainville, Tyrrhenus..., s. 50.

60 J. Bainville, Les dictateurs..., s. 215. Na temat sceptycznego stosunku Bainville’a do supozycji
o „wszechw³adzy” masonerii zob. idem, Doit-on le dire?..., s. 358; idem, La Troisième République...,
s. 77.

61 Cyt. za J. Wieder, op.cit., s. 1. Warto zauwa¿yæ, ¿e Barrès by³ jednym z pierwszych autorów
francuskich, którzy u¿ywali terminu „nacjonalizm”.
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„Zasada narodowoœci, która sprawi³a i która sprawi, ¿e pop³ynie jeszcze
wiêcej krwi ani¿eli uczynili to wszyscy zdobywcy razem wziêci, w bezpo-
œredni sposób spowodowa³a nasze katastrofy. To w³aœnie ona sprowokowa³a
wielkie wspó³czesne wojny, poch³aniaj¹ce ludzkie istnienia. To jej skutki po-
woduj¹, ¿e nad narodami wisi obecnie zagro¿enie przera¿aj¹cymi konflikta-
mi... Wreszcie jedn¹ z jej ostatnich konsekwencji jest to, ¿e system zbrojnego
pokoju uciska spo³eczeñstwa, zwiêksza podatki, pogarsza nêdzê i hamuje
cywilizacjê. Jaka¿ wiêc zasada, jak nie zasada narodowoœci, nie zas³uguje
bardziej, aby byæ okreœlan¹ jako zasada lewicowa?”62. S³owa te (napisane
w 1911 roku) bêd¹ce druzgoc¹c¹ krytyk¹ „zasady narodowoœci” wysz³y spod
pióra nacjonalisty – Bainville’a, zosta³y zamieszczone w jego ksi¹¿ce Bismarck
i Francja – uznawanej za „manifest francuskiego nacjonalizmu”. Nacjonali-
sta (i to „integralny”) przeciw „zasadzie narodowoœci”. Czy nie ma tu jakiejœ
ra¿¹cej sprzecznoœci w myœli Bainville’a?

Nie ma najmniejszej. Istotne jest to, by zdawaæ sobie sprawê, ¿e „zasadê
narodowoœci” Bainville interpretowa³ jako jeden z najgorszych (dla Francji
i dla Europy) skutków rewolucji francuskiej, a nastêpnie przejmowan¹ przez
kolejnych adeptów „politycznego romantyzmu” – od Napoleona I, przez roman-
tyków czasu Restauracji i monarchii lipcowej, po Napoleona III i jego „wspó³-
czesne wcielenie” – amerykañskiego prezydenta Woodrowa Wilsona.

Intelektualnych korzeni tej rewolucyjnej zasady upatrywa³ Bainville
w myœli Jana Jakuba Rousseau – ojca „politycznego romantyzmu” (nie tylko
we Francji): „Zasada narodowoœci jest wyrazem rewolucyjnej filozofii. Pozo-
staje ona w œcis³ym zwi¹zku z ide¹ suwerennoœci ludu. Uwa¿a siê, ¿e ka¿dy
naród z³o¿ony jest z jednostek, które z kolei wyposa¿one s¹ w niezbywalne
i nienaruszalne prawa. Rewolucyjna nauka przydziela ka¿demu narodowi
równe prawa, podobnie jak jednostkom, z których on siê sk³ada. Ka¿dy na-
ród nale¿y traktowaæ jako osobê. Nale¿y respektowaæ jego charakter i wol-
noœæ, poniewa¿ narody s¹ wobec siebie równe, na podobieñstwo jednostek.
Ka¿dy naród ma odt¹d prawo do ¿ycia i rozwijania siê odpowiednio do swo-
jej natury. Idea zaœ, któr¹ do³o¿y³ Jan Jakub Rousseau jest taka, ¿e wszystko,
co jest naturalne, jest prawomocne, piêkne, dobre i boskie”63.

W ten sposób Bainville (i nie by³ wyj¹tkiem w swoim obozie politycznym)
stawia³ siê w opozycji do ca³ej tradycji „jakobiñskiego nacjonalizmu” (albo –
by u¿yæ tutaj terminologii J. Bartyzela – „jakobiñskiego nacjonalitaryzmu”)64.
Tak jak z „humanitarnych hase³ rewolucji francuskiej zrodzi³y siê rz¹dy

62 J. Bainville, Bismarck et la France..., s. XIII–XIV.
63 Idem, Geschichte..., s. 133.
64 J. Bartyzel, op.cit., s. 14.
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terroru”, z idealizmu kryj¹cego siê za „zasad¹ narodowoœci” (w pierwszej
wersji znanej jako niesione przez rewolucyjne armie poza francuskie granice
has³o „pokój chatom, wojna pa³acom”, nastêpnie przyjmuj¹ce postaæ walki
„o wasz¹ i nasz¹ wolnoœæ”, by osi¹gn¹æ postaæ Wilsonowskiego has³a „samo-
stanowienia narodów”) zrodzi³y siê dla polityki francuskiej same nieszczê-
œcia. Na czele z najwiêkszym z nich: rozbudzeniem niemieckiego nacjonali-
zmu (o czym szerzej w nastêpnym rozdziale)65.

Gdy Bainville wzywa³, by rewolucjê francusk¹ interpretowaæ „nie jako
mesjanistyczne zjawisko czy apokaliptycznego smoka”, ale „w stosunku do
interesów, motywów, prezentowanych stanowisk”66 (co sk¹din¹d by³o kolej-
nym dowodem, jak bardzo ró¿ni³ siê od tradycjonalistycznej wizji francu-
skiego monarchizmu – por. teoriê rewolucji de Maistre’a), to uczyniona przez
niego w ten sposób analiza skutków „idei 1789 roku” prowadzi³a go do ich
totalnego odrzucenia. Rewolucja nie tylko „rozspo³eczni³a Francjê, wynatu-
rzy³a Pañstwo, zniszczy³a rodziny”, ale na zewn¹trz „szkodzi³a presti¿owi
i wielkoœci naszego kraju, przygotowywa³a jego klêski”67. Najgorsze by³y nie
tyle zbrodnie rewolucji, co jej b³êdy. Tam, gdzie monarchia dzieli³a i usypia-
³a (Niemcy, Italia; niemiecki i w³oski nacjonalizm), republika i napoleoñskie
cesarstwa ³¹czy³y i pobudza³y68. To, co monarchia dla dobra Francji przez

65 Ju¿ w tym miejscu mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w istocie „budzicielami” niemieckiego nacjonali-
zmu na pocz¹tku XIX wieku byli przede wszystkim niemieccy romantycy. Rewolucja (a nastêp-
nie Napoleon) rzeczywiœcie przyczyni³a siê do rozbudzenia u romantyków niemieckiego nacjo-
nalizmu, w tym sensie, ¿e przejmuj¹c jej has³a („jeden, niepodzielny naród”, koniecznoœæ
narodowego levée en masse w obronie zagro¿onej ojczyzny), skierowali je w pierwszym rzêdzie
przeciw Francuzom (zw³aszcza podczas antynapoleoñskiej „wojny wyzwoleñczej” lat 1813–1814).
Niemiecki romantyczny nacjonalizm nie by³ zreszt¹ tylko „defensywny” (co prawda nawet ta
jego strona mia³a swój agresywny charakter, egzemplifikowany przez Wojenn¹ pieœñ Niemców
Heinricha von Kleista, w której poeta porównywa³ Francuzów do dzikich zwierz¹t, które nale¿y
bezwzglêdnie zabijaæ). S³u¿y³ tak¿e do egzaltowanej afirmacji w³asnego narodu. Friedrich Hölder-
lin (zafascynowany pocz¹tkowo jakobinizmem), pisa³ o „Germanii, córce Boga”, a Novalis stwier-
dza³: „Niemcy tworz¹ spo³eczeñstwo o wy¿szej kulturze, a postêp ten musi daæ im przewagê nad
innymi”. W wielu pismach z okresu wojen przeciw Napoleonowi (1807–1814) przewija siê myœl
o Niemcach jako o narodzie „któremu Bóg da³ ca³¹ ziemiê za ojczyznê”. Szerzej na ten temat
(wraz z przytoczonymi cytatami) zob. A. Wolff-Powêska, Niemiecka myœl polityczna wieku oœwie-
cenia, Poznañ 1988, s. 356–368. Por. równie¿ B. Piotrowski, O romantycznej wizji narodu niemiec-
kiego uwag kilka, w: Pojêcia Volk i Nation w historii Niemiec, red. A. Czubiñski, Poznañ 1980,
s. 187–200.

66 J. Bainville, Geschichte..., s. 114.
67 Idem, Bismarck et la France..., s. XIII.
68 Por. „Les guerres de la Révolution et de l’Empire sont glorieuses. Il serait absurde de

dédaigner le lustre qu’elles jettent sur la nation française. Mais en fait de résultat positif, elles ont
eu celui d’unir ce qu’il fallait continuer à tenir divisé, d’éveiller ce qu’il eut mieux valu laisser
dormir”. Ibidem, s. 245–246.
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wieki os³abia³a (tzn. s¹siadów Francji), spadkobiercy „idei 1789 roku” (repu-
blikanie i dynastia Bonapartów) w imiê „polityki sentymentu” wzmacniali.
Oto gorsze od zbrodni b³êdy p³yn¹ce z braku „politycznej inteligencji”. Ina-
czej byæ nie mog³o, skoro rewolucja amputowa³a z organizmu Francji jej
„mózg” – dziedziczn¹ w Domu Burboñskim monarchiê.

„Chlubne dzie³o” francuskiej monarchii – pisa³ Bainville – polega³o nie
tylko na tym, ¿e „zrobi³a ona Francjê kawa³ek po kawa³ku”, ale tak¿e na
tym, ¿e dzie³o to (Francjê) królowie francuscy „otoczyli wspania³ym syste-
mem warownym, którego najwa¿niejsz¹ czêœci¹ by³o utrzymywanie w stanie
«nieposk³adanej mozaiki» krajów, które dziêki swojej jednoœci Francja
wyprzedzi³a”69.

Wed³ug autora Historii dwóch narodów „prawdziwym majstersztykiem” tak
zdefiniowanej „polityki narodowej” realizowanej przez francusk¹ monarchiê
by³ traktat westfalski z 1648 roku. W oczach Bainville’a pokój koñcz¹cy woj-
nê trzydziestoletni¹ by³ „wzorem dla ka¿dego powa¿nego i trwa³ego pokoju
z krajami niemieckimi, zawiera³ bowiem cztery istotne czêœci sk³adowe, któ-
re harmonijnie po³¹czone przeszkodzi³y Niemcom [w XVII i XVIII wieku –
G.K.] ponownie staæ siê du¿ym, niebezpiecznym dla Francji pañstwem. By³y
to: terytorialne i polityczne rozbicie, wybór [w³adzy cesarskiej – G.K.], re-
¿im parlamentarny oraz udzielone przez zwyciêzców gwarancje utrzymy-
wania tego systemu i egzekwowania, aby by³ on respektowany”70.

Wielkoœæ traktatu westfalskiego polega³a równie¿ na tym – podkreœla³
Bainville – ¿e jego postanowienia (poprzez utrzymywanie rozbicia politycz-
nego Niemiec) dawa³y Europie solidne gwarancje równowagi na kontynen-
cie. W ten sposób interesy Francji (egzekwowanie postanowieñ pokoju
z Münster i Osnabrück) by³y identyczne z interesami ca³ego kontynentu71.

Jak przekonywa³ francuski myœliciel, polityka monarchii a¿ do koñca jej
istnienia (w 1792 roku) by³a podporz¹dkowana temu „narodowemu celowi”,
tzn. pilnowaniu, by westfalski ³ad w Niemczech by³ jak najd³u¿ej utrzymy-
wany. Do tego potrzeba by³o prawdziwej „politycznej inteligencji”, innymi

69 Ibidem, s. X.
70 J. Bainville, Geschichte..., s. 65. W innym miejscu nazywa³ traktat westfalski „un chef-d’œuvre

éternel de politique”. La guerre à la guerre, „L’Action Française”, 28 XI 1914, w:  idem, L’Allemagne...,
s. 107.

71 J. Bainville, Histoire de France..., T. 1, s. 214. To zabezpieczanie francuskich interesów w Rze-
szy po 1648 roku przybiera³o zazwyczaj formê bezwzglêdnej polityki reunionów, której towarzy-
szy³y niejednokrotnie niszcz¹ce wyprawy wojsk francuskich na wschód od Renu (por. najazd na
Palatynat w 1685 roku i zniszczenie m.in. Heidelbergu). Zob. H. Schmidt, Frankreich und das
Reich 1648–1715, w: Über Frankreich nach Europa. Frankreich in Geschichte und Gegenwart,
W.D. Gruner, K.J. Müller (hrsg.), Hamburg 1996, s. 119–153.
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s³owy: politycznego realizmu domagaj¹cego siê myœlenia i dzia³ania w poli-
tyce nie kategoriami sentymentu (sympatie, antypatie), ale ch³odno skalku-
lowanego interesu narodowego.

W³aœnie tym politycznym realizmem motywowane by³o odejœcie Ludwi-
ka XV od tradycyjnej, wrogiej wobec Habsburgów polityki i zdecydowanie
siê na radykaln¹ woltê – sprzymierzenie siê z Wiedniem przeciw Prusom
Fryderyka II u progu wojny siedmioletniej (tzw. odwrócenie przymierzy).
Jednak cena, jak¹ za ten dobroczynny dla narodowych interesów Francji prze-
jaw politycznego realizmu zap³aci³a monarchia, by³a bardzo wysoka. Jak prze-
konywa³ Bainville – to w³aœnie od czasów aliansu z Habsburgami datuje siê
„rozwód monarchii z narodem”, przekonanym o tym, ¿e to nie „oœwiecone
Prusy”, ale „reakcyjna Austria” jest prawdziwym wrogiem Francji. „Rozwód”,
który przygotowywa³ tragiczne dla burboñskiej monarchii lata 1789–179272.

Odwa¿na decyzja o „odwróceniu przymierzy” w 1756 roku by³a dla Ba-
inville’a równie¿ dowodem na kolejn¹ zaletê monarchii (zaletê, której nie
posiada³a i nie posiada Republika), tzn. umiejêtnoœæ uczenia siê z w³asnych
b³êdów i elastycznego reagowania na zmieniaj¹ce siê okolicznoœci73. B³êdem
monarchii by³o ugiêcie siê przed ¿¹daniami „opinii publicznej” i opowie-
dzenie siê po stronie Prus Fryderyka II w rozpoczêtych przez Berlin w 1740
roku tzw. wojnach œl¹skich toczonych przeciw Austrii74. Jednak, podobnie
jak inny powa¿ny b³¹d monarchii (tzn. nie doœæ szybkie wsparcie strony pro-
testanckiej w wojnie trzydziestoletniej) zosta³ naprawiony przez realistyczn¹
politykê kardyna³a Richelieu (kontynuuj¹c¹ – wed³ug Bainville’a – „realizm
Kapetyngów”), tak i ten b³¹d skorygowano w 1756 roku75.

Na marginesie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e katalog b³êdów francuskiej monar-
chii pope³nionych do 1789 roku na newralgicznym „kierunku niemieckim”
by³ d³u¿szy, ani¿eli zechcia³ to przedstawiæ Bainville. Nie zauwa¿a³ on na
przyk³ad przyjaznej przez d³ugie lata wobec Wielkiego Elektora (Fryderyka

72 J. Bainville, Geschichte..., s. 99. Dodajmy, ¿e dla francuskiej liberalnej prasy jeszcze d³ugo
po rewolucji francuskiej to Austria, a nie Prusy, by³a g³ównym wrogiem Francji. W czasie wojny
prusko-austriackiej roku 1866 liberalna „L’opinion nationale” 29 V 1866 pisa³a: „L’Autriche est
dans le présent comme dans le passé notre irréconciliable ennemie et nous ne devons pas plus
oublier nos traditions politiques, la tradition de Francois I et d’Henri IV, de Richelieu et de Mazarin,
que François-Joseph n’a oublié celle de ses prédécesseurs”. W tym samym numerze liberalna ga-
zeta utrzymywa³a, ¿e uwidoczniona w 1813 roku (przy okazji antynapoleoñskiej Befreiungskrieg)
w Prusach „partia gallophagów”, obecnie (tj. w 1866 roku) „il est passé à l’état de curiosité
historique”. Cyt. za A. Armengaud, L’opinion publique en France et la crise nationale allemande en
1866, Dijon 1962, s. 12.

73 „C’est la grande vertu des monarchies héréditaires de porter leur renouvellement dans leur
propre principe, de suivre le mouvement du temps et, à chaque génération d’hommes, de se
régénérer elles-m˜mes”. J. Bainville, Réflexions sur la politique, Paris 1941, s. 36.
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Wilhelma Hohenzollerna – w latach 1640–1688 elektora brandenburskiego
i ksiêcia pruskiego) polityki Ludwika XIV. „Król-S³oñce” nie tylko nie do-
strzeg³ wagi uzyskania przez Hohenzollerna pe³nej suwerennoœci w Ksiê-
stwie Pruskim (traktaty welawsko-bydgoskie z 1657 roku), ale przez brak jed-
noznacznego wsparcia dla polityki Jana III Sobieskiego w latach 70. XVII
wieku w du¿ym stopniu przyczyni³ siê do pora¿ki próby aktywizacji ba³tyc-
kiej polityki Rzeczypospolitej (francusko-polski traktat z Jaworowa z 1675
roku – przewiduj¹cy m.in. francusk¹ pomoc dla prób odzyskania Ksiêstwa
Pruskiego dla Rzplitej – pozosta³ martw¹ liter¹). Bainville nie dostrzeg³ rów-
nie¿, ¿e polityka reunionów Ludwika XIV, chocia¿ by³a byæ mo¿e dla Fran-
cji „koniecznie strategiczna”, to jednak oddala³a od niej Szwecjê. Pañstwo
bêd¹ce przecie¿ wraz z Francj¹ g³ównym gwarantem stabilnoœci westfalskie-
go ³adu w Rzeszy.

Odwa¿ne (jak ta z 1756 roku) decyzje – niepopularne, ale zgodne z naj-
lepiej pojêt¹ francusk¹ racja stanu – mog³y byæ podjête tylko przez wyposa-
¿onego w szerokie kompetencjê monarchê. „Dzia³anie, wola, inicjatywa –
wszystko to wreszcie, co charakteryzuje w³adzê osobist¹, oto dlaczego mo-
narcha jest u¿yteczny i dobroczynny”76. Monarcha rzecz jasna dziedziczny,
nie „plebiscytowy” (jak Napoleon I oraz Napoleon III), wyniesiony do w³a-
dzy przez swoj¹ popularnoœæ i w swoich decyzjach politycznych pozostaj¹cy
niewolnikiem ci¹g³ego zabiegania o wzglêdy opinii publicznej, a tym samym
niezdolnego do prowadzenia „realistycznej” polityki.

Dziedziczna monarchia nie potrzebowa³a zabiegaæ o popularnoœæ; w prze-
ciwieñstwie do rz¹dów republikañskich nie musia³a – by u¿yæ tutaj okreœle-
nia Maurrasa – „wspieraæ siê na entuzjazmie i radziæ siê za ka¿dym razem
rzekomego suwerena wyborczego”77. Dziedziczni w³adcy Francji to „galer-
nicy Korony”. Zupe³nie inaczej by³o w dobie monarchii konstytucyjnych.
Paradoksalnie – pisa³ Bainville – „jeœli rz¹dy parlamentarne s¹ dla kogoœ
wygodne, to w³aœnie dla G³owy Pañstwa. Zasada: «król panuje, ale nie rz¹dzi»
jest przepisem na ¿ycie jak p¹czek w maœle. Co? ¯adnej odpowiedzialnoœci,
prosty arbitra¿ miêdzy partiami, osoba monarchy nienaruszalna, uœwiêcona

74 J. Bainville, Histoire de France..., T. 1, s. 288.
75 O „uczeniu siê z b³êdów” przez francusk¹ monarchiê i realistycznej polityce Richelieu zob.

J. Bainville, Geschichte..., s. 60.
76 J. Bainville, Réflexions..., s. 38. Równie¿ Maurras akcentowa³ dobroczynny w skutkach „aspekt

osobisty” w monarchii: „La Monarchie royale confère à la politique les avantages de la personnalité
humaine: conscience, mémoire, raison, volonté; le régime républicain dissout ses desseins et ses
actes dans une collectivité sans nom, sans honneur, ni humanité”. Ch. Maurras, Mes idées..., s. 299.

77 Por. Ch. Maurras, Mes idées..., s. 302.
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pod warunkiem, ¿e szanuje regu³y gry konstytucyjnej mniej skomplikowane,
ni¿ regu³y gry w bryd¿a.... Gdybym mia³ byæ królem, wydaje mi siê, ¿e chcia³-
bym mieæ parlament”78.

Jak przekonywa³ Bainville, nawet w ustroju monarchii konstytucyjnej rola
monarchy by³a nie do przecenienia. Odgrywa³ on z punktu widzenia intere-
sów pañstwa dobroczynn¹ rolê. Nie tylko w przypadku powsta³ych w XIX
wieku nowych pañstw na Ba³kanach. Jako ilustracjê „elastycznoœci i umie-
jêtnoœci przystosowywania siê” monarchii do nowych czasów, francuski
myœliciel podawa³ przyk³ad wspó³czesnej sobie brytyjskiej monarchii i jej
w³adców: Edwarda VII i Jerzego V, z powodzeniem odgrywaj¹cych rolê
„pierwszego dyplomaty” w swoim pañstwie79. Pod tym wzglêdem szczegól-
nie, Bainville podnosi³ zas³ugi Edwarda VII (lata 1901–1910), który swoj¹
„realistyczn¹” polityk¹ skutecznie utorowa³ drogê do francusko-brytyjskiego
entente cordiale z 1904 roku – wbrew chwilowym, niechêtnym takiemu przed-
siêwziêciu nastrojom opinii publicznej po obu stronach Kana³u. Rzeczywi-
œcie, podró¿ popularnego we Francji Edwarda VII – od lat znanego jako ad-
miratora niekoniecznie zawsze wyszukanych form francuskiego goût de vivre –
do Pary¿a w 1903 roku, w du¿ym stopniu przyczyni³a siê do zmiany nega-
tywnego nastawienia francuskiej opinii publicznej wobec Brytyjczyków, wy-
tworzonego po incydencie w Faszodzie, a utrwalonego podczas niedawno
zakoñczonej wojny burskiej80.

Bainville nie waha³ siê wiêc okreœlaæ Ententy mianem „dzie³a króla i ary-
stokraty” (ten ostatni to konserwatywny szef Foreign Office, lord Lansdowne),
a wspomnianych w³adców brytyjskich jako „najbardziej prominentnych sym-
boli najbardziej wp³ywowych tendencji naszych czasów, którymi s¹ tradycja
i nacjonalizm”81. Zarówno Edward VII jak i Jerzy V zadawali k³am wszyst-
kim tym, którzy wieszczyli „prze¿ytek” instytucji monarchii w XX wieku.
Udowadniali wrêcz coœ odwrotnego, ¿e „dzisiejsi monarchowie s¹ zwiercia-
d³em swoich narodów” (czyli „zwierciad³em” ich ¿ywotnych interesów)82.

78 J. Bainville, Réflexions..., s. 36–37.
79 Por. zw³aszcza artyku³y L’Angleterre depuis dix ans, „L’Action Française”, 13 IV 1914 oraz Le roi

George V et la reine Marie, „L’Action Française”, 21 IV 1914, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 1–10.
80 Biografowie Edwarda VII s¹ jednak zgodni, ¿e w³aœnie w tej sferze (czyli „prze³amywania

lodów” we francuskiej opinii publicznej, zra¿onej do Brytyjczyków po kryzysie wokó³ Faszody
w 1898 roku i sympatyzuj¹cej z Burami podczas ich konfliktu z Londynem) nale¿y upatrywaæ
najwiêkszej zas³ugi Edwarda VII w powstawaniu entente cordiale. Najwa¿niejsze decyzje zapada³y
jednak w krêgach rz¹dowych po obu stronach Kana³u. Por. Ch. Hibbert, Edward VII. A portrait,
London 1976; G.St. Aubyn, Edward VII. Prince and King, London 1979, s. 329–330.

81 J. Bainville, L’Angleterre..., s. 4, 10.
82 Ibidem, s. 10.
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Takie pogl¹dy Bainville’a daj¹ nam po raz kolejny okazjê do przekonania
siê, ¿e dla autora Dziejów Francji w spojrzeniu na instytucjê monarchii nie
tyle wa¿ny by³ „legitymizm pochodzenia” (z perspektywy tradycjonalistycz-
nej szko³y francuskiego monarchizmu trudno bowiem uznaæ za „legitymo-
wan¹” pod tym wzglêdem monarchiê brytyjsk¹ – „ska¿on¹” od 1534 roku
schizm¹ od Rzymu, a od 1688 roku „chwalebn¹ rewolucj¹”), a raczej „legity-
mizm skutecznoœci” – skutecznej, realnej polityki. Najistotniejsza by³a „legi-
tymizacja mózgiem” (monarchia jako „mózg narodu”).

Konstatacja ta znajduje szczególnie wyraŸne potwierdzenie, gdy podda-
my analizie stosunek Bainville’a do dokonañ odrestaurowanej w 1814 roku
monarchii burboñskiej, a zw³aszcza do powsta³ej w 1830 roku tzw. monar-
chii lipcowej. Restauracjê Burbonów po upadku Napoleona porównywa³
monarchistyczny myœliciel do „kurateli s¹dowej ustanowionej nad rozrzut-
nikiem”. „Rozrzutnikiem” by³ naród francuski, bêd¹cy ci¹gle pod wra¿eniem
„imperium wyobraŸni” stworzonego przez Napoleona; nie dostrzegaj¹cy, ¿e
„wielkoœæ Francji, jej si³a, jej pomyœlnoœæ, jej bezpieczeñstwo przysz³y do niego
jako rezultat trudu pokoleñ. Na podobieñstwo m³odego spadkobiercy, uwa-
¿a³ za coœ naturalnego bycie bogatym i potê¿nym, posiadanie dobrych œcian
i dobrego dachu. Nie zastanawia³ siê nad tym, ¿e ca³e to bogactwo jest sku-
mulowanym wysi³kiem i ¿e nale¿y je strzec i dogl¹daæ”83.

„Kuratela” sprawowana nad Francuzami przez odrestaurowan¹ monar-
chiê polega³a przede wszystkim na powrocie do zasad polityki realnej, tego
znaku rozpoznawczego dziedzicznej monarchii. Pierwszym, dobroczynnym
dla Francji, rezultatem tej „polityki zdrowego rozs¹dku” by³y postanowienia
kongresu wiedeñskiego. Ich korzyœæ polega³a nie tylko na tym, ¿e Francja
„nie utraci³a kontroli nad Renem”, ale przede wszystkim na zapobie¿eniu,
by „udzia³ Prus w klêsce napoleoñskiego cesarstwa zamieni³ siê w utworze-
nie jednych, wielkich Niemiec”.

Ten „najwiêkszy i najpo¿yteczniejszy rezultat polityki Ludwika XVIII”
nie by³by mo¿liwy – podkreœla³ Bainville – bez reprezentuj¹cego Francjê
na kongresie „genialnego negocjatora” – Talleyranda; przedstawiciela „szko-
³y tego, co mo¿liwe”. Chocia¿ nie sposób i dzisiaj zaprzeczyæ maestrii dyplo-
matycznej eks-biskupa Autun, który na kongresie potrafi³ dla Francji wywal-
czyæ status równorzêdnego partnera wobec zwyciêskich mocarstw (a¿ do
Waterloo), trudno jednak zgodziæ siê z opini¹ Bainville’a, ¿e przyznanie
Prusom na tym samym kongresie Nadrenii by³o „os³abieniem” monarchii

83 J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 173. O „imperium wyobraŸni” przekazanym
przez Napoleona I Francuzom zob. s. 158.
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Hohenzollernów obdarzonej w ten sposób „trudnym do zasymilowania
terytorium”84.

Zadziwiaj¹ce, ¿e Bainville nie dostrzega³, ¿e to, co on interpretowa³ jako
„stratê” dla Prus (Nadrenia oddzielona od reszty pañstwa Hohenzollernów
innymi pañstwami niemieckimi) narzuca³o Berlinowi, zgo³a niekorzystny dla
Francji, kierunek aktywnoœci politycznej (tzn. d¹¿enie do uzyskania ³¹czno-
œci terytorialnej miêdzy Nadreni¹ a reszt¹ pañstwa); ¿e z punktu widzenia
francuskich interesów lepsze by³oby pruskie „zaokr¹glenie kosztem Saksonii”
(zapobie¿enie temu Bainville interpretowa³ w³aœnie jako sukces polityki
Talleyranda i Ludwika XVIII)85, ani¿eli instalowanie u wschodnich granic
Francji silnej monarchii Hohenzollernów. Bainville pisa³ wrêcz, ¿e dziêki kon-
gresowi z 1815 roku „stare zagro¿enie germañskie nie pojawi³o siê u naszych
bram”86. Mo¿na zgodziæ siê z Bainville’em, ¿e aneksje pruskie z 1866 roku
by³y rezultatem „sentymentalnej” polityki Napoleona III, który nic nie zro-
bi³, by powstrzymaæ Bismarcka. Z drugiej strony jednak, czym innym one
by³y, jak nie dojœciem do mety na drodze, której pocz¹tek wytyczono na kon-
gresie wiedeñskim?87

Równie du¿¹ przesad¹ (nazwijmy eufemistycznie) by³o przypisywa-
nie przez Bainville’a Ludwikowi XVIII g³ównej zas³ugi w utworzeniu na
mocy postanowieñ kongresowych Zwi¹zku Niemieckiego (Burbon jawi³ siê
Bainville’owi jako „protektor i reprezentant œrednich i ma³ych pañstw nie-
mieckich”, dziêki któremu „Niemcy otrzyma³y ustrój potwierdzaj¹cy suwe-
rennoœæ i niepodleg³oœæ niemieckich pañstw stworzon¹ traktatem westfalskim,
to znaczy – i to jest istota rzeczy – pozosta³y podzielone”)88. Autor Dziejów
Francji zupe³nie natomiast pomin¹³ „zas³ugi” Metternicha w tym wzglêdzie
(chocia¿ – jak zobaczymy póŸniej – nie oznacza³o to, ¿e nie ¿ywi³ dla
austriackiego kanclerza niek³amanego podziwu).

Na uwagê zas³uguje równie¿ to, ¿e w ocenie Bainville’a „kuratela” spra-
wowana przez odrestaurowan¹ monarchiê burboñsk¹ nie ogranicza³a siê w la-
tach 1815–1830 bynajmniej do romantycznych admiratorów cesarza Francu-
zów. W ocenie autora Historii trzech pokoleñ brakiem „politycznego rozumu”
dotkniête by³o wówczas ca³e francuskie spo³eczeñstwo, nie tylko zadeklaro-

84 J. Bainville, Histoire de France..., T. 2, s. 143. Por. idem, Geschichte..., s. 140.
85 Idem, Histoire de France..., T. 2, s. 143.
86 Idem, Histoire de trois générations..., s. 161.
87 Nie bez znaczenia dla przysz³ych dziejów Prus i Niemiec – a tym samym dla rosn¹cych

dysproporcji (na korzyœæ Niemiec) miêdzy nimi a Francuzami – by³ fakt, ¿e przy³¹czona w 1815
roku Nadrenia to obszar, na którym w II po³owie XIX wieku skupi siê wiêksza czêœæ przemys³u
(w tym zbrojeniowego) Niemiec.

88 J. Bainville, Geschichte..., s. 138–139.
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wani republikanie i bonapartyœci89. W tym „smakowaniu lubie¿noœci bycia
w opozycji” wyj¹tkiem nie byli monarchiœci, a zw³aszcza ci, którzy uwa¿ali
siê za „najwierniejszych z wiernych” – ultrasi.

Bainville mia³ dla nich tylko s³owa krytyki. W³¹cznie z tym najpowa¿-
niejszym w jego ustach zarzutem ulegania „politycznemu romantyzmowi”.
W ten bowiem sposób autor Historii dwóch narodów interpretowa³ wytacza-
n¹ przez ultrasów pod adresem kolejnych rz¹dów Ludwika XVIII krytykê
„zbytniej ustêpliwoœci” wobec dziedzictwa rewolucji oraz nadanie królestwu
Karty Konstytucyjnej. Dla Bainville’a ultrasi z „Izby Niezrównanej” poprzez
swoj¹ opozycjê („z prawa”, ale jednak opozycjê) z ultrarojalistów przedzierz-
gnêli siê faktycznie w „ultralibera³ów”90. Co charakterystyczne, monarchista
z Akcji Francuskiej krytykowa³ nie tylko polityczn¹ praktykê stronnictwa ul-
trasów (a w³aœciwie: charakterystyczn¹ dla nich „ca³kowit¹ absencjê zmys³u
politycznego”)91, ale równie¿ stoj¹c¹ za nim polityczn¹ filozofiê. Uwa¿a³, ¿e
pochodzi³a ona od „paru egzaltowanych katolików” (chodzi³o o Lamennais
z jego „ultrasowskiego” okresu) i w wielu „pozbawionych rozs¹dku” kon-
cepcjach, okreœla³ j¹ jako „romantyzm prawicy”92.

Ju¿ teraz warto zauwa¿yæ, ¿e Bainville nie szczêdzi³ s³ów krytyki póŸ-
niejszym (po 1830 roku) dzia³aniom politycznym francuskich monarchistów,
zw³aszcza tego ich od³amu, który pozosta³ wierny starszej linii Burbonów
i pochodz¹cemu od nich pretendentowi – wnukowi obalonego w 1830 roku
Karola X, Henrykowi hrabiemu Chambord (dla legitymistów Henrykowi V).
Szczególnie krytycznie ocenia³ postawê legitymistów w kluczowych dla przy-
sz³oœci Francji pierwszych latach (do 1875 roku) po upadku II Cesarstwa,
gdy wydawa³o siê, ¿e restauracja burboñskiej monarchii jest tylko kwesti¹
czasu (monarchiœci – legitymiœci i orleaniœci – mieli wiêkszoœæ w Zgromadze-
niu Narodowym). Inkryminowa³ zwolennikom hrabiego Chambord, ¿e wdali
siê w ja³ow¹ „logomachiê” ze zwolennikami Orleanów (wiêksz¹ gotowoœæ
do kompromisu przypisywa³ Bainville w³aœnie orleanistom), a ca³emu

89 „Lequel, parmi les partis, pensait à l’intér˜t national? Ces élus d’un suffrage restreint et
censitaire, ces représentants de propriétaires et de bourgeois, ajoutaient aux vices ordinaries du
régime des assemblées une sorte de corruption spéciale: ils goutaient la volupté de l’opposition, la
popularité qu’elle procure. Ils y ajoutaient, pareils au bucheron de la légende, le plaisir de scier la
branche sur laquelle ils étaient assis. Tous les corps suivaient ce mouvement. Pairs héréditaires,
juges inamovibles, personne ne se croyait distingué à moins de démolir quelque chose. Des
hommes graves, riches, posés, se payaient le luxe de se détruire eux-m˜mes pourvu qu’ils eussent
détruit le pouvoir”. J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 171.

90 J. Bainville, Histoire de France..., T. 2, s. 152.
91 Idem, Histoire de trois générations..., s. 169.
92 Idem, Histoire de France..., T. 2, s. 157.
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obozowi monarchistycznemu, ¿e przemawia³ wówczas „jêzykiem, który nie
przykuwa³ do siebie uwagi Francuzów”93.

Sprawê monarchii ostatecznie pogr¹¿y³ w oczach Bainville’a upór hrabie-
go Chambord, który odrzuci³ bardzo realn¹ perspektywê restauracji jego w³a-
dzy we Francji, nie zgadzaj¹c siê na „tricolore”, domagaj¹c siê w zamian przy-
wrócenia „flagi Henryka IV” (tradycyjnej bia³ej flagi burboñskiej ze z³otymi
liliami)94. Dla Bainville’a ta „niezwyk³a odmowa” by³a przejawem „politycz-
nego romantyzmu” (jak wiemy, jeden z najciê¿szych zarzutów w jego ustach).
Hrabia Chambord zaœ zamiast swojej dewizy, któr¹ uzasadnia³ trwanie przy
swoim pogl¹dzie – „Moje zasady s¹ wszystkim, ja jestem niczym”, móg³by
równie dobrze pos³u¿yæ siê innym zawo³aniem: „Zgin¹æ – to tak¿e jest roz-
wi¹zanie”95.

Kolejn¹ kwesti¹, która ilustrowa³a, jak bardzo Bainville ró¿ni³ siê od tra-
dycjonalistycznych monarchistów by³a zaprezentowana przez niego ocena
monarchii lipcowej. Monarchii – wedle Chateaubrianda – „zrodzonej z rêko-
czynu”, „wyg³adzonej w Pary¿u paroma ruchami hebla w tylnej izbie jakiegoœ
sklepiku”96. Dla reprezentanta monarchizmu Akcji Francuskiej monarchia
Ludwika Filipa by³a natomiast „restauracj¹ pod trójkolorowym sztandarem”97.

Ludwik Filip to nie „uzurpator”, lecz kontynuator realistycznej polityki
monarchii, „polityki wieczystej” opartej nie na sentymencie, ale na respekto-
waniu francuskiej racji stanu. „W³aœnie dlatego, ¿e by³ Burbonem – pisa³
Bainville – nie móg³ on dozwoliæ, by Francja pope³ni³a samobójstwo”98. „Sa-
mobójstwem” zaœ by³oby w 1840 roku ugiêcie siê monarchii pod naciskiem
opinii publicznej, domagaj¹cej siê podjêcia zdecydowanych kroków (nie wy-
³¹czaj¹c wojny) przeciw Anglii i Austrii. Kierunek ten reprezentowa³ ówcze-
sny premier Adolphe Thiers. Ludwik Filip – kolejny „galernik Korony” ste-
rowa³ naw¹ pañstwow¹ wbrew dominuj¹cym pr¹dom opinii publicznej.
Dymisja Thiersa w 1840 roku i przeforsowanie przez króla pokojowego kur-
su „oszczêdzi³o Francji katastrofy”, „zapobieg³o Waterloo lub Sedanowi”99.

93 Idem, Histoire de trois générations..., s. 256.
94 Na temat hr. Chambord i „kryzysu bia³ego sztandaru” zob. M.L. Brown, The Comte de

Chambord. The Third Republic’s uncompromising King, Durham (N. C.) 1967.
95 O krytyce postêpowania hr. Chambord zob. J. Bainville, Histoire de trois générations...,

s. 257–258.
96 Cyt. za J. Cabanis, Karol X. Król-ultras, Warszawa 1981, s. 431.
97 J. Bainville, Histoire de France..., T. 2, s. 171.
98 Idem, Geschichte..., s. 150.
99 Ibidem, s. 150, 156. W innym miejscu Bainville pisa³, ¿e „ca³a historia monarchii lipcowej

to d³uga walka monarchii przeciw zapa³om partii wojennej”. Idem, Histoire de trois générations...,
s. 179.
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W³aœnie przez konsekwentne prezentowanie realizmu w polityce wobec
kolejnej postaci „polityki sentymentalnej” (dochodz¹ce z krêgów republikañ-
skich i bonapartystowskich nawo³ywanie do wojny z „reakcyjn¹” Austri¹
i „perfidnym Albionem”), Ludwik Filip najpe³niej nawi¹zywa³ do tradycji bur-
boñskiej monarchii (por. niepopularne „odwrócenie przymierzy” w 1756
roku). Liczy³ siê wiêc dla Bainville’a – powtórzmy tu nasz¹ wczeœniejsz¹ kon-
statacjê – „legitymizm sukcesu”, a nie „legitymizm pochodzenia”.

Sporz¹dzona przez Bainville’a lista sukcesów monarchii lipcowej nie obej-
mowa³a tylko pochwa³y skutecznego oparcia siê „zapa³om partii wojennej”.
Autor Historii dwóch narodów akcentowa³, ¿e ca³a polityka Ludwika Filipa to
„polityka bezpieczeñstwa i interesów”100. Król Francuzów zrealizowa³ j¹
w trzech etapach. Pierwszy obejmowa³ zawarcie przymierza z Angli¹ (tego
„przymierza czasu kryzysu”). Dalej nast¹pi³ „wspania³y powrót do burboñ-
skiej polityki hiszpañskich ma³¿eñstw”. By znaleŸæ zwieñczenie ze wspól-
nym – wraz z Metternichem – zwalczaniem „niepokojów i rewolucji”, obli-
czonych na wywrócenie porz¹dku wiedeñskiego w newralgicznych dla
francuskich (oraz austriackich) interesów krajach: Niemczech oraz W³o-
szech101. Ta „narodowa polityka” nie by³a jednak rozumiana przez ówczesn¹
francusk¹ opiniê publiczn¹, daj¹c¹ wmówiæ sobie, ¿e ujm¹ dla Francji jest
wspó³praca z „reakcyjnym” austriackim kanclerzem i „kramarsk¹” Angli¹.
„Oskar¿ano [Ludwika Filipa], ¿e brakowa³o mu poczucia narodowego ho-
noru. Jednak jego jedynym b³êdem by³o to, ¿e zbyt wyraŸnie widzia³ to, cze-
go ówczeœni Francuzi nie dostrzegali”102.

Najwiêkszym jednak, a zarazem „ostatnim dobrodziejstwem monarchii
dla narodu francuskiego”, by³o zaanga¿owanie siê monarchii orleañskiej na
rzecz miêdzynarodowego uznania Belgii (jako skutek antyholenderskiego
powstania z 1830 roku), a zw³aszcza miêdzynarodowych gwarancji dla jej
neutralnego statusu. Bainville nie waha³ siê stwierdziæ, ¿e t¹ polityk¹ Ludwik
Filip „uratowa³ w 1914 roku Francjê” (Niemcy, gwa³c¹c neutralnoœæ Belgii
obwarowan¹ miêdzynarodowymi gwarancjami podpisanymi równie¿ przez
Angliê, sprowokowa³y w³¹czenie siê Londynu do wojny, a tym samym akty-
wizacjê entente cordiale)103.

100 J. Bainville, Geschichte..., s. 157.
101 Ibidem, s. 157. Przymierze z Angli¹ zawarte przez Ludwika Filipa, Bainville nazywa³ „naj-

korzystniejszym, jakie Francja mog³a zawrzeæ, najbardziej po¿¹dane dla spokoju w Europie”.
Idem, Histoire de trois générations..., s. 182.

102 J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 183.
103 Ibidem, s. 150. Por. idem, Histoire de France..., T. 2, s. 170.
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Monarchii lipcowej (podobnie jak odrestaurowanej monarchii burboñskiej
z lat 1815–1830) Bainville zarzuca³ w³aœciwie tylko jedno: zbytni¹ nieufnoœæ
wobec zasady powszechnego g³osowania. To, co dla tradycjonalistycznych mo-
narchistów by³o prawdziwym horrendum, dla autora Historii trzech pokoleñ
sta³o siê (w odniesieniu do okresu 1815–1848) „lekarstwem, wyborami stabi-
lizuj¹cymi, zatwierdzaj¹cymi, konserwatywnymi par excellence”104.

Ludwik Filip powtórzy³ b³¹d Karola X i „zw¹tpi³ w kraj”. Ostatni królo-
wie zw¹tpili w „pays réel” (by u¿yæ tu znanego terminu Maurrasa), z³o¿ony
przede wszystkim z ludnoœci rolniczej – najwiêkszej dawczyni rekruta, a tym
samym wrogo nastawionej do wszelkich odmian „politycznego romantyzmu”,
pr¹cego do wojny. Wyjœcie poza w¹skie ramy cenzusowego prawa wyborcze-
go, poza „pays légal”, „fronduj¹cej bur¿uazji” da³oby monarchii burboñskiej
„rozleg³¹ i solidn¹ bazê” dla jej realistycznej, konserwatywnej polityki105.
Prawdê o tym, ¿e „t³umy nie lubi¹ nowych idei”, ¿e „nie ma dogodniejszego
dla w³adzy g³osowania ani¿eli g³osowanie powszechne”,106 zrozumia³ i sku-
tecznie wykorzysta³ w 1849 roku (i w latach nastêpnych) Ludwik Napoleon,
zyskuj¹c poparcie rzesz zwyk³ych wyborców nie tyle wspomnieniami o chwale
cesarstwa, co zapewnieniem, ¿e „Cesarstwo to pokój”.

2.2. Republika – demokracja – socjalizm. Nieodwo³alny „zmierzch
wolnoœci”?

We wstêpie do Historii trzech pokoleñ Bainville pisa³: „Ludzie najpierw
myœl¹. Nastêpnie okreœlaj¹ siê wedle swojego sposobu myœlenia. To dlatego
tak wa¿ne jest, by myœleæ prawid³owo. B³êdy rz¹dów i narodów s¹ b³êdami
ich umys³u”107. O ile monarchia francuska od swojego zarania – od „reali-

104 „Moins clairvoyant au dedans qu’au dehors, Louis-Philippe avait répété la faute de Char-
les X. Un malheureux préjugé l’obstinait dans ce régime censitaire qui faisait du parlament et du
pouvoir le monopole d’une bourgeoisie disputeuse et frondeuse, d’un „pays legal” qui n’avait pas
m˜me foi dans le régime qu’il avait fondé. Le reméde, c’eut èté un appel hardi au suffrage universel,
le suffrage stabilisateur, ratificateur et conservateur par excellence, au point d’etre routinier, et
qui eut donné au règne de Louis-Philippe l’appui des masses rurales. On n’y pensa pas, pas plus
que la médecine d’alors ne songeait à l’antisepsie”. J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 184.
Dodajmy, ¿e i Maurras by³ przekonany o „konserwatyzmie” powszechnego g³osowania: „La foule
acquiesce, suit, approuve ce qui s’est fait en haut et par-dessus sa t˜te”. Ch. Maurras, Mes idées...,
s. 212.

105 J. Bainville, Histoire de France..., T. 2, s. 167, 182, 186.
106 Idem, Réflexions..., s. 49, 54.
107 Idem. Histoire de trois générations..., s. 156.
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stycznej” polityki Kapetyngów – „myœla³a prawid³owo”, o tyle republika od
pocz¹tku „myœla³a Ÿle”. Monarchia to roztropnoœæ, zdrowy rozs¹dek, „poli-
tyka narodowa” (w znaczeniu bezwzglêdnego pod¹¿ania za francusk¹ racj¹
stanu). Republika zaœ to „rz¹d miernego wysi³ku, krótkotrwa³ych zachcia-
nek i krótkowzrocznych myœli”108. Zw³aszcza w kontekœcie najwa¿niejszego
dla myœli Bainville’a zagadnienia: zaradzenia niemieckiemu zagro¿eniu.

Pocz¹tkiem z³a by³a rewolucja francuska i jej najwiêkszy „grzech”: za-
rzucenie praktykowanej przez królów „polityki zdrowego rozs¹dku” na rzecz
„polityki sentymentu” (pisa³em ju¿ o tym wczeœniej). Ten „grzech pierwo-
rodny” republiki przeszed³ na jej kontynuatora Napoleona I, a nastêpnie na
jego bratanka – Napoleona III. Pierwszy cesarz Francuzów doskonale zda-
wa³ sobie sprawê, ¿e „narodami nie rz¹dzi siê za pomoc¹ rozumu, a jeszcze
mniej za pomoc¹ zdrowego rozs¹dku”109. Odwo³a³ siê wiêc do uczuæ Fran-
cuzów – nie tylko do pamiêci o chwale cesarstwa, ale do ich poczucia misji
(w tym by³ kontynuatorem rewolucji, która jako pierwsza wyznaczy³a Fran-
cuzom misjê „niesienia pokoju chatom, a wojny pa³acom”), misji podjêcia
walki „o sprawê narodów”. Gdy uczyni³ to w glorii mêczennika – wygnañca
z Wyspy Œwiêtej Heleny, jego „testament” zaw³adn¹³ wyobraŸni¹ Francuzów.
„Byæ mo¿e to z Wyspy Œwiêtej Heleny Napoleon wywar³ najwiêkszy wp³yw
na losy Francji”110 – czytamy w Historii trzech pokoleñ.

Wykonawc¹ „Testamentu ze Œwiêtej Heleny” sta³ siê Napoleon III – „bied-
ny, maj¹cy halucynacje, humanitarny marzyciel, zupe³nie pozbawiony poli-
tycznego rozumu”111. Promotor – ze szkod¹ dla francuskich interesów naro-
dowych – „zasady narodowoœci”, która zaowocowa³a powstaniem u granic
Francji silnych pañstw: zjednoczonych W³och, a przede wszystkim zjedno-
czonych przez Prusy Niemiec112. Tak jak idealistyczna polityka „niesienia
pokoju chatom” zakoñczy³a siê w 1814 roku „biwakowaniem Kozaków i po-
morskich ch³opów na Champs-Élysées”, tak idealizm „zasady narodowoœci”
przyniós³ Francji katastrofê Sedanu113. Idee maj¹ swoje konsekwencje.

108 Idem, Bismarck et la France..., s. 242.
109 Idem, Histoire de trois générations..., s. 160.
110 Ibidem, s. 160.
111 Idem, Bismarck et la France..., s. 217.
112 Przejêcie siê przez Napoleona III „zasad¹ narodowoœci” Bainville t³umaczy³ równie¿ „su-

gesti¹ karbonarsk¹” (wiadomo, ¿e Ludwik Napoleon Bonaparte by³ w swojej m³odoœci zwi¹zany
z ruchem karbonariuszy). Ibidem, s. 161, 225.

113 Do jakiego stopnia „cieñ z Wyspy Œwiêtej Heleny” ci¹¿y³ do samego koñca nad polityk¹
Napoleona III, dowodnie przekonuje opinia opublikowana u progu wojny prusko-francuskiej
1870 roku przez bonapartystowski dziennik „Le Drapeau” (24/25 VII 1870): „L’empereur a saisi
le drapeau de la grande révolution [podkr. G.K.]; et il part, l’epée d’une main, son fils de l’autre,
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Konsekwencje mia³o wreszcie ugiêcie siê Napoleona III przed „politycz-
nym bezrozumem” francuskiej opinii publicznej (sterowanej przez liberalne
i republikañskie œrodowiska oraz tytu³y prasowe). Niemal a¿ do wybuchu
wojny francusko-pruskiej w 1870 roku upatrywa³a ona w monarchii Hohen-
zollernów „postêpowe pañstwo”, z którego sukcesów w walce z „reakcyjn¹”
Austri¹ nale¿a³o siê cieszyæ. Do rangi symbolu dla Bainville’a urasta³ incy-
dent, gdy na wieœæ o pora¿ce wojsk austriackich pod Sadow¹ w 1866 roku
(decyduj¹cy moment wojny prusko-niemieckiej, otwieraj¹cej przed Prusami
dominacjê w Niemczech kosztem Austrii) paryscy przyjaciele „oœwieconych”
Prus iluminowali swoje domy114.

W 1756 roku monarchia zdecydowa³a siê na niepopularny, ale korzystny
dla Francji krok „odwrócenia przymierzy”. Sto dziesiêæ lat póŸniej plebiscy-
towy cesarz Francuzów odrzuci³ austriack¹ ofertê sojuszu, który móg³ w ostat-
niej chwili zapobiec pruskiej dominacji w Niemczech, i zdecydowa³ siê na
„kryminaln¹ neutralnoœæ”115.

Na kartach Bismarcka i Francji (wyd. w 1911 roku) Bainville pisa³ o „rozwo-
dzie miêdzy republik¹ a ojczyzn¹”, inkryminowa³, ¿e „republika otwarcie d¹¿y

tel que le roi Jean à la fameuse bataille ou le sang de la noblesse de France coula comme l’eau des
fontaines”. Cyt. za M. Jeismann, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff
und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1792–1918, Stuttgart 1992, s. 174.

114 J. Bainville, Geschichte..., s. 173. Informacje o iluminacji poda³a w swoich wspomnieniach
Juliette Adam, Mes sentiments et nos idées avant 1870, Paris 1905, s. 85. To najprawdopodobniej na
tym Ÿródle Bainville opar³ swoje stwierdzenie. PóŸniejsi badacze tego incydentu, jak i stosunku
francuskiej opinii publicznej do wojny 1866 roku, przyznaj¹c ¿ywe sympatie dla Prus w prasie
liberalnej i demokratycznej oraz niechêtne monarchii Hohenzollernów stanowisko prasy rojali-
stycznej, dochodzili do wniosku, ¿e wspomniane iluminacje nie tyle œwiadczy³y o poparciu dla
Prus, co o radoœci Francuzów z tego, ¿e zwyciêstwo Prus oznacza rych³y pokój (a tym samym
likwidacjê zagro¿enia wci¹gniêcia Francji do wojny). Na ten temat zob. do tej pory najlepsz¹
pracê A. Armengaud, op.cit., s. 8–9, 44, 55–64. Armengaud, w oparciu o analizê raportów admini-
stracyjnych z francuskiej prowincji dochodzi do wniosku, ¿e wœród francuskiego spo³eczeñstwa
w 1866 roku przewa¿a³o zdecydowanie antypruskie nastawienie. Ibidem, s. 25–26. Por. równie¿
K.R. Wenger, Preussen in der öffentlichen Meinung Frankreichs 1815–1870. Politische Aspekte des
französischen Preussenbildes; ein Beitrag zur historischen Analyse nationaler Urteilsklischees, Frank-
furt a. M./ Zürich 1979, s. 194–200 (autor wspiera siê g³ównie na wczeœniejszych ustaleniach
A. Armengaud).

115 Pisz¹c o austriackim sondowaniu Francji w 1866 roku w sprawie przymierza, Bainville
stwierdza³: „L’alliance autrichienne, c’était sans doute la raison. Mais c’était l’alliance réactionnaire,
l’alliance condamnée par la démocratie”. J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 221. O „kry-
minalnej neutralnoœci” Napoleona III w 1866 roku zob. idem, Bismarck et la France..., s. 132. Na
marginesie dodajmy, ¿e jednym z pierwszych, którzy ostro krytykowali zachowanie siê Napole-
ona III wobec wojny 1866 roku by³ polski publicysta i pisarz polityczny Julian Klaczko, który
w 1868 roku na ³amach „La Revue des Deux Mondes” ostrzega³, ¿e „c’est la France malhereuse-
ment qui alors paya et qui n’a pas encore fini de payer le prix de ces imprudences prussiennes”.
Cyt. za F. Hoesick, Juljan Klaczko. ¯ycie i prace, Warszawa 1934, s. 87.
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do celów obcych interesowi narodowemu”116. Twierdzi³ na koniec, ¿e „patriota,
zw³aszcza jeœli ma on œwiadomoœæ, ¿e francuski nacjonalizm swoje najwy¿sze
usprawiedliwienie znajduje w wiekach cywilizacji i kultury, któr¹ reprezentuje,
czuje siê zmuszony odrzuciæ demokracjê, liberalizm oraz idea³ republikañski”117.

Dlaczego, zdaniem Bainville’a, w dobie III Republiki ojczyzna sta³a
w sprzecznoœci do ustroju republikañskiego, dlaczego nie mo¿na by³o byæ
jednoczeœnie republikaninem i patriot¹? Przede wszystkim dlatego, ¿e pro-
klamowana we wrzeœniu 1870 roku republika (ostatecznie republikañsk¹ for-
mê rz¹dów – po odrzuceniu korony przez hrabiego Chambord – przeg³oso-
wano w 1875 roku w Zgromadzeniu Narodowym jednym g³osem) nie
potrafi³a w³aœciwie zareagowaæ na zagro¿enie stwarzane przez II Rzeszê
Niemieck¹. O tym aspekcie krytycznego stosunku Bainville’a do ustroju re-
publikañskiego bêdê pisaæ wiêcej w nastêpnej czêœci niniejszej pracy. W tym
momencie warto natomiast zatrzymaæ siê przy postawionej przez autora
Historii dwóch narodów diagnozie przyczyn zbytniej (jego zdaniem) spole-
gliwoœci III Republiki wobec Niemiec.

Monarchistyczny myœliciel przekonywa³, ¿e nie mog³o byæ inaczej. Na
powsta³ej po upadku II Cesarstwa republice ci¹¿y³o bowiem nie tylko fatalne
dziedzictwo „idei 1789 roku”, ale równie¿ kompromituj¹ce okolicznoœci jej
powstania. Bainville podpisywa³ siê pod tez¹ g³oœnej w swoim czasie ksi¹¿ki
M. de Roux o „republice Bismarcka”118. Z powszechnie znanych faktów (po-
twierdzanych równie¿ przez wspó³czesn¹ historiografiê) ilustruj¹cych nie-
chêæ niemieckiego kanclerza do idei restauracji monarchii burboñskiej we
Francji (Bainville t³umaczy³ t¹ niechêæ obawami „¿elaznego kanclerza”, i¿
monarchiczna Francja bêdzie o wiele bardziej „bundnisfähig” – „zdolna do
zawierania sojuszy” – ani¿eli republikañska Francja), wyprowadza³ wniosek,
¿e III Republika to nic innego jak „spuœcizna bismarckowskiego protektora-
tu” („un legs du protectorat bismarckien”)119.

116 „Aujourd’hui surtout que le divorce entre la République et la patrie est consommé, que la
République poursuit ouvertement toute sorte de fins étrangères à l’intér˜t national, il n’est pas moins
vrai de dire que plus un homme est „blanc”, plus une idée est de droite, plus on peut ˜tre assuré
que la France se trouvera bien de l’homme et de l’idée”. J. Bainville, Bismarck et la France..., s. XV.

117 Ibidem, s. XVIII.
118 M. de Roux, La république de Bismarck: les origines allemandes de la troisième république,

Paris 1905. Poza dyskusj¹ pozostaje z pewnoœci¹ niechêæ Bismarcka do restauracji burboñskiej
monarchii we Francji po 1871 roku. Zob. L. Gall, Bismarck. Der weiße Revolutionär, Frankfurt
a. M./ Berlin/ Wien 1983, s. 511; A. Mitchell, The German influence in France after 1870. The
formation of the French Republic, Chapel Hill 1979, s. 52; G. Rosen, Die Stellungnahme der Politik
Bismarcks zur Frage der Staatsform in Frankreich von 1871 bis 1890, Detmold 1924.

119 J. Bainville, Bismarck et la France..., s. 37, 43, 103.
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To, ¿e dziêki wsparciu Bismarcka zainstalowany zosta³ we Francji po 1870
roku ustrój republikañski, mia³o negatywne skutki nie tylko dla samych Fran-
cuzów. Republikañska Francja – niezdolna do zawarcia „bia³ej koalicji” (so-
juszu z Austri¹ o antyniemieckim ostrzu) – by³a równie¿ „nieszczêœciem dla
Europy”, poniewa¿ przez fakt swojej izolacji na arenie miêdzynarodowej nie
przyczynia³a siê do odbudowy europejskiego ³adu, zachwianego przez wio-
d¹c¹ do zjednoczenia Niemiec politykê Bismarcka120.

„Rewolucyjna polityka” realizowana przez niemieckiego kanclerza we
Francji po 1870 roku, jego „wyrozumowana nienawiœæ” wobec perspektywy
powrotu Burbonów na francuski tron, potwierdza³a coœ jeszcze121. By³a do-
wodem à rebours, jak bardzo tradycyjna monarchia potrzebna by³a Francji
i Europie122.

W momencie, gdy Bainville pisa³ o spe³niaj¹cym siê dziêki III Republice
scenariuszu Bismarcka, d¹¿¹cego do trwa³ej izolacji Francji w Europie, ta
czarna wizja znalaz³a swoje jednoznaczne zaprzeczenie w politycznej rze-
czywistoœci. Republikañska Francja nie tylko, ¿e okaza³a siê „bundnisfähig”,
ale zawar³a sojusz z najbardziej „bia³ym” mocarstwem – Rosj¹ Aleksandra
III w 1892 roku. Jednak i to – wydawaæ by siê mog³o, niekwestionowane –
dyplomatyczne osi¹gniêcie republiki by³o przez Bainville’a przypisywane nie
republice, ale monarchii. A konkretnie francuskim dyplomatom – uczniom
dawnej monarchicznej szko³y „zdrowego rozs¹dku” (w podobny sposób in-
terpretowa³ Bainville osi¹gniêty w 1875 roku sukces francuskiej dyplomacji,
kierowanej przez markiza Décazes, której dziêki pozyskaniu wsparcia zw³asz-
cza ze strony Rosji, uda³o siê powstrzymaæ zapêdy Bismarcka do wojny pre-
wencyjnej przeciw odradzaj¹cej siê militarnie Francji)123. Jak wiemy, równie¿
kolejny sukces dyplomatyczny III Republiki – zawarcie w 1904 roku z Wiel-
k¹ Brytani¹ entente cordiale – by³ w jego ocenie dzie³em monarchii (tym
razem brytyjskiej, personifikowanej przez swojego „pierwszego dyplomatê”

120 „Nous payames, dans ces grandes circonstances, pour nos institutions républicaines. Mais
l’Europe paya avec nous. Elle le comprit trop tard, lorsque l’hégémonie allemande et le système
de la paix armée commencèrent à peser sur elle. Ainsi la République ne compromet pas seulement
notre avenir national. Regardée de ce point de vue, elle apparaît comme un malheur européen”.
Ibidem, s. 36–37.

121 O „rewolucyjnej polityce” Bismarcka we Francji zob. Ibidem, s. 36.
122 „Mais, par contre, quelle investiture, quel crédit réçoit la Monarchie française de la haine

réfléchie et tenace de notre plus grand adversaire!”. Ibidem, s. 102.
123 W.R. Keylor, op.cit., s. 69. O dyplomatycznym kryzysie roku 1875 roku, który zakoñczy³

siê pierwsz¹ powa¿n¹ pora¿k¹ Bismarcka (a jednoczeœnie, który obudzi³ w niemieckim kancle-
rzu „koszmar koalicji”) zob. L. Gall, op.cit., s. 509–511. Szerzej na temat politycznych (a nieko-
rzystnych dla Niemiec) nastêpstw kryzysu roku 1875 zob. G.F. Kennan, The decline of Bismarck’s
European order. Franco-Russian relations 1875–1890, Princeton 1979.
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– króla Edwarda VII). Zdawa³ siê zupe³nie nie doceniaæ znacz¹cej roli ode-
granej w tym politycznym przedsiêwziêciu przez francuskich republikañskich
polityków: Théophile’a Delcassé (ministra spraw zagranicznych) oraz Paula
Cambona (francuskiego ambasadora w Londynie w czasie zawierania „ser-
decznego porozumienia”)124.

Trudno nie oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e w oczach Bainville’a wszystko, co dobre
w III Republice – nie tylko osi¹gniêcia w polityce zagranicznej – by³o dzie-
³em monarchii. Tak¿e uchwalona w 1875 roku republikañska konstytucja.
Paradoksalnie ujmowa³ to w swojej historii III Republiki: „w³aœnie dlatego,
¿e [Zgromadzenie Narodowe] by³o monarchistyczne, jako jedyne zdolne by³o
stworzyæ konstytucjê, która pozwoli trwaæ republice”125. Monarchistyczna
wiêkszoœæ Zgromadzenia post¹pi³a wedle s³ów hrabiego Pary¿a (wnuka oba-
lonego w 1848 roku Ludwika Filipa), który w odniesieniu do ustroju Francji
po 1870 roku twierdzi³, ¿e „nie mog¹c uczyniæ monarchii, nale¿y zrobiæ to,
co j¹ najbardziej przypomina”126.

Konstytucyjne rozwi¹zania, które wed³ug Bainville’a sprawi³y, ¿e III Re-
publikê (przynajmniej na pocz¹tku) mo¿na by³o nazywaæ „monarchi¹ kon-
stytucyjn¹ pod inn¹ nazw¹”127, to przede wszystkim stosunkowo silna pozy-
cja prezydenta (z prawem rozwi¹zywania parlamentu) oraz dwuizbowy
parlament. „Jeden prezydent, jedna Izba [Deputowanych], jeden senat – oto
ca³a konstytucja z 1875 roku. Ta triada by³a – pod inn¹ nazw¹ – triad¹ Re-
stauracji i monarchii lipcowej”128.

Pi˙ce maîtresse konstytucji z 1875 roku to wed³ug Bainville’a powo³anie
do ¿ycia senatu (wbrew stanowisku lewicy, domagaj¹cej siê jednoizbowego
parlamentu). Szczególn¹ jego zalet¹ by³o to, ¿e nie pochodzi³ z wyborów
bezpoœrednich, ale sk³ada³ siê z osób wydelegowanych przez w³adze muni-
cypalne, a prawo bierne do izby wy¿szej obowi¹zywa³o dopiero od 40. roku
¿ycia. Z korzyœci¹ dla pañstwa, przekonywa³ monarchistyczny pisarz, by³o
równie¿ to, ¿e senatorski mandat trwa³ dziewiêæ lat (niemal dwa razy d³u¿ej
ni¿ deputowanego), a nowe wybory do tej izby dotyczy³y tylko jednej trzeciej
jej sk³adu. Wszystko to (w po³¹czeniu z „przewag¹ elementu wiejskiego”

124 T. Delcassé, obejmuj¹c w 1898 roku kierownictwo francuskiej dyplomacji (w czasie, gdy
z powodu konfliktu wokó³ Faszody stosunki brytyjsko-francuskie by³y z³e jak nigdy dot¹d), po-
wiedzia³: „Nie chcê opuœciæ tego gabinetu, nie przywróciwszy dobrych stosunków z Angli¹”.
Cyt. za Ch. Hibbert, op.cit., s. 258.

125 J. Bainville, La Troisième République..., s. 39.
126 Ibidem, s. 45.
127 Drugi w kolejnoœci rozdzia³ swojej historii III Republiki Bainville zatytu³owa³: La monarchie

constitutionnelle sous un autre nom. Ibidem, s. 39. Por. równie¿ s. 68.
128 Ibidem, s. 49.
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w izbie wy¿szej) sprawia³o, ¿e w oczach Bainville’a senat odgrywa³ rolê „czyn-
nika konserwatywnego” (lub te¿ „falochronu”) w republice129.

Ustanowiona w 1875 roku „monarchia konstytucyjna pod inn¹ nazw¹”
nie przetrwa³a jednak o wiele d³u¿ej, ani¿eli jej poprzedniczki „pod nazw¹
w³aœciw¹”. Wydarzeniem, które wed³ug Bainville’a oznacza³o koniec „kon-
serwatywnej republiki” by³a tzw. sprawa Dreyfusa130. Mieliœmy wczeœniej
okazjê (w poprzednim rozdziale) przekonaæ siê, i¿ dla m³odego Bainville’a
obserwuj¹cego wydarzenia zwi¹zane z t¹ kontrowersj¹, ca³a kwestia nie by³a
jasna. Nie waha³ siê nawet przed wyra¿aniem negatywnych komentarzy pod
adresem tzw. antydreyfusardów. Takie opinie zdradza³ jednak tylko w pry-
watnej korespondencji. Pod koniec ¿ycia, s³owem drukowanym dawa³ do-
wody, ¿e pozby³ siê takich wahañ. Jak pisa³ w Trzeciej Republice: „Z dystan-
su, wydaje nam siê, ¿e partia niewinnoœci by³a bardziej zajêta sprawieniem
tego, by Dreyfus uznany by³ za niewinnego zbrodni, ani¿eli ustaleniem, ¿e
zbrodnia mia³a innego sprawcê”131.

Jak przekonywa³ Bainville, z perspektywy ewolucji III Republiki nie tyle
losy nieszczêœliwego oficera by³y najwa¿niejsze, ile fakt, ¿e afera Dreyfusa
„rozciê³a Francjê na dwie czêœci”. Emocje rozpalone wokó³ tej sprawy autor
Trzeciej Republiki porównywa³ do „konfesyjnego zapa³u”, nadaj¹cego ca³e-
mu konfliktowi znamiona wojny religijnej – zw³aszcza po stronie dreyfusar-
dów (czyli szeroko pojêtej lewicy, obejmuj¹cej zarówno stronnictwa radykal-
ne, jak i socjalistów)132. To w³aœnie ci ostatni najbardziej zyskali na tej „wojnie”
– „sprawa Dreyfusa staj¹c siê spraw¹ polityczn¹, umo¿liwi³a radyka³om ob-
jecie w³adzy, a socjalistom wœlizgniêcie siê za nimi”133.

Bainville starannie oddziela³ pojêcie „republiki” od pojêcia „demokracji”.
Dopóki „powstrzymywana by³a demokracja”, dopóty mog³a trwaæ republi-
ka134. „Higiena republiki – pisa³ Bainville – wymaga³a trzymania w ryzach

129 „Mais la pièce maîtresse de cette Constitution, c’était le Senat... L’essentiel est reste. Chose
qui coutait tant aux républicains d’alors, le mode d’election du Senat n’est pas le m˜me que celui
de la Chambre. Le Senat ne sort pas directement du suffrage universel mais d’un suffrage restreint...
C’est bien un Senat conservateur qu’ils ont fondé, mais conservateur de la République. L’élément
campagnard y domine... Par la il amortit les mouvements d’opinions, étant à peu pres inaccessible
aux brusques courants d’idées et s’ouvrant tard aux soufflés nouveaux... Tout est disposé pour en
faire un brise-lames”. Ibidem, s. 52–53.

130 Ibidem, s. 214.
131 Ibidem, s. 228.
132 Ibidem, s. 203–204.
133 Ibidem, s. 213.
134 „Le b a ba de tout cela, c’est que la République est une chose et la démocratie une autre...

A mon sens la République a duré dans la mesure où ses dirigeants ont su contenir la démocratie”.
Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 366.
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demokracji”135. Po sprawie Dreyfusa sta³o siê to niemo¿liwe. Przed postêpami
demokracji (rozumianej przede wszystkim jako zdominowanie parlamentu
przez lewicowych przeciwników „czynników stabilizuj¹cych” obecnych w ustroju
republiki), przesta³ nawet chroniæ „falochron” konstytucji z 1875 roku136.

Ju¿ po œmierci autora Trzeciej Republiki, Charles Maurras analizuj¹c twór-
czoœæ swojego przyjaciela i wspó³pracownika, stwierdzi³, ¿e „tym, co Jacques
Bainville kocha³ najbardziej by³a prawda”, a tym „co uwa¿a³ za nicoœæ, by³a
demokracja”137. Dla twórcy i g³ównego ideologa Akcji Francuskiej historia
III Republiki by³a „walk¹ miêdzy si³ami natury czy historii – mniej lub bar-
dziej podtrzymuj¹cymi osierocony naród – a bestialsk¹ logik¹ Suwerennoœci
ludu i króla – wyborów (jeden cz³owiek – jeden g³os)”138.

Bainville, zgadzaj¹c siê z diagnoz¹ Maurrasa (wszak¿e nie w tak katego-
rycznej formie), trwanie skutecznego oporu „si³ natury i historii” wobec „be-
stialskiej logiki demokracji” dostrzega³ a¿ do pocz¹tków XX wieku (sprawa
Dreyfusa). Jako jeden z respondentów rozpisanej przez Maurrasa Ankiety
o monarchii, m³ody autor Ludwika Bawarskiego twierdzi³, ¿e „rozs¹dny Fran-
cuz” nie mo¿e nie dostrzec, ¿e „publiczny ratunek znajduje siê w tradycji,
dziedzicznoœci, antyparlamentaryzmie i decentralizacji”. Je¿eli zaœ coœ wy-
raŸnie przeciwstawia siê „prawom fizyki spo³ecznej”, „inteligencji tkwi¹cej
w rzeczywistoœci”, czy wreszcie „³adowi rz¹dowemu”, to jest to „godna po-
¿a³owania anarchia, fanatyzm, duchowe ubóstwo liberalnych demokratów”139.
Zdaniem Bainville’a, trzydzieœci lat trwania we Francji (po 1870 roku) repu-
blikañskiego ustroju, podda³o jednoznacznej falsyfikacji s³owa wypowiedziane
przez Thiersa krótko po upadku II Cesarstwa, ¿e „republika dzieli nas naj-
mniej”140. I odwrotnie – wszystkim wymogom „fizyki spo³ecznej”, koniecznoœci
jednoczenia Francuzów, najlepiej sprosta³aby dziedziczna, zdecentralizowana
monarchia (jak widzieliœmy, w monarchii nawet powszechne prawo wyborcze
– element immanentnie tkwi¹cy w maurrasowskiej „bestialskiej logice suwe-
rennoœci ludu” – wed³ug Bainville’a sta³by siê „stabilizuj¹cym remedium”).

135 J. Bainville, La Troisième République..., s. 100.
136 Przypominaj¹c, ¿e w 1875 roku lewica bez entuzjazmu g³osowa³a za konstytucj¹ (w oba-

wie nastania czegoœ „gorszego” – czyli monarchii), Bainville nazywa³ ustawê zasadnicz¹ „dziec-
kiem poczêtym bez radoœci”. Ibidem, s. 48.

137 Wed³ug Maurrasa twórczoœæ Bainville’a mo¿na opisaæ paroma „katechizmowymi” pyta-
niami: „Qu’est-ce que Jacques Bainville aimait le plus? Le vrai. Après le vrai? La langue française.
Et qu’est-ce que Bainville mettait au-dessous de rien? Le faux. Et immédiatement au niveau du
rien. La démocratie”. Ch. Maurras, Le „lecteur” Jacques Bainville, w: J. Bainville, Lectures..., s. XI.

138 Ibidem, s. XI.
139 Ch. Maurras, L’Enqu˜te sur la Monarchie, Paris 1924, s. 210.
140 Ibidem, s. 212.
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Chocia¿ autor Historii trzech pokoleñ ró¿ni³ siê z Maurrasem co do kwe-
stii taktycznych zwi¹zanych z d¹¿eniem do restauracji monarchii we Fran-
cji, to co do istoty panowa³a pe³na zgodnoœæ – „nale¿y zwalczaæ ka¿dy re¿im
republikañski” (zreszt¹ pod tym zobowi¹zaniem, bêd¹cym integraln¹ czê-
œci¹ deklaracji wst¹pienia do Ligi Akcji Francuskiej – Bainville formalnie siê
podpisa³)141.

Deklaracji tej Bainville pozosta³ wierny. Dla panuj¹cej w czasie III Repu-
bliki demokracji parlamentarnej mia³ tylko s³owa krytyki (najczêœciej podszy-
tej k¹œliw¹ ironi¹). „Nieumiejêtnoœæ korzystania z doœwiadczeñ innych osób
jawi³a siê jak cecha charakterystyczna niedorozwiniêtego cz³owieka, s³abej
g³owy. Jest to równie¿ cecha charakterystyczna tego prymitywnego pañstwa,
najni¿ej po³o¿onego na drabinie pañstw, a które nazywa siê demokracj¹”142.

Niemniej krytycznie autor Historii dwóch narodów wypowiada³ siê o wspó³-
czesnych sobie francuskich wyborcach („odgrywaj¹cych rolê rozkapryszonych
ksi¹¿¹t, pragn¹cych byæ traktowani jak dzieci” – oraz wedle w³asnego ¿ycze-
nia tak traktowanych przez republikañskich polityków) oraz instytucji parla-
mentarnych wyborów powszechnych (s³u¿¹cych „jedynie do wyra¿ania przez
wyborcê swojego niezadowolenia”, a pod wzglêdem skutecznoœci w zaradze-
niu problemom pañstwa porównywalnych do „przewracania siê z boku na
bok, które nie ³agodzi reumatyzmu”)143. Cz³onkom Akademii Francuskiej,
przyjmuj¹cych go w 1935 roku do swojego grona, Bainville oœwiadczy³:
„Re¿im przedstawicielski cierpi na jedno wielkie z³o. Polega ono na tym, ¿e
obywatele nie zawsze wybieraj¹ dobrych przedstawicieli. System wyborczy
ma wadê. Polega ona na tym, ¿e osoby najgodniejsze nie zawsze s¹ wybiera-
ne. Instytucja parlamentarna ma jedn¹ plagê. Jest ni¹ korupcja”144.

Demokracja to ci¹g³e obni¿anie standardów. Szczególnie (i najboleœniej)
odczuwane w materii politycznej. W ustroju czystej demokracji parlamen-
tarnej (Francja po sprawie Dreyfusa) „polityka jest zawodem, ma³ym i bar-
dzo ryzykownym zawodem, wykonywanym przez paru zawodowców dema-
gogii. A podczas ka¿dorazowych masowych nominacji przy okazji wyborów

141 Tekst deklaracji w R. Remond, op.cit., s. 453. Co do wspomnianych ró¿nic taktycznych –
Bainville w swojej odpowiedzi na ankietê Maurrasa wskazywa³ na koniecznoœæ skoncentrowania
siê przez nowe pokolenie monarchistów raczej na przeprowadzeniu „réformes particulières” (np.
w kwestii prawa hipotecznego), a nie akcentowanych przez Maurrasa „réformes générales” (cho-
cia¿by w kwestii decentralizacji pañstwa), niezrozumia³ych jeszcze dla ogó³u Francuzów.
Zob. Ch. Maurras, Enqu˜te..., s. 211.

142 J. Bainville, Réflexions..., s. 43.
143 Idem, Doit-on-le dire?..., s. 14, 71.
144 Idem, Le fauteuil de Raymond Poincaré..., s. 34.
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mo¿na stwierdziæ, ¿e poziom obni¿a siê”. Odstrêcza to od polityki „ludzi
najbardziej inteligentnych i najbardziej aktywnych”145.

Tych ostatnich jest zreszt¹ we francuskiej demokracji coraz mniej. Para-
doksalnie bowiem, parlamentarna demokracja pe³na frazesów o „obywatel-
skiej partycypacji”, „obywatelskim spo³eczeñstwie”, skutecznie alienuje od
polityki (rozumianej jako zainteresowanie sprawami publicznymi, res publi-
ca). W 1924 roku Bainville z niepokojem zauwa¿a³, ¿e: „polityka sta³a siê
sportem nie wzbudzaj¹cym ju¿ zainteresowania ludzi (...) Dzisiejsi ludzie
podobni s¹ do tych z poprzednich epok, dla których wa¿niejsza by³a arena
ni¿ forum... Dzisiaj, aby ludzie zainteresowali siê sprawami publicznymi,
trzeba przynajmniej wojny albo inwazji”146.

To z kolei sprawia, ¿e parlamentarna demokracja zostaje zaw³aszczona
przez skorumpowane (nie tylko w znaczeniu metaforycznym) elity, nie ma-
j¹cych zasad „profesjonalistów demagogii”. W tej sytuacji ¿ycie polityczne
jest tylko ob³udn¹ gr¹ s³ów. Z³o demokracji parlamentarnej ma charakter
strukturalny (systemowy). Dotyka wszystkie ugrupowania, które zdecydowa³y
siê podporz¹dkowaæ regu³om parlamentarnego budowania „obywatelskiego
spo³eczeñstwa”. Na ³amach „Candide’a” Bainville ironizowa³: „Jeœli trzy
czwarte radykalnej lewicy œwiêtuje Wielkanoc, bêd¹c wybranymi jako pro-
motorzy laickoœci i jeœli rewolucjoniœci, w g³êbi serca s¹ obroñcami «idei po-
rz¹dku i postêpu spo³ecznego» – mo¿e to dzia³aæ ca³kiem uspokajaj¹co. Jeœli
jednak wybrani jako umiarkowani, przesuwaj¹ siê na lewo, jeœli konserwaty-
œci g³osuj¹ za socjalistycznymi prawami, jeœli wyznania wiary [politycznej –
G.K.] nic ju¿ nie znacz¹, jeœli programy [polityczne] maj¹ byæ odczytywane
jako odwrotnoœæ tego, co mówi¹ – to czy jesteœmy jeszcze pod rz¹dami par-
lamentarnymi?”147.

Polityk dzia³aj¹cy w ustroju demokratycznym staje siê „fachowcem od
wszystkiego”, kierowanym przez „demokratyczn¹ legitymacjê” do rozmaitych,
czêsto diametralnie ró¿ni¹cych siê od siebie sfer ¿ycia pañstwowego. „To po
prostu jest cudowne! Co powiedzielibyœcie o dzienniku, w którym redaktor
zajmuj¹cy siê komunikatami gie³dowymi nagle zosta³by powo³any do pisa-
nia felietonów teatralnych, by nastêpnie redagowaæ kronikê medyczn¹?”148.

145 Idem, Doit-on le dire?..., s. 177.
146 Ibidem, s. 23–24.
147 Ibidem, s. 199. Bainville nie wierzy³ w skutecznoœæ tzw. umiarkowanej prawicy (nawet tej,

która nie uleg³a opisanemu wy¿ej oportunizmowi): „A toute époque, il y a des néo-conservateurs
qui croient fixer le cours des choses au point qui leur semble raisonnable. Ils sont toujours dépassés
et emportés”. Idem, Réflexions..., s. 46.

148 Idem, Doit-on le dire?..., s. 303.
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Katalog wad inkryminowanych przez Bainville’a w demokratycznym
ustroju, uzupe³nia³ konstatowany przez niego brak wyobraŸni rz¹dz¹cych
demokratycznym pañstwem, brak maj¹cy szczególnie negatywne konsekwen-
cje dla polityki zagranicznej. „Demokracje maj¹ zawsze sk³onnoœæ, by ¿yæ
jakby w zamkniêtym naczyniu. Ch³op, którego horyzont koñczy siê na ³¹ce,
robotnik, którego jedyn¹ w³asnoœci¹ s¹ rêce, przyt³oczony troskami kupiec,
a nawet lekarz na wysokim poziomie, czy prawnik – w jaki sposób maj¹ na
trwa³e kierowaæ swoj¹ uwagê poza granice?”149.

Wytykanie demokracjom (nie tylko francuskiej) braku szerszej wizji
w kwestiach polityki zagranicznej mia³o swoj¹ d³ug¹ tradycjê we francuskiej
myœli politycznej (i to nie tylko wœród reprezentantów jej najbardziej konser-
watywnej czêœci). Doœæ wspomnieæ Alexisa de Tocqueville’a (reprezentanta
„liberalno-konserwatywnego” kierunku w politycznym myœleniu), który na
kartach swojego najg³oœniejszego dzie³a O demokracji w Ameryce, niejednokrot-
nie wytyka³ ustrojowi demokratycznemu niedostatki w dziedzinie formu³owania
i realizacji celów polityki zagranicznej (w tym tak¿e to, co szczególnie inkry-
minowa³ Bainville: kierowanie siê w polityce nie realizmem, ale sentymentem)150.

Bainville pod¹¿a³ wiêc w wytyczonym przez Tocqueville’a kierunku (cho-
cia¿ nigdy expressis verbis nie powo³ywa³ siê na autora O demokracji w Ame-
ryce). Tak¿e wówczas, gdy wskazywa³ z niema³ym ubolewaniem, ¿e w de-
mokracji „funkcje dyplomatyczne sta³y siê pachn¹cym myde³kiem dla ch³opa
z demokracji oraz ambicj¹ starych kokietów z senatu i Izby [Deputowanych],
którzy marz¹ o tym, by nie umrzeæ bez tytu³u Ekscelencji”151. Dyplomacja
czasów demokratycznych nie tylko jest wiêc pozbawiona skutecznoœci kró-
lewskiej dyplomacji (warunkowanej, przypomnijmy, odpornoœci¹ monarchii
na wahania opinii publicznej), ale nawet – tak charakterystycznego dla „sta-
rej dyplomacji” (tzn. sprzed 1914 roku) czaru i wytwornoœci form, niepowta-
rzalnego esprit. Reprezentanci starej szko³y dyplomatycznej „nawet, gdy mieli
do powiedzenia sobie nieprzyjemne rzeczy, ubierali je w [wykwintne] for-
my”152. Nieprzypadkowo w ró¿nych w¹tkach twórczoœci Bainville’a napoty-
kamy s³owa szczerego podziwu dla dwóch najwiêkszych, jego zdaniem, mi-

149 Idem, Geschichte..., s. 181.
150 „Polityka zagraniczna nie wymaga czynienia u¿ytku z ¿adnej niemal zalety demokracji,

przeciwnie – wymaga rozwijania wszystkich tych cech, których jej w³aœnie brakuje... Sk³onnoœæ
demokracji do powodowania siê w polityce raczej uczuciami ni¿ rozumem, do porzucania d³ugo
dojrzewaj¹cych celów dla zaspokojenia chwilowej namiêtnoœci, da³a siê w Ameryce zaobserwo-
waæ w chwili wybuchu Rewolucji Francuskiej”. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, T. I,
Kraków 1996, s. 234.

151 J. Bainville, Doit-on le dire?..., s. 389.
152 „La vieille diplomatie avait au moins ceci de bon qu’elle était courtoise. Mettons m˜me
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strzów „starej szko³y” : Talleyranda i Metternicha. Obaj byli bliscy doskona-
³oœci zarówno pod wzglêdem skutecznoœci, jak i form (wedle s³ów eks-bisku-
pa Autun, ¿e „s³owa s¹ po to, by ukrywaæ nasze myœli”).

Pozostawa³a wreszcie ekonomiczna strona funkcjonowania ustroju demo-
kratycznego. Wed³ug autora Trzeciej Republiki w³aœnie w tej sferze bardzo
wyraŸnie widaæ cechê immanentnie tkwi¹c¹ w mentalnoœci demokratycznej,
a mianowicie zawiœæ. „Invidia democratica” – w ocenie monarchistycznego
myœliciela – sta³a za eskalowaniem przez kolejne rz¹dy III Republiki obci¹-
¿eñ fiskalnych, nak³adaniem nowych podatków (jak chocia¿by ostro kryty-
kowanego przez Bainville’a jako „haniebny”, podatku od spadków), trosz-
czeniem siê kolejnych republikañskich rz¹dów „nie o to, by pomna¿aæ kapita³
narodu, ale o to, by go dzieliæ”153.

Politykê finansow¹ realizowan¹ przez rz¹d demokratyczny autor Historii
dwóch narodów porównywa³ do muchy w karafce z octem: „owad lata od œcian-
ki do œcianki, wszêdzie zderza siê z przeŸroczyst¹ przeszkod¹, zaskoczony
odpoczywa, podejmuje nastêpnie na nowo swój lot, a¿ do momentu, gdy
wpadnie do octu. Podobnie i rz¹d demokratyczny w finansowym s³oiku”154.

Rz¹d funkcjonuj¹cy w ustroju demokratycznym, ze swojej natury (poniewa¿
uzale¿niony od poparcia „rozkapryszonych, wspó³czesnych ksi¹¿¹t” czyli wy-
borców, ochoczo akceptuj¹cych demagogiczne wezwania do zabierania „bo-
gatym”) nie by³ w stanie spe³niaæ podstawowego warunku prowadzenia zdro-
wej polityki gospodarczej – niezale¿noœci, a nawet „prawdziwego heroizmu”,
potrzebnego dla podejmowania decyzji niepopularnych, ale ozdrowieñczych
dla gospodarki. „Apetyt faworytów i dworskich kamaryli zaspokajano kilko-
ma milionami. Dla zaspokojenia apetytu wyborców potrzeba miliardów”155.

qu’elle était hypocrite. Mais quand on avait des choses desagréables à se dire, elle y mettait des
formes. On ne se jetait pas à la t˜te des épithètes comme celle de «ridicule» et de «grotesque»... Il
a fallu des diplomats d’ancien style pour arranger l’affaire et trouver que ces adjectives, injurieux
en français, n’étaient m˜me pas désobligeants en anglais. Quand la race des vieux diplomats se
sera éteinte et quand il n’y aura plus que des représentants du proletariat conscient et organisé
à la t˜te des gouvernements, comment les grandes Conférences internationales se termineront-
elles? Par des claques?”. Ibidem, s. 215–216.

153 Postêpuj¹cy fiskalizm III Republiki Bainville krytykowa³ jeszcze przed zakoñczeniem I woj-
ny œwiatowej. Zob. idem, Geschichte..., s. 181 (stamt¹d te¿ pochodzi cytat o dzieleniu kapita³u).
O „demokratycznej zawiœci” zob. „Le Capital”, 11 IX 1930, w: J. Bainville, La fortune..., s. 198.
Krytyka podatku od spadków ibidem, s. 300–302.

154 „L’Action Française”, 8 XI 1925, w: J. Bainville, La fortune..., s. 265. Nie by³ to jedyny tak
plastyczny opis funkcjonowania ustroju demokratycznego w sferze gospodarczej. W innym miejscu
Bainville przyrównywa³ demokratyczn¹ politykê do „œcinania drzewa, by zebraæ z niego owoce”.
„Le Capital”, 11 IX 1930, w: idem, La fortune..., s. 199.

155 „L’Action Française”, 2 V 1926 i 10 XII 1933, w: J. Bainville, La fortune..., s. 37–41, 78–81.
Cytowane s³owa s. 81.
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Nale¿y zwróciæ uwagê w tym miejscu na charakterystyczny dla myœli Ba-
inville’a „aspekt wolnoœciowy”, towarzysz¹cy wyra¿anej przez niego krytyce
ustroju i mentalnoœci demokratycznej. Akcentowanie tkwi¹cych i ci¹gle zwiêk-
szaj¹cych siê w demokracji zagro¿eñ dla wolnoœci cz³owieka (nie tylko w od-
niesieniu do sfery jego ekonomicznej aktywnoœci, choæ tutaj najwidoczniej-
szych) po raz kolejny zbli¿a³o antydemokratyczn¹ retorykê Bainville’a do
Tocqueville’a156. By³o ponadto nastêpnym elementem œwiadcz¹cym o zgod-
noœci myœli Bainville’a z pogl¹dami jego „mistrza” i g³ównego ideologa ca³ej
Akcji – Maurrasa, który w swoich pismach nie tylko inkryminowa³ infiltro-
wanie francuskiej demokracji przez „elementy obce”, ale wskazywa³ jedno-
czeœnie, ¿e w ustroju republikañskim „wolnoœæ jest z prawa i tylko z prawa”;
monarchia zaœ oznaczaæ bêdzie przywrócenie „faktycznych i namacalnych
wolnoœci”157.

Gdy Tocqueville pisa³ w I po³owie XIX wieku o tym, ¿e demokracja o wiele
bardziej sprzyja równoœci ni¿ wolnoœci, czyni³ to w formie przestróg, przewi-
dywañ nadchodz¹cych wydarzeñ. Bainville, u¿ywaj¹c w zasadzie takiej sa-
mej argumentacji, opisywa³ ju¿ rzeczywistoœæ.

Wed³ug autora Historii trzech pokoleñ zwiastunem „zmierzchu wolnoœci”
by³ rok 1914. Rok tragiczny dla Francji, dla Europy i dla idei wolnoœci. Tal-
leyrand mawia³, ¿e „ten, kto nie ¿y³ w czasach ancien régime’u, ten nie za-
zna³ s³odyczy ¿ycia”. Dla Bainville’a zaœ, to wybuch I wojny œwiatowej by³
„koñcem ³atwego i przyjemnego ¿ycia, jakie znaliœmy przed 1914 rokiem”158.
Wojna œwiatowa by³a „wielk¹ lekcj¹ pokory” dla „pe³nego pychy cywilizo-
wanego œwiata, upojonego swoim postêpem”, dla epoki, która „z postêpu

156 „Spo³eczeñstwa demokratyczne maj¹ naturalne upodobanie dla wolnoœci... Lecz dla rów-
noœci ¿ywi¹ gwa³town¹ i nieprzezwyciê¿on¹ namiêtnoœæ. Pragn¹ równoœci w stanie wolnoœci, a je-
¿eli nie mog¹ tego osi¹gn¹æ, to pragn¹ jej tak¿e w zniewoleniu. Bêd¹ znosi³y nêdzê, jarzmo nie-
woli, barbarzyñstwo, ale nie œcierpi¹ arystokracji”. A. de Tocqueville, op.cit., s. 106; „Dot¹d
panowa³o przekonanie, ¿e despotyzm jest wstrêtny niezale¿nie od tego, w jakie szaty siê przy-
straja. W naszych czasach dokonano jednak odkrycia, ¿e istniej¹ prawowite tyranie oraz œwiêta
niesprawiedliwoœæ, pod warunkiem, by rz¹dzi³a w imieniu ludu”. Ibidem, s. 406.

157 „La liberté est de droit sous la République, mais elle y est seulement de droit; sous la royauté
nationale, les libertés seront des faits, certains et tangibles”. Ch. Maurras, Dictateur et Roi [I wyd.
1929 rok], w: Œuvres capitales..., T. II, s. 393. Monarchia bêdzie wed³ug Maurrasa najlepszym
zabezpieczeniem „wolnoœci na dole”, podczas gdy obecnie, pod rz¹dami demokracji: „Un César
anonyme et impersonnel, tout-puissant, mais irraisonnable et inconscient, s’applique à molester
le Français depuis le berceau... Associations volontaires, comme les sociétés morales et politiques,
ou associations naturelles, comme la famille, la commune et la province, tous les rassemblents de
citoyens sont tantôt frappés d’inertie par les lois de l’État, tantôt m˜me interdits par le caprice des
chefs temporaires de l’État”. Ibidem, s. 381–382.

158 L’avenir de la civilisation, „La Revue Universelle”, 1 III 1922, w: J. Bainville, La fortune...,
s. 8.

http://rcin.org.pl



Rozdzia³ drugi100

i udoskonaleñ bez granic uczyni³a swego rodzaju dogmat”. Leg³a w gruzach
optymistyczna (a w³aœciwie naiwna) idea postêpu. Potwierdzona natomiast
zosta³a historyczn¹ prawid³owoœæ, ¿e „nic nie idzie w kierunku «coraz bar-
dziej», ani w kierunku «coraz mniej». Rzeczy id¹ raczej w kierunku «raz bar-
dziej, raz mniej». Ju¿ staro¿ytni powiedzieli: «dla wszystkiego s¹ granice»”159.

W kategoriach cywilizacyjnych „Wielka Wojna” by³a dla Francji (zreszt¹
nie tylko dla niej) „rewolucj¹ o wiele wiêksz¹ ni¿ ta inna [tzn. wielka rewolu-
cja rozpoczêta w 1789 roku – G.K.]”160. Rewolucj¹ o zdecydowanie antywolnoœ-
ciowym charakterze. Co konkretnie zadecydowa³o o tym, ¿e dla œwiata epo-
ka po 1914 roku charakteryzowa³a siê „zanikiem indywidualnej wolnoœci”?161

Bainville odpowiada³: rozprzestrzenienie siê po I wojnie œwiatowej demo-
kratycznej formy rz¹dów oraz ostatecznej konsekwencji demokracji – socja-
lizmu (ze „stadium przejœciowym” w formie etatyzmu)162. Demokracja – eta-
tyzm – socjalizm – oto zdaniem monarchistycznego myœliciela trzy najwiêksze
plagi powojennego œwiata i powojennej Francji (dodajmy, ¿e iunctim miê-
dzy demokracj¹ a socjalizmem dostrzega³ równie¿ Maurras)163.

Nieufnoœæ demokracji do idei wolnoœci oraz predylekcja dla równoœci przy-
gotowywa³y grunt pod etatyzm, a nastêpnie socjalizm. Okres po 1914 roku
najwyraŸniej, wed³ug Bainville’a, dostarcza³ potwierdzenia dla reprezento-
wanej przez niego tezy, ¿e w ustroju demokratycznym wolnoœæ jest wartoœci¹
„reakcyjn¹”164. Mimo deklarowanych hase³ afirmuj¹cych sprawê wolnoœci,

159 Ibidem, s. 8. Z drugiej strony, Bainville zauwa¿a³, ¿e I wojna œwiatowa jako „wojna inte-
gralna” by³a po czêœci dzieckiem cywilizacji sprzed 1914 roku: „La civilisation elle-m˜me a rendu
possible cette généralisation de la guerre, parce que les États modernes, grâce à leur concentra-
tion administrative, sont à m˜me de recenser, de réquisitionner et d’employer tous les instruments,
toutes les richesses, tous les hommes. C’est ainsi que les peuples entiers se sont, peu à peu, dressés
les uns contre les autres et que la guerre intégrale est devenue l’état de presque toute l’Europe”.
La péripétie, „L’Action Française”, 10 II 1917 w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 159.

160 Ibidem, s. 21. Por. tak¿e idem, Histoire des deux peuples..., s. 239.
161 Pisz¹c z perspektywy roku 1934 roku w artykule pod wymownym tytu³em Le crépuscule de

la liberté (Zmierzch wolnoœci), Bainville zauwa¿a³: „Il y aura vingt ans d’ici quatre mois que la
guerre a éclaté et, depuis ce temps-là, les sociétés humaines ont subi des changements si profonds
qu’on se croirait, au printemps de 1934, separé du printemps de 1914 par plus d’un siècle. Et si
l’on essaie de définir cette différence, on sera sans doute d’accord pour reconnaître qu’elle consi-
ste essentiellement dans la disparition de la liberté individuelle”. „Le Capital”, 21 III 1934, w:
J. Bainville, La fortune..., s. 23.

162 „Mais le socialisme est l’expression parfaite de la démocratie”, w: J. Bainville, Les dictateurs...,
s. 225.

163 Jak pisa³ Maurras: „Qu’est-ce au fond que le socialisme? C’est une solution du problème
posé par la démocratie. La volonté du nombre étant reine de l’État ne peut pas tendre à devenir
reine de la société, c’est-à-dire de l’ordre economique, à l’usine, au bureau, au champs, partout”
[podkr. G.K.]. Ch. Maurras, Mes idées..., s. 237.

164 J. Bainville, Doit-on le dire?..., s. 179, 267.
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w istocie rzeczy jest ona nie lubiana i nie tolerowana przez demokratów
i „szczerych” republikanów165. Jak wskazywa³ autor Historii trzech pokoleñ,
by³o to logiczn¹ konsekwencj¹ procesu historycznego rozpoczêtego rewolu-
cj¹ 1789 roku, której twórcom – jak podkreœla³ Bainville – o wiele bardziej
ni¿ o wolnoœæ, chodzi³o o równoœæ. Do tego dziedzictwa nawi¹zywa³a fran-
cuska demokracja, która przejê³a niepodzielne rz¹dy na pocz¹tku XX wieku
(przypomnijmy, ¿e wed³ug Bainville’a, III Republika – a¿ do czasów sprawy
Dreyfusa – nawi¹zywa³a bardziej do tradycji monarchii konstytucyjnej, ani¿eli
do „idei 1789 roku”). Kropkê nad „i” postawi³a „rewolucja” I wojny œwiatowej.

Nie brakuje w powojennych pismach Bainville’a krytycznych komenta-
rzy odnoœnie ci¹g³ej ekspansji pañstwa (by u¿yæ jego w³asnych s³ów: „po-
twornej ekspansji”) na sfery, które przed 1914 rokiem by³y domen¹ nieskrê-
powanych decyzji podejmowanych przez jednostki. „Pañstwo-Opatrznoœæ,
które udziela pensji na wszystkie strony, Pañstwo-lekarz, które ratuje wszyst-
kie rodzaje przemys³u od dekoniunktury i przejmuje na siebie straty, Pañ-
stwo-przedsiêbiorca, Pañstwo-handlowiec, które zarz¹dza wed³ug metod, ja-
kie niezawodnie doprowadzi³yby pojedyncze osoby do bankructwa”166.

W duchu, dzisiaj powiedzielibyœmy, libertariañskim (nawet nie liberalnym)
Bainville krytykowa³ wiêc kolejne zobowi¹zania nak³adane przez pañstwo
na obywateli: od przymusowych szczepieñ, ubezpieczeñ spo³ecznych, po
obowi¹zkow¹ edukacjê i powszechn¹ s³u¿bê wojskow¹167. Rozpowszechnie-
nie tego ostatniego obowi¹zkowego œwiadczenia obywateli na rzecz pañstwa,
tej „pruskiej plagi” (której w 1915 roku uleg³a nawet, dot¹d skutecznie bro-
ni¹ca siê przed ni¹, Wielka Brytania) warunkowa³o zreszt¹ zwyciêstwo de-
mokracji (ze wszystkimi antywolnoœciowymi tego skutkami). „Nie ma w¹t-
pliwoœci – pisa³ Bainville w 1930 roku – ¿e powszechna obowi¹zkowa s³u¿ba
wojskowa uczyni³a wiêcej dla rozpowszechnienia demokracji w Europie,
ani¿eli wybory powszechne”168.

165 Bainville ironizowa³ zreszt¹ na temat wolnoœciowej frazeologii republikañskiej, twierdz¹c,
¿e „prawdziwa wolnoœæ nastanie dopiero wtedy, gdy bêdziemy mieli swobodê wybierania w³a-
snych rodziców”. Ibidem, s. 87, 236.

166 Philosophie des décrets-lois, „Le Capital”, 23 VII 1935, w: J. Bainville, La fortune..., s. 61.
167 Gdy w 1931 roku obalono w Hiszpanii rz¹dy króla Alfonsa XIII i proklamowano republikê,

Bainville ironicznie komentowa³ ten fakt: „Les Espagnols en sont encore à croire à cette liberté chérie
que nous ne conaissons nous-m˜mes que par oui-dire et dont l’avènement a coincidé avec toutes
sortes de choses qui en sont le contraire: vaccination obligatoire, instruction obligatoire, service
militaire obligatoire, assurances sociales obligatoires, plus, selon les derniers calculs de la statistique,
quatre mois par an de travail forcé pour payer les impôts”. J. Bainville, Doit-on le dire?..., s. 266.

168 „L’Action Française”, 4 VI 1930; w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 184. Obowi¹zkow¹ s³u¿-
bê wojskow¹ Bainville czyni³ równie¿ odpowiedzialn¹ za ekspansjê socjalizmu. Ibidem, s. 183.
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Rosn¹cy etatyzm demokratycznego pañstwa oznacza³ równie¿ nasilenie
fiskalizmu (o wzrastaj¹cych obci¹¿eniach podatkowych w III Republice
Bainville, jak wiemy, pisa³ jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹). Niewydolne eko-
nomicznie pañstwo finansowa³o swoje b³êdy z kieszeni obywateli. Gdy pod
koniec lat 20. pojawi³y siê pog³oski o nasilaj¹cych siê w ksiêstwie Monako
sympatiach dla ustroju republikañskiego i planach pozbawienia dynastii Gri-
maldich w³adzy, Bainville ironicznie komentowa³: „Znu¿eni cierpieniem,
poddani ksiêcia [Monako] fetuj¹ demokracjê i Republikê. Zazdroszcz¹ nam
naszego losu. Pragn¹ p³aciæ podatek obrotowy, od spadków, podatki od do-
chodu, od transportu, od tytoniu, od alkoholu, a nawet podatek od kart do
gry. Pragn¹ ponadto [zaznaæ] s³odyczy koszar... Ludzie ci s¹ naprawdê nie-
szczêœliwi. Niech¿e jak najszybciej przy³¹czy siê ich do naszej smakowitej
demokracji i niech dziel¹ z nami, jak bracia, wszystkie nasze radoœci”169.

Tych „radoœci” dostarczanych przez ekspansywny etatyzm III Republiki,
zaznawa³y nawet dotychczas tradycyjnie „wolne zawody” (Bainville wska-
zywa³ zw³aszcza przyk³ad literatów i lekarzy), których przedstawicieli omni-
potentne, demokratyczne pañstwo pragnê³o sprowadziæ do roli swoich funk-
cjonariuszy170. Jeœli I wojna œwiatowa – jak zauwa¿a³ monarchistyczny pisarz
– skutecznie sfalsyfikowa³a tezê o nieograniczonym postêpie, to etatyzm de-
mokratycznego pañstwa by³ doskona³¹ ilustracj¹ tezy odwrotnej (zawartej
w cytowanej ju¿ prawid³owoœci „to bardziej, to mniej”, sformu³owanej przez
Bainville’a): o mo¿liwoœci cywilizacyjnego cofniêcia siê. Cofniêcia siê do epoki
feudalizmu, czasów komendacji i oddawania siê na s³u¿bê seniorowi, który
ma obowi¹zek dbaæ o potrzeby swojego wasala. Jak pisa³ Bainville w 1934
roku w „Le Capital”: „obecnie ka¿dy poleca siê pañstwu... Przemys³, handel,
rolnictwo rywalizuj¹, by zyskaæ jego [pañstwa] protekcjê... Rezultatem tego
jest zaœ to, ¿e pañstwo jest na drodze reglamentowania wszystkiego i kiero-
wania wszystkim – i to na ¿yczenie samych zainteresowanych... I nie jest
wa¿ne czy to nazywa siê socjalizmem, etatyzmem, korporacjonizmem czy
ekonomi¹ kierowan¹... Z w³asnej woli lub zmia¿d¿ona okolicznoœciami, jed-
nostka abdykowa³a [z wolnoœci – G.K.] w zamian za protekcjê. Oddaje siê
ona protektorom, i to jakim!”171.

Wbrew wyra¿anym w ten sposób zastrze¿eniom Bainville’a, nazwy by³y
wa¿ne. Zw³aszcza dla czynionych przez niego dystynkcji miêdzy kolejnymi
stadiami w ewolucji ustrojowej III Republiki. Od „monarchii pod inn¹

169 J. Bainville, Doit-on le dire?..., s. 206.
170 Ibidem, s. 153, 183.
171 Le crépuscule de la liberté, „Le Capital”, 21 III 1934, w: J. Bainville, La fortune..., s. 24–25.
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nazw¹”, przez „demokracjê” – po 1914 roku ewoluowa³a ona w kierunku
„demokracji socjalizuj¹cej” („la démocratie socialisante”)172. W 1931 roku
Bainville pisa³: „Socjalizm nie jest ju¿ na ulicach. Nie jest ju¿ na baryka-
dach, w pochodach czy manifestacjach. Wprowadzi³ siê do praw”173.

Fenomenu tego nie mo¿na zrozumieæ bez wziêcia pod uwagê znaczenia
„rewolucji I wojny œwiatowej”: „Dramatem Europy po 1918 roku jest to, ¿e
socjalizm wszczepi³ siê w wojnê, tak jak do trzêsieñ ziemi dochodz¹ po¿ary
i epidemie”174. Socjalizm porównany do klêsk elementarnych – na tym nie
wyczerpywa³o siê u Bainville’a bogactwo (druzgoc¹ce w swej wymowie dla
socjalizmu) analogii.

Wed³ug autora Trzeciej Republiki socjalizm to „paso¿yt ¿yj¹cy na spo³e-
czeñstwie”, „absurdalna demagogia”, a odrzucanie socjalistycznych pogl¹dów
jest miar¹ inteligencji cz³owieka175. Socjalizm bowiem „jest uwodzicielski
z daleka i tak d³ugo, jak nie poddany zastosowaniu... To egzotyczna powieœæ
Juliusza Verne’a przeniesiona do socjologii”176. Poniewa¿ szkodliwoœæ dla
gospodarki przenoszenia socjalistycznych idei jest ewidentna, to – jak wska-
zywa³ Bainville – trwanie przy socjalistycznych pogl¹dach wymaga³o od ich
zwolenników quasi-religijnej wiary177.

Monarchistyczny autor w niejednym miejscu akcentowa³ ekonomiczn¹
nieefektywnoœæ socjalistycznych idei. Wskazywa³ na niemo¿noœæ planowa-
nia w gospodarce, na wywo³any socjalizmem wzrost biurokracji, na iluzo-
rycznoœæ gwarancji dla oszczêdnoœci i op³acanych przez obywateli ubezpie-
czeñ spo³ecznych178. W swoich antysocjalistycznych pogl¹dach szed³ za
Ludwigiem von Misesem (którego czyta³ i na którego wprost siê powo³ywa³)
– twórc¹ „wiedeñskiej szko³y” liberalnego myœlenia o gospodarce – i podno-
si³ „mentalnoœciowy aspekt” ekspansji socjalizmu. Wraz z autorem Antykapi-
talistycznej mentalnoœci, Bainville deklarowa³, ¿e „to, co jest w socjalizmie
najgorsze to sam socjalizm, nawyk liczenia na Pañstwo-wybawcê (lub przy-
najmniej Pañstwo-lekarza)... Nikt nie mo¿e odpowiadaæ za swoje b³êdy. Nikt
nie mo¿e upaœæ, nawet z powodu w³asnych b³êdów... Pañstwo ma gwarantowaæ

172 Zob. artyku³y Le coup mortel au credit, „L’Action Française”, 21 V 1933; Philosophie d’un
vote, „Le Capital”, 6 XII 1935, w: J. Bainville, La fortune..., s. 67, 93

173 Marxistes et petits-bourgeois, „La Liberté”, 3 V 1931, w: J. Bainville, La fortune..., s. 307.
174 La machine a tuer les monnaies, „La Liberté”, 21 XII 1927, w: J. Bainville, La fortune...,

s. 305–306.
175 Por. J. Bainville, La fortune..., s. 82, 331; idem, L’Angleterre..., s. 93.
176 Du pole arctique au pole antartique..., „La Liberté”, 23 XII 1931, w: J. Bainville, La

fortune..., s. 312.
177 Por. Un penseur, „L’Action Française”, 12 XII 1928, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 152.
178 Zob. J. Bainville, La fortune..., s. 100, 157, 215, 220.
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wszystkim bezpieczeñstwo od wypadków ¿yciowych, jak gdyby jego w³adza
i œrodki oddzia³ywania by³y nieskoñczone”179.

Podobnie jak warunkiem przetrwania paso¿yta jest sta³e ¿erowanie na
swojej ofierze, tak i socjalizm dla swojego trwania potrzebuje... kapitalizmu,
a zw³aszcza kapita³u. W tym kontekœcie autor Trzeciej Republiki powo³ywa³
siê na wypowiedŸ anonimowego marksisty, który tu¿ po zakoñczeniu „Wiel-
kiej Wojny” podzieli³ siê z nim swoim dramatycznym pytaniem: „Na co komu
teraz socjalizm, skoro nic ju¿ nie ma?”180.

Bainville – zdecydowany i konsekwentny krytyk etatyzmu i socjalizmu,
prezentowa³ w myœleniu o gospodarce „pozytywn¹ stronê”. By³ zdecydowa-
nym zwolennikiem kapitalizmu. Nie kapitalistów, których (czêœæ z nich)
oskar¿a³ wprost o wspieranie socjalizmu i socjalistów (jak zobaczymy póŸ-
niej, uwadze Bainville’a nie umknê³a równie¿ odgrywana wobec Zwi¹zku
Sowieckiego przez czêœæ zachodnich kapitalistów rola „po¿ytecznych idio-
tów”), ale kapita³u. Ten ostatni mia³ dla Bainville’a przede wszystkim war-
toœæ cywilizacyjn¹.

Przyjmuj¹c definicjê cywilizacji autorstwa Charles’a Maurrasa („stan spo-
³eczny, w którym jednostka przychodz¹ca na œwiat, znajduje nieskoñczenie
wiêcej, ani¿eli sama przynios³a”), dodawa³ za autorem Ankiety o monarchii,
¿e „cywilizacja to przede wszystkim kapita³. Jest ona kapita³em przekaza-
nym”181. Tak oczerniany i wyszydzany przez socjalistów (i innych „obroñ-
ców ludu”) kapita³ zamiast okreœlania epitetem „ohydny”, o wiele bardziej
zdaniem Bainville’a zas³uguje na miano „boskiego”. „Bez niego nie ma ani
nauki, ani sztuki. Bez niego nie ma studiów pozbawionych bie¿¹cego intere-
su, a dziêki którym powstaj¹ wszelkie ulepszenia” – pisa³ w 1922 roku na
³amach redagowanego przez siebie „La Revue Universelle”182.

Kapita³ – podkreœla³ Bainville – mia³ równie¿ wielk¹ pozytywn¹ wartoœæ
moraln¹, poniewa¿ za kapita³em sta³a cnota oszczêdnoœci, ten „akt

179 L’état dieu, „Le Capital”, 12 IX 1932, w: J. Bainville, La fortune..., s. 316. W tym samym
artykule Bainville powo³uje siê na Ludwiga von Misesa, akcentuj¹cego to, ¿e socjalizm odnosi
zwyciêstwo przede wszystkim „w duszy cz³owieka”, ucz¹c go nieodpowiedzialnoœci i liczenia na
innych. Ibidem, s. 315.

180 Vengeance des nombres, „L’Action Française”, 29 IV 1934, w: J. Bainville, La fortune...,
s. 323.

181 „C’est à Charles Maurras que l’on doit la définition la plus profonde et la plus étendue du
mot que les dictionnaires renoncent à expliquer. La civilisation… c’est l’état social dans lequel
l’individu qui vient au monde trouve incomparablement plus qu’il n’apporte. En d’autres termes,
la civilisation est d’abord un capital. Elle est ensuite un capital transmis”. L’avenir de la civilisa-
tion, „La Revue Universelle”, 1 III 1922, w: J. Bainville, La fortune..., s. 21–22.

182 Ibidem, s. 15.
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wiary”183. To ona z kolei zapewnia³a kapitalizmowi „usprawiedliwienie”:
„Oszczêdnoœæ jest pocz¹tkiem kapita³u i jako taka jest moralnym usprawie-
dliwieniem kapitalizmu, poniewa¿ oznacza ona wyrzeczenie, wysi³ek, a na-
wet ofiarê. Ten bowiem, kto nie konsumuje wszystkiego, co zdoby³, myœli
o innych, zamiast myœleæ tylko o sobie. Myœli o swoich dzieciach, o swoich
nastêpcach. Myœli, nie wiedz¹c o tym, o wszystkich. Cywilizacja zaczê³a siê
w dniu, w którym ludzie zamiast zjadaæ i opychaæ siê ca³¹ upolowan¹ przez
siebie zwierzyn¹, miêso osolili i uwêdzili, co z kolei pozwoli³o plemieniu
poœwiêciæ siê innym pracom. Innym usprawiedliwieniem kapitalizmu jest to,
¿e kapita³y nikn¹, zu¿ywaj¹ siê, gin¹ lub umieraj¹, jak wszystkie rzeczy...
Konsekwentnie zaœ, oszczêdzanie nie mo¿e siê nigdy zatrzymaæ. Gdyby usta-
³o, cywilizacja straci³aby swoj¹ podstawê i swoje wsparcie”184.

Kapitalizm nie tylko by³ cnotliwy jako, udowodnione przez oszczêdnoœæ,
„zwyciêstwo cz³owieka nad samym sob¹”. Odwrotnie ani¿eli niektórzy ko-
mentatorzy (niekoniecznie bêd¹cy wrogami kapitalizmu) twierdz¹cy, ¿e
„pierwszy milion jest ukradziony”, Bainville stwierdza³, ¿e „u pocz¹tków
ka¿dej mniejszej lub wiêkszej fortuny le¿y moralny wysi³ek”185. Nie tylko
posiada³ „usprawiedliwienie moralne”. Mia³ równie¿ swoje „usprawiedliwie-
nie praktyczne”186. To dziêki kapitalizmowi (zw³aszcza temu sprzed „rewo-
lucji 1914 roku”) – jak podkreœla³ Bainville – nast¹pi³ w krajach, które nie
krêpowa³y go, znacz¹cy postêp spo³eczny. Natomiast przez fakt, ¿e kapita-
lizm zachêca³ ludzi do w³asnej inicjatywy, stymulowa³ ich aktywnoœæ, nast¹-
pi³ równie¿ dynamiczny postêp naukowy (widoczny zw³aszcza w dziedzinie
wynalazków)187.

Dla Bainville’a postêp cywilizacyjny (jak wiemy, nie w ujêciu linearnym)
mia³ swój aspekt „negatywny” oraz „pozytywny”. Ten pierwszy dotyczy³ ko-
niecznoœci eliminowania ka¿dej formy przenikania socjalizmu do ¿ycia spo-

183 Valeur de l’eaprgne, „L’Action Française”, 13 XII 1925, w: J. Bainville, La fortune..., s. 97.
184 „L’Action Française”, 6 VI 1926, w: J. Bainville, La fortune... Do szukania najg³ebszych

korzeni kapitalizmu (w sensie moralnej dyspozycji) w czasach prehistorycznych, Bainville za-
chêca³ równie¿ w innym miejscu: „Le premier capitaliste a été le chasseur des âges primitifs qui,
au lieu de dévorer toute sa venaison, en a fumé ou salé une partie, pour mettre sa famille
à l’abri de la faim”. La cigale et la fourmi, „Le Capital”, 7 X 1927, w: J. Bainville, La fortune...,
s. 100–101.

185 Le „manuel du spéculateur à la bourse”, „Le Capital”, 19 VII 1928, w: J. Bainville, La fortu-
ne..., s. 143.

186 Ibidem, s. 100.
187 Capitalisme et progrès social, „Le Capital”, 5 X 1928, w: J. Bainville, La fortune...,

s. 104–105.
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³ecznego i gospodarczego. Ten drugi to wskazanie Bainville’a na koniecz-
noœæ promocji kapitalizmu (jak zobaczymy póŸniej, dezyderat ten odnosi³
nie tylko do Europy) jako synonimu postêpu cywilizacyjnego188.

Bainville w swoim obozie politycznym by³ bez w¹tpienia najbardziej zde-
cydowanym, najbardziej konsekwentnym obroñc¹ kapitalizmu. Jak widzie-
liœmy, wyraŸnie dystansowa³ siê od idei korporacjonizmu – nawet tego „mo-
narchistycznego” prezentowanego przez René de La Tour du Pin, a za jego
poœrednictwem przejêtego przez Charles’a Maurrasa – dopatruj¹c siê w nim
kolejnej formy (obok etatyzmu i „socjalizuj¹cej demokracji”) ograniczenia
wolnoœci. W jednym z listów do Maurrasa (z 1923 roku), da³ wprost wyraz
swojej niechêci do korporacjonistycznych idei, które sta³y siê oficjaln¹ dok-
tryn¹ ekonomiczno-spo³eczn¹ Akcji Francuskiej. Instytucjê „Stanów Gene-
ralnych Produkcji Francuskiej” („Les États généraux de la Production
française”), która w myœl teorii de La Tour du Pin mia³a byæ zwieñczeniem
przysz³ej korporacyjnej organizacji spo³eczeñstwa francuskiego, nazwa³ „wiel-
kim g³upstwem” („grosse b˜tise”)189. Tym bardziej daleki by³ Bainville od
propagowanych w swoim czasie w œrodowisku Akcji Francuskiej (za spraw¹
kierowanego przez Georges’a Valois – przejêtego anarchosyndykalistyczny-
mi ideami – „Cercle Proudhon”) mglistych koncepcji „integralnego syn-
dykalizmu”190. O wiele bli¿ej by³o mu do reprezentantów liberalnej „szko-
³y wiedeñskiej”, wraz z którymi akcentowa³ osi¹gniêcia kapitalizmu
w ró¿nych sferach ¿ycia spo³ecznego, jak i inkryminowa³ „antykapitalistycz-
n¹ mentalnoœæ”.

Dokonywana przez Bainville’a afirmacja wolnoœci – zarówno podczas
krytyki demokracji (i jej „dziecka” – socjalizmu), jak i zachwalania kapitali-
zmu (nie kapitalistów) – mia³a swoje wyraŸne cywilizacyjne i moralne t³o.
Wolnoœæ pozostawa³a w œcis³ym zwi¹zku z cnot¹ (cnot¹ oszczêdnoœci, bêd¹-
c¹ przecie¿ wyrazem innej: gotowoœci do ofiary dla przysz³ych pokoleñ). By³a
nagrod¹ za cnotê. Tylko wiêc taka wolnoœæ (a nie wyœmiewana przez Bainvil-
le’a wolnoœciowa frazeologia zwolenników republiki) by³a trwa³¹ wartoœci¹.
By³a wreszcie rezultatem ³adu (³adu moralnego – vide: walory moralne

188 „Le relèvement de l’Europe a eu lieu dans la mesure où le socialisme, ses hommes et ses
méthodes ont été éliminés du gouvernement”. „La Liberté”, 21 XII 1927, w: J. Bainville,
La fortune..., s. 306. „Et nous apercevons mieux aussi (il suffit de comparer le niveau de la vie aux
États-Unis au niveau de la vie en Russie soviétique) que le développement du confort et la diffusion
du bien-˜re tiennent au développement m˜me du capitalisme”. „Le Capital”, 19 VII 1928, w:
J. Bainville, La fortune..., s. 143.

189 Por. D. Decherf, op.cit., s. 191.
190 Szerzej na temat koncepcji ekonomicznych Akcji Francuskiej  (w tym o korporacjonizmie)

zob. E. Weber, L’Action Française..., s. 235–249; J. Bartyzel, op.cit., s. 631–636.
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oszczêdnoœci oraz ³adu spolecznego). Rewolucje bêd¹ce ciosem w ³ad, by³y
ciosem w wolnoœæ, a tym samym w cywilizacjê (bo tylko „wolnoœæ cnotliwa”
warunkowa³a cywilizacyjne osi¹gniêcia).

Czêœæ badaczy okreœla³a Bainville’a jako zwolennika „niesystemowego
indywidualizmu”, poddaj¹c jednoczeœnie w w¹tpliwoœæ jego prokapitalistycz-
ne kredencje191. Jednak wbrew tym opiniom, akcentuj¹cym czysto utylitarne
motywy tkwi¹ce za sympati¹ Bainville’a dla kapitalizmu – tzn. dostrze¿enie
przez niego przede wszystkim ekonomicznej efektywnoœci kapitalizmu – na-
le¿y podkreœliæ, ¿e prokapitalistyczne (a w³aœciwie: prokapita³owe) nastawie-
nia autora Trzeciej Republiki by³o koncepcj¹ przemyœlan¹, logicznie powi¹zan¹
z innymi aspektami myœli politycznej monarchistycznego autora (np. obec-
ne przy tej okazji w¹tki cywilizacyjne).

W czasach, gdy kapitalizm atakowany by³ zarówno z prawa (por. korpo-
racjonizm Akcji Francuskiej, któremu towarzyszy³a wyraŸnie antykapitali-
styczna retoryka), jak i z lewa (socjalizm, komunizm, narodowy socjalizm),
Bainville zachowa³ samodzielnoœc myœlenia – nawet za cenê niezgody z tym,
któremu „zawdziêcza³ wszystko z wyj¹tkiem ¿ycia”. Do rangi symbolu ura-
sta³ fakt, ¿e ostatni artyku³ Bainville’a dotycz¹cy materii ekonomicznej, któ-
ry ukaza³ siê parê dni po jego œmierci (13 lutego 1936 roku) – nosi³ zna-
mienny tytu³: ¯ywotnoœæ kapitalizmu (Vitalité du capitalisme)192.

Czy marsz po równi pochy³ej od demokracji, przez „demokracjê socjali-
zuj¹c¹” ku socjalizmowi i komunizmowi – by³ nie do zatrzymania?193 Czy
nale¿a³o oczekiwaæ ostatecznego œrodka zaradczego w postaci powrotu in-
stytucji dziedzicznej monarchii? A mo¿e warto by³o odwo³aæ siê do „rozwi¹-
zania przejœciowego”, do dykatatury? Kwestia ta zajmowa³a myœlicieli obo-
zu „integralnego nacjonalizmu”, na czele z Charles’em Maurrasem. Autor
Ankiety o monarchii z rezerw¹ odnosi³ siê do perspektywy pojawienia siê „dru-

191 H. Vidal, op.cit., s. 95. Tezê Vidala powtarza w swoim dziele W.R. Keylor, op.cit., s. 191.
O „utylitarnych” korzeniach sympatii Bainville’a dla kapitalizmu Keylor pisa³: „He became an
ardent defender of capitalism not so much because of his admiration for the theoretical doctrines
of economic liberalism, but more because he became convinced that the implementation of those
doctrines, modified by correctives drawn from corporatism and mercantilism, were conducive to
the political stability and economic prosperity of the nation”. Ibidem, s. 191. Pomijaj¹c, ¿e dla
faktu „¿arliwej obrony” kapitalizmu przez Bainville’a, jej przyczyny nie s¹ najwa¿niejsze, nale¿y
zdecydowanie odrzuciæ dwie inne supozycje zawarte w cytowanej opinii: 1/ jakoby Bainville od-
rzuca³ teoretyczn¹ stronê ekonomicznego liberalizmu (a powo³ywanie siê na Misesa?); 2/ jakoby
Bainville oczekiwa³ od korporacjonizmu „korektyw”.

192 „Le Capital”, 13 II 1936, w: J. Bainville, La fortune..., s. 135–139.
193 O tym, ¿e komunizm (wraz z socjalizmem) by³ zdaniem Bainville’a ostateczn¹ konse-

kwencj¹ demokracji zob. Les dictateurs..., s. 8.
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giego genera³a Monka”. Dyktatura – jeœli pojawi siê – mog³aby byæ absolut-
nie stanem tymczasowym, przygotowaniem nadejœcia prawdziwego „naro-
dowego dykatatora”, którym móg³ byæ jedynie dziedziczny w³adca. Prawdzi-
wa dyktatura to, jak pisa³ Maurras, „la dictature royaliste”194.

Myœl Bainville’a w tej kwestii bieg³a w podobnym kierunku, co opinie
wyra¿ane przez g³ównego ideologa Akcji Francuskiej. Z jedn¹, ale istotn¹
ró¿nic¹. Autor Trzeciej Republiki o wiele silniej podkreœla³ wewnêtrzne, ide-
owe afiliacje istniej¹ce miêdzy dykatatur¹ a lewic¹ i lewicow¹ ideologi¹. Tego,
¿e „dyktatura jest zjawiskiem towarzysz¹cym rewolucjom, demokracji i sys-
temowi parlamentarnemu”, uczy³a historia istniej¹cych w dziejach ró¿nych
form rz¹dów dyktatorskich195. Czasy wspó³czesne uczy³y zaœ, ¿e to „socja-
lizm rodzi cezaryzm”, a korzystny dla dyktatorskich rz¹dów grunt przygoto-
wuje zauwa¿alny wszêdzie „monstrualny rozwój etatyzmu”196.

Dla Bainville’a jednym z nowszych przyk³adów predylekcji lewicy (nie
tylko francuskiej) ku wojskowej dyktaturze by³ zamach majowy Józefa
Pi³sudskiego – „marsza³ka lewicy”197, ciesz¹cego siê (w pierwszym okresie
swojej dyktatury) przecie¿ poparciem polskich stronnictw lewicowych
(jak wiadomo, oczekiwana rewolucja sta³a siê „rewolucj¹ bez rewolucyjnych
konsekwencji”).

Bainville – opisuj¹c lewicowe sympatie dla rz¹dów dykatatorskich – przy-
pomina³, jak pewnego razu angielski dyplomata wyrazi³ przed nim swoje
obawy, ¿e popularnoœæ we Francji po 1918 roku marsza³ków opromionienio-
nych chwa³¹ zwyciêstwa w „Wielkiej Wojnie”, zakoñczyæ siê mo¿e wojskow¹
dyktatur¹. Na to jego francuski interlokutor odpowiedzia³: „Panie ambasa-
dorze, mogê Pana zapewniæ, ¿e Pañskie obawy s¹ pozbawione podstaw. Fran-
cuscy dowódcy wojskowi, prawie wszyscy, chodz¹ na msze i w wiêkszoœci
zostali wychowani w religijnych zak³adach, gdzie nauczono ich zasad bier-
nego pos³uszeñstwa, kultu dla regulaminu i szacunku dla ustanowionych

194 Maurras w nastepuj¹cy sposób definiowa³ „królewsk¹ dyktaturê”: „Nous le concevons com-
me le régime de l’ordre. Nous concevons cet ordre comme conforme à la nature de la nation
française et aux règles de la raison universelle... Placer les libertés en bas, l’autorité en haut, c’est
proprement reconstituer l’ordre naturel et rationnel”. Ch. Maurras, Dictateur et Roi [I wyd. w 1929
roku], w: idem, Œuvres capitales..., T. 2, s. 381. Szerzej na temat stosunku Maurrasa do dyktatury
zob. J. Bartyzel, op.cit., s. 614–617.

195 „Cromwell tend déjà à laisser croire que la dictature est un phénomène qui accompagne
les révolutions, la démocratie et le système parlementaire”. J. Bainville, Les dictateurs..., s. 47.

196 „C’était alors un lieu commun de dire que le socialisme engendre le césarisme... Et il n’y
a pas lieu de s’étonner si le développement monstrueux de l’étatisme favorise aujourd’hui l’éclo-
sion des idées de dictature là m˜me où on les attend le moins”. Le crépuscule de la liberté, „Le
Capital”, 21 III 1934, w: J. Bainville, La fortune..., s. 25.
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w³adz. Rz¹d republikañski zawsze zajmowa³ siê dowódcami wojskowymi
wywodz¹cymi siê z prawicy. Gdy tylko z³o¿yli wizytê pretendentowi [do fran-
cuskiej Korony – G.K.], oczekiwa³o ich wys³anie na emeryturê. To wojskowi
z lewicy pozwalaj¹ sobie na o wiele wiêcej z republik¹. Przez swoje wybryki
czêsto przysparzaj¹ jej trudnoœci”198.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e refleksje Bainville’a na temat po¿ytków p³yn¹cych
z dyktatorskiej formy rz¹dów przechodzi³y ewolucjê. Cytowane przeze mnie
wy¿ej s³owa wyra¿aj¹ce jego przekonanie o istnieniu iunctim miêdzy demo-
kracj¹, socjalizmem a dyktatur¹, s¹ efektem koñcowym tej ewolucji (s³owa
napisane ju¿ pod sam koniec ¿ycia autora Dyktatorów).

Zmiany, jakie przesz³a myœl Bainville’a o dyktaturze najlepiej ilustruje jego
stosunek do faszystowskich rz¹dów Mussoliniego. Pocz¹tkowo bardzo pozy-
tywny. W 1922 roku, krótko po zdobyciu w³adzy przez Duce, autor Trzeciej
Republiki pisa³ w swoim dzienniku, ¿e przywódca faszystów „uratowa³ Italiê
od spustoszeñ demokracji parlamentarnej, która osi¹gnê³a swój kres w lu-
dziach, ideach i w³adzy”, która doprowadzi³a do „rozwodu miêdzy liberali-
zmem a nacjonalizmem”, a wiêc od destrukcji tego, co zdaniem Bainville’a,
warunkowa³o dotychczasow¹ stabilnoœæ Italii199. Rok póŸniej dawa³ wyraz
swojemu przekonaniu o tym, ¿e „faszyzm narodzi³ siê z instynktu samoza-
chowawczego, z potrzeby ³adu – naturalnej potrzeby ludzi i spo³eczeñstw”200.

Warto jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e Bainville przede wszystkim ceni³
w faszyzmie (a w ka¿dym razie, w nim dostrzega³) jego atak na socjalizm
przy jednoczesnym wsparciu dla kapitalizmu i oparcie siê o monarchiê (jak
pisa³ w 1923 roku: „faszyzm w swoich korzeniach republikañski, w monar-
chii odkry³ narzêdzie swojego sukcesu”)201. W tym wiêc sensie, pocz¹tkowa
akceptacja Bainville’a dla faszyzmu nie by³a odstêpstwem od najwa¿niejszych
elementów w³asnej myœli politycznej (czyli afirmacji monarchii, krytyki so-
cjalizmu, akceptacji dla kapitalizmu).

Jednak ju¿ po ponad dziesiêciu latach rz¹dów faszystowskich w Italii, oce-
na wystawiona przez Bainville’a re¿imowi Mussoliniego by³a zdecydowanie
odmienna. Autor Dyktatorów, chocia¿ nazywa³ Mussoliniego „politykiem re-
alistycznym” i ci¹gle utrzymywa³, ¿e faszyzm zrodzi³ siê z „naturalnego in-

197 „Pilsudski est également un ami des socialistes et il a réussi son coup d’État à l’aide de la
grève générale, ce qui prouve que, pour les gouvernements légaux, les militaires de gauche sont
souvent plus à craindre que les militaires de droite”. J. Bainville, Doit-on le dire?..., s. 116. O Pi³-
sudskim jako „maréchal de gauche” zob. s. 117.

198 Ibidem.
199 Cyt. za W. R. Keylor, op.cit., s. 246–247.
200 Ibidem, s. 248.
201 Ibidem, s. 247.
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stynktu konserwatyzmu”, to akcentowa³ tak¿e to, ¿e faszystowska doktryna
i polityczna praktyka jest „mieszank¹ nacjonalizmu i socjalizmu”. Faszyzm
„to przede wszystkim rewolucja”, na dodatek przyjmuj¹ca „formê jakiejœ re-
ligii, co nie jest pozbawione niebezpieczeñstw”202.

Co najbardziej charakterystyczne, Bainville pod koniec swojego ¿ycia do-
strzega³, ¿e w polityce Mussoliniego elementy konserwatywne – wczeœniej
sk³aniaj¹ce autora Trzeciej Republiki do wyra¿ania aprobaty dla faszyzmu –
zesz³y na plan dalszy. Coraz bardziej za to na plan pierwszy wychodzi³y ele-
menty „mot³ochowo-radykalne” faszyzmu (by u¿yæ tu s³ów Zygmunta Kra-
siñskiego)203. Dla Bainville’a Mussolini to wspó³czesny Mariusz (wódz i wie-
lokrotny konsul rzymski, przywódca stronnictwa „popularów”, wrogiego
patrycjuszowskiemu stronnictwu „optymatów”). Podobnie jak rzymski wódz,
Duce opar³ siê na „osobistej armii”. W przypadku Mariusza by³y to legiony
przechodz¹ce na pañstwowy ¿o³d, Mussolini wykorzysta³ do tego celu swoje
bojówki – „czarne koszule”. Podstaw¹ rz¹dów przywódcy „popularów” i przy-
wódcy faszystów byli wiêc „pariasi, awanturnicy, bezrobotni”, którym zaofe-
rowano „pozycjê spo³eczn¹, presti¿ munduru, zapewnienie codziennego chle-
ba i perspektywê bogatych w ³upy rabunków”204.

„Mot³ochowoœæ” faszyzmu zbli¿a³a, zdaniem monarchistycznego myœli-
ciela, ruch Mussoliniego do re¿imu Stalina w Zwi¹zku Sowieckim. Obydwaj
dyktatorzy powtarzali historyczn¹ prawid³owoœæ – znan¹ ju¿ od staro¿ytno-
œci – ¿e „demokracja oddawa³a siê ludowym tyranom”205. Wszystko to spra-
wia³o, ¿e „ci, którzy ¿ycz¹ sobie naœladowania [faszyzmu] we Francji, po-
winni siê nad tym dobrze zastanowiæ... Zanim podejmie siê próbê kopiowania,
nale¿y wiedzieæ, co siê kopiuje. Kogut galijski nie nadaje siê do tego, by ssaæ
rzymska wilczycê”206.

202 J. Bainville, Les dictateurs..., s. 180–181, 195.
203 W liœcie do ksiêdza Aleksandra Je³owickiego (z 26 XII 1848) Krasiñski przewidywa³ nadejœcie

„ludzkich absolutyzmów” w dwóch formach: „moskiewsko-samodzier¿nej” oraz „mot³ochowo-rady-
kalnej”. Z. Krasiñski, Listy do ró¿nych adresatów, T. II, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1991, s. 226.

204 „Ainsi, tout en augmentant les forces de la ville, il [Mariusz] se donnait une armée
personnelle sur laquelle il savait pouvoir compter: c’est toujours le système des chemises noires
ou brunes. Aux parias, aux aventuriers et aux chomeurs, il offrait, outre une condition sociale et
le prestige de l’uniforme, l’assurance du pain quotidien et la perspective de pillages fructueux”.
J. Bainville, Les dictateurs..., s. 32.

205 „Il est vrai que, dans l’antiquité, l’aristocratie était républicain tandis que la démocratie se
donnait à des tyrans populaires. Nous ne sommes peut-˜tre pas non plus si loin de cela et, si l’on
comprenait mieux Mussolini ou Stalin, on les rapprocherait de Denys, tyran de Syracuse, plutôt
que l’un de Napoléon et l’autre de Gengis-Khan”. Hier et aujourd’hui, „Le Capital”, 26 I 1931,
w: J. Bainville, La fortune..., s. 340.

206 J. Bainville, Les dictateurs..., s. 195. W tym samym miejscu Bainville inkryminowa³
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Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e adresatami tej przestrogi Bainville’a (choæ nie wy-
mienionymi wprost) nie byli raczej jego koledzy i wspó³pracownicy z Akcji
Francuskiej, którzy pocz¹tkowo jak Bainville chwalili faszyzm jako „reakcjê
wobec bestialstwa, g³upoty i szkodnictwa komunizmu”207 (L. Daudet). W Ak-
cji, chocia¿ sympatyzuj¹cej z pewnymi aspektami zagranicznej polityki fa-
szystowskich W³och (np. wojna z Abisyni¹) w nadziei na stworzenie „Ligi
³aciñskiej”, dostrze¿ono jednak wszystkie te negatywne aspekty wewnêtrznej
polityki Mussoliniego, które inkryminowa³ autor Dyktatorów. Piêtnowano
postepuj¹c¹ omnipotencjê faszystowskiego pañstwa, nie toleruj¹c¹ ¿adnych
autonomicznych wobec niego organizacji oraz instytucji (na czele z Koœcio-
³em katolickim)208.

Mo¿na dodaæ, ¿e Bainville dostrzega³ wyraŸne podobieñstwo istniej¹ce
miêdzy wszystkimi trzema totalitaryzmami (komunizmem, faszyzmem i na-
rodowym socjalizmem), u których najg³êbszych korzeni le¿a³a lewicowa pre-
dylekcja do ci¹g³ego poszerzania kompetencji pañstwa. Krótko po objêciu
w³adzy w Niemczech w 1933 roku przez Narodowosocjalistyczn¹ Partiê Ro-
botników Niemiec, Bainville odnotowywa³ w swoim dzienniku spostrze¿e-
nie o podobieñstwie miêdzy rz¹dami komunistycznymi, faszystowskimi i roz-
poczynaj¹cymi siê narodowosocjalistycznymi: „To jest nowa forma
spo³eczeñstwa politycznego. Pañstwo-Bóg nie znosi ¿adnej opozycji i repre-
zentowane jest przez mniejszoœæ maj¹c¹ pe³n¹ w³adzê. Reszta narodu sk³ada
siê zaœ z biernych obywateli”209. Swoistym pendant do tych s³ów, by³a uwaga,
któr¹ dwa lata póŸniej zapisa³ na kartach Dyktatorów: „nie tworzy siê trwa-
³ego ³adu spo³ecznego na rozlanej krwi”210.

We wstêpie do swojej ksi¹¿ki o dyktatorach Bainville zauwa¿a³: „dyktatu-
ra jest jak wiele rzeczy. Mo¿e byæ ona najlepsz¹ albo najgorsz¹ form¹ rz¹-
dów. S¹ wspania³e dyktatury, s¹ obrzydliwe”. W czasach sobie wspó³czesnych

„korporacyjn¹ ekonomiê wymyœlon¹ przez Mussoliniego” jako tak¹, która „wyda siê potworn¹
naszej bur¿uazji i kupcom”. Warto przypomnieæ, ¿e istotnie u Mussoliniego pamiêæ o swej „pierw-
szej mi³oœci” – tzn. socjalizmie – by³a bardzo ¿ywa. Powróci³ do niej pod sam koniec swojej poli-
tycznej kariery, gdy w 1943 roku uwolniony przez Niemców utworzy³ na pó³nocy W³och tzw.
Republikê Salo. Tutaj, na wyraŸne polecenie Mussoliniego, przygotowano pañstwow¹ edycjê dzie³
Engelsa i Lenina, powo³ywano w fabrykach „rady robotnicze”, a propaganda piêtnowa³a „ary-
stokracjê, kapita³ i Anglosasów” za „zmowê” przeciw W³ochom. Zob. K. Mittermaier, Mussolinis
Ende. Die Republik von Salo 1943–1945, München 1995, s. 127–141.

207 E. Weber, L’Action Française..., s. 156.
208 Szerzej na temat ró¿nic doktrynalnych miêdzy faszyzmem a Akcj¹ Francusk¹ zob. ibidem,

s. 157–159.
209 Cyt. za W. R. Keylor, op.cit., s. 278.
210 J. Bainville, Les dictateurs..., s. 37. Jak widaæ Bainville „nie doceni³” zdolnoœci XX-wiecz-

nych totalitaryzmów do eksterminacji ca³ych warstw ludnoœci.

http://rcin.org.pl



Rozdzia³ drugi112

dostrzega³ raczej tylko te ostatnie – produkty lewicowych ideologii. Jedynym
wyj¹tkiem by³a dyktatura Oliveiry Salazara w Portugalii – zdaniem Bainville’a
„najuczciwsza, najm¹drzejsza, najbardziej umiarkowana dyktatura w Euro-
pie, a jednoczeœnie najbardziej zdecydowana i najwytrwalsza w swoim dzia-
³aniu”211. Salazar osi¹gn¹³ jeszcze coœ. Zada³ k³am tezie, ¿e profesor u w³a-
dzy to nieszczêœcie dla pañstwa. Odnosz¹c siê do faktu, ¿e portugalski dyktator
by³ profesorem ekonomii na uniwersytecie w Coimbrze (a byæ mo¿e, poœred-
nio, do znanych s³ów Bismarcka: „Ein hundert Professoren, Vaterland du bist
verloren!”), monarchistyczny myœliciel pisa³: „Portugalia ma dyktaturê pro-
fesorów. Okazuje siê, ¿e jest ona wspania³a. Jak¿e œwiat jest ró¿ny! Jak¿e jest
plastyczny!”212.

„Galijski kogut” potrzebuje jednak nie dyktatury, ale monarchii. Dla
Bainville’a monarchia jest rzeczywiœcie „dobra na wszystko”. Tak, jak odzie-
dziczone po monarchii administracyjne kadry pomog³y Napoleonowi w osi¹-
gniêciu najwiêkszego sukcesu, który by³ udzia³em sprawowanej przez niego
dyktatury (tzn. wewnêtrznej stabilizacji)213, jak „monarchiczna konstytucja”
z 1875 roku – a¿ do sprawy Dreyfusa – zapewnia³a trwa³oœæ „konserwatyw-
nej republice”, tak i recept¹ na udan¹ dykaturê by³a dziedziczna monarchia.
Potwierdzaj¹ to, zdaniem Bainville’a, dzieje Francji, które zna³y tylko jedn¹
„prawdziw¹ dyktaturê” – rz¹dy kardyna³a Richelieu za panowania króla Lu-
dwika XIII: „jej oryginalnoœæ oraz jej si³a pochodzi³y z faktu niemal wy³¹cz-
nego oparcia siê o ideê monarchiczn¹ i narodow¹”. Wielkoœæ kardyna³a po-
lega³a na tym, ¿e w swojej polityce (zarówno wewnêtrznej, jak i zagranicznej)
„podporz¹dkowa³ wszystko wielkoœci Króla – ucieleœnienia kraju”214.

211 Ibidem, s. 207.
212 Ibidem.
213 Por. L’expérience du duc de Gaete, „L’Action Française”, 17 I 1926, w: J. Bainville, La fortu-

ne..., s. 31. Jako dyktatorowi (w aspekcie polityki wewnêtrznej) Bainville wystawia³ Napoleonowi
I wysok¹ ocenê: „Il est une des images les plus parfaites de la dictature, parce que la dictature,
presque toujours appuyée sur les revendications sociales, en conserve certains éléments, mais les
inscrit dans une forme rigoureuse et sevére; parce que la dictature, une fois les premiers moments
passés, a presque toujours comme idée essentielle la «fusion» du passé et du présent, sous condi-
tion d’une soumission parfaite. Enfin, il est l’image de la dictature, parce qu’il en a senti lui-m˜me
les limites. Il répétait constamment que sa dynastie n’était pas assez ancienne, et que, contre cela,
il ne pouvait rien”. Idem, Les dictateurs..., s. 94. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e monarchistyczny
pisarz „stabilizacyjny aspekt” dostrzega³ równie¿ w dyktaturze Maksymiliana Robespierre’a: „S’il
[Robespierre] avait survecu, le Concordat aurait été signé par lui et non par Bonaparte”. Ibidem,
s. 81.

214 „Le gouvernement de Richelieu fut une véritable dictature. Son orignalité – et sa force –
furent de s’appuyer presque exclusivement sur l’idée monarchique et nationale, au sens où on
l’entend aujourd’hui et de tout subordonner à la grandeur du Roi, incarnation du pays. Tous les
actes du cardinal, obéirent à cette idée directrice”. Ibidem, s. 58. Przy tej okazji warto zauwa¿yæ,
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Gdy „jedyna prawdziwa dyktatura” w dziejach Francji wydarzy³a siê w od-
leg³ej przesz³oœci, gdy w czasach wspó³czesnych dostrzec mo¿na by³o g³ów-
nie dyktatury „mot³ochowo-radykalne” – zrodzone z „socjalizuj¹cej demo-
kracji” i doprowadzaj¹ce do logicznego koñca jej program – czy mo¿na by³o
w tej sytuacji realnie myœleæ o restauracji monarchii? Czy nadzieje „integral-
nego nacjonalizmu” nie okaza³yby siê w koñcu, tak przez Bainville’a zwal-
czanym, „politycznym romantyzmem”?

OdpowiedŸ na tak postawione pytania musi brzmieæ negatywnie. Bainville
– podobnie jak Maurras – ¿adnych nadziei nie wi¹za³ z „pays legal” – ewo-
luuj¹cym od demokracji, „demokracji socjalizuj¹cej” do dyktatury. Wszyst-
kie nadzieje zwi¹zane by³y z „pays réel”, albo inaczej – u¿ywaj¹c terminolo-
gii stosowanej przez Bainville’a – z „si³ami spo³ecznego konserwatyzmu”
(„forces de conservation sociale”)215. Jak pisa³ niemal dwa miesi¹ce przed
swoj¹ œmierci¹: „Podstawa nie zosta³a naruszona. Sk³ada siê na ni¹ g³êbokie
przywi¹zanie do w³asnoœci, jak równie¿ tradycyjna praktyka – niemal instynk-
towna – oszczêdnoœci. Sk³ada siê na ni¹ wiêc zbiór zwyczajów, których si³a
jest rozpoznawalna chocia¿by po tym, ¿e demagogia zawsze stara siê zatrzy-
maæ u progu «drobnej w³asnoœci» i «drobnych oszczêdnoœci»... Konserwatywny
materia³ [l’étoffe conservatrice] jest utworzony przez te miliony Francuzów,
których egzystencja wsparta jest o organizacjê maj¹c¹ o wiele wiêcej ani¿eli
sto lat. Nale¿y zaliczyæ do nich nie tylko maj¹cych w³asnoœæ ch³opów – pa-
nów w³asnej zagrody i w³asnego pola, nie tylko sklepikarzy... ale wszystkich
utrzymuj¹cych siê dziêki palestrze, dzieki ubezpieczeniom... Zanim wiêc ja-
kiœ wielki przewrót [we Francji – G.K.] mia³by szanse powodzenia, nale¿a-
³oby zniszczyæ wszystkich tych ludzi”216.

Francja przywi¹zana do w³asnoœci, Francja kapitalistyczna (to znaczy przy-
wi¹zana do kapita³u i jego podstawy – oszczêdnoœci) sprawia³a, ¿e myœlenie
i nadzieje na restauracjê monarchii (chocia¿ odsuniêt¹ raczej w dalsz¹ ni¿
bli¿sz¹ przysz³oœæ) nie by³o mrzonk¹ „politycznego romantyzmu”. To w tym
kontekœcie nale¿y rozumieæ s³owa, które Bainville na pocz¹tku swojej drogi
jako pisarza politycznego umieœci³ w swojej odpowiedzi na Ankietê o monar-
chii Maurrasa: „Rzecz wspania³a, monarchia jest ju¿ zorganizowana, zanim
wiadomym bêdzie czy Król kiedykolwiek wst¹pi na tron”217.

¿e Bainville stosowa³ bardzo szerok¹ interpretacjê dyktatury. W jego ujêciu „dyktatorami” byli
absolutni w³adcy – np. Ludwik XIV czy w³adcy reprezentuj¹cy tzw. absolutyzm oœwiecony w XVIII
wieku (nazywani przez Bainville’a „la dictature couronnée”). Ibidem, s. 67–71, 74.

215 Philosophie d’un vote, „Le Capital”, 6 XII 1935, w: J. Bainville, La fortune..., s. 63
216 Ibidem, s. 64, 66.
217 Ch. Maurras, Enqu˜te..., s. 210–211.
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Ze szczególn¹ estym¹ Bainville wypowiada³ siê o rolnikach jako podstawie
„konserwatywnej Francji”. Podkreœliæ nale¿y, ¿e dokonywanej przez autora
Historii trzech pokoleñ afirmacji rolników i pracy na roli nie towarzyszy³a jakaœ
polityczna mitologia, jakiœ odpowiednik niemieckiej ideologii „Blut und Boden”
(przejêtej przez narodowych socjalistów). Dla Bainville’a najistotniejsze by³o
to, ¿e ju¿ przez sam fakt swojego istnienia rolnicy francuscy byli najwyraŸ-
niejszym potwierdzeniem jego tezy, ¿e kapitalizm we Francji ma realne szanse
nie tylko przetrwania, ale prze³amania impasu „socjalizuj¹cej demokracji”,
bo „¿yje w umys³ach i obyczajach”218. W artykule ¯ywotnoœæ kapitalizmu, który
mo¿na potraktowaæ jako „testament Bainville’a” w kwestiach spo³eczno-eko-
nomicznych (przypomnijmy, ¿e ukaza³ siê on na ³amach „Le Capital” cztery
dni po œmierci autora), czytamy: „Taka jest m¹droœæ wiejskiego kapitalizmu,
który jest w swojej istocie tradycyjny i umiarkowany, i w³aœnie dlatego, wieczy-
sty. Wie on, ¿e topole nie rosn¹ a¿ do nieba, ¿e d¹b nie zapuszcza korzeni a¿ do
œrodka Ziemi; wie, ¿e nic poprawia, ani nie pogarsza siê nieustannie, ¿e ka-
tastrofy s¹ czêsto indywidualne, bardzo rzadko powszechne, a ci, którzy ich
oczekuj¹ podobni s¹ do ludzi, którzy obawiali siê roku tysiêcznego i powstrzy-
mywali siê od budowania i pracy, podczas gdy najbardziej rozs¹dni zamiast
myœleæ o koñcu œwiata, zajmowali siê nadal swoimi drobnymi sprawami”219.

Oto „pays réel” Bainville’a – kraj w³asnoœci i oszczêdnoœci, rodzin posia-
daj¹cych w³asnoœæ, a tym samym zdrowy rozs¹dek. A przecie¿ ten ostatni
przymiot by³ w oczach autora Dziejów Francji najwiêksz¹ zalet¹ tak¿e w od-
niesieniu do dziedzicznej monarchii. Nieprzypadkowo zreszt¹, w stosunku
do dynastii Kapetyngów – najbardziej cenionej przez Bainville’a jako twór-
czyni „monarchii narodowej” – akcentowa³ ich „zdrowy rozs¹dek”. Wprost
pisa³ o ich „bardziej mieszczañskiej, ani¿eli ksi¹¿êcej zacnoœci”, która na
podobieñstwo roztropnego rolnika znaj¹cego miarê dla ka¿dej rzeczy, kaza³a
im „iœæ naprzód krok po kroku, utrwalaæ ka¿dy postêp, strzec siê nadmier-
nych ambicji, chimerycznych przedsiêwziêæ”220. Te cechy „stworzy³y” Fran-
cjê. Te cechy ci¹gle obecne w „si³ach spo³ecznego konserwatyzmu” sprawia-
³y, ¿e monarchia „by³a ju¿ zorganizowana” i czeka³a na Króla. Przecie¿
Francuzom „idea ³adu jest wrodzona”221, a doskona³ym ³adem jest monar-

218 Le capitalisme et s’il ne mourait pas?, „Le Capital”, 27 VII 1934, w: J. Bainville, La fortu-
ne..., s. 163.

219 Vitalité du capitalisme, „Le Capital”, 13 II 1936, w: J. Bainville, La fortune..., s. 139. Afirma-
cjê rolników i rolnictwa zob. s. 66, 172, 349, 356, 359–360

220 Zob. J. Bainville, Histoire de France..., T. 1, s. 50.
221 L’avenir de la civilisation, „La Revue Universelle”,1 III 1922, w: J. Bainville, La fortune...,

s. 21.
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chia. „W czasach takich, jak nasze, ³ad jest «idea³em» silniejszym i godniej-
szym pochwa³y ani¿eli wolnoœæ”222.

To w³aœnie ta Francja ³adu (w latach 1914–1918 dodatkowo spojona „mo-
narchi¹ wojny”223), nie dziêki Republice, ale pomimo niej, wygra³a „Wielk¹
Wojnê”224. A po 1918 roku jawi³a siê w Europie – zw³aszcza na tle bolsze-
wickiego zagro¿enia – jako „kraj ³adu”225. Jak pisa³ Bainville w 1920 roku na
kartach Konsekwencji politycznych pokoju: „Ju¿ przez sam fakt, ¿e [naród fran-
cuski] pozosta³ takim, jakim by³, ¿e ci¹gle ¿y³ w tych samych formach, Fran-
cja sta³a siê kontrrewolucyjna”226.

2.3. „Laboratorium polityki”. Rola historii w myœli politycznej
Bainville’a.

Zapoznanie siê z podstawami myœli politycznej Bainville’a nie by³oby pe³ne
bez poruszenia kwestii miejsca, jakie zajmowa³a w niej nauka historyczna.
To w jej tle konstruowa³ on swoj¹ wizjê monarchii i nacjonalizmu. W za-
koñczeniu Historii dwóch narodów pisa³: „Historia jest powolna. Jej przebieg,
jej zawik³ania s¹ podstêpne. Jedna z najgorszych iluzji, jakiej mo¿e ulec na-
ród, to s¹dziæ, ¿e w jego mocy, jedynie od jego woli zale¿y mo¿liwoœæ unik-
niêcia skutków przesz³oœci”227. Historia to „laboratorium polityki”, a m¹¿ sta-
nu, który nie zna historii to „lekarz, który nigdy nie by³ w szpitalu”228. „Lepiej
jest negowaæ lekcje historii, ani¿eli Ÿle je interpretowaæ”229.

By³y to s³owa napisane przez cz³owieka urodzonego w XIX stuleciu,
w „wieku historii”. W epoce, która jak ¿adna przed ni¹ i ¿adna po niej nie
postawi³a historii (jako nauki) na tak wysokim piedestale. Wszystkie najwiêk-
sze pr¹dy intelektualne epoki – od romantyzmu, przez „naukowy socjalizm”
i pozytywizm – odwo³ywa³y siê do historii, szuka³y w niej uzasadnienia, a tym
samym podnosi³y wartoœæ badania historycznego i upowszechniania jego
wyników. „Sami historycy i szersza opinia pok³ada³a w niej [w historii] nadzie-

222 J. Bainville, Réflexions..., s. 111.
223 „Monarchia wojny” – okreœlenie autorstwa Maurrasa.
224 J. Bainville, Histoire des deux peuples..., s. 233.
225 Idem, Frankreichs Kriegsziel..., s. 195.
226 Ibidem, s. 196.
227 Idem, Geschichte..., s. 189–190.
228 Idem, Petit musée germanique, Paris 1917, s. 204.
229 Idem, Lectures..., s. 230. Równie¿ Maurras afirmowa³ znaczenie dla polityki prawid³owego

poznania historii: „Notre maîtresse en politique, c’est l’expérience... L’expérience rassemble à la
Muse, elle est la fille de Mémoire”. Ch. Maurras, Mes idées..., s. 167.
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jê, wierzy³a, ¿e stanie siê ona (analogicznie do nauk przyrodniczych) busol¹
orientuj¹c¹ w mechanizmie dzia³ania si³ spo³ecznych, w kierunku rozwojo-
wym ludzkoœci” – jak pisal polski badacz pozytywistycznej historiografii230.

Jak ju¿ wspomnia³em na pocz¹tku niniejszego rozdzia³u, Bainville – wraz
ze swoimi przyjació³mi z Akcji Francuskiej (nie wy³¹czaj¹c jej twórcy) – po-
zostawa³ pod du¿ym wp³ywem pozytywizmu. Dojœcie przez nich do afirma-
cji instytucji monarchii by³o rezultatem zalecanej przez pozytywistów meto-
dy „obiektywnej analizy” albo, jak powiada³ Charles Maurras, „empiryzmu
organizacyjnego”231. Wp³yw pozytywizmu na umys³owoœæ Bainville’a widocz-
ny by³ w jego oficjalnej deklaracji jako monarchisty – jak¹ by³a jego odpo-
wiedŸ udzielona Maurrasowskiej Ankiecie – gdy pisa³ o monarchii jako in-
stytucji najlepiej odpowiadaj¹cej potrzebom „fizyki spo³ecznej” (termin
zaczerpniêty wprost od czo³owego przedstawiciela pozytywistycznej socjolo-
gii, Queteleta)232.

Widzieliœmy, ¿e Bainville niejednokrotnie w swoich publikacjach powo³y-
wa³ siê, w duchu jak najbardziej aprobuj¹cym, na czo³owych pozytywistów.
Cytowa³ Renana (jego definicjê narodu i monarchii jako „mózgu narodu”)
i Augusta Comte’a (jedna z ulubionych przez Bainville’a maksym, a przejêta
od twórcy „pozytywnej filozofii” g³osi³a, ¿e „nale¿y wiedzieæ, by przewidy-
waæ, a w konsekwencji zaradzaæ” – „savoir pour prévoir afin de pourvoir”)233.

Nie bez znaczenia by³o równie¿ to, ¿e czo³owi pozytywiœci (np. Renan,
Taine czy Comte), chocia¿ nie monarchiœci, nie szczêdzili krytycznych (nie-
kiedy utrzymywanych w bardzo kategorycznym tonie) komentarzy pod ad-
resem panuj¹cego we Francji ustroju republikañskiego. Dla Taine’a na przy-
k³ad, republikanin to „barbarzyñca, gorzej, prymitywne zwierzê, krwio¿ercza,
lubie¿na i wykrzywiaj¹ca siê ma³pa, która rozbija, szydz¹c i skacze poœród
spustoszenia”, a jakobini „rodz¹ siê z rozk³adu spo³ecznego, jak pieczarki
z przegni³ej gleby”234. Z kolei, wed³ug Renana idealny rz¹d to z pewnoœci¹
nie „demokratyczna chimera woli ludu z wszystkimi jej kaprysami, ale pano-
wanie woli narodowej”, a najlepiej gdyby rz¹dy z³o¿one by³y w rêce „nie-
wielkiej liczby mêdrców”, chroni¹c w ten sposób pañstwo przed „obywatelem

230 M.H. Serejski, Przesz³oœæ a teraŸniejszoœæ. Studia i szkice historiograficzne, Wroc³aw/Warsza-
wa/Kraków 1965, s. 41.

231 J. Bartyzel, op.cit., s. 556.
232 O Lambercie Adolfie Quetelet (1796–1874) zob. J. Szacki, Historia myœli socjologicznej,

Warszawa 2002, s. 271–276.
233 Ch. Dickes, op.cit., s. 24.
234 Cyt. za Literatura francuska..., s. 233. Zestawienie jakobinów z pieczarkami cyt. za: S. Krze-

mieñ-Ojak, Taine, Warszawa 1966, s. 178 (na s. 111–114 inne antyrepublikañskie enuncjacje
Taine’a).
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Kalibanem”235. Bainville z luboœci¹ przytacza³ tego typu antyrepublikañskie
i antydemokratyczne wypowiedzi pozytywistycznych myœlicieli, jak chocia¿-
by s³owa E. Renana wypowiedziane w 1889 roku (przy okazji obchodów stu-
lecia rewolucji francuskiej) odnosz¹ce siê do „sukcesów”, które przynios³y
Francji „idee 1789 roku”: „Na wojnie, dowódca ponosz¹cy zawsze pora¿ki
nie móg³by byæ wielkim dowódc¹; w polityce, zasada, która w przeci¹gu stu
lat wycieñcza naród, nie mo¿e byæ prawdziw¹ [zasad¹]”236.

Historia jako „laboratorium polityki”, wiedza historyczna jako miejsce
praktyki dla polityków – równie¿ to zdradza³o wp³yw pozytywistycznej wizji
nauki historycznej (jej celu) na umys³owoœæ Bainville’a. Czytaj¹c takie s³o-
wa autora Trzeciej Republiki, nie sposób nie skojarzyæ ich z postulatem Ta-
ine’a, by historyk postepowa³ tak, jak „naturalista œledz¹cy przeobra¿enia
owada”, czy ze s³owami naszego pozytywistycznego historyka, Tadeusza
Korzona: „Historia nie ma innych zadañ, jak poznawcze, musi ona zaspo-
kajaæ pewne potrzeby zupe³nie w ten sam sposób, jak botanika, zoologia,
mineralogia”237.

Spoœród wszystkich pozytywistycznych historyków najwiêkszy i najtrwal-
szy wp³yw na myœl Bainville’a niew¹tpliwie wywar³ Numa Fustel de
Coulanges. Autor Le cité antique – jak wczeœniej wspomnia³em – by³ bardzo
ceniony (chocia¿ sam nie monarchista, podnosz¹cy raczej historyczn¹ rolê
arystokracji i republik arystokratycznych) w Akcji Francuskiej238. U samego
zarania Akcji Maurras podj¹³ starania, by uczyniæ z Fustela swego rodzaju
prekursora myœli historycznej „integralnego nacjonalizmu”.

Temu celowi mia³y s³u¿yæ zorganizowane przez „Maurrassiens” w 1905
roku obchody 75-lecia urodzin autora Miasta antycznego. Komitet przygoto-
wuj¹cy obchody zdominowany by³ przez cz³onków lub sympatyków Akcji
Francuskiej (na jego czele stan¹³ Louis Dimier – pocz¹tkowo „pierwszy hi-
storyk” Akcji). Pomimo tego, ¿e na skutek oprotestowania przez uniwersy-

235 Ibidem, s. 229.
236 J. Bainville, Bismarck et la France..., s. XVIII.
237 Cytaty z Taine’a i Korzona w: M.H. Serejski, op.cit., s. 40–41. Syntetyczny opis pozytywi-

stycznej historiografii zob. w: A.F. Grabski, op.cit., Poznañ 2003, s. 521–557; G. Labuda, Rozwój
metod dziejopisarskich od staro¿ytnoœci do wspó³czesnoœci. Cz. I (Do schy³ku XIX wieku), Poznañ
2003, s. 71–73.

238 O myœli historycznej Fustela zob. F. Hartog, Le XIXe siecle et l’Histoire. Le cas Fustel de
Coulanges, Paris 1988; J. Herrick, The historical thought of Fustel de Coulanges, Washington 1954.
W kontekœcie stosunku do Niemiec myœl Fustela de Coulanges przedstawia C. Digeon, op.cit.,
s. 235–252.

239 O perypetiach zwi¹zanych z obchodami 75-lecia urodzin Fustela zob. W.R. Keylor, op.cit.,
s. 36–37.
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teckich uczniów Fustela (na czele z Gabrielem Monode), wdowa po history-
ku wycofa³a swoje wczeœniejsze poparcie dla uroczystych obchodów (zmniej-
szy³ siê równie¿ sk³ad osobowy komitetu organizacyjnego), odby³y siê one 18
marca 1905 roku239. Znamienne, ¿e dla samego Maurrasa wydarzenie to ozna-
cza³o „pocz¹tek Ligi Akcji Francuskiej”240.

Co spowodowa³o, ¿e Fustel cieszy³ siê tak du¿¹ estym¹ wœród przedstawi-
cieli „nacjonalizmu integralnego”, a przede wszystkim w oczach Bainville’a
– oficjalnego historyka Akcji Francuskiej? Maurras akcentowa³ to, ¿e autor
Histoire des institutions politiques de l’ancienne France – w przeciwieñstwie do
wspó³czesnych francuskich historyków – uznawa³, i¿ fakty historyczne do-
starczaj¹ „lekcji pewnego sposobu postêpowania, odrzucania pewnych prze-
s¹dów, rozwi¹zania pewnych problemów”241.

Istotniejsze – zw³aszcza z punktu widzenia wp³ywu Fustela na twórczoœæ
Bainville’a – by³o jednak coœ innego. Chodzi o dwie g³ówne tezy zawarte
w pomnikowym dziele o Historii instytucji politycznych dawnej Francji. Pierw-
sza z nich g³osi³a, ¿e „idea monarchiczna by³a najwa¿niejszym i najtrwal-
szym dziedzictwem przekazanym przez Rzym przysz³ym pokoleniom [¿y-
j¹cym w dawnej Galii – G.K.]”242. Druga teza, polemizuj¹c z pogl¹dem
o istotnym wp³ywie germañskich inwazji na ukszta³towanie siê ustroju (po-
litycznego i spo³ecznego) Galii po opuszczeniu jej przez rzymskie legiony,
akcentowa³a znaczenie „elementu rzymskiego” (a w³aœciwie: gallo-rzymskie-
go) dla ukszta³towania siê monarchii Merowingów i Karolingów (a tym sa-
mym cywilizacyjnego oblicza Francji). Inwazja germañska nie by³a „re-
wolucj¹” tworz¹c¹ na gruzach rzymskiej Galii coœ nowego. By³a „ewolucj¹”
buduj¹c¹ na fundamencie po³o¿onym przez Rzymian (fundamentem
by³a instytucja monarchii i administracyjne kadry)243. Je¿eli ju¿ nast¹pi³y

240 Jeden z rozdzia³ów swojej ksi¹¿ki, Maurras znacz¹co zatytu³owa³: La Bagarre de Fustel ou
les Débuts de la ligue d’Action Française, w: idem, Devant l’Allemagne éternelle: gaulois, germains,
latins, Paris 1937, s. 95–212. Zob. tak¿e W.R. Keylor, op.cit., s. 40.

241 Cyt. za W.R. Keylor, op.cit., s. 38.
242 „L’idée monarchique allait ˜tre le principal et plus durable héritage legue par Rome aux

générations de l’avenir”. N. Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l’ancienne
France, T. 1 (La Gaule romaine), Paris 1891, s. 328. Por. tak¿e inn¹ opiniê Fustela: „L’institution
dominante et maîtresse pendant ces deux siècles est manifestement la royauté... La seule institution
qui ait vigueur est la royauté”. Ibidem, T. 3 (La monarchie franque), Paris 1888, s. 649.

243 „L’organisme romain n’a pas disparu quand les gouverneurs romains s’en sont allés... Ainsi
l’invasion germanique, qui a élimine de la Gaule la puissance impériale, n’a pourtant pas fondé
un régime nouveau. Elle n’a pas introduit une nouvelle façon de gouverner les hommes, de les
administrer, de les juger. D’une part, nous n’apercevons pas qu’elle ait amené avec elle une seule
institution de liberté. D’autre part, nous ne voyons pas non plus qu’elle ait introduit un régime
féodal”. Ibidem, T. 3, s. 651. Pisz¹c o inwazjach germañskich z V wieku na Galiê: „Cette invasion
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jakieœ zmiany, by³y to zmiany na gorsze (jak stwierdza³ Fustel, od czasów
germañskich inwazji by³o w Galii „mniej pracy, mniej inteligencji, za to wiê-
cej rozpusty i zbrodni”). Te w¹tki – akcentuj¹ce rzymskie i monarchiczne
korzenie Francji, przy jednoczesnym dezawuowaniu znaczenia „elementu
germañskiego” – s¹ wyraŸnie obecne równie¿ w najwa¿niejszych dzie³ach
Bainville’a244.

Autor Historii dwóch narodów podpisywa³ siê pod konstatacj¹ Fustela, ¿e
w XIX-wiecznej Francji (zw³aszcza po 1815 roku), historia (i jej interpreta-
cja) „sta³a siê pewnego rodzaju permanentn¹ wojn¹ domow¹”245. Niejedno-
krotnie na kartach dzie³ Bainville’a (zw³aszcza w Historii trzech pokoleñ
i Historii dwóch narodów) odnaleŸæ mo¿na wnioski identyczne z tymi, do któ-
rych kilkadziesi¹t lat wczeœniej dochodzi³ Fustel. A wiêc inkryminowanie li-
beralnej i romantycznej szkole historycznej we Francji gloryfikowania Nie-
miec (Prus), przy jednoczesnym bardzo krytycznym spojrzeniu na Francjê
królów246; przekonanie, ¿e na skutek twórczoœci liberalnych i romantycznych
historyków „bycie patriot¹ dla wielu z nas oznacza bycie wrogiem dawnej
Francji. Nasz patriotyzm czêsto polega jedynie na pogardzaniu naszymi kró-
lami, brzydzeniu siê nasz¹ arystokracj¹, rzucaniu obelg na wszystkie nasze
[monarchiczne – G.K.] instytucje”247.

Podobnie Bainville przyjmowa³ za w³asn¹, zaproponowan¹ przez Fustela,
definicjê „prawdziwego patriotyzmu” (autor Trzeciej Republiki wola³ nazy-
waæ go mianem „nacjonalizmu”) – postawionego w opozycji do wy¿ej opi-
sanego patriotyzmu w wydaniu liberalno-romantycznym – a oznaczaj¹cego

n’est donc pas une conqu˜te: tout au plus est-ce la substitution d’une autorité à une autre; le
m˜me régime continue sans de nouveaux maîtres. Ce n’est pas une révolution, mais l’évolution
plus rapide de faits commencés depuis longtemps”. Ibidem, T. 2, s. 567.

244 Jak pisa³ Bainville w swoich Dziejach Francji: „A quoi devons-nous notre civilisation? A quoi
devons-nous d’˜tre ce que nous sommes? A la conqu˜te des Romains”. J. Bainville, Histoire de
France..., T. I. s. 13.

245 Fustel de Coulanges, De la maniére d’ècrire l’histoire en France et en Allemagne depuis
cinquante ans, w: idem, Questions contemporaines, Paris 1919, s. 7. (Tekst po raz pierwszy ukaza³
siê 1 IX 1872 w „Revue des Deux Mondes”).

246 Fustel zauwa¿a³ m.in., ¿e „gloryfikatorzy” Niemiec bezkrytycznie chwalili „postêpowoœæ”
niemieckiej reformacji, która – jak podkreœla³ – by³a raczej reakcj¹ przeciw renesansowi – „une
lutte brutale contre cet essor de la liberté, qui arr˜ta et ralenti cet essor dans l’Europe entière, et
qui trop souvent n’engendra que l’intolérance et la haine”. Ibidem, s. 5. Francuski historyk inkry-
minowa³ równie¿ „gloryfikowanie” przez liberaln¹ historiografiê pruskiego króla Fryderyka II
(oœwieceniowego „króla-filozofa”) „kosztem” Ludwika XIV. Ibidem, s. 6.

247 „ˆtre patriote, pour beaucoup d’entre nous, c’est ˜tre ennemi de l’ancienne France. Notre
patriotisme ne consiste le plus souvent qu’à honnir nos rois, à détester notre aristocratie, à médire
de toutes nos institutions”. Ibidem, s. 8.

http://rcin.org.pl



Rozdzia³ drugi120

„nie mi³oœæ do ziemi, ale mi³oœæ do przesz³oœci, szacunek dla poprzedzaj¹-
cych nas pokoleñ”248.

Za Fustelem, Bainville dostrzega³ równie¿ znamienn¹ dysproporcjê miê-
dzy Francj¹ a Niemcami w odniesieniu do roli odgrywanej przez historio-
grafiê w obydwu krajach (jej znaczenia dla ¿ycia narodowego). Gdy we Francji
dominuj¹ce tendencje historiograficzne uczy³y patriotyzmu opartego na „po-
gardzie dla Francji królów”, a wrêcz dostarcza³y argumentów wrogom Fran-
cji (jak wskazywa³ Fustel, na przyk³ad Bismarckowi, który w dzie³ach libe-
ralnych historyków móg³ nabyæ przekonania, ¿e Francuzi to „naród pró¿ny,
ambitny i wróg pokoju w Europie”), to w tym samym czasie w Niemczech
historycy „tworzyli zorganizowana armiê”, w decyduj¹cy sposób przyczyniali
siê do „moralnej centralizacji” narodu niemieckiego. Centralizacji – jak pod-
kreœla³ autor Miasta antycznego – o wiele skuteczniejszej od francuskiej cen-
tralizacji typu administracyjnego249.

Historycy niemieccy (zw³aszcza reprezentanci tzw. gotajskiej szko³y) na-
uczyli Niemców „historycznego myœlenia”, g³ównie przez to, ¿e w przeci-
wieñstwie do swoich francuskich kolegów pisali o przesz³oœci swojego kraju
„tak, jak mówi siê o œwiêtoœci”250. Sprawa narodu – zauwa¿a³ Fustel – by³a
dla nich zupe³nym priorytetem, co udowadniali niemieccy liberalni historycy
krytykuj¹cy instytucje ancien régime’u (monarchiê) – jednak nie u siebie, tylko
w odniesieniu do dziejów s¹siadów Niemiec (przede wszystkim Francji)251.

Tê francusko-niemieck¹ dychotomiê – wedle wzorca „rozwój-upadek”
historiografii jako „s³u¿ebniczki sprawy narodowej” – dostrzega³ Bainville
(jak wiemy, wzorzec ten rozci¹gn¹³ równie¿ na instytucje polityczne). Na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e autor Trzeciej Republiki odwo³ywa³ siê do Fustela
tak¿e przy okazji tropienia „mot³ochowych” antecedencji wspó³czesnych dyk-
tatur. Niejednokrotnie (na zasadzie analogii) powo³ywa³ siê wprost na kon-
statacjê zawart¹ w Mieœcie antycznym o demokratycznych korzeniach staro-
¿ytnych tyranów252.

248 „Le véritable patriotisme n’est pas l’amour du sol, c’est l’amour du passé, c’est le respect
pour les générations qui nous ont précédées”. Ibidem, s. 8.

249 Ibidem, s. 9, 10, 18. Warto zwróciæ uwagê, ¿e Fustel dostrzeg³, i¿ polemiczny zapa³ nie-
mieckiej historiografii – obok Francuzów – kierowany jest tak¿e na Polaków, którym (podobnie
jak Francuzom) niemieccy historycy zarzucaj¹ „lekkomyœlnoœæ, ambicje, moralne skorumpowa-
nie i agresywnoœæ”. Ibidem, s. 18. O „nadawaniu historii znaczenia nacjonalistycznego przez Niem-
ców” zob. artyku³ Bainville’a N’oublions pas Mommsen, „L’ Action Française”, 7 IX 1915, w: idem,
L’Allemagne..., s. 124–127.

250 Fustel de Coulanges, De la maniere..., s. 12.
251 Ibidem, s. 13.
252 Por. Fustel de Coulanges, La cité antique. Étude sur le culte, le droit, les institutions de la
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Z pewnoœci¹ niebagatelny wp³yw na postrzeganie przez Bainville’a histo-
rii – zw³aszcza dziejów Francji – wywar³ równie¿ Hipolit Taine. Monarchi-
stycznemu myœlicielowi bliskie by³y antyrepublikañskie pogl¹dy wy³o¿one
przez pozytywistycznego historyka na kartach Pocz¹tków Francji wspó³cze-
snej. „Klasyczne” rozumienie nacjonalizmu przej¹³ Bainville od Barrèsa. Od
Taine’a przej¹³ wzorzec „klasycznego umys³u” – a wiêc stosowanie w bada-
niach historycznych „metody matematyków”, czyli „wyizolowanie kilku pro-
stych i ogólnych pojêæ”, by nastêpnie na ich podstawie „wyci¹gn¹æ na drodze
czystego rozumowania wszystkie zawieraj¹ce siê w nich wnioski”253. Czyta-
j¹c dzie³a Bainville’a, ³atwo dostrzec te „kilka prostych i ogólnych pojêæ” (od-
wieczny konflikt francusko-niemiecki, wy¿szoœæ polityki realistycznej nad
„polityk¹ spekulatywn¹”, monarchia jako twórczyni i gwarantka wielkoœci
narodu francuskiego).

Prawd¹ jest wiêc, ¿e Bainville pozostawa³ pod wp³ywem pozytywistycz-
nej historiografii. Zauwa¿my jednak, jakie g³ówne nauki dziêki niej pobra³:
przekonanie o dobroczynnym wp³ywie monarchii na dzieje (pocz¹wszy od
czasów rzymskich) Francji, „prawdziwy patriotyzm” jako pamiêæ o wielkoœci
dawnej Francji (Francji królów), wreszcie konstatacja „wieczystego” antagoni-
zmu francusko-niemieckego. Je¿eli bêdziemy pamiêtaæ o antydemokratycznych
enuncjacjach czo³owych pozytywistów, mamy w ten sposób najwa¿niejsz¹
triadê myœli politycznej Bainville’a: monarchia – nacjonalizm („defensyw-
ny” stoj¹cy w obliczu niemieckiego zagro¿enia) – antydemokratyzm.

Niew¹tpliwie „pozytywistycznym œladem” by³o „u¿ytkowe” traktowanie
przez Bainville’a historii. Jednak by³oby du¿ym uproszczeniem zatrzymanie
siê na tym tylko twierdzeniu. Przypomnieæ bowiem trzeba, ¿e „u¿ytkowe”
traktowanie historii nale¿a³o równie¿ do kanonu myœlenia konserwatywnego.

Grèce et de Rome, Paris 1910 (21 wyd.), s. 324–327. Istnia³o wiêcej punktów zbie¿nych miêdzy
Fustelem a Bainville’em. Doœæ wspomnieæ pochlebne opinie pod adresem polityki kardyna³a
Richelieu (jak pisa³ o kardynale Fustel: „son ambition fût bien plutôt de fonder la grandeur du
pays par l’ordre intérieur” – ibidem, s. 32), czy wskazanie, ¿e Prusy sta³y siê najgroŸniejszym wro-
giem Francji ju¿ pod koniec panowania Ludwika XIV, g³ównie przez to, ¿e monarchia Hohen-
zollernów podjê³a wówczas wysi³ki (jak siê okaza³o skuteczne), by „faire naître dans l’âme du
peuple allemand une sorte de patriotisme qui serait la haine du nom français”. (Ibidem, s. 47).
Podkreœlenie „oddolnego” charakteru dyktatur (z powo³aniem siê na Fustela) zob. m.in. w:
J. Bainville, Lectures..., s. 21; La fortune..., s. 318, 340.

253 W tomie pierwszym Pocz¹tków Francji wspó³czesnej Taine pisa³: „We wszystkich badaniach
stosowaæ metody matematyków, z ca³ym zaufaniem, bez zastrze¿eñ ani ograniczeñ; wy³¹czyæ,
odgraniczyæ, wyizolowaæ kilka prostych i ogólnych pojêæ; potem porzucaj¹c doœwiadczenie, po-
równywaæ je i zestawiaæ, i z tak otrzymanego sztucznego komponentu wyci¹gn¹æ na drodze czy-
stego rozumowania wszystkie zawieraj¹ce siê w nim wnioski – oto naturalny tryb postepowania
umys³u klasycznego”. Cyt. za: Literatura francuska..., s. 233.
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Doœæ wspomnieæ, ¿e o historii (doœwiadczeniu historycznym) jako „pierw-
szym, a w³aœciwie jedynym nauczycielu polityki”, jako o „polityce doœwiad-
czalnej” – pisa³ de Maistre254. Z kolei wspó³czesny Bainville’owi, Micha³ Bo-
brzyñski – czo³owy przedstawiciel konserwatywnej „krakowskiej szko³y
historycznej” uwa¿a³, ¿e zadaniem historii nie tylko jest pod¹¿anie za
„naukowym celem”, ale tak¿e „nakreœlanie jego [narodu] charakteru, jego
warunków i zasobów, jego wybitnych kierunków i d¹¿enie, a¿eby mu uwy-
datniæ te naukowe zasady, które w jego [narodu] rozwoju i ¿yciu wiêksz¹ ni¿
w rozwoju innych narodów odgrywaj¹ rolê, a¿eby mu te zasady i prawa wi-
docznie postawiæ przed oczy”255.

Dostrzeganie przez Bainville’a w historii „zasad i praw”, a nastêpnie „wi-
doczne” stawianie ich przed oczy swoich czytelników, mo¿na wiêc trakto-
waæ zarówno jako przejêt¹ od pozytwizmu predylekcjê do „obiektywizacji”
historii (wydobywania z niej „obiektywnych praw”), jak i konserwatywne
myœlenie o historii jako „najwa¿niejszej politycznej mistrzyni”.

Id¹c za przyk³adem innych badaczy myœli Bainville’a, mo¿na pokusiæ siê
o zidentyfikowanie najwa¿niejszych „zasad i praw” wa¿nych dla ¿ycia naro-
du, które monarchistyczny autor dostrzeg³ dziêki nauce historycznej. Moim
zdaniem najwa¿niejsze, najbardziej fundamentalne dla jego myœli politycz-
nej s¹ trzy: „prawo ci¹g³oœci historycznej”, „prawo niezmiennoœci ludzkiej
natury” oraz „prawo wolnej woli”256.

O pierwszym z nich („banalnym prawie historii”)257 Bainville pisa³: „pra-
wo ci¹g³oœci zosta³o Ÿle wydobyte podczas intelektualnej ewolucji Francji.
Mamy zbytni¹ inklinacjê do tego, by dostrzegaæ wszêdzie «okresy» i przerwy.
Te podzia³y, wygodne na u¿ytek klasyfikacji i edukacji, s¹ po wiêkszej czêœci
arbitralne. Pokolenia nie zmieniaj¹ siê z dnia na dzieñ. Nie tworz¹ one blo-
ków. Przenikaj¹ siê wzajemnie. Podobnie jak rewolucja francuska w polity-
ce, romantyzm w literaturze z powierzchownego punktu widzenia jawi³ siê

254 W traktacie Étude sur la souveraineté de Maistre pisa³: „Il faut toujours rappeler les hom-
mes à l’histoire qui est le premier maître en politique, ou pour mieux dire le seul... L’ histoire est
la politique expérimentale, c’est-à-dire la seule bonne; et comme dans la physique, cent volumes
de théories spéculatives disparaissent devant une seule expérience, de m˜me, dans la science po-
litique”. J. de Maistre, Une politique expérimentale, B. de Vaulx (ed.), Paris 1940, s. 147–148.

255 M. Bobrzyñski, Dzieje Polski w zarysie, oprac. M.H. Serejski, A.F. Grabski, Warszawa 1987,
s. 478. W tym kontekœcie przypomnieæ mo¿na, ju¿ cytowan¹ w poprzednim rozdziale, wypowiedŸ
innego reprezentanta naszych „stañczyków” – Józefa Szujskiego o „fa³szywej historii jako mi-
strzyni fa³szywej polityki”.

256 Trzy wymienione „prawa” mo¿na uzupe³niæ o czwarte: „prawo wieczystego konfliktu fran-
cusko-niemieckiego”. Zajmiemy siê nim w nastêpnym rozdziale, koncentruj¹c siê obecnie na tych
„prawach”, które maj¹ bardziej uniwersalny charakter.

257 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 86.
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uczonemu jako totalne zerwanie z przesz³oœci¹. Jednak rewolucjê zrobili lu-
dzie, uformowani w czasach ancien régime’u”258. W innym miejscu tê sam¹
myœl Bainville zmieœci³ w jednym zdaniu: „Historia nie zna partenogenezy,
a jej wielkim prawem jest ci¹g³oœæ”259.

Równie istotne by³o przekonanie Bainville’a o niezmiennoœci ludzkiej
natury przez wieki (co wyklucza³o traktowanie „cz³owieka nowoczesnego”
jako istotnie odmiennego na przyk³ad od „cz³owieka œredniowiecznego”).
Niejednokrotnie podkreœlano przy tej okazji „intelektualny d³ug” zaci¹gniê-
ty przez Bainville’a u Machiavellego. Istotnie, inspiracja jest wyraŸna (odno-
sz¹ca siê co prawda bardziej do napisanych przez Florentczyka Rozwa¿añ
nad dziesiêcioksiêgiem historii Rzymu Liwiusza ani¿eli do Ksiêcia)260. Ale nie
jedyna. Sam autor Historii trzech pokoleñ raczej powo³ywa³ siê na Sainte-
-Beuve’a. Przyznawa³, ¿e „ten wielki obserwator wiedzia³, ¿e cz³owiek we
wszystkich epokach i we wszystkich wiekach jest ten sam, zachowuje siê
w ten sam sposób w tych samych przypadkach. To jest najwa¿niejsze”261. Jako
„maksymê dla wszystkich historyków” (równie¿ za Sainte-Beuve’em) poda-
wa³ konstatacjê, ¿e „zawsze chêtnie wyobra¿amy sobie naszych przodków,
jako bêd¹cych u dzieciêctwa doktryn i niedoœwiadczonych wobec rzeczy, które
my widzimy... To nie w szkole Sainte-Beuve’a mo¿na ci¹gle myœleæ, ¿e
ludzkoœæ zaczê³a siê wczoraj... oraz, ¿e zmieni³ j¹ rok 1789, koleje ¿elazne
lub telegraf ”262.

Z tych dwóch, wymienionych dotychczas „praw” („ci¹g³oœci historycznej”
oraz niezmiennoœci natury ludzkiej), Bainville wyprowadza³ kolejne wnio-
ski, dostrzega³ pokrewne z wymienionymi prawid³owoœci. Jak chocia¿by t¹
dotycz¹c¹ analogii. Dostrzeganie podobieñstw miêdzy zjawiskami i procesa-
mi historycznymi (niejednokrotnie na przestrzeni szeregu stuleci) by³o ce-
ch¹ charakterystyczn¹ pisarstwa Bainville’a. Bez przesady mo¿na powiedzieæ,
¿e monarchistyczny pisarz by³ prawdziwym mistrzem w wydobywaniu „hi-
storii d³ugiego trwania” z masy zdarzeñ i osób. Las dziejów nie gubi³ siê
sprzed oczu Bainville’a w gêstwinie mniej lub bardziej wa¿nych drzew.

258 Por. Wstêp J. Bainville’a do C.A. Sainte-Beuve, Quelques figures de l’histoire, Paris 1926, s. IX.
259 J. Bainville, Geschichte..., s. 113.
260 W Rozwa¿aniach... Machiavelli pisa³: „Nie bez racji mawiaj¹ ludzie m¹drzy, ¿e aby prze-

widzieæ przysz³oœæ, nale¿y poznaæ przesz³oœæ, poniewa¿ wszystko, co na œwiecie siê dzieje, ma
swój odpowiednik w minionych czasach. Wszystkiego dokonuj¹ bowiem ludzie, którymi kiero-
wa³y i kieruj¹ zawsze te same namiêtnoœci, poczynania ich musz¹ wiêc przynosiæ zawsze te same
rezultaty [podkr. G.K.]”. N. Machiavelli, Rozwa¿ania nad pierwszym dziesiêcioksiêgiem historii
Rzymu Liwiusza, t³um. K. ¯aboklicki, Warszawa 1984, s. 255.

261 C.A. Sainte-Beuve, op.cit., s. XIV.
262 Ibidem, s. XIV.
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Najbardziej charakterystycznym przyk³adem takiego „analogicznego”
myœlenia autora Dziejów Francji by³a dokonana przez niego interpretacja wiel-
kiej rewolucji francuskiej rozpoczêtej w 1789 roku. Dla Bainville’a nie by³a
ona bowiem jakimœ prze³omowym, niespotykanym wydarzeniem w dziejach
Francji. By³a raczej jednym z ogniw w ca³ym ³añcuchu „rewolucji” (rozumia-
nych przede wszystkim jako konflikt, w którym stawk¹ by³o zachowanie nad-
rzêdnej pozycji pañstwa wobec „tendencji anarchicznych”), wstrz¹saj¹cych
Francj¹ od czasów albigensów („bolszewików œredniowiecza”), przez „rewo-
lucjê wojen religijnych” w XVI wieku, XVII-wieczn¹ „frondê”, a¿ po „rewo-
lucjê sprawy Dreyfusa”263. Na marginesie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e taka interpre-
tacja rewolucji francuskiej – odbieraj¹ca jej znamiona nadzwyczajnoœci – nie
tylko pozostawa³a w niezgodzie z „republikañsk¹ historiografi¹” (rewolucja
jako coœ nadzwyczaj dobrego), ale i z interpretacj¹ tego zjawiska przez tra-
dycjonalistycznych monarchistów, dla których rewolucja by³a nadzwyczaj z³a,
by³a nieledwie apokaliptycznym Z³em (por. pogl¹dy de Maistre’a).

Przezentowane przez Bainville’a spojrzenie na dzieje „z lotu ptaka” by³o
interesuj¹ce, niekiedy inspiruj¹ce. Nios³o ze sob¹ jednak niebezpieczeñstwo
uproszczeñ lub zgo³a niew³aœciwego interpretowania rzeczywistoœci historycz-
nej (sam Bainville dostrzega³ groŸbê „poddania siê tyranii analogii”)264. Jak
chocia¿by w przypadku interpretowania I wojny œwiatowej jako „powtórki w
wielkim stylu wojny siedmioletniej”, czy porównywania wydanego 5 listopa-
da 1916 roku przez Niemcy i Austro-Wêgry tzw. Aktu Dwóch Cesarzy (za-
powiadaj¹cego powstanie Królestwa Polskiego) do skutecznych prób za³ago-
dzenia konfliktu austriacko-rosyjskiego w kwestiach ba³kañskich, kosztem
ziem polskich, przez Fryderyka II (co wiod³o do I rozbioru)265. Analogia efek-
towna (uzasadniona, gdy chodzi o pokazanie instrumentalnego traktowania
sprawy polskiej przez mocarstwa censtralne), ale ma³o prawdziwa (chocia¿by
przez fakt, ¿e w czasie wojny siedmioletniej sojuszniczk¹ Prus by³a Anglia,
podczas „Wielkiej Wojny” najbardziej chyba znienawidzony w Niemczech
cz³onek Ententy; w latach 1756–1763 przeciwniczk¹ Prus by³a monarchia
Habsburgów, w latach 1914–1918 podstawowy sojusznik Hohenzollernów).

Inna, wa¿na konstatacja p³yn¹ca z przyjêcia za³o¿enia o niezmiennoœci
ludzkiej natury i dostrzegania ci¹g³oœci w dziejach, dotyczy³a formu³owanej
przez Bainville’a wizji polityki. U jej podstaw le¿a³o przekonanie wyra¿ane
przez monarchistycznego myœliciela, ¿e „czy rojalistyczny, czy republikañ-

263 J. Bainville, Histoire de France..., T. 1, s. 67, 99, 115, 181, 187, 216; T. 2, s. 246.
264 Idem, Réflexions..., s. 23.
265 Por. A Varsovie, „L’Action Française”, 10 XI 1916, w: J. Bainville, La Russie et la barrière...,

s. 167–169.
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ski, cz³owiek dla cz³owieka jest wilkiem. Solidarnoœæ tronów jest równie z³ud-
na i k³amliwa jak solidarnoœc demokracji”266. Tego prymatu w³asnych korzy-
œci nad wznios³ymi, ale nierealnymi has³ami (czy to „braterstwa ludów”, czy
„monarchicznego sentymentalizmu”) – jak podkreœla³ autor – uczy³a w³a-
œnie historia. Uczy³a na przyk³adzie rozpoczêtej w 1792 roku interwencji
mocarstw (Austrii i Prus) przeciw rewolucji francuskiej, gdy deklaracja o ra-
towaniu rodziny królewskiej by³a tylko pretekstem dla realizacji przez Wiedeñ
i Berlin polityki „œwiêtego egoizmu” kosztem aktualnie os³abionej Francji267.
Tego, ¿e „wulgarnym przes¹dem jest wyobra¿anie sobie, ¿e monarchowie
bezustannie mieli legitymizm w swoich sercach i na swoich ustach”, uczy³a
równie¿ tradycyjna polityka królów francuskich (absolutni w³adcy u siebie,
na zewn¹trz „przyjaciele” republikanów w Szwajcarii i Holandii). Jak wie-
my, nie pasuj¹cy do tej teorii, fakt prowadzenia realistycznej polityki przez
III Republikê (zawarcie sojuszu z autokratyczn¹ Rosj¹ Aleksandra III w 1892
roku), Bainville dezawuowa³ na wszelkie mo¿liwe sposoby. Wed³ug niego to
przede wszystkim „królowie wykonuj¹ swój métier wedle tego, co wyda im
siê, ¿e le¿y w ich interesie oraz w interesie pañstwa”268.

A wiêc polityka racji stanu. W przypadku monarchii nieporównywalnie
³atwiejsza do realizacji ani¿eli w ustrojach republikañskich (demokratycz-
nych). Nie tylko dlatego, ¿e w monarchii interes w³adcy zazwyczaj by³ iden-
tyczny z interesem pañstwa, ale równie¿ dlatego, ¿e monarchie – w przeci-
wieñstwie do demokracji – immunizowane by³y na wszelkiego typu „polityki
sentymentu”. Królowie – pisa³ Bainville – „prowadzili wojny dla okreœlone-
go celu, by s³u¿yæ wielkiemu interesowi narodowemu, podczas gdy ludy daj¹
ponieœæ siê swoim namiêtnoœciom – co jest niezwykle niebezpieczne”269.

Afirmacja „realnej polityki” dawnej monarchii (od czasów „realistycznych”
Kapetyngów)270, postulat do jej powrotu w czasach sobie wspó³czesnych, a nie

266 Rétablissons la question, „L’Action Française”, 1 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 208.
Por. idem, Geschichte..., s. 58.

267 J. Bainville, Geschichte..., s. 118–119.
268 „C’est par un préjuge bien vulgaire qu’on s’imagine que les monarques ont sans cesse la

légitimité du cœur dans l’esprit et dans la bouche... Ils font leur métier et ils se décident selon ce
qui leur paraît ˜tre leur intér˜t et celui de leur État. Les tzars, qui tenaient tant à l’absolutisme
chez eux, avaient donné, pour des raisons faciles à comprendre, les deux constitutions les plus
libérales de l’Europe à la Bulgarie et à la Finlande. Les rois de France avaient été les amis des
républicains de Suisse et de Hollande, qu’ils prenaient beaucoup plus au sérieux que l’autocrate
moscovite, et Louis XIV se vantait d’avoir entretenu les restes de la faction de Cromwell”.
L’heure des peuples et l’heure de Guillaume II, „L’Action Française”, 21 XII 1917, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 170.

269 J. Bainville, Réflexions..., s. 38.
270 „Notre meilleure politique, qui répondait aux instincts, aux habitudes d’esprit de la
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nation, a toujours consisté à calculer le résultat à atteindre d’après nos moyens et nos ressources
et d’après les possibilités. Pied à pied (pedetemptim), un progrès consolide appelant un autre
progrès: voilà la vraie méthode de la France, celle ou la race se reconnait”. L’Allemagne veut-elle
encore la lune?, „L’Action Française”, 8 XII 1915, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 134.

271 Idem, Réflexions..., s. 108.
272 Idem, Histoire des trois générations..., s. 287.
273 Idem, Frankreichs Kriegsziel..., s. 87. Jak pisa³ na kartach Historii dwóch narodów, w odnie-

sieniu do polityki francuskiej (polityki realistycznej) „si³a faktów” mówi³a, ¿e „Francja posiada
ci¹gle to samo geograficzne po³o¿enie, otoczona jest tymi samymi s¹siadami i znajduje siê w tym
samym polo¿eniu wobec europejskich problemów”. Idem, Geschichte..., s. 59.

274 Ton linceul, o vieille Allemagne!, „L’Action Française”, 10 XI 1918, w: J. Bainville, L’Alle-
magne..., s. 216.

275 J. Bainville, Réflexions..., s. 83. Swojemu przekonaniu, ¿e „przeznaczenia narodów s¹ ela-
styczne i giêtkie” Bainville dawa³ tak¿e wyraz w artykule Après les f˜tes, „L’ Action Française”,
25 IV 1914, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 17.

ulegania „niebezpieczniejszym od nitrogliceryny” nowym wcieleniom „poli-
tyki sentymentu” – oto sta³e w¹tki, zajmuj¹ce poczesne miejsce w pismach
(publicystyce i ksi¹¿kach) Bainville’a. Egoizm w polityce – jak przekonywa³
– by³ cnot¹: „Egoizm zastosowany w odniesieniu do milionów ludzi, którzy
ju¿ siê urodzili i maj¹ siê narodziæ jest dla przywódców narodów «œwiêtym»
obowi¹zkiem. Polityka powinna byæ przenikniêta t¹ prawd¹, powinna dzia-
³aæ i mieæ nadzieje wy³¹cznie zgodnie z t¹ zasad¹”271.

Konsekwentnie wiêc, dla Bainville’a s³owo „polityka” by³o synonimiczne
z pojêciem „polityka realistyczna”. Gdy pod koniec „Wielkiej Wojny” na kar-
tach Historii trzech pokoleñ pisa³, ¿e „potrzeba [Francji i jej sojusznikom –
G.K.] polityki” oraz ¿e „nie ma nowej czy starej polityki, jest polityka wie-
czysta”272 – mia³ na myœli tak¹ w³aœnie „politykê realn¹”. By godna by³a ona
swojego miana, musia³a uwzglêdniaæ nie tylko niezmienne cechy ludzkiej
natury (w tym maksymê, ¿e „cz³owiek cz³owiekowi wilkiem”), ale tak¿e sta-
³e czynniki determinowane przez geografiê oraz polityczne instytucje naro-
dów, przez ich interesy i narodowy charakter273. Oto wiêc recepta Bainville’a
na realizm w polityce: „polityka [czyt. polityka realistyczna – G.K.] polega
na stosowaniu wobec okolicznoœci regu³ wieczystych”274.

Historia uczy³a wreszcie Bainville’a z³udy dopatrywania siê w dziejach
determinizmu. Idei nie tylko k³amliwej (bo zaprzecza wolnej ludzkiej woli),
ale i szkodliwej – przede wszystkim dla polityki. „To wszystko, co jest, jest
realne i racjonalne. Konsekwentnie, to, co siê wydarzy³o, mia³o siê wydarzyæ.
Ten historyczny fatalizm wyrz¹dzi³ w polityce olbrzymie spustoszenia. Pro-
wadzi on do myœlenia, ¿e fakty dokonane by³y nieuchronne. Nie tylko na
pró¿no staranoby siê je powstrzymaæ, ale równie niemo¿liwe jest ich skory-
gowanie czy odwrócenie”275.
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Dzieje nie s¹ wiêc produktem „fatalizmu” wielkich, bezosobowych
i „obiektywnych” procesów dziejowych (które, dodajmy, próbowa³a zidenty-
fikowaæ w³aœnie pozytywistyczna historiografia); s¹ one wynikiem ludzkich
decyzji – trafnych i b³êdnych. Jak na przyk³ad rewolucja francuska – wyda-
rzenie (jak podkreœla³ Bainville) do unikniêcia, gdyby nie s³aboœæ w³adzy kró-
lewskiej, uwarunkowana charakterologiczn¹ s³aboœci¹ Ludwika XVI.

Nie mo¿na bowiem – jak twierdzi³ autor Historii trzech pokoleñ – wyklu-
czyæ z historii „czynnika ludzkiego”276. St¹d widoczne od pocz¹tków jego
pisarstwa (np. w Ludwiku Bawarskim) zainteresowanie „biografi¹ psycholo-
giczn¹” (zainteresowanie to w du¿ej mierze zawdziêcza³ Bainville lekturze
twórczoœci Sainte-Beuve’a). Nale¿y zajmowaæ siê biografiami (w tym prób¹
zarysu ich aspektu psychologicznego) wybitnych postaci historycznych, po-
niewa¿ potrafi¹ one zmieniæ bieg dziejów: „walor osobowoœciowy pozostaje
elementem czynnym par excellence, a inteligencja i umys³ zawsze potrafi¹
wodziæ za nos te potwory podatne na gwa³towne i krótkotrwa³e instynkty,
a które nazywaj¹ siê opini¹ [publiczn¹], pras¹ i finansami”277.

Odrzucenie „historycznego fatalizmu”, afirmacja roli jednostki (jej wy-
borów i decyzji) umo¿liwia³a uprawianie „uchronii” (vulgo: gdybania), a wiêc
snucia przypuszczeñ, co by by³o, gdyby jakiœ fakt nie nast¹pi³278. Autor Trze-
ciej Republiki sam zreszt¹ przyznawa³, ¿e „bardziej interesuje mnie historia
tego, co mog³o by³o siê staæ, ani¿eli historia tego, co siê sta³o”279. Za t¹ inte-
lektualn¹ zabaw¹ sta³o jednak przekonanie Bainville’a o znaczeniu w dzie-
jach narodów tzw. decyduj¹cych momentów: „wyraŸnie widaæ w historii na-
rodów – podobnie jak dostrzega siê to w ¿yciu prywatnym – chwile, gdy by³
mo¿liwy wybór miêdzy dwiema drogami, gdy w grê wchodzi³a przysz³oœæ
i jej d³ugotrwa³e skutki”280. Jak w przypadku decyzji Ludwika XVI o reakty-
wowaniu instytucji parlamentów (zawieszonych przez jego poprzednika), jak
w przypadku decyzji ¿yrondystów o wypowiedzeniu wojny Habsburgom, czy
fatalnym w skutkach odrzuceniu w 1866 roku przez Napoleona III austriac-
kiej oferty antypruskiego sojuszu.

Chyba najcelniej „filozofiê historii” Bainville’a scharakteryzowa³ Thierry
Maulnier, gdy pisa³, ¿e: „nie uczy nas ona, i¿ nie posiadamy w³adzy nad fak-

276 „C’est une erreur de croire que les États soient éternels et qu’ils obéissent à des fatalités
historiques, à un: «c’était écrit». Il est impossible d’exclure de l’histoire le facteur humain, l’élément
personnel”. J. Bainville, Réflexions..., s. 103.

277 Cyt. za J. Montador, op.cit., s. 120.
278 Ibidem, s. 111.
279 J. Bainville, Louis II de Bavière, Paris 1927, s. 120.
280 Idem, Réflexions..., s. 20.
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tami i nad sob¹ samymi, uczy ona nas tylko, ¿e losem narodów i ludzi s¹
chwile wyboru, które nale¿y wykorzystaæ. Nasze godziny wolnoœci s¹ poli-
czone. Gdy jedna z nich minê³a lub gdy daliœmy siê zwieœæ, nie le¿y ju¿ w na-
szej mocy unikn¹æ ³añcucha skutków, warunkowanych naszym dzia³aniem.
Jesteœmy bezsilni wobec niewidzialnych mocy, które z przyczyn wyprowa-
dzaj¹ skutki. Mo¿emy jednak wp³ywaæ na przyczyny”281.

Bainville pozostawa³ jednak sceptyczny co do umiejêtnoœci i chêci ludzi
(zw³aszcza mu wspó³czesnych) do czerpania lekcji od „nauczycielki ¿ycia”.
Pisa³ przecie¿ o „bardzo du¿ej u jednostek, a jeszcze wiêkszej w przypadku
ludzkich spo³eczeñstw, mocy zapominania”282. Za Sainte-Beuve’em powta-
rza³, ¿e „historia to niezg³êbiona studnia niepamiêci”283. Nie brak w tekstach
Bainville’a (zw³aszcza tych powsta³ych po 1918 roku, po „rewolucji I wojny
œwiatowej”) w¹tków œwiadcz¹cych o jego narastaj¹cym pesymizmie. Zw³asz-
cza w odniesieniu do Francji, któr¹ – jak obawia³ siê Bainville – na skutek
spustoszeñ czynionych przez „socjalizuj¹c¹ demokracjê”, mo¿e spotkaæ los
Imperium Romanum, powalonego przerostem biurokracji i etatyzmu.

Nie chodzi³o tylko o Francjê. Ca³a ludzkoœæ „straci³a miarê”284, a – jak pisa³
w 1931 roku – „koniec œwiata przypada zawsze na przysz³¹ niedzielê... Nie ma
tygodnia, by ludzki ród zziajany nie oczekiwa³ wydarzenia, niechybnie de-
cyduj¹cego, o którym nie mo¿na powiedzieæ czy zniszczy wszystko, czy ocali,
poniewa¿ natychmiast na horyzoncie pojawia siê kolejne, niemniej groŸne”285.

Bainville nie lubi³ swoich czasów. Wra¿enia nie robi³ na nim nawet dyna-
miczny postêp techniczny: „Nadmiar techniki oraz informacji jest jedn¹ z plag
naszej epoki. Duch szczegó³u zabija idee ogólne, jedynie wa¿ne dla polityki.
Drzewa zas³aniaj¹ widok na las”286. Techniczne udoskonalenia s¹ szczególnie
niekorzystne dla dyplomacji. Powoduj¹, ¿e „losy pañstw zdane s¹ na pierw-
sze poruszenie impulsu. List mo¿na wstrzymaæ, ultimatum powierzone te-
legrafowi jest nieodwracalne”287. Anekdotycznym, ale znamiennym wyrazem

281 Cyt. za J. Wieder, op.cit., s. 121.
282 J. Bainville, Lectures..., s. 21.
283 Idem, Réflexions..., s. 24.
284 Idem, Doit-on le dire?..., s. 284.
285 Ibidem, s. 275. Podczas ceremonii przyjêcia w poczet cz³onków Akademii Francuskiej,

Bainville w ten sposób scharakteryzowa³ okres po 1918 roku: „Les démocraties... trop encouragées
à disposer d’elles-m˜mes... glissaient partout sur la pente où les vieilles mœurs les avaient long-
temps retenues, entraînant avec elles les richesses anciennement accumulées, dissipant les réserves
matérielles de la civilisation, voulant vers la ruine, d’une manière invisible d’abord, puis avec la
rapidité et le fracas d’un torrent”. Le fauteuil de Raymond Poincaré..., s. 52–53.

286 Un grave avertissement, „L’Action Française”, 5 V 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 184.

287 J. Bainville, Réflexions..., s. 60.
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niechêci Bainville’a do nowoczesnoœci by³ fakt, ¿e dopiero krótko przed swo-
j¹ œmierci¹ przekona³ siê do takich „osi¹gniêæ” techniki, jak zapalniczka
i d³ugopis288.

Autor Dziejów Francji z nostalgi¹ (aczkolwiek nie bezkrytycznie) spogl¹-
da³ wstecz. Do czasów Europy sprzed „sierpniowych salw” roku 1914, gdy
kontynentem „rz¹dzili ludzie wychowani przez angielsk¹ nianiê i francu-
skiego guwernera”. Do czasów Europy monarchicznej i arystokratycznej,
która wytworzy³a „pewn¹ wspólnotê idei, jêzyka i manier”; do czasów, gdy
„jêzyk francuski by³ jêzykiem Fryderyka II”289.

Arystokratyczna i monarchiczna miêdzynarodówka zosta³a zast¹piona po
1918 roku „wie¿¹ Babel” tworzon¹ przez nowe „nacjonalistyczne demokra-
cje”. „Rewolucja 1914 roku” zniszczy³a dawny optymizm, naiwn¹ wiarê w po-
stêp, uœwiadomi³a jednoczeœnie jak „bardzo krucha” jest cywilizacja, któr¹
mo¿na porównaæ do definicji zdrowia podanej przez pewnego lekarza: „stan
przejœciowy, który nie wró¿y nic dobrego”290.

Niechêæ do wspó³czesnoœci, nostalgiczne spojrzenie na czasy sprzed „Wiel-
kiej Wojny”, œwiadomoœæ „delikatnego kwiatu” cywilizacji – wszystko to nie
oznacza³o jeszcze, ¿e Bainville-pesymista by³ w szeregu tych myœlicieli (licz-
nych po I wojnie œwiatowej), którzy zapowiadali „upadek (lub zmierzch)
Zachodu”. „Czy to oznacza, ¿e nale¿y desperowaæ o przysz³oœci Europy i cy-
wilizacji? Nigdy nie nale¿y desperowaæ. Historia pokazuje nam ci¹g upadków
i renesansów... Pesymizm – przyczyna zniechêcenia dla jednych, jest zasad¹
dzia³ania dla innych. Historia rozpatrywana pod jednym aspektem jest szko³¹
sceptycyzmu; rozpatrywana pod innym aspektem – uczy ufnoœci”291.

Bainville by³ uczniem tej drugiej „szko³y”. Na zakoñczenie mowy – bê-
d¹cej swego rodzaju przes³aniem dla wspó³czesnych i nastêpnych pokoleñ –
wyg³oszonej podczas przyjmowania go w poczet „Nieœmiertelnych” Akade-
mii Francuskiej, Bainville powiedzia³: „To, co zosta³o zachowane, nie zosta-
³o zachowane na pró¿no. S¹ dzie³a i myœli, siêgaj¹ce poza grób. Nie brak
r¹k, by podnieœæ i przekazaæ dalej p³omieñ. A, by odrodziæ siê – jest jeszcze
wiara”292.

288 W. R. Keylor, op.cit., s. 324.
289 L’avenir de la civilisation, „La Revue Universelle”, 1 III 1922, w: J. Bainville, La fortune...,

s. 15–16. Jak wspomnia³em, spojrzenie Bainville’a na „d³ugi wiek XIX (zakoñczony w 1914 roku)
nie by³o pozbawione krytycyzmu: „Ce pauvre dix-neuvième siècle, tout chargé de ses illusions et
de ses fautes, ne mourait que pour léguer au vingtième la tâche de liquider ses erreurs”. Idem,
Histoire de trois générations..., s. 277.

290 Ibidem, s. 10.
291 Ibidem, s. 17, 20.
292 Idem, Le fauteuil de Raymond Poincaré..., s. 65.
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3.1. Czy mo¿liwa jest zgoda miêdzy Francuzami a Niemcami. Stosunki
francusko-pruskie (niemieckie) w myœli politycznej Bainville’a

Na pocz¹tku by³a trauma roku 1870 – roku hañby Sedanu, a zarazem
najwiêkszego triumfu Niemiec nad Francj¹. „Annus horribilis”, w którym
leg³y w gruzach jednoczeœnie presti¿ Cesarstwa, pamiêæ o 1792 roku (levée
en masse w obronie zagro¿onej Ojczyzny) i poczucie si³y francuskiej1. „Wspo-
mnienia! Wspomnienia!... Ludzie naszego pokolenia prze¿yli swoje dzieciñ-
stwo poœród pamiêci o roku 1870. «Wojna» by³a jeszcze tak nieodleg³a. Nie
by³o dnia, by przy rodzinnym stole nie pojawi³a siê aluzja do oblê¿enia [Pa-
ry¿a], do trwogi tego okropnego roku. Pierwsze wizerunki, pierwsze ksi¹¿-
ki, które widzieliœmy mówi³y jeszcze o wojnie i klêsce”2.

Wojn¹ prusko-francusk¹, zakoñczon¹ upokorzaj¹cym dla Francji prokla-
mowaniem cesarstwa niemieckiego w Sali Zwierciedlanej wersalskiego pa³a-
cu (18 stycznia 1871 roku), Bainville by³ – u¿ywaj¹c tutaj s³ów Aleksandra
Œwiêtochowskiego – „kilkanaœcie razy ugodzony i kilkakrotnie zabity”3. Jak

Rozdzia³ trzeci

Problem niemiecki w myœli politycznej
Bainville’a do 1918 roku

1 Claude Digeon tak w³aœnie opisywa³ stan ducha Francuzów w 1870 roku: „Les Français
avaient été successivement surpris, trahis, surclassés; des armées aguerries s’étaient effondrées, la
levée en masse s’était revelée impracticable et inefficace; prestige de l’Empire, souvenirs de 92,
conscience de la force fran çaise... néant. Partout et toujours les chefs allemands, l’organisation
allemande, les canons allemands avaient triomphé”. C. Digeon, op.cit., s. 48. Szerzej na ten temat
zob. s. 48–112.

2 Dans la galerie des glaces, „L’Action Française”, 29 VI 1919, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 259.

3 A. Œwiêtochowski w 1882 roku pisa³: „Z wojen w ci¹gu ostatniego trzydziestolecia najokrop-
niejsz¹, jak s¹dzê, by³a dla nas francusko-pruska. Przynajmniej ja by³em w niej kilkanaœcie razy
ugodzony i kilkakrotnie zabity... przypuœciwszy, ¿e [wojna ta] podobnymi uczuciami zagra³a na
sercach ca³ego kraju, s³usznie powiedzieæ mo¿emy, ¿e nas ona kosztowa³a wiele, ¿eœmy w niej przy-
jêli bardzo ¿ywy udzia³”. A. Œwiêtochowski, Wspomnienia, Wroc³aw 1966, s. 137. Po Francuzach,
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wspomina³ autor Historii dwóch narodów: „jeœli chodzi o mnie, przez d³u¿-
szy czas by³em przekonany, ¿e inwazja i rewolucja s¹ czêœci¹ egzystencji. Gdy
by³em ma³ym dzieckiem, dopytywa³em siê, kiedy przyjdzie moja kolej na
spo¿ycie pasztetu ze szczurów, potrawki z koniny oraz spogl¹dania na p³o-
n¹cy Pary¿. Gdy rozum oœwiadczy³ ch³opcom mojego pokolenia, ¿e oblê¿e-
nie [Pary¿a] i Komuna [Paryska] nie powracaj¹ z sezonow¹ regularnoœci¹,
to jednak wspomnienie tych kataklizmów pozostawi³o im coœ, co bez przesa-
dy nazwaæ mo¿na pewn¹ filozofi¹ historii. Przekonywa³a nas ona o tym, ¿e
nie nale¿y liczyæ na doskona³¹ stabilnoœæ, ani na wieczne bezpieczeñstwo.
Nabyliœmy dziêki niej przyzwyczajenia, by przeczuwaæ mo¿liwoœæ nag³ych
wybuchów, imponuj¹cych i dzikich perypetii, podczas których panuj¹ce wa-
runki ¿ycia zostan¹ wstrz¹œniête, a przede wszystkim ¿ycie ludzkie z dnia
na dzieñ straci swoj¹ wartoœæ”4.

„Polityczna filozofia” nabyta przez Bainville’a dziêki wiedzy o „katakli-
zmie roku 1870” nie ogranicza³a siê bynajmniej do nastroju niepewnoœci czy
przeczucia nadchodz¹cych klêsk. Z „lekcji Sedanu” autor Historii trzech poko-
leñ wyci¹gn¹³ wnioski, które pozostan¹ dominuj¹cymi w¹tkami w jego ca³ej
myœli politycznej: prymat polityki zagranicznej (rewolucyjny wstrz¹s Komu-
ny Paryskiej by³ skutkiem przegranej wojny, tej zaœ nie by³oby, gdyby nie b³êd-
na polityka zagraniczna Napoleona III); szkodliwoœæ dla francuskich intere-
sów narodowych „spekulatywnej polityki” (w wykonaniu Napoleona III,
sumiennego wykonawcy „testamentu z Wyspy Œwiêtej Heleny”); przekona-
nie wreszcie, ¿e œmiertelnym zagro¿eniem dla Francji s¹ zjednoczone Niemcy
(a zw³aszcza Prusy – pañstwo, które stworzy³o II Rzeszê „krwi¹ i ¿elazem”).
Stworzona przez Bismarcka II Rzesza Niemiecka to dla Bainville’a „kata-
strofa katastrof ”, „bestia, która wydosta³a siê z klatki”, „potworne cesarstwo”.
To wreszcie „europejska rewolucja” i „pocz¹tek miêdzynarodowej anarchii”5.

to dla Polaków wynik wojny 1870 roku by³ prawdziw¹ calamitas (drug¹ po upadku powstania
styczniowego). W otoczeniu przywódcy Hotelu Lambert, ksiêcia W³adys³awa Czartoryskiego (syna
i nastêpcy ksiêcia Adama), Sedan przyjêto jako „prawdziwy koniec œwiata”. Zob. A. Szwarc, Od
Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosj¹, ich pogl¹dy i próby dzia-
³alnoœci politycznej (1864–1905), Warszawa 1996, s. 60.

4 J. Bainville, Réflexions..., s. 14–15. Dodajmy, ¿e równie¿ na Maurrasa wspomnienia wojny
prusko-francuskiej oddzia³ywa³y traumatycznie. Twierdzi³, ¿e gdy by³ trzyletnim ch³opcem, wielkie
wra¿enie zrobi³ na nim widok æwicz¹cej Gwardii Narodowej w 1871 roku w jego rodzinnym
Martigues: „Te wspomnienia nigdy nie przesta³y mnie œcigaæ... Odt¹d myœla³em ci¹gle o mo¿li-
wym ataku, o mo¿liwej inwazji [ze strony Niemiec – G.K.]... Na tym strachu, który odczuwa³em
od mojej najwczeœniejszej m³odoœci, ¿ywi³a siê moja myœl polityczna: wszystko pochodzi od tego”.
Cyt. za E. Weber, The nationalist revival..., s. 60–61.

5 Cytowane okreœlenia odpowiednio w: J. Bainville, Bismarck et la France..., s. 23; Histoire de
trois générations..., s. 289; L’Allemagne..., s. 4; Geschichte…, s. 175.
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Tego typu sformu³owania w pe³ni wyjaœniaj¹ kontekst s³ów, które Bainville
zamieœci³ w swojej pierwszej ksi¹¿ce (o Ludwiku II Bawarskim): „nale¿ymy
do tych, których wojna 1870 roku nie przesta³a pasjonowaæ”6.

Twierdzenia utrzymane w podobnym duchu by³y doœwiadczeniem poko-
leniowym (jak widzieliœmy, uwagê na ten fakt zwraca³ równie¿ Bainville w cy-
towanych fragmentach); by³y prze³omowym doœwiadczeniem zbiorowej
wyobraŸni Francuzów. Po 1870 roku dochodzi do charakterystycznej zmiany
nie tylko we francuskiej „narodowej mitologii”, kiedy, do tej pory dominuj¹-
c¹ „ofensywn¹” interpretacjê cywilizacyjnej „misji” narodu francuskiego, za-
stêpuje interpretacja „defensywna”7. Nie chodzi ju¿ o niesienie Europie wy-
pracowanych we Francji idei i zachowañ, a raczej o obronê (nie ca³ej Europy,
ale Francji tylko) przed zagro¿eniem – nie tylko stricte politycznym, ale i cy-
wilizacyjnym – p³yn¹cym z Niemiec. Od 1870 roku coraz bardziej w zbioro-
wej œwiadomoœci Francuzów zaczyna dominowaæ obraz „Niemca – barba-
rzyñcy”. Przy czym, wojna prusko-francuska przynios³a nad Sekwan¹
radykaln¹ zmianê w pojmowaniu „niemieckiego barbarzyñcy”. Zmieni³ siê
ca³y paradygmat stereotypu – z politycznego (gdy w czasach rewolucji fran-
cuskiej dychotomia polega³a na opozycji: „wolnoœæ”, czyli francuscy republi-
kanie – „barbarzyñstwo”, czyli niemieccy feuda³owie), na moralno-obycza-
jowy (przeciwieñstwo: „cywilizacja”, czyli Francja – „barbarzyñstwo”, czyli
Niemcy)8. Co wa¿ne, stereotyp nie dotyka ju¿ jednej z grup spo³eczeñstwa
niemieckiego (np. arystokracji), ale ca³ego narodu niemieckiego9.

Wojna lat 1870/1871 stanowi³a równie¿ prze³om, gdy chodzi o coraz sil-
niejsze akcentowanie, we francuskiej prasie i literaturze, cywilizacyjnej nie-
mal odrêbnoœci Francuzów i Niemców. Coraz wyraŸniej podkreœla siê we
Francji przeciwieñstwo istniej¹ce miêdzy niemieck¹ „Kultur”, a francusk¹
„civilisation” (to kontrastowe zestawienie – zarówno we Francji, jak i w Niem-
czech – osi¹gnie swoje apogeum podczas I wojny œwiatowej). Niemcy, jak
pisano, „s¹ wykszta³ceni, ale nie cywilizowani” („instruits mais non civi-
lisées”), to „piœmienni Attylowie” („Attila lettrés”)10.

Po 1870 roku utrwala siê wreszcie we Francji koncepcja „dwóch Niemiec”:
tych „dobrych” Niemiec filozofów i romantyków oraz tych „z³ych” – repre-

16 J. Bainville, Louis II de Bavière..., s. 120.
17 M. Jeismann, op.cit., s. 192.
18 Ibidem, s. 224.
19 Ibidem, s. 222.
10 Cytaty pochodz¹ odpowiednio z „Le Siècle”, 26 XI 1870 oraz „Revue des Deux Mondes”,

15 XII 1870. Przytaczam za: M. Jeismann, op.cit., s. 229, 230.
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zentowanych przez Prusy, a personifikowanych przez Bismarcka11. Po Seda-
nie „odkryto” we Francji pañstwo Hohenzollernów, którego dzieje i polityka
nie absorbowa³a dot¹d francuskiej opinii publicznej12. Pañstwo, które nie tylko
zada³o Francji upokorzaj¹ce klêski, ale równie¿ by³o odpowiedzialne za ma-
terialistyczne i militarystyczne wykrzywienie niemieckiej „Kultur”. Prusy –
jak chcia³ katolicki „L’Univers” – „to grzech Europy” („La Prusse est le péché
de l’Europe”)13. Przekonanie o „grzechach” Prus (militaryzm, kult material-
nego sukcesu i si³y), które po 1870 roku przesz³y na ca³e Niemcy, utrwala³o
siê równie¿ na poziomie literatury popularnej (nieprzypadkowo, od po³owy
lat 70. XIX wieku na popularnoœci zyskuj¹ we Francji ksi¹¿ki szwajcarskie-
go reporta¿ysty, Victora Tissota: Voyage au pays des milliards, Les Prussiens en
Allemagne – opisuj¹ce sukces gospodarczy Rzeszy, okupiony upadkiem mo-
ralnoœci, zainfekowanej „pruskim kultem si³y i sukcesu”)14.

W takim klimacie intelektualnym, utrwalaj¹cym nie tylko obraz Niemca
jako „odwiecznego wroga”, ale jako ni¿szego cywilizacyjnie od Francuzów
„wykszta³conego barbarzyñcy”, wzrasta³ J. Bainville. Ukszta³towany wedle
takiego wzorca myœlenia o Niemczech i Niemcach odbywa³ swoje pierwsze
podró¿e za Ren. Podró¿e, które – jak wiemy – kszta³towa³y jego przekonanie
o wy¿szoœci instytucji monarchii dziedzicznej nad ustrojem republikañskim.
Przekona³y go jednoczeœnie, ¿e chocia¿ Francja przegra³a politycznie i mili-
tarnie konfrontacjê z pañstwem Hohenzollernów, to ci¹gle górowa³a nad
Niemcami cywilizacyjnie.

Nie ukrywa³ nawet pewnego wra¿enia, jakie zrobi³a na nim niemiecka
„Kultur” (w rozumieniu nadanym jej po 1870 roku we Francji – a wiêc zo-
rientowanej na efektywnoœæ i materialne osi¹gniêcia), któr¹ dostrzega³ na
przyk³adzie rozrastaj¹cego siê pod ka¿dym wzglêdem (przestrzennym, lud-

11 Ibidem, s. 231; B. Escherich, Das Preußenbild in Frankreich, w: Preußen und Preußentum
vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Beiträge des Kolloquiums aus Anlaß des 65. Geburtstags von
Ernst Opgenoorth, E.B. Körber, M. Rohrschneider (hrsg.), Berlin 2002, s. 218; I. Mieck, Das Preußen-
bild der Franzosen zwischen 1815 und 1870, w: Médiations/Vermittlungen. Aspects des relations fran-
co-allemandes du XVIIe siècle à nos jours, M. Grunewald (hrsg.), Bern 1992, s. 300. Szerzej na
temat kszta³towania siê koncepcji „dwóch Niemiec” zob. B. Gödde-Baumanns, L’idée des deux
Allemagnes dans l’historiographie française des années 1871–1914, w: „Francia”, T. 12, 1987, s. 609–
619; G.L. Fink, Der janusköpfige Nachbar. Das französische Deutschlandbild gestern und heute, w: Fik-
tion des Fremden. Erkundung kulturellen Grenzen in Literatur und Publizistik, D. Harth (hrsg.),
Frankfurt a. M. 1994, s. 15–82.

12 B. Escherich, op.cit., s. 217; I. Mieck, op.cit., s. 298.
13 „L’Univers”, 15 VIII 1870. Cyt. za: M. Jeismann, op.cit., s. 235.
14 B. Escherich, op.cit., s. 219. Szerzej na ten temat zob. W. Leiner, Das Deutschlandbild in der

französischen Literatur, Darmstadt 1991; P. Reichel, Das Preußenbild in der französischen Literatur
des 19. und 20. Jahrhunderts, w: „Französisch Heute”, T. 4, 1986, s. 419–432.
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noœciowym, infrastrukturalnym) Berlina – nowego „Weltstadt”. Dynamicz-
nie rozwijaj¹cej siê gospodarczo i militarnie Rzeszy brakowa³o jednak „cy-
wilizacji”. Charakterystyczne by³o wydarzenie, gdy Bainville w 1898 roku
w Monachium, podziwiaj¹c materialn¹ potêgê Niemiec (i zarazem obawiaj¹c
siê jej), dozna³ „szczególnego pocieszenia” odwiedzaj¹c jeden z monachij-
skich teatrów. Pocieszenie Bainville’owi przynios³a lektura afiszy teatralnych,
po której francuski turysta móg³ skonstatowaæ, ¿e w programie monachij-
skiej sceny zdecydowanie dominowa³y francuskie sztuki teatralne. Jak pisa³:
„Dla Francuzów, którzy nie st¹paj¹ po niemieckiej ziemi bez poczucia, ¿e
pojawiaj¹ siê tam jako pokonani, jest wielk¹ satysfakcj¹ stwierdziæ, ¿e to, co
nasze zajmuje pierwsze miejsce”15. Monachijski teatr potwierdza³ wiêc, za-
mieszczony przez Bainville’a w innym miejscu, wniosek, ¿e „kultura [ale nie
„Kultur” – G.K.] i cywilizacja by³y w Niemczech synonimiczne z Francj¹”16.

W póŸniejszych latach Bainville pisa³ wprost o tym, ¿e „Niemcy, stawszy
siê silni jako naród, uwolnieni od francuskiej i europejskiej kurateli, pogr¹-
¿yli siê w barbarzyñstwie. Powrócili do swojego prymitywnego stanu, do swo-
jego instynktu grabie¿y, do swojej roli jako najezdniczych hord. Podró¿nik
ju¿ po pierwszych krokach, które uczyni³ w Niemczech, dostrzega, ¿e Niemcy
zosta³y zorganizowane dla podboju, ¿e wszystko sprowadzi³y do tych dwóch
s³ów: wojna i przemys³”17.

Swojemu przekonaniu o cywilizacyjnej wy¿szoœci Francuzów nad „wy-
kszta³conymi, ale nie cywilizowanymi” Niemcami, Bainville da³ równie¿
wyraz w swojej odpowiedzi na ankietê rozpisan¹ pod koniec 1902 roku przez
„Mercure de France”18. Respondenci odpowiadali na pytanie o „wp³ywy nie-
mieckie we Francji”. Autor Ludwika Bawarskiego nie tylko raz jeszcze podkre-
œli³ wy¿szoœæ francuskiej „civilisation” nad niemieck¹ „Kultur”, ale dodatko-
wo wskaza³ na u³omnoœci jêzyka niemieckiego – „bardziej zagmatwanego
i skomplikowanego ani¿eli sanskryt, czy jezyk chiñski”. W niczym nie odpo-
wiadaj¹cy wymogom logiki i potrzebom jasnego formu³owania myœli. Dlatego
– podkreœla³ Bainville – nauka jêzyka niemieckiego nie przedstawia dla Fran-

15 Cyt. za J. Wieder, op.cit., s. 20–21.
16 J. Bainville, Bismarck et la France..., s. 232.
17 „Devenus forts comme nation, délivrés de leur tutelle française et européenne, les Allemands

se sont rués dans la barbarie. Ils sont retournés à leur état primitif, à leur instinct de rapine, à leur
fonction de hordes envahissantes. Le voyageur s’apercevait, dès les premiers pas qu’il faisait
à travers l’Empire, que l’Allemagne était organisée pour la conqu˜te, qu’elle accouplait de toutes
les manières ces deux mots: guerre et industrie”. J. Bainville, Petit musée germanique..., s. 155–156.

18 Po raz pierwszy ankietê na temat Niemiec i stosunków francusko-niemieckich „Mercure
de France” rozpisa³ w kwietniu 1895 roku. Szerzej na temat tych ankiet w: C. Digeon, op.cit.,
s. 463–471.
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cuzów ¿adnego po¿ytku. Lepiej wiêc bêdzie, gdy „odkryj¹” oni ponownie
piêkno w³asnego jêzyka ojczystego, zupe³nie wolnego od „pedantycznoœci”
i „nieprzejrzystoœci” – tak charakterystycznych dla jêzyka niemieckiego19.

Jak przyznawa³ póŸniej autor Historii dwóch narodów jedyne, co mog³o
sk³aniaæ ludzi jego pokolenia do nauki „koñskiej mowy” s¹siadów zza Renu,
to pamiêæ o „katastrofie roku 1870”. „Potrzeba by³o – pisa³ – wojny 1870 roku
i naszych niepowdzeñ, by zmusiæ nas do nauki tego koñskiego jêzyka. Cho-
dzi³o o to, by przykuæ uwagê m³odych Francuzów do zwyciêzców, by wpro-
wadziæ ich [Francuzów] w zwyczaje i ducha Niemiec, by daæ im instrument
do rêki, dziêki któremu póŸniej, stawszy siê ¿o³nierzami, dyplomatami, han-
dlowcami czy in¿ynierami, wnikn¹ w sekrety wroga, bêd¹ analizowaæ jego
metody, obserwowaæ przygotowania [do wojny – G.K.] – tak, by Francja nie
by³a wiêcej zaskoczona. Chciano wiêc uczyæ siê jêzyka niemieckiego przez
patriotyzm. Nauka jêzyka niemieckiego, której w moich czasach licealnych
poœwiêca³o siê cztery pi¹te kolegów – na skutek wyboru dokonanego przez
ich ojców kosztem jêzyka angielskiego – uwa¿ana by³a za czêœæ przygoto-
wañ do rewan¿u”20.

S³owa te napisa³ Bainville w pierwszych tygodniach „Wielkiej Wojny”
(krótko po tym, jak Niemcy „posz³y na marne”). Nale¿y zauwa¿yæ jednak,
¿e po 1918 roku nie by³ on zwolennikiem has³a rzuconego przez belgijskie-
go historyka Henri Pirenne’a (wiêzionego w czasie wojny przez Niemców),
by „oduczyæ siê Niemiec” („desapprendre de l’Allemagne”) – w tym ich jê-
zyka21. O ile przed wojn¹ – argumentowa³ Bainville – nale¿a³o wystrzegaæ
siê „zainfekowania obcymi ideami [niemieckimi – G.K.]”, tak po 1918 roku

19 WypowiedŸ Bainville’a dla „Mercure de France” cytujê za W.R. Keylor, op.cit., s. 30. W póŸ-
niejszych latach Bainville zmodyfikowa³ tego typu kategoryczne stwierdzenia (chocia¿, jak zo-
baczymy póŸniej, nie by³ i w tym do koñca konsekwentny). We wstêpie do dzie³ Boileau pisa³
w 1928 roku: „D’autres langues sont musicales et mystérieuses par elles-m˜mes. Leur vocabulaire
à une nuit de for˜t sacrée... En anglais, en allemand, comme il est facile d’˜tre poète!”. Œuvres de
Boileau. Publiées d’après les textes originaux avec des notices par J. Bainville, Paris 1928, s. XII.

20 Faut-il encore apprendre l’allemand?, „L’Action Française”, 10 X 1914, w: J. Bainville, L’Alle-
magne..., s. 100. Bainville móg³by (choæ nie zrobi³ tego) pos³u¿yæ siê jeszcze jednym „pikantnym”
przyk³adem wypowiedzi o jêzyku niemieckim. Oto najwiêkszy z Hohenzollernów, król Fryderyk
II (kreowany przez „gotajskich” historyków na prekursora realizacji „deutscher Beruf Preussens”)
twierdzi³, ¿e niemczyzna to „jêzyk nudnych pedantów, odpowiedni dla woŸniców i s³u¿by”. Zob.
S. Salmonowicz, Fryderyk II, Warszawa/Wroc³aw/Kraków 1981, s. 201.

21 Jak zauwa¿a wspó³czesny badacz tego zjawiska, po 1918 roku opinia g³osz¹ca, ¿e jêzyk
niemiecki jest „œwiadectwem barbarzyñskiej rasy” zyska³ sobie we francuskich œrodowiskach in-
telektualnych „wagê niemal naukow¹”. Zob. L. Richard, Aspects des relations intellectuelles et
universitaires entre la France et l’Allemagne dans les années vingt, w: La France et l’Allemagne...,
s. 113.
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nale¿y „z bliska obserwowaæ, studiowaæ w szczegó³ach wytwory niemieckie-
go ducha, podobnie jak poruszenia ¿ycia publicznego w tej Rzeszy ci¹gle
powstaj¹cej”22.

W przypadku samego Bainville’a nauka jêzyka niemieckiego nie odby-
wa³a siê tylko i wy³¹cznie „przez patriotyzm”. Znajomoœæ „koñskiego jêzy-
ka” i – wbrew zarzekaniom – sympatia dla niego, by³a na tyle du¿a, by t³u-
maczyæ na francuski (kieruj¹c siê, co prawda „naiwn¹ szczeroœci¹”) poezje
Gerharta Hauptmanna czy Conrada Ferdinanda Meyera (od pierwszego
z nich otrzyma³ nawet fotografiê z odrêczn¹ dedykacj¹)23. Fakt ten sta³ z ko-
lei w sprzecznoœci z inn¹, wyra¿an¹ przez Bainville’a, opini¹ o wtórnoœci
wspó³czesnej niemieckiej literatury, o „pozbawionym taktu imitowaniu” przez
ni¹ dorobku literatur obcych – zw³aszcza francuskiej (zarzut wtórnoœci nie
omin¹³ nawet G. Hauptmanna)24.

Nie bez znaczenia by³ kontekst formu³owanych w ten sposób opinii o nie-
mieckiej literaturze (czy pogardliwego stosunku do jêzyka niemieckiego).
Bainville wyra¿a³ je, gdy trwa³a I wojna œwiatowa, a wiêc czas intensyfikacji
we Francji dychotomii miêdzy francusk¹ „civilisation” a niemieck¹ „Kultur”.
W latach 1914–1918 nie brakowa³o w prasie i literaturze francuskiej inkry-
minowania tej ostatniej jako przesi¹kniêtej utylitaryzmem, materializmem,
wtórnoœci¹, t³amszeniem indywidualizmu, wreszcie utrwalaniem mitu o nie-
mieckiej wy¿szoœci nad innymi narodami (nie trzeba dodawaæ, ¿e po stronie
niemieckiej trwa³ w tym samym czasie proces odwrotny – do pewnego stopnia,
nolens volens, wspierany przez francuskich adwersarzy – wykazywania wy¿szo-
œci, a tym samym odrêbnoœci „deutsche Kultur” od „zepsutego Zachodu”)25.

22 Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 187. Zdaniem L. Richarda, wyra¿ane przez Bainville’a po
1918 roku, zachêty do nauki jêzyka niemieckiego przez Francuzów by³y przede wszystkim motywo-
wane chêci¹, by „st³umienie niemieckiego zagro¿enia by³o jak najbardziej skuteczne”. L. Richard,
op.cit., s. 115.

23 J. Bainville, Lectures..., s. 22–23. W czasie I wojny œwiatowej Bainville przyznawa³ nawet,
¿e przez t³umaczenie poezji Hauptmanna „g³upio przefrymarczy³ miesi¹c swojej m³odoœci”.
Por. przyp. 20.

24 „L’Action Française”, 10 X 1914, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 101.
25 Por. M. Jeismann, op.cit., s. 355–356. Jak zauwa¿a badacz tego zjawiska po niemieckiej

stronie, W.J. Mommsen, I wojna œwiatowa by³a pierwsz¹ wojn¹ postrzegan¹ przez wszystkie strony
jako „wojna kultur”. Niemieckie œrodowiska intelektualne wysunê³y wówczas koncepcjê „Ideen
von 1914” (tzn. pe³na emanacja „deutsche Kultur”) w opozycji do „Ideen von 1789” (francuska
„civilisation”). Zestawiano równie¿ pojêcie „deutsche Freiheit” – jako równowaga miêdzy pos³u-
szeñstwem a wolnoœci¹, z „francusk¹ wolnoœci¹” – tzn. swawol¹. Mommsen dochodzi nawet do
wniosku: „Rzeczywiœcie podczas I wojny œwiatowej w dramatycznym stopniu pog³êbi³ siê rów
miêdzy niemieck¹ a zachodnioeuropejsk¹ kultur¹”. Por. W.J. Mommsen, Der Erste Weltkrieg und
die Krise Europas, w: „Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch”. Erlebnis und Wirkung des Ersten
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Dla potrzeb tak rozumianej niemieckiej „Kultur” – utrzymywa³a francu-
ska prasa czasów wojny – wprzêgano wszystkie elelementy intelektualnego
¿ycia Niemiec. Podnoszono zw³aszcza aktywn¹ rolê odegran¹ przez niemiec-
k¹ historiografiê i filozofiê (wymieniano zw³aszcza Hegla)26. Pisano o tym
nie tylko w gazetach, ale równie¿ w dzie³ach powa¿nych (i powa¿anych)
autorów. Jak chocia¿by w przypadku ksi¹¿ki Prussiens d’hier et de toujours (dwa
tomy wydane w latach 1916–1917) pióra cz³onka Akademii Francuskiej, Geo-
rges’a Lenotre’a. Przekonywa³ on swoich czytelników, ¿e „nauczana w He-
idelbergu i Tybindze transcendentalna metafizyka” umo¿liwia³a „zrównywa-
nie okrucieñstwa ze wspó³czuciem, ³upiestwa z prawdomównoœci¹, «Kultur»
z barbarzyñstwem”27.

Równolegle po stronie francuskiej akcentowano „naturaln¹ inklinacjê”
Niemców do brutalizowania miêdzynarodowych stosunków politycznych (jak
na pocz¹tku wojny pisa³ „Le Matin”: „l’Allemagne ne peut vivre que par
l’oppression des faibles”), do ci¹g³ej agresji28.

Podkreœlanie „niemieckiego barbarzyñstwa”, „braku ucywilizowania
Niemców” – a tym samym ich istotnej odrêbnoœci od zachodniego krêgu cy-
wilizacyjnego – by³o równie¿ cech¹ charakterystyczn¹ wojennej publicystyki
uprawianej przez przedstawicieli Akcji Francuskiej. Léon Daudet pisa³ wiêc
o ujawnionym w sierpniu 1914 roku „systemie Attyli”29. Niemcy to „barba-
rzyñska bestia”, „krwawe bydlêta przeprowadzaj¹ce masakry tak, jak robi siê
statystyki”30.

Weltkrieges, G. Hirschfeld, G. Krumeich (hrsg.), Essen 1993, s. 36–38 [cyt. zdanie s. 38] oraz
idem, Der Geist von 1914. Das Programm eines politischen „Sonderwegs” der Deutschen, w: idem
(hrsg.), Der autoritäre Nationalstaat. Verfassung, Gesellschaft und Kultur im deutschen Kaiserreich,
Frankfurt a. M. 1990, s. 407–421; H.U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vom Beginn des
Ersten Weltkrieges bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949, München 2003,
s. 17–38.

26 M. Jeismann, op.cit., s. 356. Dla przedstawicieli Akcji Francuskiej jako prawdziwa b˜te noire
jawi³ siê Kant i jego filozofia, a szczególne nasilenie krytyki tego filzofa przypad³o na czasy I wojny
œwiatowej. Henri Vaugeois na ³amach „L’Action Française” pisa³ o „ponurym pietyzmie pewnego
maniaka z Królewca; g³upim, sztywnym i ja³owym «idealizmie» tego Platona, malowanego na
cynku”. „L’Action Française”, 21 VIII 1914, w: La Presse et la Guerre L’Action Française. Choix
d’articles recueillis par Jacques Bainville, Paris 1915, s. 83. Z kolei dla Maurrasa Kant to twórca
„niemieckiego absolutnego indywidualizmu”, odpowiedzialnego za wszystkie z³e strony niemiec-
kiej „Kultur”. „L’Action Française”, 17 X 1914, w: ibidem, s. 120.

27 Cyt. za M. Jeismann, op.cit., s. 357.
28 Ibidem, s. 357.
29 Le système „Attila”, „L’Action Française”, 26 VIII 1914, w: La Presse et la Guerre…,

s. 106–109.
30 Le nœud de la guerre, „L’Action Française”, 5 IX 1914; L’infériorité allemande – leur férocité,

„L’Action Française”, 22 VIII 1914, w: La Presse et la Guerre…, s. 25, 103.
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G³ówny ideolog Akcji Francuskiej, Charles Maurras podkreœla³ zasadni-
cz¹ odrêbnoœæ niemieckiej i francuskiej mentalnoœci. Zaznacza³, ¿e „niemiec-
kiego naskórka” nie przeniknê³y (charakterystyczne dla zachodniej cywili-
zacji) idee umiaru i wstrzemiêŸliwoœci. U Niemców „z góry, na dó³ – to samo
grubiañstwo inteligencji”31. Przewrotnoœæ niemieckiej „Kultur” w ocenie przy-
wódcy Akcji polega³a przede wszystkim na tym, i¿ „Niemiec jest przekona-
ny, ¿e naprawia i upiêksza œwiat, ³upi¹c go. Z trudem przychodzi mu poj¹æ,
¿e œwiat nie zawsze jest tego samego zdania, co on”32.

W przekonaniu Maurrasa, u Ÿróde³ tego spaczenia narodowego charakte-
ru Niemców le¿a³o romantyczne myœlenie. Niemcy przecie¿ to „urodzeni
romantycy maj¹cy zawsze ten sam apetyt dominacji dla samej dominacji”33.
Dla Maurrasa – w przeciwieñstwie do wiêkszoœci francuskich krytyków nie-
mieckiej „Kultur” – skaz¹ tej ostatniej nie by³ nadmierny kolektywizm (czy
wrêcz statolatria), ale odwrotnie: romantyczny indywidualizm. „Instynktow-
ny i tradycyjny kult ka¿dego «ja» niemieckiego, sta³ siê kultem germañskiego
«my»... Niemcy zaczynaj¹ przez wypowiedzenie s³owa «ja», i wszystko to,
czemu inne narody podporz¹dkowuj¹ siê – piêkno, cywilizacja, nauka i reli-
gia – Niemcy podporz¹dkowuj¹ sobie. Ich nauka nie jest dobra jako nauka,
ale jako nauka niemiecka. Ta ancilla Germaniae znajduje swoje usprawie-
dliwienie poprzez us³ugi oddane Niemcom, a nie Niemcy przez przys³ugi
wyœwiadczone nauce”34. Wed³ug twórcy Akcji Francuskiej niemiecka „Kultur”
to „absolutny, usystematyzowany anarchizm”35. Niebezpieczny dla Francji
w przesz³oœci (tak pojêty „germañski wp³yw” dostrzega³ Maurras i we fran-
cuskiej reformacji, i w ideach rewolucji francuskiej), jak i w czasach wspó³-
czesnych (zw³aszcza poprzez infiltracjê systemu edukacyjnego przez „ger-
mañski indywidualizm absolutny” zaczerpniêty od Kanta)36.

31 Le fédérateur allemand, „L’Action Française”, 13 VIII 1914, w: La Presse et la Guerre...,
s. 98.

32 „L’Allemand est persuadé qu’il améliore et embellit le monde en le ravageant. Il a peine
à comprendre que le monde ne soit jamais de son avis”. Ibidem, s. 100.

33 Ibidem, s. 99.
34 Individualisme et pangermanisme, „L’Action Française”, 17 X 1914, w: La Presse et la Guerre...,

s. 122–123.
35 „L’individualisme allemand, l’anarchisme absolu systématisé par l’Allemagne et devenu le

principe de son État, la religion de son État”. Ibidem, s. 126.
36 Ibidem, s. 121. „Kantowskie wp³ywy” we francuskich szko³ach (œrednich i wy¿szych) de-

maskowa³ równie¿ L. Daudet. Por. „L’Action Française”, 26 VIII 1914, w: La Presse et la Guerre...,
s. 107. Szerzej na temat stosunku Maurrasa do filozofii Kanta zob. C. Digeon, op.cit., s. 444–445.
Nale¿y dodaæ, ¿e wp³yw kantowskiej filozofii na wzrost nastrojów nacjonalistycznych w Niem-
czech po 1806 roku jest dostrzegany równie¿ we wspó³czesnej historiografii (co prawda, w zdecy-
dowanie innej formie, ni¿ czynili to Maurras czy Daudet). Por. m.in. T. Nipperdey, op.cit., s. 34;
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W podobnym duchu, co jego wspó³pracownicy z Akcji Francuskiej, o nie-
mieckiej problematyce w czasach „Wielkiej Wojny” pisa³ Bainville. Wed³ug
autora Historii dwóch narodów ró¿nice istniej¹ce miêdzy Francuzami a Niem-
cami nie dotyczy³y li tylko odrêbnych interesów politycznych czy gospodar-
czych. By³y one o wiele g³êbsze. Mia³y naturê przeciwieñstw cywilizacyjnych
i niemo¿liwych do pokonania ró¿nic w charakterze narodów ¿yj¹cych po obu
stronach Renu. Odrêbnoœci by³y – zdaniem Bainville’a – tak wielkie, ¿e nie
waha³ siê pisaæ o „odrêbnym œwiecie intelektualnym Niemiec”, a Niemców
zrównywaæ z Marsjanami37. Jak stwierdza³ w 1915 roku: „Có¿ z tego, ¿e wróg,
którego maj¹ przed sob¹ nasi ¿o³nierze jest dwuno¿n¹ istot¹, mówi¹c¹, na-
wet czasami bardzo dobrze, w jêzyku francuskim, wyposa¿on¹ w rozum,
napchan¹ wiedz¹, nie przestaje ona jednak byæ istot¹ tak ró¿n¹ od nas, jak ci
wojownicy z Marsa, o których œni³ pewnego razu Wells. Nale¿y pamiêtaæ
o tych ró¿nicach, jeœli nie chcemy byæ nimi zaskoczeni. Dotycz¹ one, w dzie-
siêciu punktach na dziesiêæ, najistotniejszych kwestii – stanu umys³u oraz,
jak sami mówi¹, «Weltanschauung» – koncepcji œwiata, które nie maj¹ nic
wspólnego z pod³o¿em idei francuskich. Nale¿y o tym pamiêtaæ zarówno
podczas trwania wojny, jak i wówczas, gdy nastanie pokój”38.

Niemiecka „koncepcja œwiata” – przekonywa³ Bainville – to przede wszyst-
kim militaryzm („niezbêdny Niemcom jak lampka gazowa dla górnika”)39,
tym bardziej groŸny, ¿e towarzyszy³a mu predylekcja Niemców do „przesady
i nieumiarkowania”. Cechy tak bardzo kontrastuj¹ce z „umys³em francuskim”,
który woli raczej postêpowaæ metod¹ pedetemptim – „krok po kroku”40.

Pozostaj¹c w zgodzie z dominuj¹cym we francuskim pismiennictwie cza-
sów „Wielkiej Wojny” obrazie niemieckiej filozofii i historiografii jako „s³u-
¿ebniczek barbarzyñskiej Kultur”, Bainville inkryminowa³ „nacjonalizowa-
nie” przez Niemców historii (pocz¹wszy od czasów antycznych, a¿ do czasów
najnowszych). Wskazywa³, ¿e najpopularniejsi w Niemczech historycy to ci,

M. Levinger, Enlightened nationalism. The transformation of Prussian political culture, Oxford 2000,
s. 41.

37 Por. Les allemands et le militarisme prussien, „L’Action Française”, 29 VI 1917, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 163.

38 La Norne et le vieux Dieu, „L’Action Française”, 23 X 1915, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 130.

39 „L’Action Française”, 29 VI 1917, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 162. Por. równie¿ uwagê
zapisan¹ w Petit musée germanique: „Mais, depuis Goethe, l’Allemand a renforcé quelques-uns
de ses caractères. Il a relevé la devise: Du fer, intus et extra. Le dressage national est parfait, l’esprit
politique et militaire a profondément pénétré les classes moyennes elles-m˜mes”. J. Bainville, Petit
musée germanique..., s. 218.

40 „L’Action Française”, 8 XII 1915, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 134.
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którzy „reprezentuj¹ ducha wojny 1870 i 1914 roku” (wyraŸnie pobrzmiewa
w tych pogl¹dach Bainville’a znana ju¿ nam opinia Fustela o „moralnej cen-
tralizacji” narodu, dokonywanej przez niemieckich historyków)41. Za nada-
wanie w Niemczech historii „nacjonalistycznego, imperialistycznego i pan-
germañskiego sensu” czyni³ autor Ludwika Bawarskiego odpowiedzialn¹ ca³¹
tradycjê „pruskiej szko³y historycznej” – pocz¹wszy od Rankego po promi-
nentych przedstawicieli g³osz¹cych i gloryfikuj¹cych „deutscher Beruf Preus-
sens” – a wiêc Droysena, Sybela i Treitschkego (choæ, jak pamiêtamy, sam
Bainville pozostawa³ pod ich wp³ywem)42.

„Moralnej centralizacji” Niemców dokonywali nie tylko ich historycy. Istot-
n¹ rolê odegra³a równie¿ niemiecka filozofia. Od czasów Herdera, Kanta
i Fichtego jej cech¹ charakterystyczn¹ by³o, wed³ug Bainville’a, przekszta³-
canie idei ludzkoœci w ideê „niemieckoœci” („Allemanité”). Szczególne „za-
s³ugi” pod tym wzglêdem przypisywa³ autor Historii dwóch narodów niemiec-
kiej filozofii idealistycznej czasów romantyzmu. To Fichte – dokonuj¹c
etymologicznego rozbioru wyrazu „All-mann” jako opis „narodu streszcza-
j¹cego, wyra¿aj¹cego wszystkie inne nacje, narodu par excellence” – zapocz¹t-
kowa³ sposób myœlenia tak znamienny dla przewrotnego charakteru niemiec-
kiej „Kultur”: „Kochaæ Niemcy, to znaczy kochaæ rodzaj ludzki. Przy³¹czyæ
jakiœ lud do Niemiec, oznacza danie dowodu tej mi³oœci”43.

By³ wreszcie Hegel, „zapowiadaj¹cy Bismarcka”. Heglowska nauka „prze-
³o¿y³a na jêzyk filozofii ideê – matkê Steina [pruskiego reformatora z po-
cz¹tku XIX wieku – G.K.]”, g³osz¹c¹, ¿e „najwa¿niejszym warunkiem po-
stêpu narodowego jest potêga pañstwa. A pañstwo, którego kult Hegel
propagowa³ w jeszcze podzielonych Niemczech, jest tylko jednego typu –
pañstwo pruskie. Pañstwo jest bogiem na ziemi, mówi heglowska doktryna”.
Ca³¹ swoj¹ twórczoœci¹ autor Fenomenologii ducha zapowiada³, ¿e „zjednocze-
nie Niemiec dokona siê œrodkami historycznymi” (vulgo: „krwi¹ i ¿elazem”)44.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e swojemu przekonaniu o „planetarnej” od-
rêbnoœci Francuzów i Niemców, Bainville pozosta³ wierny tak¿e po zakoñ-
czeniu „Wielkiej Wojny”. Pisz¹c o „przeciwieñstwach” miêdzy Niemcami
a Francuzami, stwierdza³ na ³amach „La Revue Universelle”: „Niemiec jest
bli¿szy natury – co nie jest ani gwarancj¹ [pokojowych relacji z Francuzami
– G.K.], ani nie jest czymœ godnym polecenia. S³ucha on impulsów bardziej

41 N’oublions pas Mommsen, „L’Action Française”, 7 IX 1915, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 124–125.

42 Ibidem, s. 124.
43 Aux amis de progrès, „L’Action Française”, 1 XII 1914, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 110.
44 J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 175.
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pierwotnych. Za poœrednictwem gêstej limfy i uderzeniami ciê¿kiej krwi,
umieszcza on je w ³adzie idei.... Niemcy – jak niewinnie powiedzia³a pani
de Staël – s¹ „krajem ducha”. To w³aœnie czyni je niebezpiecznymi – dla
siebie samych i dla nas”45.

Jednak nie zawsze i nie wszyscy Niemcy mieli tak odrêbny od Francuzów
charakter narodowy i „koncepcjê œwiata”. By³o przecie¿ „dwoje Niemiec”.
Nie zawsze Niemcy mieli predylekcjê do militaryzmu i „rz¹dów piêœci”. O ich
narodowym charakterze zadecydowa³y instytucjê, a w³aœciwie jedna instytu-
cja: monarchia Hohenzollernów. „Niemiec lubi zaprzeczaæ, lubi sprzeczaæ
siê. Ich [Niemców] wewnêtrzne spory s¹ legendarne... Bez potê¿nego ramie-
nia królów pruskich i dyscypliny p³yn¹cej z instytucji [pruskich], jak¿e bli-
sko Niemcy by³yby swojej dawnej anarchii”46.

Dzieje wzrostu potêgi pañstwa pruskiego to dla Bainville’a kolejny przy-
k³ad potwierdzaj¹cy jedn¹ z najwa¿niejszych tez jego myœli politycznej –
przekonanie, ¿e tylko dziedziczna monarchia jest gwarancj¹ si³y i trwa³ego
rozwoju pañstwa. Swoj¹ potêgê Prusy zawdziêczaj¹ Hohenzollernom. „Prusy
i ich wielkoœæ pochodz¹ z politycznej myœli jednej dynastii. Historia Prus
i historia Hohenzollernów s¹ identyczne. Jest to historia jednej rodziny, która
nie ustawa³a w tych samych wysi³kach i która administrowa³a swoimi
pañstwami, jak robi siê to z odziedziczonym maj¹tkiem. Hohenzollernowie
w najdrobniejszych sprawach zachowywali siê jak ch³opi, którzy chcieli
ulepszyæ swoje gospodarstwo, dokupywaæ ziemi dla zaokr¹glenia [swoich po-
siad³oœci]; którzy staj¹ siê zamo¿ni i podnosz¹ swój status dziêki swojej
oszczêdnoœci i darze przewidywania... Zanim zostali elektorami, ksi¹¿êtami
i królami w Prusach oraz niemieckimi cesarzami, po pierwszych stopniach
szczêœcia wstêpowali dziêki wykorzystaniu ch³opskiej oszczêdnoœci i groma-
dzeniu skarbu”47.

Czytaj¹c te s³owa Bainville’a, nie sposób nie ulec wra¿eniu, ¿e pocz¹tki
wielkoœci Hohenzollernów to doskona³y przyk³ad tak zachwalanej przez niego
w innym miejscu „m¹droœci wiejskiego kapitalizmu”. Oszczêdnoœæ i roztrop-
noœæ (a nawet, gdy chodzi o Hohenzollernow – chciwoœæ) to nie tylko wiêc
podstawa kapitalizmu, to warunek wielkoœci dynastii, która „stworzy³a”
pañstwo. Jak podkreœla³ monarchistyczny pisarz, w przypadku dynastii

45 Idem, Lectures..., s. 133. Por. podobnie brzmi¹c¹ uwagê („L’Allemand, l’Allemande, encore
tout pres de la nature, ont le cœur sur la main”) w: idem, Petit musée germanique..., s. 30.

46 Idem, Petit musée germanique..., s. 112.
47 Idem, Geschichte..., s. 88–89. W innym miejscu Bainville pisa³, ¿e polityka pierwszych w³ad-

ców Prus z dynastii Hohenzollernów to „politique terienne, politique de paysans rapaces et qui
devait plus tard s’élargir si fabuleusement”. Idem, L’Allemagne..., s. 2.

http://rcin.org.pl



Rozdzia³ trzeci142

Hohenzollernów – twórców i w³adców pañstwa nieodmiennie kojarz¹cego
siê z militaryzmem – nie ma zastosowania maksyma, ¿e „pierwszy, który
zosta³ królem, by³ szczêœliwym ¿o³nierzem”. Pocz¹tki wzrostu dynastii Ho-
henzollernów by³y „kapitalistyczne” (w znaczeniu nadawanym temu s³owu
przez Bainville’a): „Pierwszy z ich Domu [Hohenzollernów] nie by³ nawet
szczêœliwym spekulantem – by³ drobnym urzêdnikiem w Norymberdze, któ-
rego namiêtnoœci¹ by³o gromadzenie pieniêdzy i dobre ich lokowanie”48.

W tym kontekœcie nasuwa siê porównanie – uczynione zreszt¹ przez sa-
mego Bainville’a – „ch³opskiej zapobiegliwoœci” Kapetyngów i Hohenzol-
lernów, która, odpowiednio we Francji i w Prusach, k³ad³a podwaliny pod
trwa³¹ potêgê pañstwa (dodajmy, ¿e poprzez przypisanie Hohenzollernom
„polityki pedetemptim”, Bainville zaprzecza³ swojemu innemu twierdzeniu,
i¿ postêpowanie takie niezgodne jest z charakterem narodowym Niemców)49.

Jednak autor nie tylko z Kapetyngami zestawia³ Hohenzollernów. W³ad-
cy Prus to tak¿e naœladowcy moskiewskich carów – „jednoczycieli ruskich
ziem”. Pokrewieñstwo miêdzy Hohenzollernami a carami, autor Historii
dwóch narodów wyprowadza³ ju¿ na poziomie etymologii, twierdz¹c (zreszt¹
najzupe³niej mylnie), ¿e „Borussia” (³aciñska nazwa Prus) oznacza „prawie
Rosja”50. Istotniejsze jednak dla Bainville’a by³o przejêcie – jak twierdzi³ –
przez Hohenzollernów metod rz¹dzenia stosowanych przez w³adców Mo-
skwy. Po umocnieniu siê Hohenzollernów w Brandenburgii i Prusach, zie-
mie te „rz¹dzone by³y przez swoich panów jak w œcis³ym tego s³owa rozu-
mieniu kolonia, która ¿y³a i wzrasta³a dziêki pracy jednej dynastii”51.

Podkreœlanie militaryzmu, administracyjnej centralizacji oraz adaptowa-
nia przez Hohenzollernów wzorców rz¹dzenia moskiewskiego samodzier-
¿awia – nie by³o cech¹ charakterystyczn¹ tylko pisarstwa Bainville’a. Po 1870
roku, gdy „odkrywano” we Francji Prusy, takie wnioski pojawia³y siê najczê-
œciej. Prusy przesta³y byæ kojarzone z Fryderykiem II, „królem filozofem”,
a raczej z jego ojcem – brutalnym „królem-sier¿antem”, zainteresowanym

48 Idem, Geschichte..., s. 89.
49 Porównanie Hohenzollernów z Kapetyngami Ibidem, s. 88. Nie tylko w odniesieniu do

ogólnych metod prowadzenia polityki, Bainville dostrzega³ paralele miêdzy Hohenzollernami
a w³adcami Francji. Wed³ug niego, modernizuj¹ce pruskie pañstwo reformy Steina-Hardenberga
z lat 1807–1812 – „wspania³a lekcja polityki” – nie by³y niczym innym jak „restauracj¹ idei Pañ-
stwa, podobnie jak osi¹gnêli to Ludwik XIII i Ludwik XIV, znu¿eni feudaln¹ anarchi¹”.
J. Bainville, Bismarck et la France..., s. 244, 259.

50 J. Bainville, Geschichte..., s. 87. Bainville myli³ siê równie¿, gdy twierdzi³, ¿e pañstwo zako-
nu krzy¿ackiego powsta³o na skutek „pokonania pierwotnych mieszkañców s³owiañskiego po-
chodzenia” (Prusowie nie byli S³owianami).

51 Ibidem, s. 87.
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wy³¹cznie armi¹ i administracj¹ Fryderykiem Wilhelmem I52. Taki sposób
postrzegania monarchii Hohenzollernów w latach I wojny œwiatowej uleg³
dalszemu wzmocnieniu: Prusy to przyczyna i doskona³a egzemplifikacja
„niemieckiego barbarzyñstwa” i niemieckiej „Kultur” niezgodnej z francu-
sk¹ (i europejsk¹) „cywilizacj¹”.

Równie¿ pod tym wzglêdem pogl¹dy prezentowane przez Bainville’a nie
odbiega³y od ogólnej tendencji. Jak pisa³ na pocz¹tku wrzeœnia 1914 roku
w artykule pod znamiennym tytu³em: L’État-brigand (Pañstwo-rozbójnik),
Prusy „w³ama³y siê do europejskiego spo³eczeñstwa... to prawdziwy intruz
w Europie pragn¹cej zorganizowaæ siê dziêki równowadze, sprawiedliwoœci,
cywilizacji, obronie s³abszych... pañstwo pruskie nie mog³o wywalczyæ swo-
jego miejsca pod s³oñcem, jak tylko gwa³c¹c wszystkie zasady i konwencje
dyplomatyczne, dziêki serii zamachów w traktaty [miêdzynarodowe]. W eu-
ropejskim œwiecie XVIII wieku, w którym pokój wspiera³ siê na s³aboœci «Nie-
miec»... pañstwo pruskie pojawi³o siê jak prawdziwy rozbójnik. To dziêki
swoim rozbójniczym obyczajom ci¹gle odt¹d wzrasta³o. I to dziêki tym oby-
czajom powiod³o mu siê utworzenie tych wielkich Niemiec – zjednoczonych
i silnych, tego dawnego «przekleñstwa œwiata», niegdyœ – dla ratunku Euro-
py – podzielonych na drobne kawa³ki”53.

Jak podkreœla³ Bainville, Prusy nie tylko „w³ama³y siê do Europy”. Na
skutek swojego agresywnego militaryzmu i w wysokim stopniu scentralizo-
wanej administracji, przez d³u¿szy czas pañstwo Hohenzollernów by³o „ob-
cokrajowcem w Niemczech”54. Autor Ludwika Bawarskiego twierdzi³ bowiem,
¿e do czasów reformacji Niemcy by³y krajem skoncentrowanym na gospo-
darce (czego symbolem by³a Hanza i b³yskotliwa kariera rodu Fuggerów).
„Dopiero od momentu, gdy Hohenzollernowie, ich wojskowa szlachta
i uzbrojony naród pruski, na nowo utworzyli niemieckie cesarstwo, zapomnia-
no po trochu Germaniê chciw¹ zysku, kalkuluj¹c¹, bardziej sprzyjaj¹c¹ wy-
piciu ni¿ biciu siê, smakuj¹c¹ w przyjemnoœciach trunków (co zauwa¿a Go-
ethe, który dobrze zna³ swoich Frankfurtczyków)”55.

Zanim to nast¹pi³o, nasta³y „b³ogos³awione” czasy rozbitej na mocy po-
koju westfalskiego Rzeszy. XVII i XVIII wiek to stulecia, gdy w Niemczech
„cywilizacja by³a synonimiczna z Francj¹”56. By³o tak a¿ do pocz¹tku wojen

52 Szerzej na temat obrazu Niemiec, a zw³aszcza Prus we Francji do 1870 roku zob. C. Digeon,
op.cit., s. 9–47.

53 L’État-brigand, „L’Action Française”, 4 IX 1914, w: Bainville, L’Allemagne..., s. 85.
54 Idem, Bismarck et la France..., s. 231.
55 Idem, L’Allemagne..., s. 44.
56 Idem, Bismarck et la France..., s. 232.
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rewolucyjnych i napoleoñskich. Jak nie omieszka³ zauwa¿yæ monarchistycz-
ny pisarz, jeszcze w 1806 roku klêska Prus w wojnie z Napoleonem nie by³a
odebrana jako niemiecka klêska narodowa. Na wieœæ o Jenie – podkreœla³ –
prominentni przedstawiciele niemieckiej elity intelektualnej zareagowali ra-
czej pozytywnie57. Napoleon „zbiera³ [w 1806 roku] owoce dwustu lat kape-
tyñskiej polityki”58.

Jak wiêc do tego dosz³o, ¿e „dumna i czysta Germania – na podobieñ-
stwo Brunhildy – z pasj¹ rzuci³a siê w ramiona swojego mocnego, pruskiego
obroñcy”?59. Przyczyna le¿a³a we Francji, a konkretnie w fatalnych b³êdach
pope³nianych po 1789 roku przez rz¹dy republikañskie i napoleoñskie a¿ do
1870 roku (z krótk¹ przerw¹ na „polityczny realizm” monarchii burboñskiej
i orleañskiej w latach 1815–1848). Jak podkreœla³ autor Historii dwóch
narodów – z perspektywy francuskich interesów narodowych dzieje stosun-
ków niemiecko-francuskich po 1789 roku, to „historia zmarnowanych
szans”60. Po stronie niemieckiej natomiast to ci¹g maksymalnie skutecznie
wyzyskanych sposobnoœci, w wiêkszoœci podsuwanych przez francuskich
s¹siadów.

Pierwszym tego rodzaju „prezentem” by³ sformu³owany przez francuskich
rewolucjonistów, a podjêty przez Napoleona „artyku³ wiary wszystkich le-
wic”61 – czyli „zasada narodowoœci” (szerzej omówiona w poprzednim roz-
dziale). Bainville nie przestawa³ jednak podkreœlaæ, ¿e b³êdn¹ politykê po-
przedzi³o (i ukszta³towa³o) b³êdne myœlenie. W tym wzglêdzie – wskazywa³
monarchistyczny autor – gros odpowiedzialnoœci spoczywa³o na Janie Jaku-
bie Rousseau, „Krzysztofie Kolumbie Niemiec” i twórcy rewolucyjnej „zasa-
dy narodowoœci”. Autor Umowy spo³ecznej nie tylko „odkry³” Niemcy, ale
poprzez swoj¹ naukê o koniecznoœci powrotu do natury (czemu towarzyszy-
³o przekonanie, ¿e „im mniej naród jest cywilizowany, tym jest cnotliwszy”)

57 Ibidem, s. 235–236. Tutaj Bainville nie przesadza³. Goethe na przyk³ad (wedle relacji Wil-
helma von Humboldta) o Napoleonie mawia³ „mój cesarz” i a¿ do upadku cesarza Francuzów
twierdzi³, ¿e jest to „najwiêkszy rozum, jaki widzia³ œwiat”. Hegel uwa¿a³ Napoleona za „uciele-
œnienie ducha œwiata”. Nawet genera³owie Scharnhorst i Gneisenau – reformatorzy pruskiej ar-
mii po 1806 roku – uwa¿ali zwyciêzcê spod Jeny za „najwybitniejszego mê¿a”, „najwiêkszego
syna wielkiego narodu”. Co ciekawe, pruska królowa Luiza – uwa¿ana za symbol pruskiego oporu
wobec Napoleona – pisa³a o nim w 1808 roku: „Mo¿emy siê od niego wiele nauczyæ i nie zginie
to, co on uczyni³ i wprowadzi³”. Szerzej na ten temat (oraz przytoczone cytaty) zob. M. Wawry-
kowa, Napoleon w oczach Niemców, w: Europa i œwiat w epoce napoleoñskiej, red. M. Senkowska-
Gluck, Warszawa 1988, s. 262–291. Por. równie¿ A. Wolff-Powêska, op.cit., s. 342–344.

58 J. Bainville, Bismarck et la France..., s. 256.
59 Przytoczone porównanie w: J. Bainville, Petit musée germanique..., s. 161.
60 Idem, Bismarck et la France..., s. XI.
61 Ibidem, s. XIII.
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„rehabilitowa³ Niemcy, których wk³ad do powszechnej cywilizacji by³ do tej
pory równy zeru”62.

Jeszcze zanim Rousseau zyska³ popularnoœæ, „na rzecz pruskiego króla”
– jak podkreœla³ Bainville – pracowa³y francuskie oœwieceniowe elity, fetuj¹-
ce na d³ugo przed rewolucj¹ „postêpowe” Prusy i Fryderyka II – „filozofa na
tronie”. W 1912 roku, z okazji dwóchsetnej rocznicy urodzin Fryderyka II
(rocznicy hucznie obchodzonej w Niemczech), Bainville na ³amach „L’Ac-
tion Française” pisa³: „To my, mój Bo¿e, to my uczyniliœmy Fryderyka «wiel-
kim». To my wynosiliœmy i wychwalaliœmy go, zanim ociê¿a³a Germania
zaczê³a domyœlaæ siê, ¿e ma pierwszorzêdnego w³adcê, genialnego monar-
chê... Bez w¹tpienia, to Soubise przegra³ bitwê pod Rosbach [w 1757 roku w
starciu z Prusakami podczas wojny siedmioletniej – G.K.]. Ale to ca³y [oœwie-
ceniowy] monde, z ca³ym swoim rozs¹dkiem, przygotowa³ pora¿kê”63.

Przygotowania zaczê³y siê ju¿ podczas tzw. wojen œl¹skich, rozpoczêtych
w 1740 roku najazdem Fryderyka II na pañstwo Habsburgów. W ocenie
Bainville’a zabór Œl¹ska by³ „wkroczeniem pruskiej polityki na europejsk¹
arenê”, a jednoczeœnie „zapowiedzi¹ dla Europy i cywilizacji najokropniej-
szego zagro¿enia, zagro¿enia cofniêcia siê w barbarzyñstwo”64. Tego jednak
nie dostrzeg³y oœwieceniowe salony, tkwi¹ce w przestarza³ym myœleniu
o Austrii jako najwiêkszym wrogu Francji (dodatkowo zaœ pañstwie „bigote-
ryjnego fanatyzmu”). Na kartach Historii dwóch narodów Bainville pisa³ na-
tomiast: „Lata 1740, 1870, 1914 bez w¹tpienia jawiæ siê bêd¹ przysz³ym hi-
storykom jako œciœle ze sob¹ powi¹zane... Zawstydzaj¹ce jest, ¿e opinia
publiczna najbardziej inteligentnego narodu na ziemi [czyli Francuzów –
G.K.], nawet nie domyœli³a siê tego”65.

„Nasi pradziadowie zjedli niedojrza³e winogrona, a nas bol¹ zêby”66 –
zauwa¿a³ monarchistyczny myœliciel. Obydwa nurty francuskiego oœwiece-
nia – zarówno reprezentowany przez Woltera (przyjaciela Fryderyka II), jak
i Rousseau – po równi odpowiedzialne by³y za zaciemnienie obrazu Prus
i Niemiec. Na tym gruncie wyros³a nie tylko fatalna decyzja ¿yrondystów
(w 1792 roku) o wypowiedzeniu wojny Austrii, ale – co gorsza – ¿ywa wœród
nich sympatia dla Prus, d¹¿enie do zawarcia nie tylko pokoju (który sta³ siê

62 Idem, Geschichte..., s. 134.
63 Idem, L’Allemagne..., s. 27–28; Por. podobn¹ opiniê u P. Gaxotte’a, Frederic II, Paris 1938, s. 399.
64 J. Bainville, Geschichte..., s. 96.
65 Ibidem, s. 96. Zabór Œl¹ska przez Prusy porównywal Bainville do pogwa³cenia przez Niemcy

neutralnoœci Belgii w 1914 roku. Ibidem, s. 97.
66 „Ce sont nos arrière-grands-pères qui ont mangé les raisins verts et c’est nous qui avons les

dents agacées”. J. Bainville, L’Allemagne..., s. 28.
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faktem w 1795 roku w Bazylei), ale i formalnego sojuszu z prusk¹ monar-
chi¹. Czymœ bardzo pod tym wzglêdem symptomatycznym by³o to – pod-
kreœla³ Bainville – ¿e w pewnym momencie najpowa¿niejszym kandydatem
na dowódcê rewolucyjnych wojsk by³ ksi¹¿ê Ferdynad Brunszwicki – pruski
feldmarsza³ek, dowodz¹cy nastêpnie koalicj¹ wojsk austriackich i pruskich
maszeruj¹cych latem 1792 roku na Pary¿ (autor s³ynnego manifestu zapo-
wiadaj¹cego zburzenie Pary¿a w razie naruszenia przez rewolucjonistów oso-
bistej nietykalnoœci francuskiej rodziny królewskiej)67.

Jednak czy¿ rewolucja i polityka Napoleona nie by³a kontynuacj¹ polityki
ancien régime’u wobec Niemiec? Czy¿ zarówno monarchii, jak i republice
oraz cesarstwu nie zale¿a³o na „naturalnej granicy” na Renie? Na tak posta-
wione pytania Bainville odpowiada³ negatywnie. W jego rozumieniu dawna
monarchia w³aœciwie rozpozna³a, na czym polega³a francuska racja stanu
w kwestii niemieckiej. Nie tyle polega³a ona na osi¹gniêciu granicy na Re-
nie, ile na utrzymywaniu wewnêtrznej s³aboœci (poprzez petryfikowanie po-
litycznego rozbicia) Niemiec. Bez tej ostatniej nawet osi¹gniêcie „naturalnej
granicy” stawa³o siê na d³u¿sz¹ metê iluzoryczne (doœæ wspomnieæ, ¿e tak
zachwalany przez Bainville’a pokój westfalski nie przyniós³ Francji wielkich
zdobyczy terytorialnych, zapewni³ jej jednak polityczn¹ dominacjê nad roz-
bit¹ Rzesz¹).

A tak w³aœnie, tzn. przeprowadzaj¹c aneksjê i rezygnuj¹c z utrzymywania
politycznie rozbitych Niemiec, postêpowa³a rewolucja. „W mistern¹ i skom-
plikowan¹ sieæ pokoju westfalskiego wrzuci³a ona dogmat o jednoœci. Poprzez
swoj¹ propagandê obudzi³a w Niemczech myœl o narodzie. Przez swoje bru-
talne i nieumiarkowane aneksje, przez udrêki wojny i podbojów, sprawi³a,
¿e w zapomnienie popad³o pokojowe panowanie francuskich wp³ywów i fran-
cuskiej cywilizacji [w Niemczech] i wywo³a³a potrzebê zemsty. Krótko mó-
wi¹c, robi³a wszystko, czego nale¿a³o unikaæ, by nie zjednoczyæ Niemców
przeciw nam i dopuœciæ do powstania niebezpieczeñstwa wielkiej Germanii”68.

Tak opisane „dzie³o” rewolucji kontynuowa³ Napoleon – „cz³owiek zbyt-
nio ukszta³towany przez XVIII wiek, by nie podziwiaæ Prus wielkiego Fry-
deryka, by nie szukaæ – tak jak rewolucjoniœci – ich [Prus] przyjaŸni”69.

67 J. Bainville, Geschichte..., s. 121. Propozycjê rewolucjonistów dla Ferdynanda Brunszwic-
kiego w du¿ym stopniu wyjaœnia fakt, ¿e pruski genera³ by³ prominentnym cz³onkiem masonerii
i „zakonu iluminatów”. Do podpisania s³ynnego manifestu zosta³ faktycznie zmuszony. Zob.
B. Simms, The struggle for mastery in Germany, 1779–1850, London 1998, s. 59.

68 J. Bainville, Geschichte..., s. 128.
69 Idem, Napoléon..., s. 269. O wizycie Napoleona (po zwyciêstwie pod Jen¹) w poczdamskim

pa³acu Sans-Souci Fryderyka II, Bainville pisa³: „Une de plus belles heures de Bonaparte,
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Równie¿ cesarz Francuzów nie rozumia³, ¿e wprowadzanie „dogmatu jed-
noœci” do rozdrobnionej Rzeszy szkodzi francuskiej racji stanu. Wed³ug
Bainville’a, pierwszy powa¿ny b³¹d pope³niony przez Napoleona w kwestii
niemieckiej polega³ w³aœnie na „symplifikacji germañskiego chaosu”, usank-
cjonowanego pokojem westfalskim70. Ten b³¹d bra³ siê z innego – tzn. „nie-
umiarkowanych aneksji”. Pierwsza „wielka komasacja” terytoriów niemiec-
kich nast¹pi³a za zgod¹ Francji w 1803 roku, gdy wy³oniona przez Reichstag
tzw. Deputacja Rzeszy (Reichsdeputation) ustali³a zasady rekompensat tery-
torialnych dla tych jej cz³onków, którzy na mocy pokoju Napoleona z Rze-
sz¹ w Lunéville (1801 rok) utracili swoje posiad³oœci na lewym brzegu Renu.
Dodajmy, ¿e zasady te wspiera³y siê na dwóch pojêciach: sekularyzacji (w 1803
roku dokonano eliminacji wszystkich duchownych (czyli katolickich), pod-
miotów Rzeszy: elektoratów duchownych, opactw, kapitu³; mia³o to te¿ swój
d³ugofalowy skutek w postaci zachwiania – na korzyœæ protestantów – religij-
nej równowagi w Niemczech) i mediatyzacji (zniknê³a np. znakomita
wiêkszoœæ „wolnych miast Rzeszy”). Terytorialnie na tak ustalanych rekom-
pensatach zyska³y najbardziej Prusy (w 1803 roku ich „rekompensaty” prze-
wy¿sza³y ponad dwukrotnie straty, jakie ponios³y na lewym brzegu Renu)71.

Drugi powa¿ny b³¹d wytkniêty Napoleonowi przez Bainville’a to „poiry-
towanie dobrej bestii teutoñskiej [la bonne bete teutonique]” swoimi œwiet-
nymi pod wzglêdem militarnym, ale bezu¿ytecznymi politycznie, zwyciêstwa-
mi. Autor Historii dwóch narodów twierdzi³ wiêc, ¿e „Jena by³a bezu¿ytecznym
i niebezpiecznym triumfem, przygotowuj¹c [powstanie] niemieckiego nacjo-

et, pour un homme du 18e siècle, à qui le roi de Prusse... avait semblé le héros parfait, une destinée
qui passait l’espérance”. Ibidem, s. 290.

70 J. Bainville, Bismarck et la France..., s. 246; idem, Histoire de France..., T. 2, s. 110. Sympto-
matyczne by³y pozytywne reakcje wielu niemieckich komentatorów politycznych, którzy z rado-
œci¹ przywitali utworzenie przez Napoleona w lipcu 1806 roku Zwi¹zku Reñskiego (obejmuj¹ce-
go zdecydowan¹ wiêkszoœæ zachodnich i œrodkowych Niemiec). Pisali do swoich rodaków:
„ca³ujcie d³oñ, która uczy Was jednoœci”, dopatrywali siê (jak Christian Ulrich von Egger) w
Zwi¹zku Reñskim szansy dla Niemców na „silny rz¹d”. Por. M. Wawrykowa, op.cit., s. 278; A.
Wolff-Powêska, op.cit., s. 345.

71 O skutkach przesuniêæ terytorialnych w Rzeszy po 1803 roku zob. B. Simms, op.cit., s. 64;
P.C. Hartmann, Kulturgeschichte des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1806. Verfassung, Religion
und Kultur, Wien/Köln/Graz 2001, s. 440–444; A. Wahl, Geschichte des europäischen Staatensystems
im Zeitalter der französischen Revolution und der Freiheitskriege 1789–1815, München/Berlin 1912,
s. 137. Wspó³czesny niemiecki historyk pisze wrêcz o tym, ¿e „Prusy dziêki poparciu Francji na-
le¿a³y do najwiêkszych beneficjentów postanowieñ Deputacji Rzeszy z 1803 roku, zw³aszcza gdy
chodzi³o o podzia³ pañstw duchownych”. Por. E. Wies, Die außenpolitischen Reaktionen der
deutschen Staaten auf die französische Hegemonialpolitik zwischen Widerstand und Anpassung, w: Eu-
ropa zwischen Revolution und Restauration 1797–1815, K.O. Aretin, G.A. Ritter (hrsg.), Stuttgart
1987, s. 194.
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nalizmu, przyczyniaj¹c siê do narodzin nieznanego dot¹d patriotyzmu [nie-
mieckiego]”72. Rok 1806 to z francuskiej perspektywy kolejna zmarnowana
szansa – skoro zwyciêzca spod Jeny nie zdecydowa³ siê na ca³kowite znisz-
czenie Prus. W ten sposób – pisa³ Bainville – „Napoleon pope³nia³ nieostro¿-
noœæ za nieostro¿noœci¹, nonsens za nonsensem”73.

„Fatalne zauroczenie” Prusami – „pañstwem postêpowym”, którego naj-
wiêkszy w³adca nie tylko by³ przyjacielem „filozofów” (na czele z samym
„patriarch¹ oœwiecenia” – Wolterem), ale sam szerzy³ wœród swoich podda-
nych „œwiat³o rozumu” – nie zniknê³o wraz z odejœciem Napoleona. Jak wska-
zywa³ autor Historii trzech pokoleñ, Prusy po 1815 roku cieszy³y siê wœród
francuskich libera³ów znaczn¹ sympati¹. Nie tylko zreszt¹ wœród libera³ów.
Chateaubriandowi, pe³ni¹cemu krótko po 1815 roku funkcjê wys³annika
Ludwika XVIII przy berliñskim dworze, wytyka³ Bainville, i¿ wysy³ane przez
niego z Berlina raporty „w ¿adnym miejscu nie œwiadcz¹ o tym, i¿ poj¹³ on,
¿e dla Francji, Europy i œwiata, Prusy by³y zagro¿eniem”74. Kolejnym „grze-
chem” francuskich elit politycznych i intelektualnych (zw³aszcza liberalnych)
by³o – przekonywa³ monarchistyczny autor – zbagatelizowanie znaczenia
powsta³ego w 1834 roku pod prusk¹ egid¹ Zwi¹zku Celnego, jednocz¹cego
Niemcy pod wzglêdem gospodarczym: „Tysi¹ce mil dzieli³o [libera³ów –
G.K.] od przeczucia zagro¿eñ tkwi¹cych w tych zwiastunach jednoœci poli-
tycznej Niemiec”75.

Im bli¿ej Wiosny Ludów, tym bardziej swój wielki, a niekorzystny dla sfor-
mu³owania w³aœciwej polityki Francji wobec Prus i Niemiec, zaczê³a wywie-
raæ na umys³y (zarówno libera³ów, bonapartystów, jak i szeroko rozumiane-

72 „Iena fut un inutile et dangereux triomphe en préparant le nationalisme allemand, en faisant
naître un patriotisme inconnu jusqu’alors”. J. Bainville, Bismarck et la France, s. 238.

73 Ibidem, s. 246. Dodajmy, ¿e „nieostro¿na” napoleoñska polityka w Niemczech sprawia³a,
¿e nawet zadeklarowani przyjaciele Francji, stawali siê jej wrogami. Najlepiej tê zmianê ilustruje
przyk³ad Josepha Görresa (1776–1848) – jeszcze przed objêciem w³adzy przez Napoleona, na-
wo³uj¹cego do przy³¹czenia Nadrenii do Francji. Po 1806 roku, na ³amach „Rheinischer Merkur”
sta³ siê jednym z pierwszych Niemców wzywaj¹cych do oporu przeciw dominacji Napoleona.
Zob. A. Wolff-Powêska, op.cit., s. 354–355. Diagnozê Bainville’a o szkodliwym (z punktu widze-
nia francuskich interesów) wp³ywie na Niemców francuskich idea³ów rewolucyjnych i napole-
oñskiej polityki, potwierdza³ fakt, ¿e do najwiêkszych propagatorów nie tylko walki, ale i niena-
wiœci wobec Francuzów nale¿eli „niemieccy uczniowie Rousseau” – romantycy. Antyfrancuska
propaganda (zw³aszcza w latach „wojny wyzwoleñczej” lat 1813–1814) kszta³towano by³a na wzór
retoryki zaproponowanej przez pruskiego romantyka Ernsta Moritza Arndta: „Nienawidzê wszyst-
kich Francuzów bez ró¿nicy, w imieniu Boga i swego narodu, uczê tej nienawiœci moich synów
i synów mego narodu”. Cyt. za A. Wolff-Powêska, op.cit., s. 352. Por. tak¿e M. Wawrykowa, op.cit.,
s. 286–291.

74 J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 176.
75 Ibidem, s. 188.
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go romantycznego ruchu we Francji) „Ewangelia z Wyspy Œwiêtej Heleny”,
„chimera zasady narodowoœci”. „Niemiecki patriotyzm jawi³ siê jako lojalny
i bezinteresowny, wielki naród niemiecki jako po¿yteczny i niezbêdny dla
liberalnej odnowy Europy. Czy¿ owi patrioci niemieccy nie byli zreszt¹, pra-
wie wszyscy, libera³ami? Czy¿ nie byli oni filozofami, podziwianymi histo-
rykami, których idee panowa³y w œwiecie? Któ¿ przypuszcza³, ¿e z tych uni-
wersytetów – Reñskiego [w Bonn – G.K.] i w Hanowerze [obydwie uczelnie,
to przed 1848 rokiem „twierdze” pruskiego i niemieckiego liberalizmu – G.K.]
– wyjd¹ pewnego dnia intelektualiœci pe³ni nienawiœci!”76 – w ten sposób cha-
rakteryzowa³ Bainville sposób rozumowania francuskich libera³ów i roman-
tyków na krótko przed wybuchem Wiosny Ludów. Libera³ów i romantyków,
którzy woleli ¿ywiæ takie wyobra¿enia o Prusach, ani¿eli s³uchaæ przestróg
„arcyreakcjonisty”, austriackiego kanclerza Metternicha, przestrzegaj¹cego
przed zagro¿eniem ze strony niemieckiego nacjonalizmu i ambicjami Ho-
henzollernów (równie¿ tymi realizowanymi za pomoc¹ Zwi¹zku Celnego):
„£atwo by³o zaprzeczaæ polityce Metternicha, wyœmiewaæ siê z jego wyobra-
¿eñ. Ale trzeba by³o dopiero wojny 1914 roku, by przekonaæ siê, ¿e jego za-
raza, jego wulkan, jego rak i potop [okreœlenia stosowane przez Metternicha
wobec rodz¹cego siê niemieckiego nacjonalizmu – G.K.], reprezentowa³y
przera¿aj¹c¹ rzeczywistoœæ”77.

Historia przyzna³a wiêc racjê Metternichowi – reprezentantowi starej, re-
alistycznej (racjonalnej) szko³y myœlenia o polityce, który z równym scepty-
cyzmem odnosi³ siê do mrzonek o „braterstwie ludów”, jak i „braterstwie kró-
lów”. St¹d – podkreœla³ Bainville – wielka zas³uga najwa¿niejszego dzie³a
Metternicha – Œwiêtego Przymierza (Bainville nie zauwa¿y³, ¿e autorem idei
Œwiêtego Przymierza by³ car Aleksander I; Metternich, sceptyczny wobec sa-
mej nazwy, wykorzysta³ przymierze do utrwalania systemu pentarchii – kon-
certu piêciu mocarstw – Anglii, Rosji, Francji, Austrii i Prus, gwarantuj¹cego
równowagê w Europie). Dopóki trwa³o, „by³o na tyle przewiduj¹ce”, by dro-
gê do zjednoczenia Niemiec zagrodziæ nie tylko niemieckim libera³om i ra-
dyka³om, ale i Hohenzollernom78.

W tym wiêc sensie Metternichowski system równowagi europejskiej (z jego
podstaw¹ w Œwiêtym Przymierzu) by³ jak najbardziej zgodny z francusk¹
racj¹ stanu. W 1915 roku (a wiêc w stulecie zamkniêcia kongresu wiedeñ-
skiego), Bainville na kartach Historii dwóch narodów zauwa¿a³: „Czêsto mó-
wi³o siê i ci¹gle jeszcze powtarza siê, ¿e prawa narodów zosta³y podeptane

76 Ibidem, s. 188.
77 Ibidem. O przestrogach Metternicha odnoœnie Zwi¹zku Celnego zob. s. 189.
78 Ibidem, s. 189.
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wiedeñskimi traktatami, ¿e przenika³ je reakcyjny duch Metternicha. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e z punktu widzenia dobrze pojêtego interesu Francji, Metter-
nich mia³ swoje dobre strony, przecie¿ naród, który w Wiedniu poniós³ naj-
wiêksze szkody [tzn. naród niemiecki – G.K.] by³ tym narodem, który krót-
ko po osi¹gniêciu przez siebie potêgi, wykona³ zamach na istnienie innych
narodów”79.

Skoro Prusy przedstawia³y zagro¿enie nie tylko dla Francji, ale i dla Euro-
py, zas³ugi Metternicha w oczach Bainville’a by³y tym bardziej nie do prze-
cenienia. „Œwiête Przymierze ze swoimi powtarzaj¹cymi siê kongresami
przedstawia sob¹ najpowa¿niejszy wysi³ek w nowo¿ytnych czasach, by za-
gwarantowaæ europejski pokój”80. By³o ono „miedzynarodow¹ policj¹, której
w 1870 roku tak bardzo zabrak³o Francji i Europie”81. Metternich to praw-
dziwy m¹¿ stanu, „który dla partykularnego interesu nie poœwiêci³ wy¿szych
interesów cywilizacji, ³adu i powszechnego postêpu”82. „Prawdziwa Europa
– jak pisa³ Bainville – to Europa równowagi i ³adu”83, a wiêc taka Europa,
jaka wysz³a z kongresu wiedeñskiego84.

Równowagi i ³adu, „konserwatywnych zasad miêdzynarodowego porozu-
mienia”85 na równi nie chcieli francuscy i niemieccy libera³owie oraz propa-
gatorzy (zw³aszcza w literaturze i historiografii) wizji romantycznej. Rok 1848
to pocz¹tek koñca konserwatywnej „miêdzynarodowej policji” ustanowionej
w Wiedniu dla obrony Europy (ale tak¿e i Francji) przed pruskim zagro¿e-
niem. To zwyciêstwo „chimery z Wyspy Œwiêtej Heleny” – „zasady narodo-

79 Idem, Geschichte..., s. 139.
80 Ibidem, s. 144.
81 Ibidem, s. 143.
82 J. Bainville, Bismarck et la France..., s. 53–54. Z takim wyidealizowanym obrazem austriac-

kiego kanclerza jako konserwatywnego mê¿a stanu k³óci³ siê z pewnoœci¹ „szczegó³”, którego nie
dostrzeg³ (lub nie chcia³ dostrzec) Bainville – polegaj¹cy na przyzwalaniu przez Metternicha
w 1846 roku na rzeŸ polskiej szlachty (konserwatywnej przecie¿ warstwy spo³ecznej) przez gali-
cyjski lud podczas s³ynnej „rabacji”.

83 Ibidem, s. 147. W innym miejscu pisa³ Bainville, ¿e „wielkim dzie³em Metternicha by³
europejski ³ad”, s. 161.

84 Dostrzeganie zalet wiedeñskiego ³adu obecne jest tak¿e w starszej i nowszej historiografii,
Por. m.in. H. Kissinger, A world restored: Metternich, Castlereagh and the problems of peace 1812–
1822, Boston 1973; A. Sked, The decline and fall of the Habsburg Empire, Edinburgh 2001, s. 11–
38; W.D. Gruner, The Vienna System: reconstruction of Europe beyond power politics 1812–1820.
Reflections on new approaches to the history of international relations, w: The transformation of euro-
pean politics 1763–1848. Episode or model in modern history?, P. Krüger, P. Schroeder (hrsg.),
Münster/Hamburg/London 2002, s. 165–185; M. Schulz, Das Europäische Konzert der Großmächte
als „Sicherheitsrat”. Normen und Praxis plurilateraler Konfliktlösung im 19. Jahrhundert (1815–1852),
Rostock 2001.

85 J. Bainville, Geschichte..., s. 144.
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woœci”. A ca³a „przenikliwoœæ” rewolucji 1848 roku – ironicznie zauwa¿a³ –
wyczerpa³a siê na na obaleniu Metternicha, który „przewidzia³ wielkie Pru-
sy i cesarstwo niemieckie i który chcia³ oszczêdziæ œwiatu tych plag”86.

W 1848 roku Jules Michelet – najwa¿niejszy przedstawiciel obok E. Quineta
„romantycznej szko³y” historiograficznej we Francji, pisa³: „Bo¿e, spraw, by-
œmy ujrzeli jedne, du¿e Niemcy, du¿¹ i potê¿n¹ Italiê. Europejskie zgroma-
dzenie pozostanie niepe³ne, pozbawione harmonii, oddane ponurym fanta-
zjom i bezwzglêdnym wojnom królów, jak d³ugo te wznios³e geniusze ludów,
nie bêd¹ tam [w Europie – G.K.] w majestacie zasiadaæ na tronie i dostar-
czaæ braterskiej równowadze œwiata nowy element m¹droœci i pokoju”87. By³y
to s³owa obrazuj¹ce ca³¹ przepaœæ w myœleniu o Niemczech „szko³y roman-
tycznej” i „szko³y realistycznej” – reprezentowanej niegdyœ m.in. przez Met-
ternicha, za spadkobiercê której uwa¿a³ siê autor Ludwika Bawarskiego. Gdy
dla Micheleta zjednoczenie Niemiec to „nadanie harmonii, m¹droœci i po-
koju braterskiej równowadze œwiata”, dla Bainville’a to „katastrofa katastrof,
obudzenie bestii, europejska rewolucja”. Gdy Michelet maksymalistycznie
i z patosem pisa³ o „braterskiej równowadze œwiata”, Bainville zawê¿a³ po-
stulat równowagi do Europy; równowagi opartej nie na „nie-politycznych”
kryteriach (typu braterstwo), ale na poskramianiu nieumiarkowanych ambi-
cji niektórych europejskich mocarstw przez „miêdzynarodow¹ policjê”88.

Wed³ug Bainville’a za powstanie „romantycznych urojeñ” na temat Nie-
miec i Prus odpowiedzialny by³ nie tylko Rousseau i sformu³owana na Wy-
spie Œwiêtej Heleny „zasada narodowoœci”. Niema³a czêœæ „winy” – jak prze-
konywa³ – spoczywa³a na pani de Staël, która na kartach swojego dzie³a
O Niemczech przekaza³a jednostronny obraz tego kraju jako zamieszka³ego
przez „naród par excellence metafizyczny”. Nie dostrzeg³a zaœ najistotniej-
szej rzeczy: „tendencji Niemców do politycznego realizmu”89. Nie potrafi³a

86 J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 190.
87 Cyt. za B. Gödde-Baumanns, Frankreich und die deutsche Einheit 1870/71–1989/90, w:

Deutschland und der Westen im 19. und 20. Jahrhundert, K. Schwabe, F. Schinzinger (hrsg.), T. 2:
Deutschland und Westeuropa, Stuttgart 1994, s. 103–104.

88 Rzecz jasna, tego typu pogl¹dy Micheleta dostrzegane by³y przez przedstawicieli Akcji Fran-
cuskiej. L. Daudet, pisz¹c w okresie I wojny œwiatowej o „naiwnym” postrzeganiu Niemców przez
Francuzów, stwierdza³: „Elle est une survivance des folies de Michelet, qui a écrit sur nos mauvais
voisins, peu avant la guerre de 70, les pages les plus fausses, les plus à contre-sens et à contre-réel
qu’ait peut-˜tre produites le romantisme”. „L’Action Française”, 22 VIII 1914, w: La Presse et la
Guerre..., s. 102. Na temat ewolucji stosunku Micheleta i innych przedstawicieli romantycznego
pokolenia na temat Niemiec po 1870 zob. C. Digeon, op.cit., s. 113–154.

89 „Généralisatrice rapide, elle oublia d’observer l’essentiel, c’est-à-dire la tendance des
Allemands au réalisme politique... De son enqu˜te superficielle, elle emporta l’assurance
que l’Allemagne était «la nation métaphysique par excellence», comme elle la définit à son

http://rcin.org.pl



Rozdzia³ trzeci152

zrozumieæ, ¿e to, co bra³a za walory charakterologiczne Niemców (³agod-
noœæ, zami³owanie do metafizyki i filozofii) nie by³o cechami charakteru tej
nacji, ale rezultatem polityki (tzn. tradycyjnej polityki francuskiej monarchii,
która z jednej strony utrzymywa³a stan rozbicia politycznego Niemiec, z dru-
giej strony przyczynia³a siê do infiltracji francuskich wzorców kulturowych
za Ren)90. Pani de Staël nauczy³a Francuzów „nieprawid³owo” myœleæ o ich
niemieckich s¹siadach. Bainville wprost pisa³ o „zwi¹zku istniej¹cym miê-
dzy Sadow¹, Sedanem i ksi¹¿k¹ De l’Allemagne”91.

Francuscy romantycy i przenikniêci „politycznym romatyzmem” libera-
³owie, wyg³aszaj¹c wznios³e has³a (w przytoczonej retoryce Micheleta) o „bra-
terstwie ludów”, nie dostrzegli, ¿e w tym samym czasie realizm polityczny
zaw³adn¹³ ju¿ ich odpowiednikami zza Renu. Tezê tê wspiera³ Bainville przy-
k³adem ogólnoniemieckiego parlamentu frankfurckiego, obraduj¹cego w la-
tach 1848–1849, politycznie zdominowanego przez niemieckich libera³ów
i demokratów. Forsowana przez libera³ów we frankfurckim koœciele œw. Paw³a,
siedzibie obrad parlamentu, „wielkoniemiecka” koncepcja zjednoczenia Nie-
miec (tzn. przysz³a Rzesza mia³a sk³adaæ siê z ziem powsta³ego w 1815 roku
Zwi¹zku Niemieckiego oraz niemieckich prowincji pañstwa Habsburgów –
a¿ po Adriatyk) by³a dla autora Historii trzech pokoleñ dowodem na to, ¿e
libera³owie niemieccy w dobie Wiosny Ludów byli „prekursorami panger-
manizmu i Mitteleuropy”: „jeœli nie domagali siê Alzacji, to myœleli o niej
w g³êbi serca”92.

Trudno nie przyznaæ racji, zaprezentowanej przez Bainville’a, analizie
zachowania niemieckich libera³ów w latach 1848–1849. Choæ na marginesie
zauwa¿yæ mo¿na (czego nie zrobi³ Bainville), ¿e najdobitniejszym dowodem
przejêcia siê libera³ów postulatami nacjonalistycznymi by³a ewolucja, jak¹
przeszli oni od g³oœno wyznawanego przez siebie w latach 30. XIX wieku
Polenbegeisterung (gdy zd¹¿aj¹cy na emigracjê na Zachód powstañcy listopa-
dowi fetowani byli przez nich jako „bojownicy o wolnoœæ”) po proklamowa-
nie we frankfurckim parlamencie ustami Wilhelma Jordana zasady „narodo-
wego egoizmu”. A propos przeforsowanego przez libera³ów przy³¹czenia
Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego do obszaru przysz³ej Rzeszy, przypomnij-

chapitre sur Kant”. Cent ans d’illusions sur l’Allemagne, w: J. Bainville, Petit musée germanique...,
s. 127.

90 „Mme de Staël n’a pas compris les circonstances historiques qui, de son temps et depuis un
siècle et demi, avaient rendu les peuples germaniques inoffensifs en les divisant. Elle a vu comme
un caractère de la race ce qui était un effet de la politique. Par là, elle est devenue responsable
d’une légende dangereuse qui a contribué à désarmer la France”. Ibidem, s. 128.

91 Cyt. za J. Wieder, op.cit., s. 163.
92 J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 199–200.
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my, ¿e polskie ziemie zaboru pruskiego nie wchodzi³y nawet w sk³ad Zwi¹z-
ku Niemieckiego powsta³ego na mocy decyzji kongresu wiedeñskiego93.

Natomiast uwadze Bainville’a nie umkn¹³ fakt ofiarowania korony Rze-
szy królowi pruskiemu przez delegacjê frankfurckiego parlamentu. Fryderyk
Wilhelm IV odrzuci³ j¹, twierdz¹c, ¿e „nie podejmie korony z b³ota”. Pod
koniec Wiosny Ludów niemieccy libera³owie byli ju¿ mentalnie przygoto-
wani na „realistyczn¹ politykê”, ju¿ tylko krok dzieli³ ich od tego, co uczynili
za Bismarcka – od „podporz¹dkowania swojego liberalizmu swojemu nacjo-
nalizmowi”94. Jednak niepowodzenie parlamentu frankfurckiego wyraŸnie
unaoczni³o opinii publicznej w Niemczech, ¿e do jej prowadzenia nie nada-
j¹ siê libera³owie, którzy dla powodzenia swojej polityki „potrzebowali ju¿
tylko jednego: wsparcia silnego pañstwa”95. Wsparcie przysz³o ze strony Prus,
a polityk¹ „realistycznych Niemiec” umiejêtnie i skutecznie pokierowa³
„Goethe z ¿elaza”96 – Otto von Bismarck.

Dla monarchistycznego autora rz¹dy Bismarcka (od 1862 roku premiera
Prus, w latach 1871–1890 kanclerza Rzeszy) to pruski odpowiednik „dykta-
tury” Richelieu we Francji, a wiêc dyktatury powsta³ej i funkcjonuj¹cej dziê-
ki monarchii (dodajmy jednak, ¿e Bismarck nie zosta³ uwzglêdniony przez
Bainville’a w Les dictateurs). „Tylko wielka dynastia mog³a narzuciæ Prusom
i Niemcom tego wielkiego ministra”97.

Stosunek Bainville’a do osoby i polityki Ottona von Bismarcka to podziw
przemieszany z przera¿eniem (i obrzydzeniem) – fenomen (jak ju¿ zaznaczy-
³em) charakterystyczny dla wspó³czesnych Bainville’owi stosunków francu-
sko-niemieckich. Obrzydzenie dotyczy³o samej osoby „¿elaznego kanclerza”,

93 Zygmunt Krasiñski, dowiedziawszy siê o kierowanych Jordanowskim „egoizmem narodo-
wym” postanowieniach parlamentu frankfurckiego w sprawach polskich, 30 VII 1848 pisa³ do
Stanis³awa Egberta KoŸmiana: „Na sesjach nie by³em we Frankfurcie, bo nie cierpiê s³uchaæ
k³amstw i w napastnikach, i w obroñcach, i œliny doœæ nie mam, by czterystu twarzom plun¹æ
w oczy od razu. Z. Krasiñski, Listy do KoŸmianów, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1977, s. 227. Do
tej pory najlepszym opracowaniem analizuj¹cym postawê niemieckich libera³ów podczas frank-
furckich obrad pozostaje monografia J. Kucharzewskiego, Sprawa polska w parlamencie frankfurc-
kim 1848 roku, Warszawa 1918. Por. zw³aszcza s. 44–46, gdzie referowane s¹ pogl¹dy W. Jordana
(nazywanego przez Kucharzewskiego „krzy¿akiem-heglist¹”).

94 J. Bainville, Comment est née la revolution russe..., s. 28.
95 Idem, Petit musée germanique…, s. 104–105. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e taka wypowiedŸ Bainvil-

le’a stoi w sprzecznoœci z przytaczan¹ wczeœniej jego opini¹ o zachowaniu libera³ów we frank-
furckim parlamencie, gdy udowadnia³ (jak najzupe³niej s³usznie), ¿e wybór miêdzy liberalizmem
a nacjonalizmem (wprost pisa³ o „pangermanizmie) by³ iluzoryczny. O potrzebie „wsparcia
silnego pañstwa” dla programu niemieckiego liberalizmu zob. idem, Histoire de trois générations...,
s. 200.

96 Cytowane okreœlenie Bismarcka jako „Goethego z ¿elaza” zob. w: J. Bainville, Lectures..., s. 317.
97 J. Bainville, Bismarck et la France..., s. 227.
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wed³ug okreœlenia monarchistycznego autora – „brutalnego i gwa³townego
junkra, wielkiego myœliwego, wielkiego ¿ar³oka i opoja”98. Charakterologiczne
niedostatki przyæmiewa³y jednak polityczne osi¹gniêcia Bismarcka – nie tylko
twórcy II Rzeszy, ale i III Republiki. Reprezentowa³ on wszystkie walory, któ-
rych tak bardzo brakowa³o elitom sprawuj¹cym w³adzê w II Cesarstwie i repu-
blikañskiej Francji – przede wszystkim realizm w polityce. Gdy Bainville pisa³,
¿e Bismarck to „wielki realista”99, oznacza³o to, ¿e by³ on wielkim mê¿em sta-
nu. Tym groŸniejszym dla Francji, ¿e jego rz¹dy w Prusach zbieg³y siê z rz¹-
dami „wykonawcy testamentu z Wyspy Œwiêtej Heleny” – Napoleona III.

„Bismarck zna³ credo francuskiej demokracji: chwa³a dziêki wyzwoleniu
ludów. To by³a naiwnoœæ. Wykorzysta³ j¹ bezwzglêdnie”100. O b³êdach Na-
poleona III (najpe³niej, wed³ug Bainville’a, reprezentuj¹cego francusk¹ de-
mokracjê poprzez podjêt¹ „zasadê narodowoœci”) pope³nionych w kwestii
niemieckiej oraz o propruskim nastawieniu liberalnej prasy we Francji (a¿
do 1866 roku), pisa³em ju¿ w poprzednim rozdziale101. Tutaj dodam, ¿e ka-
talog b³êdów II Cesarstwa nie obejmowa³ li tylko wojny krymskiej, wojny
przeciw Austrii w 1859 roku czy „kryminalnej neutralnoœci” w 1866 roku.
Bainville dostrzega³ równie¿ b³¹d Napoleona III pope³niony w kwestii pol-
skiej w 1863 roku. Sygna³y poparcia cesarza Francuzów (przyznajmy, czysto
deklaratywne) nie pomog³y powstañcom, zirytowa³y Petersburg, a Bismarcko-
wi stworzy³y okazjê wyra¿enia pod adresem Rosji deklaracji wspó³pracy w t³u-
mieniu „polskiego buntu” (konwencja Alvenslebena). T¹ decyzj¹ – jak s³usz-
nie podkreœla³ Bainville – pruski premier zyska³ w kluczowych latach
„zjednoczeniowych wojen” (1864–1870) neutralnoœæ Rosji102.

98 Ibidem, s. 200–201.
99 Ibidem, s. 197. Zauwa¿my, ¿e chwalenie Bismarcka wykorzystywa³ Bainville jako dodatko-

w¹ okazjê, by wytkn¹æ ogó³owi Niemców ich wady: „Zna³ dobrze [Bismarck] ten zarozumia³y
i grubiañski naród, któremu da³ zwyciêstwo i potêgê. Przewidzia³ on wszystkie b³êdy, które Niemcy
rzeczywiœcie pope³ni³y po 1914 roku”. Le centenaire de Bismarck, „L’Action Française”, 31 III 1915,
w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 119.

100 J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 224.
101 Dodajmy, ¿e dla liberalnej prasy wa¿ny by³ te¿ w¹tek konfesyjny w afirmowaniu roli Prus

(pañstwa protestanckiego) w Europie, zw³aszcza na tle „konserwatywnej” i katolickiej Austrii.
Na przyk³ad dla liberalnej „L’opinion nationale” (16 V 1866) pañstwo Habsburgów to „la néga-
tion vivante des principes modernes et révolutionnaires et ne peut exister qu’à la condition de les
étouffer sans merci”. Parê dni wczeœniej ten sam liberalny dziennik w ten sposób okreœla³ wojnê
prusko-austriack¹ roku 1866: „Nous assistons à la deuxième représentation de la comédie qui se
joua au temps de Marie-Therese, quand les intrigues de Cour et de Sacristie armèrent la France
contre son alliée naturelle, la Prusse, en faveur de la rusée Autrichienne, et de l’Empire
apostolique”. Cytaty za A. Armengaud, op.cit., s. 11–12. Na ten temat zob. równie¿ C. Digeon,
op.cit., s. 21–22.

102 J. Bainville, Histoire de France..., T. 2, s. 206; idem, Histoire de trois générations..., s. 224.
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Gdy Francja pod rz¹dami Napoleona III marnowa³a kolejne szanse „roz-
wi¹zania” pruskiego problemu (wed³ug Bainville’a pierwsz¹ zmarnowa³ on
– jeszcze jako prezydent II Republiki – w 1850 roku, gdy Rosja z Austri¹
zmusi³y Prusy do porzucenia planów tzw. unii erfurckiej – zwi¹zku pañstw
pólnocnoniemieckich pod egid¹ Berlina i narzuci³y Fryderykowi Wilhelmowi IV
tzw. punktacje o³omunieckie), Bismarck krok po kroku jednoczy³ Niemcy.
Wed³ug autora Historii dwóch narodów przy³¹czenie siê Francji do akcji Wiednia
i Petersburga oznacza³oby definitywne oddalenie „pruskiego zagro¿enia”103.

Lata 1866–1870, podkreœla³ francuski myœliciel, to czas „nawrócenia siê”
Niemiec na politykê Bismarcka. To definitywne zwyciêstwo „Niemiec reali-
stycznych” nad „Niemcami romantycznymi”. Wed³ug Bainville’a dokonana
w tym okresie (i w latach istnienia II Rzeszy) przez prusk¹ monarchiê zmia-
na mentalnoœci Niemców by³a na tyle g³êboka, ¿e „uczyni³a z nich naród
ambitny i zdobywczy”104. Dawne „Niemcy romantyczne” (których ostatnim
reprezentantem by³ król Ludwik II Bawarski) posz³y w zapomnienie.

W tocz¹cej siê – w³aœciwie zaraz po powstaniu II Rzeszy – dyskusji (ab-
sorbuj¹cej historyków i politycznych myœlicieli nie tylko we Francji, ale rów-
nie¿ w samych Niemczech), a maj¹cej rozstrzygn¹æ kwestiê, do jakiego stop-
nia „Niemcy siê sprusaczy³y” czy te¿ jak bardzo „zniemczy³y siê Prusy”,
Bainville prezentowa³ jednoznaczn¹ ocenê: to Niemcy „sprusaczy³y siê” a nie
Prusy „roztopi³y siê” w Niemczech. Niemcy – jak podkreœla³ – nie tylko ak-
ceptowa³y „sam fakt jednoœci, ale i jej warunki [czyt. dominacjê militaryzmu
i centralizmu pruskiego]”105. Monarchistyczny autor nie zgadza³ siê z nie-
jednokrotnie przez siebie cytowanym przy innych okazjach Ernestem Rena-
nem, który twierdzi³: „La Prusse passera, l’Allemagne restera” („Prusy prze-
min¹, Niemcy pozostan¹”)106.

W tej kwestii pogl¹dy Bainville’a przesz³y zreszt¹ doœæ znacz¹c¹ ewolu-
cjê. O ile do 1918 roku konsekwentnie twierdzi³, ¿e „sprusaczenie” Niemiec
jest nieodwracalne, o tyle po zakoñczeniu I wojny œwiatowej niejednokrot-

103 J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 205–206. Bainville s³usznie zauwa¿a, ¿e w 1850
roku biernoœæ wykaza³a równie¿ Anglia, która z pewnoœci¹ niechêtnie patrzy³aby na interwencjê
francusk¹ nad Renem. Ibidem, s. 206.

104 „C’est que de nouvelles conditions d’existence politique, des institutions fortes, l’unité
réalisée pour la première fois depuis des siècles ont fait du peuple allemand une nation ambitieuse
et conquérante”. J. Bainville, Petit musée germanique…, s. 155.

105 „L’Allemagne était fière et heureuse d’˜tre «une». Et dans la m˜me mesure ou elle était
attachée à son unité... elle était attachee aux conditions de son unité, telles que l’histoire les avait
établies. Ces conditions, c’était la monarchie des Hohenzollern et de fortes institutions militaires”.
J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 284.

106 Cyt. za M. Jeismann, op.cit., s. 231.
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nie dawa³ do zrozumienia, ¿e nie tylko da siê zniszczyæ jednoœæ Niemiec
(tak bardzo – jak sam twierdzi³ – akceptowan¹ przez samych Niemców), ale
i skutecznie „deprusyfikowaæ” du¿e czêœci dawnego cesarstwa Hohenzoller-
nów (zw³aszcza Nadreniê i po³udnie Niemiec).

Istotna sprzecznoœæ tkwi natomiast w pogl¹dach Bainville’a na si³ê spraw-
cz¹ zjednoczenia Niemiec w XIX wieku. Jak wiemy, mocno akcentowa³ rolê
pruskiej monarchii. To instytucja pañstwa stworzonego przez Hohenzoller-
nów skutecznie zmieni³a narodowy charakter Niemców. Sam jednak wska-
zywa³, ¿e znalaz³a ona znaczne wsparcie w rozbudzonym przez rewolucjê
i Napoleona niemieckim nacjonalizmie – nie ograniczaj¹cym siê bynajmniej
do obszaru Prus. Podobnie, nie tylko na obszarze monarchii Hohenzoller-
nów dzia³a³ niemiecki liberalizm, okreœlany (jak pamiêtamy) przez Bainville’a
jako „wcielenie pangermanizmu”. Dzie³o Bismarcka wreszcie polega³o nie
tylko na sprawnym pos³ugiwaniu siê prusk¹ armi¹ i dyplomacj¹. Autor Historii
dwóch narodów dostrzega³ wagê Zwi¹zku Celnego, do którego pañstwa nie-
mieckie nie wstêpowa³y przecie¿ pod przymusem.

Równie istotne by³o „zjednoczeniowe” dzia³anie niemieckiej filozofii, a na-
wet muzyki. Jednak „zapowiadaj¹cy Bismarcka” Hegel (choæ wyk³adowca
na berliñskim uniwersytecie) nie by³ rodowitym Prusakiem. Podobnie jak
Ryszard Wagner. W ocenie Bainville’a, to w³aœnie muzyka twórcy Lohengrina
– obok niemieckiej filozofii i gloryfikuj¹cej Prusy historiografii – by³a odpo-
wiedzialna za powstanie „niemieckiej psychopatii”107: „Zwyciêskie [po 1870
roku] Niemcy potrzebowa³y œpiewu, egzaltacji, a tak¿e pewnej artystycznej
aureoli. Przyjê³y wagneryzm... Bismarck i Wagner zatriumfowali razem.
Bismarck wynalaz³ politykê przysz³oœci, Wagner muzykê przysz³oœci. Dwie
idee, dwa wytwory zatriumfowa³y jeden przez drugiego”108.

To utwory autora Pierœcienia Nibelunga „zawróci³y Niemcom w g³owie”,
wprowadzi³y ich w stan upojenia – „pocz¹wszy od intelektualistów, a skoñ-
czywszy na pokurczach z kramików”. Muzyka Wagnera wspó³gra³a (dos³ow-
nie) z pangermañsk¹ propagand¹, ka¿¹c¹ widzieæ Niemcy jako „wyraz le-
piej rozwiniêtej ludzkoœci”. To w du¿ej mierze – jak przekonywa³ Bainville
– za przyczyn¹ kompozytora z Bayreuth urzeczywistni³ siê w Niemczech

107 Pojêcia „niemieckiej psychopatii” u¿ywa Bainville w artykule La Norne et le vieux Dieu,
„L’Action Française”, 23 X 1915, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 128.

108 J. Bainville, Petit musée germanique…, s. 70. W podobny sposób wp³yw muzyki Wagnera
ocenia³ L. Daudet, który stwierdza³, ¿e u niemieckiego kompozytora „veillait également l’âme
avide, haineuse et sanglante d’Attila, d’un Attila qui brûle une ville où on lui a refusé un opéra”.
Le systeme „Attila”, „L’Action Française”, 26 VIII 1914, w: La Presse et la Guerre..., s. 108. Wiêcej
na temat wzrostu nastrojów antywagnerowskich we Francji po 1900 roku zob. C. Digeon, op.cit.,
s. 453–454.
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koñca XIX wieku „powrót do lasu hercyñskiego, za fantastyczn¹ zas³on¹
naukowej organizacji i postêpu mechanicznego”109.

Zdaniem francuskiego myœliciela, dzie³a Wagnera – odwo³uj¹ce siê do sta-
rogermañskiej mitologii – znacznie przyczyni³y siê do innego aspektu „nie-
mieckiej psychopatii”: do konstatowanej przez autora Ludwika Bawarskiego
wzmo¿onej fascynacji Niemców neopogañstwem u progu XX wieku. Kult
germañskich bogów – jak twierdzi³ Bainville – wzrasta³ na gruzach niemiec-
kiego protestantyzmu, który jest martwy jako religia oraz korzysta z wewnêtrz-
nego rozbicia niemieckiego katolicyzmu i jego „intelektualnego skorumpowa-
nia”. Postêpuj¹ca dechrystianizacja Niemiec to nie tylko recydywa pogañstwa.
Bainville (przypomnijmy, sam agnostyk) dostrzega³ równie¿ œcis³y zwi¹zek
miêdzy tym ostatnim zjawiskiem, a podsycaniem wœród Niemców nacjona-
lizmu, tej „g³êbokiej namiêtnoœci Germanów”110.

A wiêc jednak nie tylko Prusy (oraz ich monarchia) odpowiedzialne by³y
za znikniêcie „dwóch Niemiec” i pozostanie tylko tych „realistycznych” (cho-
cia¿ jeszcze po 1918 roku Bainville dostrzega³ „hybrydowoœæ, bicefalizm cha-
rakteru niemieckiego”)111. Dodatkowym argumentem, dezawuuj¹cym twier-
dzenie Bainville’a o sprawczej roli pañstwa Hohenzollernów w nadaniu
Niemcom „wojowniczego” charakteru by³o, niejednokrotnie wyra¿ane przez
samego autora Historii trzech pokoleñ, przekonanie o „odwiecznym konflik-
cie” miêdzy „wiecznymi Niemcami” („Allemagne éternelle”) a Francj¹ – od
czasów Bouvines (1214 rok), przez wojny Walezjuszy z Habsburgami, po
I wojnê œwiatow¹112. Prawid³owoœæ, której Bainville nadawa³ rangê prawa
dziejowego: „¯ycie narodów ma ustalone prawa... W przypadku Niemców
polega ono na napadaniu s¹siadów, jak tylko Niemcy s¹ silne – to widaæ
zawsze. W odniesieniu do Francji, polega ono na posiadaniu mniej niepew-
nych granic na Wschodzie, na obszarach, gdzie germanizm nie przestaje
sprzeciwiaæ siê jej”113.

Czy kiedykolwiek mo¿liwe wiêc bêdzie pojednianie miêdzy Francuzami
a Niemcami? Monarchistyczny autor by³ bardzo sceptyczny. „Nie wierzymy

109 J. Bainville, L’Allemagne..., s. 129.
110 Ibidem, s. 129–130.
111 J. Bainville, Lectures..., s. 132. Bainville’a dra¿ni³a równie¿ inna „skaza” w charakterze

Niemców – „myœlenie o wielu rzeczach naraz”, czego przejawem by³y zawi³oœci niemieckiej gra-
matyki (zw³aszcza czasowniki rozdzielnie z³o¿one): „L’Allemand ne pense pas comme nous parce
qu’il pense plusieurs choses à la fois. Est-ce la confusion de son esprit qui a crée ce langage où
presque toute phrase est une énigme dont le mot, c’est-à-dire le verbe, rejete le plus souvent à la
fin, arrive quand le début s’est deja embrouille?”. Ibidem, s. 308.

112 Idem, Histoire de France..., T. 1, s. 65, 146, 154.
113 Ibidem, s. 145.
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w te wszystkie «filie», które jedynie zapowiada³y «fobie»”114 – pisa³. Nie wie-
rzy³ w symboliczne insenizacje „procesu pojednania i wybaczenia”. Gdy w ra-
mach tego ostatniego przyby³a do Pary¿a w 1928 roku delegacja niemieckich
weteranów „Wielkiej Wojny”, aby nad Grobem Nieznanego ¯o³nierza po-
jednaæ siê z francuskimi kombatantami, Bainville ironicznie zauwa¿a³: „Za-
pominanie jest s³owem na ustach wszystkich... A co z wiecznym p³omieniem
pod £ukiem Triumfalnym [miejsce spoczynku Nieznanego ¯o³nierza –
G.K.]? Za du¿o go. Chyba ¿e na p³ycie umieœci siê napis: «Nieznany ¯o³-
nierz, zabity nie wiadomo kiedy, przez anonima, incognito»”115.

Barier¹ nie by³y ró¿nice w narodowych charakterach Niemców i Francu-
zów, ani nawet niemiecka „Kultur” pozostaj¹ca w opozycji do francuskiej
„civilisation”. Prymat nale¿a³ do polityki. Jak pisa³ Bainville na kartach Kon-
sekwencji politycznych pokoju: „nie istnieje miêdzy Francuzami a Niemcami
dziedziczna wrogoœæ. By jednak mogli oni ¿yæ w dobros¹siedzkich stosun-
kach, warunkiem wystarczaj¹cym – ale i koniecznym – jest to, by przywró-
cone zosta³y polityczne uwarunkowania dla obustronnego przenikania siê”116.
Innymi s³owy, chodzi³o o przezwyciê¿enie uwarunkowañ stworzonych przez
I wojnê œwiatow¹ i ³ad pokojowy ustanowiony w 1919 roku na konferencji
w Wersalu.

3.2.  I wojna œwiatowa – „wojna na mod³ê germañsk¹”117

Ogl¹d sceny politycznej II Rzeszy w ostatnich latach przed wybuchem
I wojny œwiatowej prowadzi³ Bainville’a do wniosku, ¿e „maszyna nastawio-
na przez Bismarcka dobrze siê toczy”118. Wbrew wszelkim ró¿nicom poli-
tycznym miêdzy niemieckimi partiami politycznymi, istnieje miêdzy nimi
konsensus co do prymatu niemieckiego interesu narodowego, niemieckiej racji
stanu (proces ten Bainville zauwa¿a³ przed 1914 rokiem nie tylko u niemiec-
kich socjaldemokratów, ale i u narodowych libera³ów, u których – zgodnie
z tradycj¹ rozpoczêt¹ w 1848 roku – nacjonalizm odniós³ zdecydowane zwy-
ciêstwo nad liberalizmem)119.

114 J. Bainville, Lectures..., s. 22.
115 Idem, Doit-on le dire?..., s. 180–181.
116 Idem, Frankreichs Kriegsziel..., s. 99–100.
117 Idem, Histoire des trois générations..., s. 289.
118 Vote de la loi militaire allemande, „L’Action Française”, 1 VII 1913, w: J. Bainville,

L’Allemagne..., s. 62.
119 Por. „Chez les nationaux-liberaux, le nationalisme l’a emporté, comme il est de règle, sur

un liberalisme passé à l’etat de souvenir historique…”. Ibidem, s. 68.
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Wed³ug Bainville’a, iluzj¹ ze strony francuskich elit rz¹dz¹cych i intelek-
tualnych by³oby czynienie dystynkcji miêdzy rz¹dem niemieckim (militarysty-
cznym, d¹¿¹cym do nowych podbojów), a narodem niemieckim (dalekim od
agresywnej polityki cesarza Wilhelma II i jego ministrów). Sprzeciw autora
Historii dwóch narodów wobec tego typu postrzegania politycznej rzeczywisto-
œci p³yn¹³ z ogólniejszej zasady, któr¹ g³osi³ jeszcze przed 1914 rokiem i której
pozosta³ wierny przez wszystkie nastêpne lata: „Nic nie jest bardziej fa³szy-
wego jak aksjomat, wedle którego rz¹dy s¹ wojownicze, a ludy pokojowe”120.
Wed³ug Bainville’a tego typu podstawowy b³¹d w diagnozie niemieckiej rze-
czywistoœci pope³nia³ przede wszystkim polityczny establishment III Republi-
ki. A przecie¿, jak pisa³ w 1913 roku na ³amach „L’Action Française” autor
Bismarcka i Francji: „Prawda jest taka, ¿e naród niemiecki jest popychany
i kierowany z wielk¹ energi¹ i zrêcznoœci¹ przez rz¹d cesarski. To, ¿e opinia
publiczna [niemiecka] pod¹¿a³a za impulsem danym z góry, o tym nie nale-
¿y w¹tpiæ”121.

W rzeczywistoœci bowiem – jak przekonywa³ Bainville – trudno robiæ so-
bie nadzieje, by niemieckie spo³eczeñstwo protestowa³o przeciw planom for-
sownych zbrojeñ przedstawianych przez rz¹d II Rzeszy. Jest dok³adnie od-
wrotnie. Niemcy jako naród wrêcz „upajaj¹ siê” nowymi zbrojeniami i swoj¹
militarn¹ potêg¹. Wszystko to na tle s³abej wewnêtrznej mobilizacji Francu-
zów (zawinionej przede wszystkim przez republikañskich polityków, wyczer-
puj¹cych swoj¹ energiê w ja³owych dyskusjach): „Nawet zanim zap³aci³ [za
nowe zbrojenia], naród niemiecki ma wra¿enie, ¿e dysponuje si³¹. Ma pew-
noœæ, ¿e w krótkim czasie Niemcy dysponowaæ bêd¹ pokaŸn¹ przewag¹ mi-
litarn¹, podczas gdy Francja jest ci¹gle w trakcie jej poszukiwania, za swoj¹
«odpowiedŸ» ma «podstawê do dyskusji»”122.

Kolejnym niebezpiecznym z³udzeniem ¿ywionym przez elity rz¹dz¹ce
III Republik¹ by³o – wed³ug Bainville’a – przekonanie, ¿e skuteczn¹ prze-
ciwwag¹ dla agresywnej „Weltpolitik” realizowanej przez niemiecki rz¹d,
bêdzie rosn¹ca w si³ê niemiecka socjaldemokracja (która odnios³a w wybo-
rach do Reichstagu w 1912 roku spektakularny sukces, staj¹c siê najwiêksz¹
frakcj¹ w niemieckim parlamencie). Bainville jeszcze przed wybuchem „Wiel-
kiej Wojny” nie mia³ z³udzeñ (rozpowszechnionych nie tylko we Francji),
które sk³ania³y do postrzegania niemieckich socjaldemokratów przede wszyst-
kim jako „internacjona³ów” – przywi¹zanych o wiele bardziej do idei i dy-

120 Les socialistes allemands, „L’Action Française”, 3 VIII 1913, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 65.

121 L’ivresse allemande, „L’Action Française”, 17 IV 1913, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 55.
122 Ibidem.
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rektyw socjalistycznej Miêdzynarodówki, ani¿eli do niemieckiego interesu na-
rodowego, polityki niemieckiej racji stanu bezwzglêdnie realizowanej przez
Wilhelma II i jego rz¹d. Wed³ug publicysty „L’Action Française”, to nie ze
strony niemieckich socjaldemokratów nale¿y oczekiwaæ skutecznego sprze-
ciwu wobec polityki zbrojeñ realizowanych przez rz¹d cesarski.

Wydarzeniem, które podawa³ Bainville jako ostateczny dowód kompro-
mituj¹cy pacyfistyczne kredencje niemieckiej socjaldemokracji, by³o zacho-
wanie siê socjaldemokratycznych pos³ów w Reichstagu. W 1913 roku (osta-
teczne g³osowanie 30 czerwca 1913 roku nad prawem powiêkszaj¹cym sta³¹
armiê do 860 tysiêcy ¿o³nierzy) poparli oni rz¹dowe przed³o¿enie znacznie
zwiêkszaj¹ce wydatki kaiserowskich Niemiec na zbrojenia: „Jest poza w¹t-
pliwoœci¹, jest ewidentne, jest jasne jak s³oñce w samo po³udnie, ¿e gdyby
socjaldemokracja [niemiecka] mia³a mocne postanowienie, niewzruszone
¿yczenie przeszkodziæ zbrojeniom cesarstwa, odmówi³aby pieniêdzy tak jak
reszta [frakcji w Reichstagu]”123.

Poparcie przez niemieck¹ socjaldemokracjê polityki zbrojeñ by³o dla Ba-
inville’a potwierdzeniem, ¿e partia ta „wyraŸnie orientuje siê w stronê impe-
rializmu”; sk³ania³o go do sformu³owania kolejnej przestrogi pod adresem
kó³ rz¹dz¹cych w Pary¿u: „Je¿eli istniej¹ jeszcze Francuzi maj¹cy zdrowy
rozs¹dek, którzy wierz¹ w pokój ogólny, w rozbrojenie i powszechne brater-
stwo na skutek nastania socjalizmu i si³ ludowych, doœwiadczenie roku 1913
[zachowanie siê niemieckiej socjaldemokracji w Reichstagu 30 czerwca 1913
roku] bêdzie mog³o dostarczyæ im po¿ytecznej lekcji”124.

By³a jeszcze inna lekcja. Powinna ona uczyæ zw³aszcza tych francuskich
obserwatorów niemieckiej sceny politycznej, którzy naiwnie identyfikowali
to, co „postêpowe” w Niemczech (a wiêc lewicê, z jej najsilniejsz¹ parti¹ –
socjaldemokracj¹) ze zjawiskami obiektywnie korzystnymi dla Francji (a wiêc
rzekomym od¿egnywaniem siê przez niemieckie partie „postêpowe” od agre-
sywnej polityki Wilhelmstrasse), a to co „reakcyjne” (np. konserwatywne ru-
chy separatystyczne wewn¹trz Niemiec, nie pogodzone z „rewolucj¹ 1866
roku”) z zagro¿eniem dla Francji, ¿e te ideologiczne kategorie w ¿adnym
stopniu nie mog¹ siê odnosiæ do rzeczywistej racji stanu pañstwa francuskiego.

123 Les socialistes allemands, „L’Action Française”, 3 VII 1913, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 63. Niemieckim socjaldemokratom zarzuca³ Bainville postêpowanie nacechowane hipokryzj¹,
na podobieñstwo pewnej postaci z operetki, która zapis testamentalny sformu³owa³a: „Artyku³
pierwszy: przekazujê maj¹tek mojemu siostrzeñcowi. Artyku³ drugi: niniejszym odwo³ujê arty-
ku³ pierwszy”. Analogicznie socjaldemokraci. Zg³osili sprzeciw do artyku³u inkryminowanej usta-
wy zwiêkszaj¹cej stan liczebny armii niemieckiej do 865 tysiêcy, ale poparli tê czêœæ projektu,
która przewidywa³a przekazanie odpowiednich na ten cel œrodków.

124 Ibidem, s. 64.
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Jak zauwa¿a³ w styczniu 1914 roku Bainville: „W Niemczech, bowiem,
im bardziej jest siê z «ancien regime», tym mniej jest siê nacjonalist¹ i pan-
germanist¹. Dowodem s¹ k³ótnie, których szukaj¹ z Bawarczykami Starzy
Prusacy [pruscy konserwatyœci przywi¹zani do odrêbnoœci pruskiej monar-
chii – G.K.], a które maj¹ swój odpowiednik w niechêci i nienawiœci Starych
Bawarczyków [bawarskich konserwatystów afirmuj¹cych samodzieln¹ rolê
monarchii Wittelsbachów – G.K.] do Prus. I odwrotnie. Im bardziej Nie-
miec jest «postêpowy», tym bardziej pragnie zerwaæ «³añcuchy przesz³oœci»
i tym bardziej jest niemiecki. Poniewa¿ przesz³oœci¹ s¹ ma³e pañstwa party-
kularnych Niemiec”125. Francuski autor przypomina³ równie¿, ¿e w XIX
wieku to w³aœnie demokraci i libera³owie (a wiêc jak najbardziej „postêpowe”
stronnictwa) byli pierwszymi, którzy podjêli sprawê zjednoczenia Niemiec –
sprawê z perspektywy francuskich interesów jak najbardziej niekorzystn¹126.

Polityka racji stanu zaœ (czy to niemieckiej, czy francuskiej, czy jakiejkol-
wiek innej), jak stale podkreœla³ autor Ludwika II Bawarskiego, jest najlepiej
gwarantowana i najskuteczniej realizowana przez monarchiê: „Partie, nawet
je¿eli s¹ miêdzynarodowe – przynajmniej teoretycznie, tak jak socjaldemo-
kraci – dostosowuj¹ siê do stanowiska swoich rz¹dów, a gdy ten rz¹d jest
monarchiczny i narodowy, wszystkie przejawy ¿ycia publicznego nabieraj¹
tego samego charakteru, wszystkie gesty orientuj¹ siê wedle tych, którzy gra-
j¹ pierwsze skrzypce w pañstwie”127.

Ta ogólna zasada ma swoje bardzo wyraŸne (na tle mizerii polityki reali-
zowanej przez III Republikê) zastosowanie w wilhelmiñskich Niemczech.
Jak pisa³ w lipcu 1913 roku Bainville: „To, ¿e Niemcy prowadz¹ z moc¹, nie-
zale¿noœci¹ i zrêcznoœci¹ swoj¹ politykê wojskow¹, przyczyny tego powinno
siê szukaæ w naturze ich instytucji. To rz¹d cesarski opracowa³ koncepcjê
wzmocnienia armii, a Reichstag przyj¹³ tê koncepcjê. Zatwierdzi³ decyzjê,
która przysz³a z góry, podjêt¹ przez cesarza i jego doradców. Reichstag wy-
raŸnie rozpoznaje swoj¹ prawdziw¹ rolê, która jest rol¹ podrzêdn¹, rol¹ reje-
strowania, która polega na akceptowaniu en bloc projektu mu przedstawio-
nego... Na skutek tego podporz¹dkowania siê Reichstag ujawni³ stopieñ
swojego oddania idei potêgi militarnej Niemiec”128.

125 L’opinion allemande, „L’Action Française”, 29 I 1914, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 70.
126 Ibidem.
127 Guillaume II à Berne, „L’Action Française”, 15 V 1913, w: J. Bainville, L’Allemagne...,

s. 59.
128 Vote de la loi militaire allemande, „L’Action Française”, 1 VII 1913, w: J. Bainville,

L’Allemagne..., s. 61–62.
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Po raz kolejny dostrzegamy wiêc „niæ przewodni¹” myœli Bainville’a nie
tylko o Niemczech, ale o Francji i stosunkach francusko-niemieckich – prze-
konanie o kluczowej i dobroczynnej roli monarchii (dziedzicznej i narodo-
wej) w rozwoju historycznym narodów. Instytucji, której zostali pozbawieni
Francuzi po 1848 roku, a która okaza³a siê czynnikiem umo¿liwiaj¹cym
Niemcom podjêcie agresywnej „Weltpolitik”.

Na pocz¹tku ostatniego roku pokoju przed „Wielk¹ Wojn¹” Bainville zda-
wa³ siê rozstawaæ z myœl¹ o wewnêtrznej s³aboœci II Rzeszy (o której wcze-
œniej pisa³, wskazuj¹c na problemy Polski i Alzacji)129. Obraz Niemiec, jaki
wówczas wykrystalizowa³ siê w jego pisarstwie, to obraz kraju, który „za-
gêszcza siê”. Coraz bardziej oddala siê od wszelkiego typu partykularyzmów
– nie tylko politycznych, ale i intelektualnych oraz moralnych. Wszystko to
zaœ dziêki silnej pozycji monarchii Hohenzollernów130.

Wewnêtrzna konsolidacja II Rzeszy (konsolidacja nie tylko pañstwa, ale
i spo³eczeñstwa niemieckiego), dokonuj¹ca siê pod auspicjami monarchicz-
nych rz¹dów, bêdzie – zdaniem Bainville’a – tym bardziej sprzyjaæ wcho-
dzeniu Niemiec na œcie¿kê agresywnej polityki zagranicznej, wczeœniej czy
póŸniej wiod¹cej do œwiatowego konfliktu zbrojnego. Ju¿ w 1913 roku autor
Bismarcka i Francji pisa³: „Nie trzeba bêdzie byæ wielkim uczonym, by od-
gadn¹æ, ¿e Niemcy stan¹ siê wymagaj¹ce, aroganckie, prowokacyjne w mo-
mencie, gdy zyskaj¹ pewnoœæ, ¿e s¹ najmocniejsze. Dano temu narodowi,
licz¹cemu 65 milionów ludzi, szablê, która przypiêta jest do jego boku. Na
pró¿no bêdzie próbowaæ siê go przekonaæ. Za¿¹dano od narodu niemieckie-
go zgody na wyrzeczenia [w zwi¹zku z nowymi zbrojeniami – G.K.]. Jego
instynkt domagaæ siê bêdzie, by te wyrzeczenia siê zwróci³y”131.

Refleksja o „nasyceniu”, nawet „amerykanizowaniu siê” Niemców (spo-
radycznie pojawiaj¹ca siê przed 1914 roku w tekstach autora Historii dwóch
narodów), a maj¹cym ich sk³aniaæ do prowadzenia pokojowej polityki, by³a

129 W 1912 roku na ³amach „L’Action Française” Bainville wskazywa³, ¿e wielonarodowe
Austro-Wêgry oraz Rzesza ze swoimi niezasymilowanymi mniejszoœciami narodowymi (Francuzi
w Alzacji, Polacy w zaborze pruskim) to: „les deux États du monde les plus difficiles non seulement
à bien gouverner, mais m˜me à gouverner tout simplement”. J. Bainville, L’Allemagne..., s. 40.
Dodajmy gwoli uzupe³nienia, ¿e pogl¹d o „niepe³nym zjednoczeniu wewnêtrznym” II Rzeszy
powraca tak¿e w najnowszej historiografii zob. H.W. Smith, German nationalism and religious
conflict. Culture, ideology, politics 1870–1914, Princeton 1995. Amerykañski badacz pisze o naro-
dzie niemieckim po 1870 roku jako „unfinished nation”. Ibidem, s. 10.

130 L’opinion allemande, „L’Action Française”, 29 I 1914, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 69.
131 L’ivresse allemande, „L’Action Française”, 17 IV 1913, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 56.

Por. tak¿e konkluzjê artyku³u Vote de la loi militaire allemande z 1 VII 1913: „L’Empire allemande
doit faire à partir d’aujourd’hui la politique de ses armements. Les sacrifices qui ont été demandés
à la nation ne s’expliqueront que s’ils deviennent productifs”, w: J. Bainville, L’Allemagne, s. 62.
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jednak tylko epizodem w myœleniu Bainville’a132. Podobnie jak w przypadku
wiêkszoœci francuskich obserwatorów niemieckiej sceny politycznej w ostat-
nich latach przed I wojn¹ œwiatow¹, równie¿ w jego publicystyce przewa¿a³
ju¿ pogl¹d, ¿e polityka Berlina niezmiennie (od 1870 roku) zorientowana
jest na narzuceniu Europie „niemieckiego pokoju”133. Ten ostatni oznacza
zaœ niemieck¹ dominacjê (polityczn¹ i wojskow¹, w konsekwencji zaœ eko-
nomiczn¹) w Europie – na wzór dawnego „pax romana”134. Jak ironicznie
zauwa¿a³ francuski publicysta, w tej sytuacji sami Niemcy uwa¿aj¹, ¿e jedy-
nym skutecznym zabezpieczeniem pokoju na kontynencie bêdzie niepodda-
wanie w w¹tpliwoœæ dominacji pañstwa Hohenzollernów135.

Pokusa dla Niemców by³a tym wiêksza, ¿e, zdaniem Bainville’a, Ententa
pod wzglêdem wewnêtrznej spójnoœci pozostawa³a w tyle za pañstwami Trójprzy-
mierza. Ten deficyt spowodowany by³ przede wszystkim chwianiem siê instytu-
cji monarchicznych w pañstwach, rz¹dzonych jeszcze przez monarchiê (Ro-
sja, Wielka Brytania) oraz postêpuj¹cym zaœlepieniem republikañskich
polityków we Francji wobec zwiêkszaj¹cego siê zagro¿enia niemieckiego. „Re-
publikañska Francja, Anglia rz¹dzona przez libera³ów i radyka³ów oraz Rosja
chora na Dumê i u progu konstytucji” – wszystko to sprzyja³o, wed³ug francu-
skiego obserwatora, niemieckim planom zdominowania kontynentu europejskie-
go136. Sprawia³o, ¿e widoczna w statystykach przewaga pañstw Ententy (w uzbro-
jeniu i liczbie ludnoœci) nad Trójprzymierzem „pozostawa³a na papierze”137.

W Wielkiej Brytanii – postrzeganej przez Bainville’a jako g³ówny i natu-
ralny sojusznik Francji przeciw Niemcom – erozja monarchii rozpoczê³a siê

132 W 1913 roku tak pisa³ o „post-Bismarckowskim” pokoleniu Niemców: „Une génération
lui a succédé qui a été bien plus que lui convaincue que peu de questions européennes valent les
os d’un grenadier poméranien, mais qui a été pressée de récolter, de «réaliser» et de jouir. C’est
une génération de gens d’affaires qui raisonne un peu à l’americaine”. „L’Action Française”, 2 I
1913, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 45.

133 C. Digeon, op.cit., s. 489–533; J. Stengers, Le rôle de l’opinion publique dans la genèse d’une
guerre: 1870 et 1914, w: Europa vor dem Krieg von 1870, E. Kolb (hrsg.), München 1987, s. 169–
174. Szerzej na ten temat zob. G. Ziebura, Die deutsche Frage in der öffentlichen Meinung Frankreichs
von 1911–1914, Berlin 1955.

134 Jak zauwa¿a Digeon, francuska opinia publiczna po 1895 roku coraz wyraŸniej zaczê³a
dostrzegaæ nowy aspekt niemieckiego zagro¿enia – „imperializm ekonomiczny” II Rzeszy. Zob.
C. Digeon, op.cit., s. 478–485, 488.

135 Guillaume II à Berne, „L’Action Française”, 15 V 1913, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 60–61.
136 J. Bainville, Le Coup d’Agadir..., s. 20.
137 „Cependant, au camp triplicien, on se sera félicité d’avoir fait des calculs exacts, d’avoir

toujours compté sur les faiblesses constitutionelles de la Triple – Entente. Ce systéme politique
dispose, si l’on consulte la statistique, de forces colossales en hommes, en canons, en navires, en
argent. Sur le papier, il est notablement supérieur à la Triplice”. Après les f˜tes, „L’Action Française”,
25 IV 1914, w: J. Bainville, L’Angleterre…, s. 12.
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w 1905 roku, gdy konserwatystów u steru rz¹dów zast¹pili libera³owie pod
przywództwem Aquitha i Lloyda George’a. Przeprowadzane przez liberalny
rz¹d reformy polityczne (na czele ze zmniejszeniem roli Izby Lordów, po-
przez os³abienie jej prawa weta), spo³eczne i ekonomiczne (m.in. radykalne
zwiêkszenie obci¹¿eñ podatkowych wobec w³asnoœci ziemskiej, wprowadze-
nie podatku od dziedziczenia) – oznacza³y, ¿e Zjednoczone Królestwo za-
czê³o powoli dryfowaæ, na swoj¹ i Ententy zgubê, w kierunku „czystej de-
mokracji”. Pesymizm Bainville’a by³ tak du¿y, ¿e na krótko przed wybuchem
I wojny œwiatowej mocno pow¹tpiewa³ czy Royal Navy utrzyma sw¹ supre-
macjê na morzach œwiata; wieszczy³ „bledniêcie brytyjskiej gwiazdy”138.

Rz¹dy liberalne na Wyspach oznacza³y – jak pisa³ w kwietniu 1914 roku
Bainville – ¿e Wielka Brytania (id¹c w œlady Francji) stawa³a siê „coraz mniej
godna imienia pañstwa”. Zamienia³a siê (tutaj równie¿ analogia z francu-
skim sojusznikiem) w „gigantyczn¹ administracjê, zaanga¿owan¹ w realiza-
cjê programu radykalno-socjalistycznego; wspaniale uzbrojon¹, by prowadziæ
wojnê przeciw w³asnoœci i bogactwu, ale za to ogo³ocon¹ i roztargnion¹,
zw³aszcza gdy chodzi o zaradzenie niebezpieczeñstwom zewnêtrznym”139.
Do tego dochodzi³ ¿ywiony przez Lloyda George’a „purytañski rankor prze-
ciw katolickiej Francji”140.

„Czysta demokracja” os³abia³a Ententê równie¿ od wschodu. W tym sa-
mym roku, w którym przestali rz¹dziæ w Wielkiej Brytanii konserwatyœci,
Rosja prze¿y³a rewolucyjne wstrz¹sy. Rosja po rewolucji 1905 roku, wed³ug
Bainville’a, nie by³a ju¿ krajem przypominaj¹cym pañstwo Aleksandra III –
cara samodzielnie, a tym samym nieskrêpowanie kszta³tuj¹cego rosyjsk¹ po-
litykê zagraniczn¹, której owocem by³ sojusz francusko-rosyjski z 1892 roku.
Po 1905 roku, car Miko³aj II by³ ju¿ w o wiele gorszej sytuacji. Bainville prze-
sadnie uwa¿a³, ¿e swobodê cara w kszta³towaniu rosyjskiej polityki zagra-
nicznej limitowaæ bêdzie Duma i opinia publiczna, co z kolei postawi pod
znakiem zapytania trwa³oœæ rosyjsko-francuskiego sojuszu („Jak przekonaæ
teraz mu¿yka, ¿e ma on interes w obecnoœci Francji w Maroku?” – zapyty-
wa³ retorycznie Bainville)141.

Autor Ludwika Bawarskiego (podobnie jak ca³y jego obóz polityczny) nie
podziela³ zreszt¹ nigdy zapa³u elit politycznych III Republiki do rosyjskiego
przymierza jako trwa³ej gwarancji bezpieczeñstwa Francji. Tym bardziej scep-

138 L’Angleterre depuis dix ans, „L’Action Française”, 13 IV 1914, w: J. Bainville, L’Angleterre…,
s. 6.

139 Après les f˜tes, „L’Action Française”, 25 IV 1914, w: J. Bainville, L’Angleterre…, s. 11.
140 J. Bainville, Le Coup d’Agadir…, s. 20, 78.
141 Ibidem, s. 48, 61–66, 95.
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tycznie zapatrywa³ siê na ujawniaj¹ce siê coraz bardziej we Francji po 1892
roku (w ró¿nych tytu³ach prasowych, ciesz¹cych siê „wsparciem finansowym”
ze strony rosyjskiej ambasady) przejawy rusofilii tout court142. W 1908 roku
pisa³: „Im bardziej jest siê zwolennikiem przyjaŸni z Rosj¹, im bardziej wy-
suwa siê powody, by trwaæ przy tej przyjaŸni oraz im bardziej widzi siê przy-
s³ugi, które przyjaŸñ ta wyœwiadczyæ mo¿e [Francji], tym bardziej jest siê
sk³onnym do zasmucenia z powodu z³ych oznak towarzysz¹cych tej przy-
jaŸni od samego pocz¹tku, od momentu, gdy zosta³a nale¿ycie przypieczêto-
wana i uroczyœcie zaprzysiê¿ona”143.

Najwiêksze jednak zagro¿enie dla zdolnoœci obronnych Ententy upatry-
wa³ Bainville w niedostatkach republikañskich rz¹dów we Francji, w ich krót-
kowzrocznoœci i naiwnym przekonaniu co do pokojowych intencji Berlina.
Niekompetencje polityków republikañskich w sferze dzia³añ dyplomatycz-
nych porównywa³ do „kucharzy, którym mo¿na daæ najbardziej soczyste miê-
sa, najt³ustsze mas³o, najbardziej pachn¹ce przyprawy, a którzy zrobi¹ z tego
wszystkiego marny gulasz”144.

Najwa¿niejsze by³y wiêc dobre instytucje (czyli monarchia). Bez nich (lub
te¿ prowadz¹c destrukcyjn¹ dla nich politykê wewnêtrzn¹) nie by³o mowy
o prawid³owej polityce zagranicznej. Dla Bainville’a potwierdzeniem tej s³a-
boœci Ententy by³y kolejne wydarzenia: aneksja Boœni i Hercegowiny przez
Austro-Wêgry w 1908 roku, dwa kryzysy marokañskie (w 1905 i 1911 roku)
i wymuszona przez Berlin w trakcie pierwszego kryzysu marokañskiego dy-
misja francuskiego ministra spraw zagranicznych, Théophile’a Delcassé –
g³ównego architekta po stronie francuskiej entente cordiale z Wielk¹ Bryta-
ni¹ w 1904 roku145.

142 Na ten temat zob. szerzej M. Butenschön, Zarenhymne und Marseillaise. Zur Geschichte der
Rußland – Ideologie in Frankreich 1870/71–1893/94, Stuttgart 1978; Ch. Corbet, L’opinion française
face à l’inconnue russe 1789–1894, Paris 1967; A. Hogenhuis-Seliverstoff, Russophilie et germano-
phobie en France et en Russie entre 1878 et 1918, w: Deutschland–Frankreich–Russland. Begegnungen
und Konfrontationen. La France et l’Allemagne face a la Russie, I. Mieck, P. Guillen (hrsg.), München
2000, s. 71–89. O finansowaniu przez rz¹d carski francuskiej prasy zob. H. Deininger, Frank-
reich–Rußland–Deutschland 1871–1891. Die Interpendenz von Außenpolitik, Wirtschaftsinteressen
und Kulturbeziehungen im Vorfeld des russisch-französischen Bündnisses, München/Wien 1983,
s. 200–215.

143 Cyt. za Ch. Dickes, op.cit., s. 55.
144 Cyt. za W.R. Keylor, op.cit., s. 71.
145 J. Bainville, Le Coup d’Agadir…, s. 22, 77–78. I kryzys marokañski zosta³ wywo³any de-

monstracyjn¹ wizyt¹ Wilhelma II w Tangerze. Wydarzenie nie do przecenienia, gdy chodzi
o wzrost we Francji poczucia zagro¿enia ze strony Niemiec. Jak pisa³ francuski badacz tego zja-
wiska: „Intellectuellement, l’alerte de 1905 [Tanger] suscite une émotion qui assurera d’importants
ralliements au nationalisme littéraire”. C. Digeon, op.cit., s. 490.
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W tej krytyce polityki zagranicznej realizowanej przez III Republikê bra-
kowa³o Bainville’owi konsekwencji. Z jednej strony bowiem krytykowa³ rz¹d
francuski za „ugiêcie siê” pod niemieckimi naciskami podczas II kryzysu
marokañskiego (wywo³anego „zamachem w Agadirze”, kiedy do tego portu
zawinê³a w 1911 roku niemiecka kanonierka „Panther”), gdy w zamian za
uznanie francuskiej dominacji w Maroku, Niemcy otrzyma³y od Pary¿a czêœæ
francuskiego Kongo. Z drugiej strony, w ogóle krytykowa³ rozbudowê fran-
cuskiego imperium kolonialnego po 1871 roku, jako „po³kniêcie przynêty
Bismarcka”, któremu zale¿a³o na odci¹gniêciu zainteresowania Francji
Alzacj¹ i Lotaryngi¹146.

Nadzieje Bainville’a (jak i ca³ej Akcji Francuskiej) na zmianê polityki Francji
wobec Niemiec obudzi³y dwa wydarzenia. Przejêcie w³adzy w styczniu 1912
roku przez rz¹d pod prezydencj¹ Raymonda Poincaré – „republikañskiego na-
cjonalisty”, a nastêpnie wybór tego polityka (w styczniu 1913 roku) na urz¹d
prezydenta Republiki. Bainville, wraz z innymi publicystami swojego obozu
politycznego, z satysfakcj¹ przyj¹³ uchwalenie w sierpniu 1913 roku prawa o trzy-
letniej s³u¿bie wojskowej we Francji (jako reakcji na nowy program zbrojeñ
uchwalony pod koniec czerwca 1913 roku przez niemiecki Reichstag). Z osob¹
Poincarégo wi¹za³ nadzieje nie tylko na usztywnienie stanowiska Francji wobec
Niemiec, ale i na wzmocnienie w³adzy wykonawczej we Francji. Jednak jeszcze
w tym samym 1913 roku, Bainville pisaæ bêdzie, ¿e Poincaré – „ten Boulan-
ger w cywilu traci cenny czas, ka¿dego dnia marnuj¹c zaufanie i presti¿”147.

Nie sposób jednak nie zauwa¿yæ, ¿e w swoim inkryminowaniu rzekome-
go braku dostatecznej czujnoœci elit rz¹dz¹cych III Republik¹ wobec wzra-
staj¹cego niemieckiego zagro¿enia, Bainville (jak i ca³y jego obóz politycz-
ny) mocno przesadza³. Przynajmniej w odniesieniu do okresu po 1911 roku.
Tak zwany II kryzys marokañski by³ prawdziwym wstrz¹sem nie tylko dla
francuskiej opinii publicznej, ale i dla najwy¿szych krêgów rz¹dowych repu-
blikañskiej Francji. Nie tylko przeciêtnemu Francuzowi, ale i znakomitej
wiêkszoœci republikañskiej klasy politycznej uœwiadomi³ bezwzglêdnoœæ, z ja-
k¹ Niemcy próbowa³y realizowaæ swoj¹ „Weltpolitik”148. „Skok Pantery”
w 1911 roku by³ decyduj¹cym stymulatorem „nacjonalistycznego odrodzenia”

146 J. Bainville, Le Coup d’Agadir…, s. 22–26.
147 Idem, Esquisses et portraits, Paris 1946, s. 17 (szkic o R. Poincarém, powsta³y w 1913 roku).

Wed³ug amerykañskiego pisarza Stantona Leedsa, Poincaré podczas prywatnej rozmowy mia³ mu
powiedzieæ: „Podobnie jak Maurras widzi [Bainville] jasno, ale w odró¿nieniu od Maurrasa i Daudeta
nie prowokuje kontrowersji. To jest zaleta... Jest on [Bainville] ponad parti¹. W œwiecie myœli
Bainville jest ponad dyskusj¹. Zobaczy Pan, stanie siê on miar¹”. Cyt. za W.R. Keylor, op.cit., s. 74.

148 Szerzej na temat znaczenia II kryzysu marokañskiego dla sytuacji wewnêtrznej we Francji
zob.  G. Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik in Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg. Die
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(E. Weber) we Francji, wzrostu tzw. nowego nacjonalizmu (w odró¿nieniu
do „starego nacjonalizmu” prezentowanego przez Barrèsa i Maurrasa) re-
prezentowanego przez takie prominentne postaci III Republiki, jak Raymond
Poincaré czy Alexandre Millerand149.

To „nacjonalistyczne odrodzenie” by³o udzia³em nawet tych ugrupowañ
(jak na przyk³ad radyka³owie), które dot¹d by³y nastawione pacyfistyczne
i z rezerw¹ odnosi³y siê do przestróg zg³aszanych przez „starych nacjonali-
stów”. Co wa¿ne, „nowy nacjonalizm” znalaz³ ujœcie nie tylko we wzroœcie
nastrojów antyniemieckich we francuskim spo³eczeñstwie, ale w istotnych
decyzjach politycznych i wojskowych. Od 1911 roku we francuskim sztabie
generalnym ruszy³y pe³n¹ par¹ prace nad ofensywnym wariantem prowadze-
nia przysz³ej wojny z Niemcami (skonkretyzowane w tzw. Planie XVII, au-
torstwa gen. Joffre’a). Latem 1913 roku zosta³o uchwalone, wspomniane ju¿,
prawo o trzyletniej powszechnej s³u¿bie wojskowej150. Now¹ ustawê zbli¿o-
ny do radyka³ów dziennik „L’Homme libre” przywita³ z radoœci¹ i wyjaœnia³:
„Uchwalono je dlatego, by nie widzieæ ponownie Prusaków u bram Pary¿a”151.

Last but not least, francuska armia powróci³a po 1911 roku jako, godny
estymy wszystkich republikanów, element przestrzeni ¿ycia publicznego
(z którego – w oczach radykalnie i liberalnie nastawionych republikanów –
zosta³a usuniêta po aferze Dreyfusa). W lecie 1913 roku (tu¿ po uchwaleniu
prawa wyd³u¿aj¹cego s³u¿bê wojskow¹ do trzech lat) znamienne s³owa wy-
powiedzia³ Maurice Barrès – jeden z czo³owych przedstawicieli „starego
nacjonalizmu” (do którego nale¿a³a tak¿e Akcja Francuska z Maurrasem
i Bainville’em): „Nasze s³ownictwo mo¿e byæ odrzucane, ale realizowane s¹
nasze idee. Odnajdujemy je w pracy Milleranda i w mowach Poincarégo”.
Swoj¹ drog¹, elekcjê Barrèsa do Akademii Francuskiej w 1906 roku mo¿na
równie¿ interpretowaæ jako oznakê zmiany nastawienia na bardziej „nacjo-
nalistyczne”152. Republika coraz bardziej „nacjonalizowa³a siê”, „stary nacjo-
nalizm wyrzucony przez wyborcze drzwi, pojawia³ siê jako nowy, wchodz¹c
patriotycznym oknem”153.

Einführung der Dreijährigen Dienstpflicht 1913–1914, Wiesbaden 1980, s. 17–43; E. Weber, The
nationalist revival..., s. 93–105.

149 E. Weber, The nationalist revival..., s. 156.
150 Szerzej na temat politycznych dyskusji toczonych we Francji przy okazji uchwalania pra-

wa o trzyletniej s³u¿bie wojskowej (zw³aszcza wœród socjalistów i radyka³ów) zob. G. Krumeich,
op.cit., s. 60–87.

151 Cyt. za E. Weber, The nationalist revival..., s. 126.
152 Ibidem.
153 Okreœlenia E. Webera. Szerzej na temat „nacjonalizowania siê” III Republiki zob. ibidem,

s. 43, 120–128.
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„Nacjonalistyczne odrodzenie” nie objê³o natomiast socjalistów Jaurèsa
i czêœci partii radykalnej, skupionej wokó³ Caillaux. Sprzeciw lewicy budzi³o
w szczególnoœci prawo o trzyletniej s³u¿bie wojskowej. Czêœæ z lewicowych
republikanów dostrzega³a w nim odejœcie od tradycyjnej, republikañskiej kon-
cepcji „nation armée” („narodu pod broni¹”) rozumianej jako ukierunkowa-
nie systemu obronnego Francji dla zapewnienia raczej du¿ej liczby przeszko-
lonych rezerwistów, a nie pokaŸnej liczebnie, sta³ej armii154. To w³aœnie
utrzymuj¹ca siê opozycja wobec œrodków zmierzaj¹cych do wzmocnienia
obronnoœci Francji, sk³oni³a Bainville’a do przy³¹czenia siê do zainicjowanej
na ³amach „L’Action Française” przez jego przyjaciela Léona Daudeta „kam-
panii czujnoœci”.

By³a to seria artyku³ów (g³ównie pisanych przez Daudeta) demaskuj¹cych
dzia³alnoœæ na terenie Francji domniemanej „niemieckiej V kolumny”. Kam-
panii prasowej towarzyszy³a, organizowana tak¿e przez Daudeta, seria od-
czytów na terenie ca³ej Francji, które mia³y za zadanie uœwiadomiæ francu-
sk¹ opiniê publiczn¹ o zagro¿eniu ze strony II Rzeszy155. Te „uœwiadamiaj¹ce”
zabiegi podejmowane przez czo³owych dzia³aczy Akcji Francuskiej uleg³y
intensyfikacji w miesi¹cach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych wybuch „Wielkiej
Wojny” (ju¿ w czasie jej trwania Daudet, pisz¹c o tej kampanii Akcji, stwier-
dza³: „my wszyscy jesteœmy tutaj [w Akcji Francuskiej] maniakami na punk-
cie celowania w Niemców”)156. Zw³aszcza po tym, jak wiosn¹ 1914 roku
wybory parlamentarne we Francji wygra³a lewica (socjaliœci i radyka³owie
Caillaux), której prominentni przedstawiciele nie kryli siê z planami powro-
tu do dwuletniej s³u¿by wojskowej i prowadzenia koncyliacyjnej wobec Nie-
miec polityki zagranicznej157.

W³aœnie to wydarzenie, przes¹dzaj¹ce o opanowaniu Pa³acu Burboñskiego
przez pacyfistycznie nastawion¹ wiêkszoœæ, sk³oni³o Bainville’a (który z regu³y
unika³ publicznych wyst¹pieñ) do przyjêcia zaproszenia Daudeta i wziêcia
udzia³u we wspomnianej ju¿ serii odczytów o niemieckim zagro¿eniu.

154 Por. G. Krumeich, op.cit., s. 274.
155 Na temat „kampanii czujnoœci” zob. wspomnienia L. Daudeta, Vers le Roi, Paris 1934,

s. 248–266
156 Pisz¹c o zagro¿eniu stwarzanym przez „barbarzyñsk¹ bestiê” (tzn. Niemcy), Daudet stwier-

dza³: „J’écris ceci avec une conviction absolue, aussi absolue que celle qui nous a toujours guidés,
Bainville et moi, dans nos études sur la puissance et la pénétration allemandes en temps de paix.
Car, je puis bien l’avouer, nous sommes tous ici des maniaques de la visée allemande, et elle était,
depuis la fondation du journal [tzn. dziennika „L’Action Française”], le sujet constant de nos
entretiens”. „L’Action Française”, 5 IX 1914. Cyt. za La Presse et la Guerre..., s. 25.

157 O wspomnianych wyborach z wiosny 1914 roku i ich znaczeniu dla sceny politycznej we
Francji tu¿ przed wybuchem I wojny œwiatowej zob. G. Krumeich, op.cit., s. 219–243.
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Mimo ¿e Bainville nie lubi³ przemawiaæ publicznie, jego prelekcje – we-
d³ug oceny ich organizatora – by³y wielkim sukcesem. Jak przyznawa³ Dau-
det, to, o czym mówi³ Bainville do swoich s³uchaczy „by³o raczej przekony-
wuj¹cym ukazaniem, jak na tablicy, zagro¿enia, które nas oczekuje; w tym
klarownym, przenikliwym stylu, w którym pob³yskiwa³y anegdoty Tacyta, La
Fontaine’a i Woltera... Po nim, ja ze swoj¹ pstrokacizn¹ o szpiegach i Bo-
szach, wygl¹da³em jak niedŸwiedŸ dodaj¹cy w³asne wyjaœnienia do tych za-
prezentowanych przez profesora z Collège de France”158.

Tematyka poruszana przez Bainville’a by³a kontynuacj¹ jego dotychcza-
sowej publicystyki i pisarstwa: wskazania, ¿e z³udzeniem jest liczenie na nie-
mieck¹ socjaldemokracjê jako na si³ê, która powstrzyma agresywn¹ „Weltpo-
litik” firmowan¹ przez Wilhelma II oraz inkryminowanie zaœlepienia
francuskich elit rz¹dz¹cych wobec wzrastaj¹cej przewagi militarnej Niemiec.

Nastrój, w jakim znajdowa³ siê Bainville w ostatnich tygodniach przed
wojn¹, jego przekonanie o nadci¹gaj¹cej katastrofie, dobrze ilustruje aneg-
dotyczne wydarzenie zanotowane we wspomnieniach Léona Daudeta. W po-
³owie maja 1914 roku, po odczycie Bainville’a w Nantes, w drodze powrot-
nej do Pary¿a Daudet wraz ze swoim przyjacielem z Akcji Francuskiej
zatrzymali siê na posi³ek w Loches. Tam, przy obiedzie Bainville zauwa¿y³:
„Niepodobn¹ rzecz¹ jest, by Niemcy ze swoimi ciê¿ko strawnymi rzepami,
ze swoim trudnym do prze³kniêcia piwem i ze swoj¹ ma³o strawn¹ kapust¹,
nie rzucili siê na kraj, w którym jest tyle dobrych rzeczy i który na dodatek
jako na szefa kuchni mianuje takiego Caillaux!”159.

Do kulinarnych analogii Bainville wraca³ i póŸniej. Podczas jednej z ostat-
nich swoich prelekcji, która odby³a siê w Bordeaux 20 czerwca 1914 roku (na
osiem dni przed zamachem w Sarajewie) ostrzega³ on audytorium, ¿e po-
dzia³ w niemieckiej opinii publicznej nie przebiega miêdzy zwolennikami
a przeciwnikami agresywnej polityki wobec Francji. Linia podzia³u przebie-
ga – jak przekonywa³ Bainville – zupe³nie inaczej. „S¹ ci, którzy zadowol¹
siê zjedzeniem francuskiego karczocha listek po listku i s¹ ci, którzy chc¹ go
poch³on¹æ jednym haustem”. Przy czym, to ci ostatni zdaj¹ siê zyskiwaæ prze-
wagê i pos³uch niemieckiej opinii publicznej160.

158 L. Daudet, op.cit., s. 262.
159 Ibidem, s. 263.
160 Cyt. za W.R. Keylor, op.cit., s. 79–80. Warto przypomnieæ, ¿e do analogii z kulinariami

Bainville ucieka³ siê tak¿e przy innych okazjach. Jak chocia¿by, gdy wyjaœnia³ dlaczego Niemcy
zaatakowa³y Francjê w 1914 roku (co mo¿na krótko okreœliæ mianem „obiad a stosunki francu-
sko-niemieckie”): „Depuis quelques années surtout, depuis que l’Allemagne s’est enrichie, la table
y a pris une grande importance. Comme des parvenus avides de prendre une revanche sur leurs
mauvais jours de vache enragée, les Allemands se sont mis à soigner leur estomac. Rien n’était
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Przyczyny wybuchu I wojny œwiatowej by³y dla Bainville’a od pocz¹tku
zupe³nie jasne. 3 sierpnia 1914 roku, dzieñ po rozpoczêciu wojny francusko-
niemieckiej pisa³, ¿e odpowiedzialn¹ za wybuch i rozszerzanie siê konfliktu
zbrojnego w Europie jest „odra¿aj¹ca pruska polityka”, ujawniaj¹ca tak¿e
w 1914 roku cechy charakteryzuj¹ce j¹ od dwustu lat: „z³¹ wolê i piractwo”.
Z tym, ¿e z biegiem lat – jak pisa³ Bainville – te odra¿aj¹ce cechy uleg³y wy-
ostrzeniu. W 1870 roku Niemcy szuka³y jeszcze pretekstu do wojny (s³ynna
depesza emska). W 1914 roku zrezygnowa³y ju¿ nawet z tego161.

Jak przekonywa³ Bainville, to Niemcy popchnê³y do dzia³ania „wahaj¹c¹
siê Austriê” (wypowiedzenie przez Austro-Wêgry wojny Serbii, które wywo-
³a³o ³añcuch wydarzeñ prowadz¹cy do wybuchu konfliktu œwiatowego).
Bainville, który na d³ugo przed 1914 rokiem przestrzega³ Francuzów przed
rosn¹cym niemieckim zagro¿eniem, w chwili gdy wojna sta³a siê faktem, nie
uwa¿a³ jednak, ¿e Niemcy zdecydowa³y siê na rozpoczêcie wojny z powodu
swojego zachodniego s¹siada. Chocia¿ g³ówne uderzenie militarne Niemiec
skierowane zosta³o na pocz¹tku wojny w kierunku zachodnim, to jednak
rzeczywiste niemieckie interesy polityczne – jak przekonywa³ Bainville w paŸ-
dzierniku 1914 roku – le¿¹ na Wschodzie. To „s³owiañskie zagro¿enie, wzra-
staj¹ca si³a Rosji, sta³a siê koszmarem niemieckiego cesarstwa, sprawia³a, ¿e
dr¿a³y ca³e Niemcy”. To w³aœnie sk³oni³o Berlin do zdecydowania siê na roz-
pêtanie wojny na kontynencie europejskim162.

Nale¿y zauwa¿yæ jednak, ¿e w pisarstwie Bainville’a z lat „Wielkiej Woj-
ny” nie dominuj¹ w¹tki skierowane w stronê przesz³oœci (np. analiza przy-
czyn wybuchu wojny). Jego myœl kieruje siê o wiele bardziej ku przysz³oœci,
tzn. rozwa¿eniu, jakie szanse otwiera przed Francj¹ wojna i jakich z³udzeñ
Francuzi musz¹ wystrzegaæ siê w polityce realizowanej wobec swojego
wschodniego s¹siada.

Pierwsza szansa wyp³ywa dla Francji z faktu, ¿e to z winy Niemców roz-
pêtana zosta³a I wojna œwiatowa (o czym, jak wiemy, przekonany by³ Bainville,
jego obóz polityczny i zdecydowana wiêkszoœæ francuskiej opinii publicznej).
W sytuacji bowiem, gdy dla ca³ej Europy ewidentna sta³a siê wina Niemiec,
Europa bêdzie zmuszona uznaæ, ¿e istnienie niemieckiego cesarstwa „za-

trop bon pour eux. Il y a vingt ans à peine, le dîner était presque inconnu à Berlin... Depuis quelque
temps, l’Allemagne dînait. A la différence de celle de 1870, l’Allemagne qui nous fait la guerre de
1914–1915, est une Allemagne qui dîne”. Les trois generaux de Renfort, „L’Action Française” 27 I
1915, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 115.

161 La guerre européenne, „L’Action Française”, 3 VIII 1914, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 83.

162 Pourquoi l’Allemagne a fait la guerre, „L’Action Française”, 9 X 1914, w: J. Bainville, L’Alle-
magne..., s. 98–99.
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gra¿a cywilizacji”. Bêdzie musia³a zrozumieæ, ¿e „z tym potwornym cesar-
stwem nie jest mo¿liwe ¿adne porozumienie”. Te s³owa, napisane przez
Bainville’a dzieñ po wybuchu wojny francusko-niemieckiej obrazuj¹ myœl,
która stale bêdzie przewijaæ siê w pisarstwie i publicystyce uprawianej przez
francuskiego myœliciela przez ca³y okres „Wielkiej Wojny” – a wiêc przeko-
nanie o koniecznoœci rozbicia politycznej jednoœci Niemiec i towarzysz¹ca
temu opinia, ¿e w³aœnie wojna œwiatowa stwarza niepowtarzaln¹ okazjê osi¹-
gniêcia tego celu.

Równie szybko pojawi³o siê w „wojennej” publicystyce Bainville’a prze-
konanie (charakterystyczne dla jego myœli politycznej równie¿ po 1918 roku),
¿e dla zniwelowania niemieckiego zagro¿enia nie bêdzie wystarczaæ li tylko
destrukcja monarchii Hohenzollernów. Pod koniec wrzeœnia 1914 roku prze-
widywa³ Bainville, ¿e ewentualne wprowadzenie w Niemczech ustroju re-
publikañskiego jedynie wzmocni w tym kraju tendencje unitarne (II Rzesza
zachowa³a jednak w swoim ustroju œlady dawnego, tak po¿¹danego dla Fran-
cji, niemieckiego partykularyzmu – chocia¿by w postaci istnienia odrêbnej
armii bawarskiej), wzmocni niemiecki nacjonalizm (Bainville przewidywa³,
¿e przyszli niemieccy rewolucjoniœci bêd¹ zachowywaæ siê analogicznie do
jakobinów roku 1793 – za swój priorytet uznaj¹ walkê o „jedne i niepodziel-
ne Niemcy”). W tym wiêc kontekœcie autor Ludwika Bawarskiego pisa³, ¿e
zast¹pienie w Niemczech cesarstwa republik¹ „bêdzie jedynie podra¿nieniem
potwora”. „Dla nas liczy siê bardziej istnienie dwudziestu królestw, ksiêstw
i wolnych miast w Niemczech, z ich senatami, ani¿eli jedne Niemcy, nawet
z Karlem Liebknechtem”163.

W swojej diagnozie przysz³ych, posthohenzollernowskich Niemiec
Bainville odwo³ywa³ siê do jednego z aksjomatów swojej politycznej refleksji
w ogóle; do przekonania o kluczowej roli instytucji (pañstwowych) w kszta³-
towaniu nie tylko dziejów, ale i kondycji moralnej i charakterologicznych kon-
kretnych spo³eczeñstw i narodów. We wrzeœniu 1917 roku, raz jeszcze po-
wracaj¹c do kwestii ewentualnego wprowadzenia ustroju republikañskiego
w Niemczech i iluzorycznych korzyœci, jakich z tego tytu³u mog³aby siê spo-
dziewaæ Francja i reszta Europy, Bainville podkreœla³: „instytucje zmieniaj¹
narody, i to zmieniaj¹ je na d³ugo”. Francuski myœliciel zauwa¿a³ w 1917 roku,
¿e usuniêcie z Niemiec dynastii Hohenzollernów nie przekreœli podstawo-
wego faktu, jakim by³o istnienie pañstwa pruskiego: „formy bêd¹ mog³y siê
zmieniaæ. Istota pañstwa pruskiego nie zmieni siê”164.

163 Un mot de Karl Liebknecht, „L’Action Française”, 29 IX 1914, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 89.

164 Co ciekawe, do podobnego wniosku dochodzi równie¿ wspó³czesna historiografia poddaj¹ca

http://rcin.org.pl



Rozdzia³ trzeci172

A przecie¿ pañstwo pruskie, jego etos ukszta³towa³ nie tylko system ad-
ministracyjny i pruskich urzêdników, ale pogl¹dy zdecydowanej wiêkszoœci
„myœl¹cych Niemców”, tak¿e tych – jak np. niemieckich socjaldemokratów
– od których oczekuje siê podjêcia radykalnych zmian w Niemczech. Prze-
konanie o tym, ¿e socjaldemokracja niemiecka – w razie przejêcia w³adzy
w swoim kraju – nie stworzy wiarygodnej alternatywy dla militarystycznych
i nacjonalistycznych tradycji, nie charakteryzowa³o li tylko francuskiej prasy
monarchistycznej. Liberalny „Le Matin” w kwietniu 1917 roku zauwa¿a³, ¿e
niemiecka socjaldemokracja zosta³a ca³kowicie „oswojona” przez rz¹d cesar-
ski i przestrzega³ swoich czytelników, by nie liczyli zbytnio na to, ¿e „bosze-
rewolucjoniœci odrzuc¹ Wilhelma II i cesarstwo”165.

Bainville natomiast, w dniu zawarcia rozejmu w Compiègne (11 listopada
1918 roku) napisa³: „Socjaldemokracja [niemiecka], podobna w tym do re-
wolucji francuskiej, przede wszystkim troszczyæ siê bêdzie o jednoœæ narodu
[niemieckiego]”166. Instytucja – czyli pruska monarchia – mo¿e odejœæ, zo-
stanie jednak – i to na d³ugo – wp³yw (bardzo negatywny), jaki wywar³a na
niemiecki naród167.

Kolejnym z³udzeniem, które podczas wojny grozi³o Francuzom (czyt. re-
publikañskim elitom rz¹dz¹cym) polega³o, wed³ug Bainville’a, podobnie jak
innych przedstawicieli Akcji Francuskiej168, na ¿ywieniu przekonania, jako-

rewizji uproszczony obraz Hohenzollernów (osobiœcie zaœ cesarza Wilhelma II) jako odpowie-
dzialnych za rozpêtanie I wojny œwiatowej. Zob. m.in. F.L. Kroll, Wilhelm II (1888–1918),
w: Preußens Herrscher, F.L. Kroll (hrsg.), München 2000, s. 305–306; W.J. Mommsen, War der Kaiser
an allem schuld? Wilhelm II und die preußisch-deutschen Machteliten, München 2002.

165 Cyt. za M. Jeismann, op.cit., s. 362.
166 Lendemain d’abdication, „L’Action Française”, 11 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,

s. 218.
167 „Les formes pourront ˜tre changées. L’essence (das Wesen) de l’État prussiené ne le sera

pas. Allons plus loin. Admettons qu’à la suite d’événements soudains et graves, la dynastie des
Hohenzollern soit renversée. Les cadres, l’administration resteraient tells quells ou à peine atte-
ints et perpétueraient au moins quelque chose de leur discipline et de leurs conceptions. Dans la
social-democratie elle-m˜me, les chefs, les hommes de confiance, les organisateurs sont des fonc-
tionnaires, moulés sur les fonctionnaires de l’État. En sorte que, si le régime démocratique le
plus avancé survenait en Allemagne, il faudrait à tout le moins que tous les Allemands dont
l’intelligence était formée au moment de la guerre eussent disparu pour qu’on put recommencer
à compter, de la part du peuple germanique, sur une autre conception de la politique, des intér˜ts,
des rapports de nation à nation. Les institutions transforment les peuples, mais elles ne les
transforment qu’à la longue”. La Belgique, pierre de touche, „L’Action Française”, 28 IX 1917, w:
J. Bainville, L’Allemagne..., s. 166–167.

168 Léon Daudet pisa³: „J’admire la naiveté de ceux qui tentent encore de faire une distinction
entre la caste des officiers prussiens et le peuple allemand. Cette vieille naiserie ne date pas d’hier.”.
Por. „L’Action Française”, 22 VIII 1914. Cyt. za La Presse et la Guerre..., s. 102.
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by tocz¹cy siê konflikt by³ narzucony narodowi niemieckiemu przez jego eli-
ty (wojskowe i cywilne). Zdaniem rojalistycznego myœliciela, w sierpniu 1914
roku nie rozpoczê³a siê „wojna oficerów”, z któr¹ nie móg³by identyfikowaæ
siê niemiecki robotnik. Równie¿ dla niego bowiem tocz¹ca siê wojna by³a
„wojn¹ narodow¹”169.

Ta wojna – w przekonaniu Bainville’a – by³a rzeczywiœcie wojn¹ totaln¹,
w znaczeniu totalnego zaanga¿owania siê Niemców, szarych niemieckich
obywateli, w wysi³ek wojenny Rzeszy. Wojna rozpoczê³a siê jeszcze przed
wybuchem „sierpniowych salw”. Grunt przygotowywa³y dzia³aj¹ce we Francji
„tajne Niemcy”. A wiêc niemieccy gracze na paryskiej gie³dzie spekuluj¹cy,
aby wywo³aæ bessê; niemieccy handlowcy zamykaj¹cy przezornie sklepy, aby
unikn¹æ konfiskaty swojego towaru i maj¹tku w razie rozpoczêcia dzia³añ
zbrojnych („mówi siê o pewnym, ciesz¹cym siê powodzeniem sklepie, po³o¿o-
nym niedaleko Opery, w którym na wiosnê [1914 roku] urz¹dzono wyprzeda¿.
S¹siedzi-konkurenci nic z tego nie rozumieli, uwa¿aj¹c za szaleñca cz³owie-
ka, który w samym zenicie k³adzie kres swojej aktywnoœci” – pisa³ w stycz-
niu 1915 roku); niemieccy drobni i wielcy kapitaliœci wycofuj¹cy wiosn¹ 1914
roku – za rad¹ Dresdner Bank – swoje walory z Pary¿a, Londynu i Nowego
Jorku. Zarzut Bainville’a dotyczy³ nawet niemieckich turystów odwo³uj¹cych
w czerwcu 1914 roku swoje rezerwacje w szwajcarskich hotelach170.

Niekiedy Bainville ociera³ siê o obsesyjn¹ retorykê – w latach wojny nie
tylko charakterystyczn¹ dla Léona Daudeta – znanego nam jako niestrudzo-
nego tropiciela i demaskatora niemieckiej „kreciej roboty” we Francji, ale dla
pokaŸnej czêœci francuskiej prasy171. Aberracje prezentowane przez niektóre
publikacje budz¹ zdziwienie nawet dzisiaj – jak chocia¿by zamieszczona
w 1915 roku w powa¿nym „Le Temps” rozprawa Le caractère allemand par la
physionomie, która na podstawie badañ frenologicznych (modnych w XIX
wieku) „udowadnia³a”, ¿e „czaszka niemiecka wykazuje nadmiern¹ rozbu-
dowê oœrodka odpowiadaj¹cego za dyskryminacjê i prowadzenie dyskusji”.
Z kolei w innej rozprawie zamieszczonej w tym samym dzienniku psycho-
log Edgar Berillon jak najpowa¿niej udowadnia³, ¿e cech¹ charakterystycz-
n¹ Niemców jest „nadmierny rozwój u nich czynnoœci spo¿ywania i prze¿u-
wania” (w podobny sposób, Niemców jako „¿ar³oków” piêtnowa³ G. Lenotre

169 Les trois généraux de Renfort, „L’Action Française”, 27 I 1915, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 116.

170 Por. artyku³ L’Allemagne secrète, „L’Action Française”, 20 I 1915, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 114.

171 O szpiegomanii we francuskiej prasie czasów „Wielkiej Wojny” zob. M. Jeismann, op.cit.,
s. 340.
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– cz³onek Akademii Francuskiej, gdy pisa³, ¿e „dla nich [Niemców] ca³e przy-
sz³e szczêœcie ludzkoœci to flamandzki kiermasz, podczas którego prze³ykaæ
bêd¹ s³oninê, kapustê kwaszon¹ i piwo”). Podkreœlano nawet (znany ju¿ nam
E. Berillon), ¿e Niemcy wydaj¹ specyficzny, „cuchn¹cy zapach”172.

Bainville daleki by³ od takiej przesady (chocia¿ – jak widzieliœmy – w¹tki
inkryminuj¹ce kulinarne obyczaje Niemców, tak¿e by³y obecne w jego pu-
blicystyce). Koncentrowa³ siê na wskazywaniu na infiltracjê Francji od we-
wn¹trz przez wrogich s¹siadów zza Renu. W swoich oskar¿eniach Niemców
o prowadzenie „pe³zaj¹cej wojny” przeciw Francji, Bainville nie zawaha³ siê
nawet zarzuciæ im pe³nienia przez ca³e lata roli V kolumny: „ Te tysi¹ce i ty-
si¹ce Niemców, którzy zarabiali – i to bardzo dobrze zarabiali – na ¿ycie u nas,
przechodzili na «ty» ze swoimi kolegami z pracy w fabryce lub na gie³dzie,
odwiedzali kawiarnie i restauracje, przedstawiali siê francuskim rodzinom,
wzdychali do francuskich panien – czasami nawet ¿eni¹c siê z nimi, bez zdra-
dzania siê kontynuowali swoj¹ szpiegowsk¹ robotê”173.

Ton prasowych wypowiedzi Bainville’a podczas I wojny œwiatowej w od-
niesieniu do Niemców, a zw³aszcza ich zachowania siê na opanowanych przez
nich obszarach francuskich, obfitowa³ w œrodki wyrazu charakterystyczne nie
tylko dla „L’Action Française”, ale dla ca³ej prasy francuskiej zajmuj¹cej siê
podobnymi zagadnieniami174. Pisa³ wiêc Bainville o wykazywanym przez
Niemców na okupowanym obszarze „œwiadomym i uczonym barbarzyñ-
stwie”, czego szczególnym przejawem by³o zbombardowanie przez wojska
niemieckie wspania³ej katedry gotyckiej w Reims – tradycyjnym miejscu ko-
ronacji w³adców Francji (Louis Dimier na ³amach „L’Action Française” do-
maga³ siê, jako „rewan¿u” za katedrê, zburzenia pomnika „Germanii” w Nie-
derwald)175.

Dla Bainville’a wspomniane wydarzenie nie by³o li tylko zwyk³ym wan-
dalizmem. Kry³ siê za nim, wed³ug niego, „pamiêtliwy” charakter narodowy
Niemców, który sprawia, ¿e nienawidz¹ oni historycznych pami¹tek Fran-
cuzów, œwiadcz¹cych o dawnej œwietnoœci monarchicznej Francji. Cios w ko-
ronacyjn¹ bazylikê w Reims by³ wiêc ze strony Niemiec prób¹ ugodzenia
w pamiêæ o burboñskiej monarchii, „która traktowa³a pañstwo pruskie tak,
jak na to zas³ugiwa³o, tzn. jako parweniuszowskiego rozbójnika”. W tym wiêc
kontekœcie zbombardowanie katedry w Reims nale¿y postrzegaæ jako analo-
giê do innej próby symbolicznego poni¿enia œwietnoœci francuskiej monar-

172 Ibidem, s. 350–353.
173 J. Bainville, L’Allemagne..., s. 112.
174 M. Jeismann, op.cit., s. 346.
175 Reims sera vengée, „L’Action Française”, 21 IX 1914, w: La Presse et la Guerre..., s. 110.
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chii przez Niemcy, jak¹ by³o proklamowanie cesarstwa niemieckiego w Sali
Zwierciadlanej pa³acu wersalskiego w 1871 roku176.

Inwazjê Niemiec na Francjê – co by³o, jak wiemy, sta³ym elementem pu-
blicystyki innych autorów na ³amach „L’Action Française” – porównywa³
Bainville do inwazji barbarzyñców, która po³o¿y³a kres istnieniu staro¿ytne-
go cesarstwa rzymskiego. Nawet, zazwyczaj odwo³uj¹cy siê do racjonalistycz-
nych argumentów, autor Ludwika Bawarskiego da³ siê ponieœæ propagando-
wej frazeologii, nazywaj¹c Niemców „wspó³czesnymi Hunami”177.

Jednak nie rzucanie inwektyw nadawa³o ton analizie problemu niemieckie-
go, dokonywanej w latach wojny przez Bainville’a. Jej najciekawsze w¹tki wy-
biegaj¹ w przysz³oœæ, dotycz¹ politycznego ³adu w Europie (zw³aszcza Œrod-
kowej), jaki wy³oni siê po klêsce II Rzeszy oraz przysz³oœci samych Niemiec.

3.3. Miêdzy wymogami „politycznej inteligencji” a prawem narodów
do samostanowienia. Problem Europy Œrodkowej w myœli
politycznej Bainville’a w latach 1914–1919

Im bli¿ej koñca wojny, tym wiêcej miejsca w pisarstwie Bainville’a zaj-
mowa³a problematyka Europy Œrodkowej – tej czêœci naszego kontynentu,
która jego zdaniem, pilnie wymaga³a zastosowania rozwi¹zañ „politycznych”
(politycznego realizmu), a nie ideologicznych. Kwestia niezmiernie wa¿na
dla ¿ywotnych interesów Francji. Jak pisa³ na pocz¹tku listopada 1918 roku:
„Chce siê przemodelowaæ Mitteleuropê w imiê zasady narodowoœci? Nie jest
to kwestia zasad. Nie jest to sprawa demokracji, w której zreszt¹ interes de-
mokracji ma pierwszeñstwo nad interesem Francji. Nie. Jest to sprawa naro-
dowa, pierwsza ze spraw narodowych”178.

176 Barbarie consciente et savante, „L’Action Française”, 26 IX 1914, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 87–88. Konflikt prusko-francuski jako efekt zawiœci Hohenzollernów wobec dawnych osi¹gniêæ
Burbonów, Bainville przedstawia³ ju¿ wczeœniej. Zob. Bismarck et la France..., s. 82. Nie neguj¹c
symbolicznego znaczenia proklamacji II Rzeszy w³aœnie w Wersalu, nale¿y dodaæ, ¿e król pruski
Wilhelm I z du¿ymi oporami przyj¹³ cesarsk¹ koronê, traktuj¹c j¹ jako swego rodzaju degradacjê
wobec pruskiego tytu³u królewskiego. Zob. W.H. Nelson, Die Hohenzollern. Reichsgründer und
Soldatenkönige, München 1998, s. 276–277.

177 „L’invasion allemande de 1914 a ressemblé point par point aux invasions germaniques qui
ont détruit la civilisation de l’antiquité... Il apparaît aujourd’hui que ce n’est pas seulement par
image et pour plaisir de grosser l’invecitve que les Allemands auront reçu les noms de Huns et de
barbares”. L’Allemagne, les neutres et le travail forcé, „L’Action Française”, 26 XI 1916, w: J. Ba-
inville, L’Allemagne..., s. 149.

178 Rétablissons la question, „L’Action Française”, 1 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne,
s. 207.
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Rozwi¹zania polityczne dla Europy Œrodkowej by³y tym bardziej nagl¹ce,
¿e – jak wskazywa³ monarchistyczny autor – rejon ten pozostawa³ obiektem
szczególnego zainteresowania polityki niemieckiej. W 1915 roku – ju¿ po
ukazaniu siê g³oœnej ksi¹¿ki Friedricha Naumanna Mitteleuropa – Bainville
nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e „programem minimum” Niemiec w tocz¹cej siê
wojnie jest „dokoñczenie cesarstwa niemieckiego”. To „dope³nienie” dzie³a
zjednoczenia mia³oby dokonaæ siê w³aœnie na drodze stworzenia pod auspi-
cjami i pod polityczn¹ oraz wojskow¹ dominacj¹ Berlina „Mitteleuropy”, do
której wesz³yby ca³e Autro-Wêgry. Utworzony w ten sposób i zdominowany
politycznie, gospodarczo i wojskowo przez Niemcy blok pañstw Europy Œrod-
kowej, w naturalny sposób przed³u¿y³by dominacjê niemieck¹ w kierunku
Bliskiego Wschodu179.

„Mitteleuropa” nie mia³aby szans powodzenia bez akcesu Austro-Wêgier.
Pañstwo Habsburgów pozostawa³o w myœli Bainville’a wa¿nym, niezbêdnym
wrêcz sk³adnikiem europejskiego ³adu politycznego. Wed³ug francuskiego
myœliciela, polityka Niemiec w czasie „Wielkiej Wojny” by³a tym bardziej nie-
bezpieczna dla Francji i Europy, ¿e obliczona zosta³a na destrukcjê swojego
austro-wêgierskiego sojusznika. W ten sposób, I wojna œwiatowa stawa³a siê
ostatnim, decyduj¹cym aktem w d³ugiej rywalizacji miêdzy Hohenzollerna-
mi a Habsburgami o dominacjê w Niemczech i w Europie Œrodkowej. W 1915
roku Bainville przestrzega³, ¿e wszystko wskazuje na to, ¿e Habsburgowie
powróc¹ do Niemiec. Jednak nie jako zwyciêzcy, ale „przykuci do rydwanu
swoich sojuszników z Berlina, którzy stali siê ich [Habsburgów] panami”180.
Niemniej, z takiego twierdzenia – przyznajmy, doœæ rozpowszechnionego nie
tylko wœród francuskiej opinii publicznej, ale i poœród kierowników polityki
III Republiki – Bainville nie wyprowadza³ wniosku o koniecznoœci dopro-
wadzenia do destrukcji monarchii Habsburgów. Taka teza sta³a siê ostatecz-
nie dyrektyw¹ francuskiej polityki zagranicznej w 1917 roku.

W myœli Bainville’a pañstwo Habsburgów by³o natomiast zazwyczaj po-
zytywnie oceniane. Pisa³em ju¿ o tym wczeœniej, ¿e jednym z najszkodliw-

179 L’Allemagne veut-elle encore la lune?, „L’Action Française”, 8 XII 1915, w: J. Bainville, L’Al-
lemagne..., s. 134. Na temat niemieckich planów „Mitteleuropy” w latach I wojny œwiatowej zob.
ci¹gle aktualn¹ monografiê J. Pajewskiego, Mitteleuropa. Studia z dziejów imperializmu niemiec-
kiego w dobie I wojny œwiatowej, Poznañ 1959.

180 „La plus mauvaise nouvelle qui pourrait ˜tre annoncée à François-Joseph, c’est que sa
dynastie aura bientôt fini d’˜tre indépendante. Nous touchons au dernier terme de la longue lutte
que les Hohenzollern et les Habsbourg se sont livrée. Expulsés d’Allemagne au siècle dernier, les
Habsbourg sont sur le point d’y rentrer, mais attachés au char de leurs alliés de Berlin qui sont
devenus leurs maîtres”. L’Italie et l’Allemagne, „L’Action Française”, 23 XI 1915, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 131.

http://rcin.org.pl



Problem niemiecki w myœli politycznej Bainville’a do 1918 roku 177

szych dla ¿ywotnych interesów Francji przejawów „polityki sentymentu” re-
alizowanej od 1789 roku przez kolejne republiki i cesarstwa, by³o zapozna-
nie przes³ania politycznego francuskiej monarchii, zalecaj¹cego utrzymywa-
nie sojuszu politycznego i wojskowego z Wiedniem. Bezpoœrednio przed
wybuchem „Wielkiej Wojny” pisa³ Bainville o monarchii austro-wêgierskiej
jako o koniecznym elemencie systemu równowagi europejskiej, zw³aszcza
jako potrzebnej przeciwwadze dla Niemiec i W³och (w tym kontekœcie, pisa³
w 1912 roku, ¿e „istnienie Austro-Wêgier jest konieczne dla Francji”)181.
Chwali³ umiarkowanie Wiednia podczas II wojny ba³kañskiej w 1913 roku.

W pisarstwie Bainville’a zauwa¿alny jest zreszt¹ podziw dla starej mo-
narchii jako jednej z ostatnich ostoi na europejskim kontynencie dawnej, a tak
drogiej francuskiemu myœlicielowi, dyplomatycznej szko³y (np. przytaczana
przeze mnie wysoka ocena polityki Metternicha). Polityki opartej nie na na-
miêtnoœciach i ideologiach, ale na racjonalnej kalkulacji. To przecie¿ pisz¹c
o pe³nym moderacji zachowaniu siê monarchii Habsburgów podczas kolej-
nego konfliktu ba³kañskiego w 1913 roku, Bainville konstatowa³: „w wiel-
kim kryzysie europejskim, przez który przechodzimy, to o wiele bardziej
dziêki temu, co niedawno nazywano «si³ami przesz³oœci» – tzn. dziêki auto-
rytetowi, arystokracji i hierarchii – a nie dziêki dobrej woli ludów, zawdziê-
czamy utrzymanie pokoju”182.

Jednak, mimo przytoczonych tutaj przejawów sympatii Bainville’a dla
monarchii Habsburgów, autor Historii trzech pokoleñ ocenia³ znaczenie ist-
nienia Austro-Wêgier nie z sentymentu (dla tradycyjnej, katolickiej monar-
chii), ale z perspektywy ch³odno skalkulowanej francuskiej racji stanu. „Ka-
tolicka, tradycyjna Austria... Nie, nie, nie damy siê nabraæ ani na to, ani na
co innego. Sto razy powtarzaliœmy, ¿e solidarnoœæ tronów jest takim samym
gorzkim z³udzeniem, jak solidarnoœæ mocarstw liberalnych” – pisa³ Bainville
w lipcu 1916 roku. Przestrzega³ tak¿e tych we francuskim obozie monarchi-
stycznym (nazywa³ ich „sentymentalnymi legitymistami”), którzy idealizo-
wali obraz Austrii, zapominaj¹c, ¿e w 1793 roku Austria, kieruj¹c siê w³asn¹
racj¹ stanu, dopuœci³a do zgilotynowania królowej Marii Antoniny (de domo
Habsbur¿anki). „Sentymentalni legitymiœci” pope³niaj¹ wiêc analogiczny
b³¹d, co republikanie, wierz¹cy w istnienie „ligi królów” pracuj¹cej nad ura-
towaniem francuskiej monarchii183.

181 Cyt. za W.R. Keylor, op.cit., s. 67.
182 J. Bainville, L’Allemagne..., s. 65.
183 Ne confondons pas les genres, „L’Action Française”, 28 VII 1916, w: J. Bainville, L’Alle-

magne..., s. 143. Por. utrzyman¹ w podobnym duchu, póŸniejsz¹ uwagê Bainville’a: „Cet État,
nous ne l’aimons pas, nous l’avons dit cent fois, et il n’est pas aimable. Nous n’aimons pas
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Podobnie ch³odna analiza towarzyszy³a ocenie przez Bainville’a d³ugiego
panowania cesarza Franciszka Józefa. Za „ideê przewodni¹” jego rz¹dów fran-
cuski myœliciel uwa¿a³ „chêæ trwania”, bez posiadania szerszej wizji politycz-
nej. Staremu cesarzowi zarzuca³, ¿e zawieraj¹c w 1879 roku sojusz z Niem-
cami, „uca³owa³ rêkê swojego pogromcy spod Sadowy”, co spowodowa³o, ¿e
pañstwo Habsburgów sta³o siê „instrumentem germanizmu”184.

Jednak mimo tego, ¿e Franciszek Józef oddawa³ swojemu nastêpcy (cesa-
rzowi Karolowi I) monarchiê „z ci¹¿¹c¹ na niej ciê¿k¹ hipotek¹ dzier¿on¹
przez Hohenzollernów”, to wed³ug Bainville’a pañstwo Habsburgów ci¹gle
mia³o do odegrania pozytywn¹ – z perspektywy francuskich interesów – rolê. Prze-
de wszystkim ju¿ sam fakt istnienia, odrêbnej od niemieckiej, austro-wêgier-
skiej pañstwowoœci by³ czymœ bardzo pozytywnym, bo stwarza³ „mo¿liwoœæ
podzia³u œwiata germañskiego”. Do tych, którzy nie zgadzali siê z t¹ opini¹,
kierowa³ Bainville retoryczne pytanie: „Do czego dosz³oby w tej wojnie, gdyby
Prusy zorganizowa³y armiê austriack¹, dziedziczne prowincje Habsburgów,
w podobny sposób jak zorganizowa³y Bawariê, Saksoniê i Wirtembergiê?”185.

Monarchia Habsburgów ci¹gle wiêc mia³a znaczenie jako czynnik rów-
nowagi w Europie. Ale by³ to „czynnik warunkowy” – jak pisa³ Bainville krót-
ko po œmierci cesarza Franciszka Józefa. Do odegrania tej roli, zdaniem fran-
cuskiego myœliciela, Austria powinna byæ przymuszona (nie precyzowa³
jednak, jak¹ postaæ mia³yby przyj¹æ ewentualne „œrodki przymusu”)186.

Du¿e nadzieje na to, ¿e pañstwo Habsburgów zrzuci ci¹¿¹c¹ na nim „nie-
mieck¹ hipotekê” wi¹za³ Bainville z panowaniem nastêpcy Franciszka Józe-
fa, cesarza Karola I (jako króla Wêgier, Karola IV). Aprobowa³ jego plany
zmierzaj¹ce do nadania ustroju federacyjnego monarchii austro-wêgierskiej.
Wskazywa³ jednoczeœnie, ¿e d¹¿enia te – oznaczaj¹ce w praktyce polityczn¹
emancypacjê narodów s³owiañskich w Austrii, kosztem os³abienia politycz-
nej przewagi ludnoœci niemieckiej – napotkaj¹ zdecydowany opór ze strony

davantage les Habsbourg, pas plus qu’ils ne nous aiment, et nous ferions de leur couronne le
m˜me cas que de celle des Hohenzollern si elle ne représentait une utilité. Voilà d’où il faut partir”.
L’Heure de Sadowa, „L’Action Française”, 30/31 X 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 204.

184 Le regne de François-Joseph, „L’Action Française”, 23 XI 1916, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 146, 147.

185 Ne confondons pas les genre, „L’Action Française”, 28 VII 1916, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 142–143.

186 Pisz¹c o panowaniu Franciszka Józefa, Bainville zauwa¿a³: „Par son règne comme par le
règne de ses prèdècesseurs depuis environ deux siècles, on voit la vèrité de ce que nous avons
toujours dit de l’Autriche conçue comme un élément de l’équilibre de l’Europe: c’est qu’elle n’en
est qu’un élément conditionnel. Il faut que l’Autriche soit contrainte à remplir cette fonction”. Le
règne de François-Joseph, „L’Action Française”, 23 XI 1916, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 147.
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austriackich Niemców, popieranych w tym (mniej lub bardziej jawnie) przez
Berlin. Jak przekonywa³ Bainville, stawka, o któr¹ gra³y Niemcy by³a wyso-
ka. Zaprzepaszczenie bowiem politycznych koncepcji ostatniego habsburskie-
go cesarza, oznaczaæ mog³o tylko jedno: przygotowanie gruntu pod „now¹
koncentracjê si³ germañskich” w Europie Œrodkowej187. Dlatego te¿ – jak
zauwa¿a³ monarchistyczny autor – Niemcy, by sparali¿owaæ federacyjne plany
cesarza Karola I, nie tylko podsycaj¹ opór wobec nich ze strony Niemców
austriackich, ale pos³uguj¹ siê równie¿ w tym samym celu Wêgrami, którzy
równie¿ nie byli zainteresowani wewnêtrzn¹ reform¹ pañstwa Habsburgów
(jej przeforsowanie oznaczaæ musia³o bowiem zakwestionowanie jednoœci
ziem Korony œw. Stefana, poprzez nadanie wiêkszej samodzielnoœci zamiesz-
kuj¹cym j¹ narodom s³owiañskim)188.

Koniecznym dope³nieniem reformatorskich koncepcji Karola I musia³o
byæ – jak podkreœla³ autor Historii trzech pokoleñ – radykalne przeorientowanie
zagranicznej polityki Wiednia w kierunku zachodnim. Jak pisa³ na pocz¹tku
paŸdziernika 1918 roku (a wiêc w ostatnich dniach istnienia monarchii Habs-
burgów), Austria musi powróciæ do swojej polityki „sprzed Sadowy”: „Mo-
narchia austro-wêgierska nie mo¿e d³u¿ej istnieæ, jak tylko czyni¹c wszystko,
co konieczne, by po³¹czyæ siê z aliantami... Podejmuj¹c na nowo swoj¹ daw-
n¹ rolê przeciw pruskiemu wichrzycielowi, podczas gdy jeszcze istnieje jako
zorganizowane pañstwo, Austria uprawomocni swoje istnienie”189.

Najlepiej sposób argumentacji Bainville’a, któr¹ uzasadnia³ on koniecz-
noœæ dalszego istnienia monarchii Habsburgów, odzwierciedlaj¹ s³owa, które
napisa³ na pocz¹tku listopada 1918 roku, a wiêc ju¿ po kapitulacji Austro-
Wêgier: „Po³¹czenie wszystkich Niemców w jednym pañstwie, monarchicz-
nym czy republikañskim, jest niezgodne z naszym bezpieczeñstwem. Jeste-
œmy zainteresowani istnieniem Austrii, poniewa¿ Austria jest jednak czymœ
innym ni¿ Niemcy, poniewa¿ Austriê zamieszkuje pi¹ta czêœæ Niemców, po-

187 Un grave avertissement, „L’Action Française”, 5 V 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 186.

188 „Si un séparatisme allemand et un séparatisme magyar venaient à se produire dans la double
monarchie, c’est au profit de l’Allemagne qu’il s’opérerait. Il rendrait inefficiente une paix separée
de l’Autriche puisque l’Autriche n’existerait plus. Et puis, au nom des principes des nationalités,
l’Allemagne annexerait des populations germaniques qui se seraient données à elle, tandis que la
Hongrie se placerait sous sa protection”. La question d’Autriche est posee par l’Allemagne, „L’Action
Française”, 12 X 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 200. O organizowanej przez Niemcy pro-
pagandzie przeciw cesarzowi Karolowi I i jego reformom zob. P. Broucek, Karl I (IV). Der poli-
tische Weg des letzten Herrschers der Donaumonarchie, Wien/Köln/Weimar 1997, s. 130.

189 Les perspectives ouvertes par l’armistice de Salonique, „L’Action Française”, 1 X 1918, w:
J. Bainville, L’Allemagne..., s. 197.
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niewa¿ jest ona jedyn¹ przeszkod¹ na drodze stworzenia bloku germañskie-
go oraz poniewa¿ jest ona – na przysz³oœæ jedyn¹, mo¿liw¹ do wyobra¿enia
przeciwwag¹ dla zorganizowanych Niemiec, od czasu znikniêcia Rosji”190.

Bainville zdawa³ sobie sprawê, ¿e powodzenie powrotu wiedeñskiej poli-
tyki do czasów „sprzed Sadowy”, bêdzie niemo¿liwe bez zdania sobie spra-
wy przez kierowników polityki zagranicznej (stoj¹cej u progu zwyciêstwa)
Ententy ze znaczenia pañstwa Habsburgów. Na krótko przed kapitulacj¹
Austro-Wêgier wyra¿a³ nadziejê, ¿e w polityce aliantów wobec pañstwa Habs-
burgów „zwyciê¿a zdrowa i sprawiedliwa doktryna”. Doktryna, któr¹ wed³ug
francuskiego myœliciela najcelniej sformu³owa³ w 1848 roku brytyjski szef
dyplomacji, lord Palmerston: „Austria jest czymœ, co zas³uguje na to, by byæ
zachowanym”191. Nieprzypadkowo Bainville zacytowa³ mê¿a stanu, który by³
w swoim czasie czo³ow¹ postaci¹ angielskich libera³ów – przytoczone s³owa
adresowane by³y przez francuskiego myœliciela do przywódców zachodnich,
liberalnych demokracji.

Ju¿ po kapitulacji Austro-Wêgier Bainville wzywa³ przywódców Ententy
(zw³aszcza kierowników polityki III Republiki), by w swojej polityce wobec
pañstwa Habsburgów wystrzegali siê ideologicznego zaœlepienia (d¹¿¹cego
do zniszczenia Austro-Wêgier za wszelk¹ cenê jako ucieleœnienia „katolic-
kiego wstecznictwa”), a kierowali siê „polityczn¹ inteligencj¹”192.

Ta ostatnia powinna przede wszystkim uœwiadomiæ politycznym elitom
zwyciêskiej Ententy dwa najwa¿niejsze po¿ytki p³yn¹ce dla Francji i dla ca-
³ej Europy z faktu istnienia Austrii; najlepiej gwarantowanego przez pano-
wanie dynastii Habsburgów nad Dunajem. Po pierwsze wiêc, politycy decy-
duj¹cy o kursie politycznym alianckich pañstw powinni zdaæ sobie sprawê,
¿e „spokój i dobro Europy domagaj¹ siê przede wszystkim tego, by pod ¿ad-
n¹ form¹ nie istnia³y Austro-Niemcy. Nie chodzi o to, by ³aczyæ z sob¹ nie-
mieckie populacje. Chodzi o to, by o ile to mo¿liwe, oddzielaæ je od siebie”193.
S³owa napisane przez Bainville’a pod koniec paŸdziernika 1918 roku, na
dwadzieœcia lat przed anszlusem Austrii.

Po drugie zaœ, „polityczna inteligencja” winna podpowiadaæ przywódcom
pañstw Ententy, ¿e w Europie Œrodkowej konieczne jest istnienie monarchii
Habsburgów, która odgrywa rolê „jedynego znanego federatora ludów nad-

190 Rétablissons la question, „L’Action Française”, 1 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 207.

191 La question d’Autriche est posée par l’Allemagne, „L’Action Française”, 12 X 1918, w:
J. Bainville, L’Allemagne..., s. 201.

192 L’Autriche capitule, „L’Action Française”, 29 X 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 201.
193 Ibidem, s. 202.

http://rcin.org.pl



Problem niemiecki w myœli politycznej Bainville’a do 1918 roku 181

dunajskich”, jest „jedynym umys³em spo³ecznym [raison sociale] tych hete-
rogenicznych elementów”, jest jedynym mo¿liwym do przyjêcia przez Fran-
cjê i resztê Ententy elementem organizuj¹cym „przera¿aj¹c¹ mieszankê et-
niczn¹” w Europie Œrodkowej (uto¿samian¹ przez Bainville’a z obszarem
naddunajskim)194. Je¿eli takiego znaczenia nie pozwoli siê odegraæ monar-
chii Habsburgów, wczeœniej czy póŸniej rolê tê podejm¹ Niemcy, nawi¹zu-
j¹c tym samym do swoich planów Mitteleuropy.

Nale¿y wszak¿e zauwa¿yæ, ¿e Bainville, polemizuj¹c z ideologicznie
motywowanymi uprzedzeniami wobec monarchii austro-wêgierskiej, pozo-
sta³ wierny swojemu przekonaniu, ¿e zagadnienie koniecznoœci (czy te¿ „u¿y-
tecznoœci” – jak wola³ pisaæ autor Historii dwóch narodów) dalszego istnienia
pañstwa Habsburgów powinno byæ rozpatrywane przede wszystkim w per-
spektywie francuskiej racji stanu. Maj¹c na uwadze tê perspektywê, jesieni¹
1918 roku Bainville dokona³ znacz¹cej rewizji swoich pogl¹dów co do oceny
„u¿ytecznoœci” dynastii Habsburgów.

Jeszcze pod koniec paŸdziernika 1918 roku powtarza³ swoj¹ tezê o Habs-
burgach jako o „spo³ecznym rozumie narodów Austrii” i o ich monarchii jako
federatorze „etnicznej magmy w Europie Œrodkowej”. Podkreœla³, ¿e w inte-
resie Habsburgów nie jest oprymowanie ludów, nad którymi panuj¹ (pano-
wali), ale o wiele bardziej zapewnienie (mimo przeszkód i sprzeciwów Ber-
lina) równowagi miêdzy nimi. Ironizowa³ z „politycznych alchemików”,
którzy dywagowali na temat kszta³tu przysz³ej Austrii, nie bior¹c pod uwagê
najwa¿niejszego czynnika warunkuj¹cego w ogóle istnienie Austrii – dyna-
stii Habsburgów195.

Jednak ju¿ na pocz¹tku listopada 1918 roku Bainville twierdzi³, ¿e tak na-
prawdê nie jest istotne czy pañstwo naddunajskie bêdzie monarchi¹, czy te¿ nie196.

194 Rétablissons la question, „L’Action Française”, 1 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 208.
O powstaj¹cej w Europie Œrodkowej „une effroyable melée éthnique” pisa³ Bainville w „L’Action
Française”, 29 X 1918, w: ibidem, s. 202.

195 „La monarchie habsbourgoise est le seul fédérateur connu du magma éthnique de l’Europe
centrale. Des alchimistes politiques se préoccupent en ce moment de fédéraliser l’Autriche futu-
re par des procédés imaginaires pour prévenir le danger, évident à tous les yeux, d’un bloc alle-
mand entouré de petites nations impuissantes. Il n’existe pas, pour obtenir ce résultat, d’autre
instrument que la dynastie des Habsbourg”. L’heure de Sadowa, „L’Action Française”, 30/31 X
1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 204. O „tajemnych wp³ywach, których dzia³alnoœci mo¿-
na siê domyœlaæ, udowodniæ nie sposób”, prowadz¹cych wœród aliantów propagandê wymierzo-
n¹ w Austriê Habsburgów jako pañstwie „reakcyjnym, katolickim i feudalnym” pisa³ J. Pajew-
ski, Pierwsza wojna œwiatowa 1914–1918, Warszawa 1991, s. 741. Na ten sam temat zob. równie¿
F. Fejtö, Requiem pour un empire défunt. Histoire de la destrucion de l’Autriche-Hongrie, Paris 1988,
s. 341–349.

196 „L’Action Française”, 1 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 208. Niemniej jednak
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Istotne jest to, czy bêdzie spe³niaæ dwa, kluczowe z punktu widzenia francu-
skich interesów, zadania: utrzymanie pañstwowej odrêbnoœci od Niemiec i za-
prowadzenie ³adu politycznego w Europie Œrodkowej.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w omawianej tutaj publicystyce Bainville’a
dotycz¹cej przysz³ych losów monarchii Habsburgów, problem narodów s³o-
wiañskich (w tym nas najbardziej interesuj¹cej kwestii polskiej) zamieszku-
j¹cych Austro-Wêgry pozostawa³ niejako w tle, jako bierny element w roz-
grywce miêdzy Niemcami a Habsburgami. Losy tego pañstwa rozpatrywa³
francuski myœliciel g³ównie w kontekœcie niemieckim – maksymalnego ogra-
niczenia niemieckiego zagro¿enia dla Francji i dla Europy. Bainville lekce-
wa¿y³ S³owian zamieszkuj¹cych rozpadaj¹c¹ siê monarchiê austro-wêgier-
sk¹. Po upadku rosyjskiego cesarstwa stracili oni dotychczasowy punkt
oparcia197. Jak pisa³ w po³owie paŸdziernika 1918 roku, same narody s³owiañ-
skie, nie z³¹czone w jednym organizmie pañstwowym – wbrew temu, co
uwa¿a „romantyczna polityka” dominuj¹ca wci¹¿ w krajach Ententy – nie
spe³ni¹ roli bariery przeciw ekspansji germanizmu w Europie Œrodkowej198.
Kwestia s³owiañska, zw³aszcza zaœ kwestia polska, powróci jednak – jak zo-
baczymy ni¿ej – w pisarstwie Bainville’a przy okazji analizy europejskiego
³adu politycznego, który wy³oni³ siê po pokojowej konferencji w Wersalu.

Wczeœniej, jeszcze w okresie trwania „Wielkiej Wojny”, Bainville du¿o
uwagi poœwiêca³ najwiêkszemu s³owiañskiemu mocarstwu i najwiêkszemu
sojusznikowi Francji na wschodzie Europy – Rosji carskiej; pañstwu, które-
go pogr¹¿enie siê w zamêcie rewolucji w po³¹czeniu z postêpuj¹c¹ dekom-
pozycj¹ Austro-Wêgier, by³o g³ówn¹ przyczyn¹ zaistnienia „chaosu” w Euro-
pie Œrodkowej.

Jak wiemy, Bainville mia³ okazjê z bliska przygl¹daæ siê rosyjskiemu ¿y-
ciu politycznemu podczas swojej podró¿y do pañstwa carów, odbytej w 1916
roku. Wnioski, którymi potem dzieli³ siê ze swoimi czytelnikami, nie przed-
stawia³y wcale pesymistycznego obrazu Rosji. Bainville zauwa¿a³ co prawda,
¿e „ci¹gle w Rosji mówi siê o rewolucji”, jednak w przekonaniu monarchi-
stycznego pisarza nale¿y oczekiwaæ, ¿e nie bêdzie ona mia³a „nihilistyczne-

Bainville do koñca zachowa³ wiele sympatii dla ostatniego cesarza z dynastii Habsburgów, Karo-
la I. Protestowa³ przeciw warunkom, w którym przysz³o Karolowi I spêdzaæ wygnanie na Made-
rze, kontrastuj¹cym z doœæ komfortow¹ sytuacj¹ Wilhelma II przebywaj¹cego w rezydencji Doorn
w Holandii. Po œmierci Karola I w 1922 roku, napisa³ Bainville, ¿e ostatni w³adca Austro-Wêgier
„pozostanie w Historii pod znakiem «mog³em by byæ». Ale równie¿ jakie rzeczy dla nas [gdyby
Karol I d³u¿ej panowa³ – G. K.] mog³yby byæ”. Zob. D. Decherf, op.cit., s. 171.

197 Un grave avertissement, „L’Action Française”, 5 V 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 185.

198 „L’Action Française”, 12 X 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 200–201.
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go charakteru”, a o wiele bardziej bêdzie to dla Rosji rewolucja ozdrowieñ-
cza (uwa¿a³ zreszt¹, ¿e nast¹pi ona raczej po wojnie)199. Ozdrowieñcza, po-
niewa¿ – jak przekonywa³ – staæ za ni¹ bêd¹ dwie si³y, stwarzaj¹ce szansê na
odrodzenie Rosji: nacjonalizm i liberalizm (ten ostatni charakteryzuj¹cy siê
„duchem umiarkowania i oportunizmu”)200.

Jak podkreœla³ Bainville, to I wojna œwiatowa sprawi³a, ¿e „Œwiêta Ruœ
spotka³a siê z Rosj¹ liberaln¹”201. Wed³ug francuskiego obserwatora, Rosja po
1914 roku ma du¿e szanse na powtórzenie modelu zachodnioeuropejskiego
(wczeœniej zaistnia³ego we W³oszech i w Niemczech, podczas procesu jed-
noczenia siê tych krajów), tzn. odrodzenia narodowego pod znakiem soju-
szu liberalizmu i nacjonalizmu202.

W ocenie monarchistycznego autora, Rosja mia³a ju¿ swojego prekursora
w tym wzglêdzie. By³ nim Piotr Sto³ypin – „wielki rosyjski patriota, który
zamiast rewolucjonizowaæ, reformowa³ swój kraj”. Sto³ypinowska polityka
(przypomnijmy, ¿e w odniesieniu do Polaków oznaczaj¹ca zaostrzenie kur-
su) to dla Bainville’a przyk³ad „szko³y polityki narodowej i polityki zdrowe-
go rozs¹dku”203 – a wiêc przymioty najbardziej cenione u polityków przez
autora Historii dwóch narodów204.

Katalizatorem narodowego odrodzenia w Rosji by³a wojna, a zw³aszcza
starcie pañstwa carów z Niemcami. Równie¿ w kontekœcie analizy perspek-
tyw ewolucji systemu politycznego w Rosji, w tle rozwa¿añ Bainville’a pozo-
stawa³ problem niemiecki. Pod tym wzglêdem, jak przekonywa³, udzia³ Ro-
sji w wojnie po stronie Ententy nie tylko by³ korzystny dla Francji, ale i dla
samej Rosji. Przyœpiesza³ bowiem „renacjonalizowanie siê” Rosji – rozumia-

199 J. Bainville, La Russie en 1916, w: Petit musée germanique..., s. 272–273.
200 Ibidem, s. 274.
201 Ibidem, s. 272.
202 „Jadis le slavisme n’avait été pour le peuple russe qu’un des aspects de sa tradition natio-

nale, monarchique et religieuse. Il semble que, de nos jours, il ait trouvé, pour se réveiller, un
autre levain. Libéralisme et nationalité: un demi-siècle avant, ces deux éléments réunis avaient
travaillé l’Italie et l’Allemagne, où le patriotisme unitaire, le patriotisme de race, avait commencé
par ˜tre libéral… Sous une forme nouvelle, sans doute, plutôt comme une association de forces
que comme une association d’idées, la rencontre des deux principes se sera reproduite de nos
jours dans le monde russe”. Ibidem, s. 298–299.

203 Ibidem, s. 281–282. Co ciekawe, wœród katalogu osi¹gniêæ Sto³ypina, Bainville nie wymie-
nia³ próby dokoñczenia reformy uw³aszczeniowej (zapewnienia indywidualnej w³asnoœci ch³op-
skiej, oddzielonej od miru).

204 Tak¿e po obaleniu caratu, Bainville podtrzymywa³ swoj¹ pozytywn¹ ocenê Sto³ypina jako
„homme d’ordre inflexible et sévère, il n’était pas un réactionnaire borné. C’ètait un réforma-
teur”. La statue de Stolypine, „L’Action Française”, 2 IV 1917, w: J. Bainville, La Russie et la barrière...,
s. 17.

http://rcin.org.pl



Rozdzia³ trzeci184

ne przez Bainville’a przede wszystkim jako „wyzwalanie siê” Rosjan spod
jêzykowych i kulturowych wp³ywów niemczyzny (francuski autor wskazy-
wa³ na walkê podjêt¹ po sierpniu 1914 roku przez w³adze rosyjskie z nad-
miern¹ obecnoœci¹ jêzyka niemieckiego w przestrzeni publicznej, czego naj-
dobitniejszym przyk³adem by³a zmiana nazwy stolicy na Piotrogród)205.

Zauwa¿alny w Rosji po 1914 roku wzrost nastrojów antyniemieckich, sk³a-
nia³ monarchistycznego pisarza do postawienia tezy, ¿e I wojna œwiatowa
„otwiera dla Rosji now¹ erê, przysz³oœæ pod znakiem nacjonalizmu”206. Naj-
wiêksze nadzieje wi¹za³ Bainville z tym, ¿e wojna rozpoczêta w 1914 roku
bêdzie mia³a dla rosyjskiej inteligencji (najwa¿niejszego spo³ecznego oraz
intelektualnego zaplecza, zarówno dla liberalizmu jak i nacjonalizmu) zna-
czenie podobne do tego, jakie mia³a wojna 1870 roku dla inteligencji francu-
skiej. To znaczy, pomo¿e wyemancypowaæ siê jej spod niemieckich wp³ywów
kulturowych (zw³aszcza spod wp³ywu niemieckiej filozofii i metafizyki)207.
Rzecz dla rosyjskiej inteligencji trudniejsza ni¿ dla jej francuskiej odpowied-
niczki, dla której – przekonywa³ autor Historii dwóch narodów – ³atwiej by³o
dojœæ do przekonania, ¿e Niemcy to „barbarzyñcy przekraczaj¹cy Ren, by
niszczyæ”, a nie reprezentant jakiejœ wy¿szej formy kultury208. Ch³op rosyjski
takiej metamorfozy w postrzeganiu Niemców przechodziæ nie musia³. We-
d³ug Bainville’a od dawna nienawidzi³ Niemców jako „wyzyskuj¹cych paso-
¿ytów” (w ten sposób monarchistyczny pisarz wpisywa³ siê w coraz wyraŸ-
niejszy we francuskim piœmiennictwie politycznym po 1871 roku nurt,
wskazuj¹cy na „infiltrowanie” i „wyzyskiwanie” Rosji przez Niemców)209.

205 „Ainsi, par un curieux choc en retour... la Russie se «renationalise». C’est un des effets
généraux les plus sensibles de la guerre... C’est à un phénomène du m˜me ordre que l’on a assisté
dans la question des langues... Mais quoi! Petersbourg, Cronstadt, Peterhof, Oranienbaum, sont-
ils des noms de Russie? Contre cette invasion, une réaction énergique s’est manifestée avec la
guerre. Elle a montré la nature, le caractère nouveau de l’ample et profond conflit”. Ibidem, s. 231–
233. O sytuacji Niemców w Rosji po 1914 roku (w tym o wzroœcie nastrojów antyniemieckich)
zob. I. Fleischhauer, Di Deutschen in Zarenreich, Stuttgart 1991, s. 440–523.

206 Ibidem, s. 234. Zob. tak¿e J. Bainville, Comment est née la revolution russe..., s. 23–24.
207 J. Bainville, La Russie en 1916..., s. 238.
208 „Les rapports de la Russie avec le monde germanique au cours des âges, n’ont pas eu tout

à fait le m˜me carctère que pour nous Latins. L’Allemand n’apparaît comme le barbare, dont les
hordes, de siècle en siècle, ont franchi le Rhin pour conquérir et dévaster nos campagnes. Les
Germains sont pour nous ce que les Tatars-Mongols ont été pour les Slaves”. Ibidem, s. 236. O ró¿-
nicy miêdzy Francuzami a Rosjanami w postrzeganiu Niemców pisa³ Bainville tak¿e po obale-
niu caratu. Zob. Vingt-cinq ans d’alliance russe, „L’Action Française”, 8 VI 1917, w: J. Bainville, La
Russie et la barrière..., s. 26.

209 J. Bainville, La Russie en 1916..., s. 236; Comment est née la revolution russe..., s. 74. Por.
tak¿e uwagê zamieszczon¹ przez Bainville’a w „L’Action Française” z 27 IV 1917: „L’invasion
allemande en Russie est un phénomène qui a plus de 200 ans de date. La Russie a été colonisée,

http://rcin.org.pl



Problem niemiecki w myœli politycznej Bainville’a do 1918 roku 185

Francuski obserwator skrupulatnie odnotowywa³ wszelkie przejawy anty-
niemieckiego „renacjonalizowania siê” Rosjan. Nie tylko zmiany nazw miast,
ale znamienne ró¿nice w postrzeganiu nieprzyjacielskich armii przez pod-
danych cara. O ile – jak zauwa¿a³ Bainville – „w ¿o³nierzu austriackim do-
strzega siê cz³owieka”, to ¿o³nierz niemiecki jest „diab³em, to znaczy okrut-
nym wrogiem, pysznym, upartym, pe³nym czarów i podstêpów, z którym nie
jest mo¿liwe ¿adne porozumienie”210.

Co ciekawe, podró¿ do Rosji sk³oni³a Bainville’a do sformu³owania opty-
mistycznej wizji dalszego trwania sojuszu rosyjsko-francuskiego. Pozby³ siê
swojego wczeœniejszego sceptycyzmu w tej kwestii. Co prawda, choæ nadal
twierdzi³, ¿e „dziecinnym by³oby wyobra¿anie sobie, ¿e Rosjanie i Francuzi
urodzili siê i zawsze rodziæ siê bêd¹ z mi³oœci¹ jedni do drugich”211, to obec-
nie uwa¿a³ te¿, ¿e u podstawy sojuszu Rosji i Francji le¿y nie tylko wspólno-
ta interesów. W 1916 roku Bainville podkreœla³ „intymnoœæ” tego przymie-
rza; intymnoœæ zasadzaj¹c¹ siê na cywilizacyjnym spoiwie ³¹cz¹cym obydwa
pañstwa. Miêdzy Francj¹ a Rosj¹ – przekonywa³ w niespe³na rok przed oba-
leniem caratu – istniej¹ „wiêzi cywilizacji oraz jezyka”: „przymierze francu-
sko-rosyjskie nigdy nie by³oby tak intymne, gdyby nie korzysta³o z tego, co
pozosta³o w Rosji ze spo³eczeñstwa dawnej Europy ufundowanej na po-
wszechnoœci naszego jêzyka i przewadze naszej [francuskiej – G.K.] cywili-
zacji”. W tym kontekœcie wskazywa³ Bainville na „cywilizowanie siê” od po-
nad wieku w tak opisany sposób rosyjskich elit212.

Dodatkowym spoiwem dla sojuszu francusko-rosyjskiego by³a, trwaj¹ca
w Rosji po 1914 roku, walka z wp³ywami niemieckimi213. Autor Historii dwóch

exploitée, gouvernée par les Allemands”, w: La Russie et la barrière..., s. 17. Na temat g³osów fran-
cuskiej literatury i publicystyki, akcentuj¹cych po 1871 roku niemieck¹ „infiltracjê” i „eksploata-
cjê” Rosji zob. M. Butenschön, op.cit., s. 284–316. Charakterystyczne s¹ tytu³y rozdzia³ów ksi¹¿-
ki, wspominanej wczeœniej, wspó³czesnej niemieckiej badaczki (I. Fleischhauer) zajmuj¹cej siê
dziejami Niemców w carskiej Rosji. Jeden z rozdzia³ów nosi tytu³ Niemieckie parcie do w³adzy
nad Rosj¹. Od «panowania obcych» za Anny Iwanowny do zamordowania Piotra III, a kolejny:
Niemiecka dominacja w Rosji czasów restauracji za Miko³aja I. Zob. I. Fleischhauer, op.cit., s. 65–
89, 181–241.

210 J. Bainville, La Russie en 1916..., s. 243.
211 Ibidem, s. 306.
212 „Cette observation doit nous rappeler que, si l’alliance franco-russe s’est nouée par l’accord

réciproque et la convenance des intér˜ts, un autre élément y a eu sa part. C’étaient les liens de la
civilisation et de la langue... depuis au moins un siècle, l’élite de la Russie etait devenue française
de langage et de m•urs. Cela n’emp˜cheait pas qu’on se battît. Mais cela formait comme un
pont, m˜me en cas de bataille... L’alliance franco-russe n’aurait jamais été si intime, si elle n’avait
bénéficié de ce qui subsistait en Russie de la société de l’ancienne Europe, fondé sur l’universalité
de notre langue et la préeminence de notre civilisation”. Ibidem, s. 306–307.

213 Ju¿ po obaleniu caratu, a przed przewrotem bolszewickim Bainville zauwa¿a³: „Mais
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narodów z nieskrywan¹ satysfakcj¹ odnotowywa³ zmniejszanie siê popular-
noœci jêzyka niemieckiego wœród rosyjskich elit. Równoczeœnie zaœ, jak kon-
statowa³, jêzyk francuski niezmiennie pozostawa³ dla nich miar¹ ucywilizo-
wania. Dla Bainville’a czymœ wysoce znamiennym, potwierdzaj¹cym jego
konstatacjê o sile francuszczyzny w Rosji, by³ zaobserwowany przez niego
fakt wystawiania na Kremlu zdobytych w 1812 roku francuskich armat, za-
opatrzonych w dwujêzyczne napisy: po rosyjsku i po francusku214.

Dopatrywanie siê przez Bainville’a w rosyjsko-francuskim sojuszu istnie-
nia nie tylko spoiwa politycznego, ale i cywilizacyjnego (w rozumieniu przej-
mowania przez Rosjan francuskich wzorców cywilizacyjnych), jest nie tylko
œwiadectwem, jak daleko odbiega³y pogl¹dy monarchistycznego autora (przy-
najmniej te spisywane w 1916 roku) od tego, co dostrzeg³ w Rosji ponad sie-
demdziesi¹t lat wczeœniej markiz Astolphe de Custine. Pokazywa³o równie¿,
do jakiego stopnia pogl¹dy Bainville’a odzwierciedla³y coraz bardziej zmie-
niaj¹cy siê od koñca XIX wieku we francuskiej literaturze i publicystyce pa-
radygmat „barbarzyñcy”. Pocz¹wszy od ostatniej æwierci XIX wieku dla Fran-
cuzów coraz mniej znaczy³a przestroga Napoleona, ¿e Europa bêdzie albo
republikañska, albo kozacka. Jak stwierdza niemiecka badaczka tego zjawi-
ska „miejsce Kozaków zajêli w tym czasie Niemcy”215.

Z podró¿y po Rosji Bainville wyniós³ nie tylko optymistyczne wnioski.
Przekonany by³ o œmiertelnym dla Rosji zagro¿eniu ze strony Niemiec. Naj-
powa¿niejsze zagro¿enie nie by³o wcale natury militarnej. Prawdziwe nie-
bezpieczeñstwo – w ocenie francuskiego obserwatora – le¿a³o w intencji
Berlina przyczynienia siê do wybuchu w Rosji przewrotu rewolucyjnego. Jed-
nak nie „nacjonalistyczno-liberalnego” (który, jak widzieliœmy, by³by tak¿e
wed³ug Bainville’a szans¹ na odrodzenie Rosji), ale obliczonego na „zamêt
i klêskê”, zmierzaj¹cego do wy³¹czenia pañstwa carów z wojny. „Niemiec jest
konserwatyst¹ na swój w³asny u¿ytek, w odniesieniu do innych jest re-
wolucjonist¹”216.

Jako najwa¿niejszych sojuszników Niemiec w potajemnej „robocie rewo-
lucyjnej” w Rosji, Bainville wskazywa³ w 1916 roku rosyjskich socjalistów;
zw³aszcza zaœ ich najbardziej skrajne skrzyd³o (tzn. bolszewików, chocia¿

l’abondance du sang allemand, la persistance des traditions allemandes dans la diplomatie comme
dans l’armée russe (qu’on se rappelle Stoessel, Rennenkampf), suffisent à expliquer beaucoup
des fléchissements, des faiblesses et des contradictions de la politique de l’alliance franco-russe”.
Idem, Comment est née la revolution russe..., s. 77.

214 J. Bainville, La Russie en 1916..., s. 307.
215 M. Butenschön, op.cit., s. 315.
216 J. Bainville, La Russie en 1916..., s. 291–292.
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nazwy tej francuski autor wprost nie u¿ywa) – „zgermanizowane przez wp³yw
Karola Marksa”. Na rok przed podró¿¹ „zaplombowanego wagonu” (w któ-
rym Niemcy odtransportowali do Rosji czo³ówkê bolszewików – z Leninem
i Trockim), Bainville stwierdza³, ¿e „najwiêkszym beneficjentem przenikniêcia
marksistowskiej doktryny do rosyjskiej socjaldemokracji bêdzie autorytarna
i zmilitaryzowana monarchia Hohenzollernów”217.

Kolejne niebezpieczeñstwo tkwi³o w niedostatkach funkcjonowania ro-
syjskiej machiny pañstwowej. Wojna nie tylko bowiem przyczyni³a siê do „re-
nacjonalizowania siê” Rosji, ale obna¿y³a równie¿ niedow³ad i skostnienie
rosyjskiej biurokracji, jej nieufnoœæ do wszelkich oddolnych inicjatyw zmie-
rzaj¹cych do usprawnienia rosyjskiego wysi³ku wojennego218. Sytuacja by³a
jeszcze gorsza, tym bardziej, ¿e – jak podkreœla³ Bainville – „czyn” by³ od
czasów Piotra I administracyjnym „krêgos³upem” rosyjskiego pañstwa i trudno
znaleŸæ, nawet na pocz¹tku XX wieku, realn¹ alternatywê219.

Pocz¹tkowo rewolucjê w Rosji (rewolucjê marcow¹) i obalenie caratu przy-
j¹³ Bainville doœæ przychylnie. Upatrywa³ w tych wydarzeniach spe³nienie
siê swoich prognoz o „doganianiu” przez Rosjê procesów, które zasz³y
w Europie Zachodniej kilkadziesi¹t lat wczeœniej i które przyczyni³y siê tam
do odrodzenia narodowego – czyli swoisty sojusz liberalizmu i nacjonali-
zmu220. Dla Bainville’a rewolucja marcowa w Rosji to raczej „rewolucja w sty-
lu roku 1830, a nie roku 1789”221. To wreszcie „kolejny epizod” w niemal
dwóchsetletnim zmaganiu siê „narodowego ducha rosyjskiego” z niemiecki-
mi wp³ywami w tym kraju222. Tonem przestrogi dodawa³ wszak¿e: „trzeba,
aby rosyjskie odrodzenie nie sta³o siê tym, czym nie chce byæ: rewolucj¹. Trze-
ba, by nacjonalizm, który je [to odrodzenie – G.K.] inspirowa³, równie¿ nim
kierowa³”223.

217 Ibidem, s. 292.
218 „Le pouvoir a pris ombrage de tout ce qui travaillait en dehors de lui. La bureaucratie s’est

sentie menacée de perdre un monopole fructueux. Elle a vu les organisations sociales devenir
plus populaires à mesure que sa propre impopularite s’aggravait”. Ibidem, s. 261.

219 Ibidem, s. 279.
220 Por. J. Bainville, Comment est née la revolution russe..., s. 63, gdzie pisa³ o „narodowej

rewolucji z marca 1917”.
221 Journées révolutionnaires à Pétrograd, „L’Action Française”, 17 III 1917, w: J. Bainville, La

Russie et la barrière..., s. 5–8.
222 Rewolucja marcowa to „une nouvelle peripetie de cette lutte contre l’esprit national et les

influences allemandes qui est chronique chez elle [tzn. w Rosji – G.K.] depuis deux cents ans,
une répétition de ces révolutions de palais qui jalonnent l’histoire de l’Empire russe”. Instructions
à un ambassadeur en Russie, „L’Action Française”, 20 IV 1917, w: J. Bainville, La Russie et la
barrière..., s. 15.

223 „L’Action Française”, 17 III 1917, w: J. Bainville, La Russie et la barrière..., s. 8.

http://rcin.org.pl



Rozdzia³ trzeci188

Z rz¹dami Romanowów rozstawa³ siê monarchistyczny pisarz bez ¿alu.
Miko³aj II („Starorus wykszta³cony przez profesorów z francuskiego uniwer-
sytetu”) nie wykorzysta³ wed³ug niego szansy, jak¹ stworzy³a dla jego dyna-
stii wojna 1914 roku; szansy na powtórzenie sytuacji roku 1613 – gdy pierw-
szy z Romanowów obejmowa³ wladzê „dziêki zwi¹zkowi z rosyjskim
ludem”224. Ostatni car nie potrafi³ wykorzystaæ dla dobra swojej dynastii gwa³-
townego „renacjonalizowania siê” Rosji po 1914 roku (Bainville zauwa¿a³,
¿e „wœród preceptorów Miko³aja II najbardziej brakowa³o dobrego profesora
historii”)225. Ca³kowitym zaœ „nonsensem historycznym i politycznym”
w oczach francuskiego autora sta³ siê fakt przyzwolenia Miko³aja II na dra-
matyczny wzrost znaczenia biurokracji (co Bainville piêtnowa³, jak widzieli-
œmy, jeszcze przed rewolucj¹). Do tego stopnia, ¿e „autokracja sta³a siê jej
wiêŸniem”226.

Pozostawa³a kwestia trwa³oœci sojuszu francusko-rosyjskiego w nowych
warunkach, stworzonych przez obalenie caratu w Rosji i przejêcie w³adzy
przez Rz¹d Tymczasowy. Bainville nie ukrywa³ swoich obaw. W czerwcu 1917
roku na ³amach „L’Action Française” wskazuj¹c, ¿e podstawowym celem no-
wego rosyjskiego rz¹du pozostaje wyzwolenie obszarów imperium pozosta-
j¹cych pod okupacj¹ wojsk niemieckich, pyta³: „Czy jest to odt¹d minimum,
czy maksimum jego [Rz¹du Tymczasowego] celów wojennych?”227. WyraŸ-
nie wiêc widaæ, ¿e Bainville pozby³ siê swojego przekonania, któremu dawa³
wyraz rok wczeœniej, ¿e sojusz rosyjsko-francuski nabiera nowej za¿y³oœci;
dodatkowo jest spajany zbli¿aniem siê Rosji (za poœrednictwem jêzyka i fran-
cuskiego dorobku kulturalnego) do cywilizacyjnego modelu zachodniej
Europy. Jeszcze w 1916 roku Bainville nie dostrzega³ sprzecznoœci miêdzy
„narodowym odrodzeniem” Rosji, które mia³o p³yn¹æ z nacjonalistyczno-li-
beralnej rewolucji (a tak¹ by³a wed³ug Bainville’a rewolucja marcowa), a trwa-
³oœci¹ rosyjsko-francuskiego sojuszu. W 1917 roku, jak widzimy, pogl¹d ten
uleg³ daleko id¹cej rewizji.

224 Le monde en mouvement, „L’Action Française”, 23 III 1917, w: J. Bainville, La Russie et la
barrière..., s. 9–10.

225 J. Bainville, Comment est née la révolution russe..., s. 27. NajwyraŸniejszym dowodem inte-
lektualnej miernoœci Miko³aja II by³o, wed³ug Bainville’a, tolerowanie przez cara wp³ywów
Rasputina na dworze: „Catherine s’était entourée de philosophes. Alexandre Ier avait écouté Mme
de Krüdener. Nicolas II se contentait de Raspoutine. Voilà ou l’on était descendu”. Ibidem, s. 46.

226 J. Bainville, La Russie et la barrière..., s. 10. Por. równie¿ J. Bainville, Comment est née la
révolution russe..., s. 30–43 (o tym zagadnieniu traktuje ca³y rozdzia³ opatrzony przez Bainville’a
wymownym tytu³em: La trahison de la bureaucratie).

227 Vingt-cinq ans d’alliance russe, „L’Action Française”, 8 VI 1917, w: J. Bainville, La Russie et
la barrière..., s. 30.
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Po przewrocie bolszewickim rewizji uleg³a równie¿ opinia monarchistycz-
nego autora odnoœnie perspektyw nacjonalistyczno-liberalnej rewolucji w Ro-
sji. Wyjaœnia³, jakie by³o prawdziwe t³o chwalenia, tak¿e przez niego i jego
obóz polityczny, Rosji stoj¹cej rzekomo u progu narodowego odrodzenia. Jak
t³umaczy³ Bainville swoim czytelnikom, by³o to „niewdziêczne zadanie”, po-
legaj¹ce na „ratowaniu twarzy rz¹du rosyjskiego w oczach [francuskiej] opi-
nii publicznej”. Z jednakowym „zaparciem siê i brakiem wiary”, ale z myœl¹
o zachowaniu jak najd³u¿ej sojuszu rosyjsko-francuskiego, Francuzi wype³-
niali to zadanie zarówno w odniesieniu do ostatniego okresu rz¹dów Miko-
³aja II kojarzonego ze skandalami Rasputina, jak i w odniesieniu do „liberal-
no-narodowego rz¹du Guczkowa i Miliukowa”228.

Co ciekawe, zdaniem Bainville’a podobn¹ liniê postêpowania nale¿a³oby
przyj¹æ tak¿e wobec bolszewickiego rz¹du i „ratowaæ z sojuszu [francusko-
rosyjskiego] wszystko to, co siê da jeszcze uratowaæ, nie odrzucaæ dla d¹sów
25 lat polityki [sojuszu z Rosj¹ – G.K.]”229.

Jak wiadomo, polityka bolszewików d¹¿¹ca za wszelk¹ cenê do przerwa-
nia przez Rosjê dzia³añ wojennych, obróci³a wniwecz tego typu nadzieje.
Pokój separatystyczny zawarty przez bolszewick¹ Rosjê w marcu 1918 roku
z mocarstwami centralnymi z Brzeœciu, unaoczni³ prawdziwe intencje no-
wych w³adców Rosji. Dla Bainville’a zaœ by³ nie tylko potwierdzeniem ex post
jego konstatacji, ¿e przymierze z Rosj¹ by³o lekarstwem [dla Francji] poda-
nym za póŸno”230, potwierdza³ równie¿ jego wczeœniejsze prognozy g³osz¹-
ce, ¿e za rosyjsk¹ rewolucj¹ „zmierzaj¹c¹ do zniszczenia i zamêtu” staæ bêd¹
Niemcy, usi³uj¹cy t¹ drog¹ wy³¹czyæ z wojny „wschodni komponent” Enten-
ty (choæ, krótko po rewolucji marcowej, Bainville by³ przekonany, ¿e w³aœnie
na skutek tej „narodowej rewolucji” sponsorowana przez Niemców „partia
zdrady” w Rosji uleg³a anihilacji)231.

Polityka Niemiec wobec i w Rosji by³a wed³ug monarchistycznego myœli-
ciela „imperializmem bez doktryny”. Niemcy postêpowa³y jak „chemicy mie-

228 Les morceaux de la Russie, „L’Action Française”, 23 XI 1917, w: J. Bainville, La Russie et la
barrière..., s. 35.

229 „Sous Lénine, comme sous Sturmer, il n’y a qu’une ligne de conduite à suivre: sauver
d’alliance ce qui peut en ˜tre sauvé et ne pas renoncer, par dépit, a vingt-cinq ans de politique et
de collaboration”. Ibidem, s. 33.

230 Por. J. Bainville, Histoire de trois générations..., s. 207, 219, 272.
231 „Nous ne savons pas ce qui se passera à la réunion de l’Assemblé constituante et ensuite.

Pour le moment, ce qui est acquis, c’est qu’un genre de trahison est exclu, cette trahison larvée...
Il semble que ce soit, en ce moment, Bakounine qui l’emporte sur Karl Marx et Stürmer. C’est le
plus grand bonheur qui pourrait arriver à la révolution russe”. J. Bainville, Comment est née la
révolution russe..., s. 73–74.
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szaj¹cy w swoich laboratoriach najniebezpieczniejsze substancje wybucho-
we”232. W ocenie Bainville’a rewolucja bolszewicka zwiastowa³a ogólny re-
nesans niemieckich wp³ywów w Rosji, skoro – jak pisa³ – nawet ewentualna
restauracja samodzier¿awia by³aby rezultatem zmêczenia Rosjan „maksyma-
listyczn¹ anarchi¹, a ³ad dla Rosjan, jest ³adem niemieckim”233.

Pomimo rozpoznanych w bolszewickiej rewolucji „niemieckich korzeni”,
pomimo wyra¿anego przekonania o efemerycznoœci bolszewickiej w³adzy
(w maju 1918 roku porównywa³ Lenina do Dymitra Samozwañca)234,
Bainville by³ w grudniu 1918 roku przeciwny podejmowaniu przez mocar-
stwa zachodnie interwencji w Rosji. Za mrzonkê uwa¿a³ przekonanie, ¿e taka
interwencja, z udzia³em wojsk francuskich, mo¿e przywróciæ Francji utracone
w Rosji miliardy (przedwojenne inwestycje i papiery d³u¿ne – g³ównie w rosyj-
skich kolejach i przemyœle wydobywczym). Interwencja, przekonywa³, koszto-
waæ bêdzie kolejne miliardy, bez ¿adnych gwarancji odzyskania ju¿ tych uto-
pionych w Rosji235.

Wskazywa³ ponadto, ¿e nie widaæ w Rosji alternatywnego wobec bolsze-
wików oœrodka politycznego, który by³by zdolny nie tylko przej¹æ w³adzê po
Leninie, ale j¹ skutecznie sprawowaæ (jak widaæ, monarchistyczny autor z du-
¿ym sceptycyzmem zapatrywa³ siê na zdolnoœci w tym wzglêdzie „bia³ych”
ugrupowañ)236.

Ewidentnie wiêc Bainville podchodzi³ do problemu instalowania siê w³a-
dzy komunistycznej w Rosji w jej najwczeœniejszym okresie nie z pozycji ide-
ologicznych (nale¿y walczyæ z komunizmem jako takim), ale politycznych.
By³a to ch³odna kalkulacja strat i zysków, z perspektywy francuskiej racji stanu
(analogicznie Bainville bêdzie zapatrywa³ siê na perspektywy objêcia w³adzy
przez komunistów w Niemczech).

Na razie (tj. pod koniec 1918 roku) dla Bainville’a najistotniejszy pozo-
stawa³ problem politycznej równowagi na europejskim kontynencie, zw³asz-
cza w jego œrodkowej czêœci, gdzie pod tym wzglêdem zasz³y iœcie rewolu-
cyjne zmiany, na skutek rozpadu Austro-Wêgier i pogr¹¿ania siê Rosji
w chaosie rewolucji.

232 Por. La politique allemande en Russie, „L’Action Française”, 5 VII 1918, w: J. Bainville, La
Russie et la barrière..., s. 46. Na ten temat zob. równie¿ artyku³y Bainville’ a w „L’Action Française”
z 21 XII 1917 i 22 II 1918, w: idem, L’Allemagne..., s. 171, 179

233 Les Allemands et la Russie, „L’Action Française”, 3 V 1918, w: J. Bainville, La Russie et la
barrière..., s. 43.

234 Ibidem, s. 42.
235 Por. artyku³ Les alliés et la Russie, „L’Action Française”, 10 XII 1918, w: J. Bainville, La

Russie et la barrière..., s. 49–51.
236 Ibidem, s. 50.
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W grudniu 1918 roku Bainville przekonywa³ swoich czytelników, ¿e sys-
tem równowagi w Europie nale¿y tworzyæ bez Rosji, a nawet odgrodziæ j¹
„kordonem sanitarnym” od reszty kontynentu. Ochronn¹ barierê tworzyæ
mia³yby Polska, Czechos³owacja i Rumunia237.

3.4. Co Wilhelm II wzi¹³ w swoim baga¿u238 – czyli o potrzebie
„politycznego rozwi¹zania” kwestii niemieckiej. Problem niemiecki
w latach 1918–1919 w ocenie Bainville’a

Ch³odna analiza, dokonywana z perspektywy francuskiej racji stanu, tak
bardzo dostrzegalna w przypadku stosunku Bainville’a do kwestii dalszego
istnienia monarchii Habsburgów czy perspektyw restauracji caratu w Rosji,
by³a przez niego akcentowana najwyraŸniej podczas rozpatrywania, kluczo-
wego dla jego myœli, zagadnienia niemieckiego.

Jak ju¿ zaznaczy³em, w¹tkiem, który stale przewija³ siê w pisarstwie
Bainville’a czasów wojny by³o przekonanie o koniecznoœci doprowadzenia
do zanegowania dzie³a Bismarcka, do ponownego rozbicia politycznego Nie-
miec. „Nie ma Europy, w której mo¿na ¿yæ, z Niemcami silnymi, to znaczy
ze zjednoczonymi” – ju¿ w 1916 roku pisa³ monarchistyczny publicysta239.
To w³aœnie obawa, ¿e Niemcy po upadku Hohenzollernów bêd¹ jeszcze bar-
dziej zjednoczone wewnêtrznie, przede wszystkim motywowa³a sprzeciw
Bainville’a wobec zaprowadzenia w Niemczech ustroju republikañskiego.

Zwyciêstwo Francji i jej sprzymierzeñców bêdzie wiêc najpe³niejsze, gdy
Niemcy bêd¹ rozbite. To zaœ mo¿e byæ skutkiem tylko totalnej klêski Niemiec
w tocz¹cej siê wojnie. Na tydzieñ przed zawarciem rozejmu w Compiègne
miêdzy Entent¹ a Niemcami, Bainville pisa³, ¿e tylko „totalna katastrofa, in-
wazja i nieszczêœcia porównywalne do tych z czasów wojny trzydziestolet-
niej” mog³yby zapewniæ osi¹gniêcie po¿¹danego dla Francji celu, tj. nie tylko
militarnego pokonania Rzeszy Niemieckiej, ale równie¿ (a w³aœciwie: przede
wszystkim) jej politycznego rozbicia240. Jeszcze w latach 20. ubolewa³
Bainville, ¿e wojska Ententy nie wesz³y w g³¹b Niemiec a¿ do linii £aby, ¿e

237 Ibidem, s. 51.
238 Por. sformu³owanie Bainville’a: „Wilhelm II nie zabra³ w swoim baga¿u, udaj¹c siê na

wygnanie, ducha swojego ludu”, „L’Action Française”, 14 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 225.

239 La cohésion des alliés, „L’Action Française”, 19 XI 1916, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 145.

240 La bulle d’or de Guillaume II, „L’Action Française”, 4 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 211.
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zwyciêstwo 1918 roku by³o „abstrakcyjne” na podobieñstwo „dowodu mate-
matycznego”241.

Epoka wojny trzydziestoletniej mia³a wed³ug francuskiego myœliciela nie
tylko dostarczyæ wzorców militarnych dzia³añ, ale przede wszystkim – poli-
tycznych zachowañ Pary¿a wobec pokonanego wroga. Na dzieñ przed ro-
zejmem Bainville przywo³ywa³ wiêc postaæ Richelieu, jako „nauczyciela” kie-
runku politycznego (obliczonego na petryfikowanie wewnêtrznego rozbicia
Niemiec), jaki wobec Rzeszy powinna obraæ Francja, nak³aniaj¹c do niego
swoich sojuszników242.

W ostatnich miesi¹cach wojny Bainville coraz mocniej akcentowa³ w¹tek,
który póŸniej wyraŸnie wyst¹pi jako g³ówny argument w podejmowanej przez
niego (zw³aszcza na kartach Konsekwencji politycznych pokoju) krytyce trak-
tatu wersalskiego. By³o to przekonanie, ¿e w wyniku radykalnych zmian po-
litycznych dokonuj¹cych siê od 1917 roku w Europie Œrodkowej i Wschod-
niej, znacznie poprawi³o siê geopolityczne po³o¿enie Niemiec. Wewnêtrzny
zamêt w Rosji wywo³any wstrz¹sami rewolucyjnymi oraz postêpuj¹ca dekom-
pozycja monarchii Habsburgów sprawia³y, ¿e w Europie (Wschodniej i Œrod-
kowej) kszta³towa³a siê nowa, bardzo korzystna sytuacja geostrategiczna, któr¹
ju¿ wiosn¹ 1918 roku Bainville opisywa³ s³owami: „z jednej strony integracja
[pañstwa niemieckiego], z drugiej rozsypka: oto jak przedstawia siê problem
wyswobodzenia ludów Europy Œrodkowej”243.

St¹d te¿, jak argumentowa³ monarchistyczny pisarz, miar¹ francuskiego
zwyciêstwa nie bêdzie odzyskanie Alzacji i Lotaryngii. Nie bêdzie ni¹ mili-
tarne zwyciêstwo nad Niemcami (tym bardziej takie, za którym nie nast¹pi
okupacja znacznej czêœci niemieckiego terytorium), jeœli nie pójdzie za nim
w³aœciwa polityka Francji i aliantów (czy inaczej: „inteligencja polityczna”)
wobec Niemiec. Pokonane militarnie, ale pozostawione jako unitarne pañ-
stwo Niemcy, na skutek opisanych wy¿ej zmian w Europie Œrodkowej
i Wschodniej, bêd¹ politycznymi zwyciêzcami w wojnie, któr¹ pod wzglê-
dem wojskowym przegra³y. Przegrywaj¹c, zbli¿¹ siê bardzo do osi¹gniêcia
swojego podstawowego celu wojennego, jakim by³o stworzenie jakiejœ formy
„Mitteleuropy”. W tym wiêc kontekœcie nale¿y rozumieæ s³owa Bainville’a

241 L’exécution du traité sur place, „L’Action Française”, 7 IV 1920, w: J. Bainville, L’Allemagne,
s. 276. W 1929 roku na ³amach „Candide” pisa³: „zwyciêstwo Focha by³o zwyciêstwem abstrak-
cyjnym, swego rodzaju matematycznym dowodem. Algebra, nawet zwyciêska, nie wywo³uje en-
tuzjazmu t³umów”. Idem, Doit-on le dire?..., s. 204.

242 Ton linceul, o vieille Allemagne!, „L’Action Française”, 10 XI 1918, w: J. Bainville, L’Alle-
magne..., s. 216.

243 Un grave avertissement, „L’Action Française”, 5 V 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 185.
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skierowane do Francji i jej sojuszników o „potrzebie polityki” wobec Nie-
miec. Maurrasowska zasada „politque d’abord” powinna byæ zastosowana
przede wszystkim wobec kwestii niemieckiej – przekonywa³ autor Historii
trzech pokoleñ244.

Jak widzieliœmy, w koncepcji francuskiego myœliciela „polityczne rozwi¹za-
nie” problemu niemieckiego powinno d¹¿yæ do odwrócenia korzystnego dla
Niemiec trendu w Europie Œrodkowej (istnia³a wiêc koniecznoœæ zapewnienia
jakiejœ formy naddunajskiej federacji). Przede wszystkim jednak „polityczna
inteligencja” domaga³a siê od Francji dzia³añ na rzecz rozbicia Niemiec.

Takie by³o jego stanowisko od pocz¹tku „Wielkiej Wojny”, gdy pisa³, ¿e
rozbicie II Rzeszy bêdzie zwiastunem „ery wolnoœci” dla ca³ej Europy245. Takie
by³o stanowisko ca³ej Akcji Francuskiej, która ustami swojego ideologa –
Maurrasa, deklarowa³a w sierpniu 1914 roku: „Nie nale¿y mówiæ «precz
z monarchi¹» [w Niemczech], czy «precz z republik¹» [niemieck¹], ale
nale¿y mówiæ: «precz z barbarzyñstwem» [tzn. ze zjednoczonymi Niemca-
mi – G.K.]”246.

Ju¿ w pierwszych dniach po zakoñczeniu dzia³añ wojennych na Zacho-
dzie, Bainville powraca³ do wczeœniej sformu³owanej myœli, ¿e iluzorycznym
zwyciêstwem aliantów bêdzie sytuacja, gdy obalona zostanie w Niemczech
w³adza Hohenzollernów. Francuski myœliciel traktowa³ problem ewentual-
nej winy cesarza Wilhelma II za rozpêtanie wojny (a w konsekwencji, posta-
wienia go przed s¹dem miêdzynarodowym) jako problem ma³o istotny. Uwa-
¿a³ zreszt¹, ¿e skoncentrowanie siê li tylko na tropieniu winy Kaisera fa³szuje
rzeczywistoœæ. Pisz¹c ju¿ po abdykacji Hohenzollerna, zauwa¿a³: „Hohen-
zollernowie, armia, naród [niemiecki] stanowi¹ jedno, poniewa¿ pruska dy-
nastia urzeczywistni³a podstawowe nadzieje narodu i obieca³a zrealizowaæ
inne”247.

O wiele istotniejszym z punktu widzenia francuskiej racji stanu, od sta-
wiania przed miêdzynarodowym trybuna³em Wilhelma II, by³o wed³ug
Bainville’a, by kierownicy francuskiej i alianckiej polityki zagranicznej do-
strzegli, ¿e osi¹gniêcie celu ideologicznego (usuniêcie z niemieckiego i pru-
skiego tronu „reakcyjnej” dynastii Hohenzollernów) nie oznacza osi¹gniêcie
naprawdê wa¿nego celu politycznego: dekompozycji pañstwa niemieckiego.

244 Por. znamienny tytu³ artyku³u Bainville’a: Avec l’Allemagne, politique d’abord, „L’Action
Française”, 14 II 1919, w: idem, L’Allemagne..., s. 238–241.

245 Albert Ier et la Belgique, „L’Action Française”, 13 X 1914, w: La Presse et la Guerre..., s. 135.
246 „L’Action Française”, 4 VIII 1914. Cyt. za: M. Jeismann, op.cit., s. 358.
247 Le chantage au bolchevisme, „L’Action Française”, 13 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,

s. 221.
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Euforia z powodu abdykacji znienawidzonego Kaisera nie powinna przes³a-
niaæ faktu, ¿e – jak pisa³ Bainville na tydzieñ przed abdykacj¹ Wilhelma II „ruch
na rzecz niemieckiej jednoœci nie zakoñczy³ siê”248. A, po abdykacji, Wilhelm
II – zauwa¿a³ francuski pisarz – „na wygnanie nie zabra³ do baga¿u charak-
teru swojego narodu. Niemiecka bezczelnoœæ pozosta³a tak¹, jak¹ by³a”249.

W pierwszych dniach i tygodniach pokoju, a wiêc w okresie tworzenia siê
w Niemczech Republiki Weimarskiej, autor Ludwika Bawarskiego powraca³
do prezentowanej przez siebie ju¿ podczas wojny tezy, ¿e Niemcy bez Ho-
henzollernów nie tylko nie zmieni¹ swojego narodowego charakteru, ale nie
przestan¹ stanowiæ zagro¿enia dla francuskiego bezpieczeñstwa. „Przed czym
grozi Francji przebudzenie siê po wielkiej radoœci ze swojego zwyciêstwa?
Przed jedn¹ niemieck¹ Republik¹, jedn¹ Republik¹ socjalno-narodow¹ œwiet-
nie zorganizowan¹ i któr¹ zamieszkiwaæ bêdzie dwa razy wiêcej ludzi ni¿
nasz kraj... Ta Republika Zjednoczonych Niemiec, która dope³ni niemiec-
kiej jednoœci, bêdzie dalszym ci¹giem cesarstwa [niemieckiego]”250.

Tak sformu³owane przekonanie podzielane by³o tak¿e przez innych
przywódców obozu „integralnego nacjonalizmu”. Dzieñ po rozejmie
w Compiègne, Léon Daudet przestrzega³ przez „wiecznymi Niemcami”: „Nie
ma powodu, by s¹dziæ, ¿e etniczny i tradycyjny charakter niemiecki – w zwy-
ciêstwie przera¿aj¹cy i niepohamowany, w klêsce – potulny i przebieg³y, mia³-
by siê teraz zmieniæ przez fakt, ¿e cesarza i Kronprinza, zast¹pi «cesarz spo-
³eczny» [socjaldemokracja – G.K.]”251.

O ile z perspektywy francuskiego interesu narodowego raczej obojêtny by³
upadek dynastii Hohenzollernów, to upadek innych niemieckich dynastii
wskutek rewolucji w Niemczech w listopadzie 1918 roku, ocenia³ Bainville
jako wydarzenie ze wszech miar niekorzystne dla francuskiej racji stanu.
Niemieckie dynastie stanowi³y bowiem ostatni œlad dawnych – tak korzyst-
nych dla Pary¿a – niemieckich partykularyzmów, ostatni œlad sprzeciwu wo-
bec dominacji Prus w Niemczech. Dlatego te¿ „ohydn¹ ignorancj¹” wykazy-
wali siê ci francuscy politycy (czyli ca³a republikañska elita rz¹dz¹ca), którzy
zach³ystywali siê kolejnym (po upadku Habsburgów i Hohenzollernów) ide-
ologicznym zwyciêstwem, które pod wzglêdem korzyœci politycznych dla
Francji okazywa³o siê pora¿k¹252. Pora¿k¹, bo jak pisa³ w styczniu 1919 roku,

248 La bulle d’or de Guillaume II, „L’Action Française”, 4 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 211.

249 Demain?, „L’Action Française”, 14 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 225.
250 Ibidem, s. 224–225.
251 „L’Action Française”, 12 XI 1918. Cyt. za: M. Jeismann, op.cit., s. 370.
252 „Seule une sordide ignorance aura pu se réjouir de la chute des petits dynasties allemandes,
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Republika Weimarska nie jest zaprzeczeniem dzie³a Bismarcka, ale odwrot-
nie – zachowaniem i wzmocnieniem jego istoty: niemieckiej jednoœci (vide
znikniêcie dynastycznych partykularyzmów)253.

Ju¿ w pierwszych dniach istnienia w Niemczech ustroju republikañskie-
go Bainville pisa³: „Gdyby Bismarck jeszcze ¿y³, zaaprobowa³by to, co dzieje
siê w Berlinie. Jednak on ci¹gle ¿yje. Jego wieczysty duch unosi siê nad t¹
niemieck¹ rewolucj¹... Podwójna idea Bismarckowskiego dzie³a: niemiecka
jednoœæ i idea Pañstwa, kieruje nowymi konstytuantami. Pañstwo, to «ziem-
skie bóstwo», ma tylko samych wielbicieli w kraju Hegla. Jakiej monstrual-
nej aberracji trzeba by³o, by zapomnieæ dziœ, ¿e niemieccy socjaliœci s¹ wiel-
kimi kap³anami tego kultu Pañstwa?”254.

Jaka by³a najg³êbsza przyczyna tych francuskich niepowodzeñ wobec
kwestii niemieckiej? G³ównie taka, ¿e Francja „nie ma polityki” – jak pisa³
Bainville w niespe³na dziesiêæ dni po zawarciu rozejmu w Compiègne. Nie
prowadzi polityki wobec Niemiec, to znaczy, ¿e nie rozumuje ona (czyli re-
publikañskie elity rz¹dz¹ce) kategoriami francuskiej racji stanu, ¿e daje kie-
rowaæ siê „ponurymi zasadami” z w³asnej przesz³oœci255. Innymi s³owy, po-
wtarza fatalny b³¹d „spekulatywnej polityki” rewolucji i obydwu cesarstw –
czyli kierowania siê w swoich dzia³aniach nie francuskim interesem narodo-
wym, „polityczn¹ inteligencj¹”, a o wiele bardziej – namiêtnoœciami i ideolo-
gicznymi uprzedzeniami.

Now¹ postaci¹ tej „polityki sentymentu”, ostrzega³ Bainville jeszcze na
d³ugo przed pocz¹tkiem obrad konferencji pokojowej w Wersalu, by³a afir-

de ces vingt-deux princes que les patriotes de là-bas dénoncaient depuis quinze jours comme un
péril national. De m˜me qu’il ne pouvait y avoir de fédération austro-hongroise qu’avec un Habs-
bourg, il ne peut y avoir en Allemagne de particularisme antiprussien que dynastique”. Ibidem,
s. 224.

253 „Et l’on dit que l’œuvre bismarckienne s’est écroulée! Elle subsiste dans ce qu’elle avait
d’essentiel: la fondation d’une grande Allemagne. Quels périls pour l’avenir si la France s’obstine
à ne pas le voir tandis qu’il est temps encore... le peuple français se flattant de l’illusion que tout
serait fini quand il aurait repris l’Alsace à une Allemagne compacte de 70 millions d’hommes!”.
Bismarckienne plus que Bismarckienne, „L’Action Française”, 24 I 1919, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 238. Por. wczeœniejsz¹ uwagê Bainville’a o twórcach Republiki Weimarskiej: „Ils ont la tradi-
tion du métier. Mais la grande tradition politique, la tradition bismarckienne, rajeunie et adaptée
aux besoins du temps, elle revit dans l’espirit des hommes nouveaux”. Il ne suffit pas de vaincre,
„L’Action Française”, 20 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 230.

254 Lourdes responsabilites de la conférence de Versailles, „L’Action Française”, 15 XI 1918, w:
J. Bainville, L’Allemagne..., s. 227.

255 „Autrement dit, la France n’a pas de politique. Elle se croit ou elle se sent liée par des
principes qui lui ont été funestes dans le passé et auxquels elle a donné par ignorance et faiblesse
un acquiescement regrettable”. Ibidem, s. 231.
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mowana zw³aszcza przez amerykañskiego prezydenta Woodrowa Wilsona
(polityka bêd¹cego „nowym wcieleniem” Napoleona III) zasada samostano-
wienia narodów256.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e nieufnoœæ wobec „zasady narodowoœciowej”,
pojêtej jako prawo ka¿dego narodu do samostanowienia, wykazywa³ Bainville
ju¿ w okresie przed wybuchem „Wielkiej Wojny”. Prawie rok przed zama-
chem w Sarajewie pisa³: „Jak¿e m¹drzy byli ci dyplomaci starej szko³y, któ-
rzy uwa¿ali zasadê narodowoœci za bary³kê prochu, zdoln¹ wysadziæ ca³y stary
œwiat, a wyznawców tej zasady za najbardziej niebezpiecznych rewolucjoni-
stów i jakobinów! Zastosowana do W³och i Niemiec zasada narodowoœci
wytoczy³a ju¿ potoki krwi, a po okropnych wojnach, przes¹dzi³a o systemie
zbrojnego pokoju, który nêka europejski œwiat. Jakich¿e to nowych plag na-
le¿y oczekiwaæ po nowych walkach narodowoœci, które siê zapowiadaj¹?...
Poœród jakich kataklizmów i jakich wstrz¹sów nast¹pi nowe rozdanie
w Europie, dokonane wedle idealnej karty sprawiedliwoœci!”257.

Po og³oszeniu 14-punktowego programu Wilsona, jeszcze podczas woj-
ny, Bainville pisa³: „Jeœli alianci chc¹ staæ siê ofiarami dogmatów, nie bêd¹
mieli nigdy lepszej okazji, by zapisaæ w historii najbardziej z³owieszcz¹ u³u-
dê wszystkich czasów, a we Francji na nowo zyska na popularnoœci przys³o-
wie: «G³upi jak pokój». Pokój ludów”258. U³uda pokoju opartego na zasadzie
samostanowienia narodów – podkreœla³ autor Historii trzech pokoleñ jeszcze
przed pocz¹tkiem obrad konferencji pokojowej w Wersalu – polega³a przede
wszystkim na tym, ¿e zamiast afirmowaæ prawa i swobody mniejszych naro-
dów, obiektywnie dzia³a³a w interesie Niemiec.

Jeszcze w trakcie dzia³añ wojennych Bainville wskazywa³, ¿e zasada sa-
mostanowienia narodów stanowi dla niemieckiej polityki wygodne narzêdzie
dla podminowywania od wewn¹trz monarchii austro-wêgierskiej, czy to po-
przez podsycanie oporu austriackich Niemców wobec planów reform cesa-
rza Karola I (reform, które mia³yby godziæ w samostanowienie tych Niem-

256 Zestawienia Wilsona z Napoleonem III dokona³ Bainville ju¿ podczas trwania kon-
ferencji wersalskiej: „La doctrine qui gouverne la conférence, c’est celle de Napoleon III
dont le président Wilson est une incarnation nouvelle, une incarnation américaine”. Avec
l’Allemagne, politique d’abord, „L’Action Française”, 14 II 1919, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 239.

257 Les socialistes allemands, „L’Action Française”, 3 VII 1913, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 66.

258 „Si les Alliés veulent ˜tre victimes des dogmes, ils n’auront jamais eu pareille occasion
d’inscrire dans l’histoire la plus sinistre duperie de tous les temps et l’on verra, en France, refleurir
le proverbe: «B˜te comme la paix». La paix des peuples”. L’Heure de Sadowa, „L’Action Française”,
30/31 X 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 206.
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ców o swoim losie), czy to poprzez otwarte forsowanie planów po³¹czenia
krajów austriackich z Rzesz¹259.

Natomiast ju¿ po klêsce militarnej Niemiec Bainville powtarza³, ¿e uzna-
wana przez prezydenta Wilsona zasada samostanowienia narodów dostarcza
pokonanemu wrogowi uzasadnienia dla zachowania tego, co by³o najwiêk-
szym osi¹gniêciem niemieckiej polityki w przeci¹gu ostatnich piêædziesiêciu
lat, a jednoczeœnie stanowi³o najpowa¿niejsze zagro¿enie dla francuskich
interesów narodowych i europejskiego bezpieczeñstwa – unitarnego pañstwa
niemieckiego. Dlatego te¿, trzy dni po zawarciu rozejmu w Compiègne,
Bainville pisa³, ¿e realizacja zasady samostanowienia narodów oznaczaæ bê-
dzie nolens volens d¹¿enie do stworzenia „Europy zdominowanej przez
Niemcy”260.

Deficyt „politycznej inteligencji” wykazany przez francuskich polityków
i ich alianckich sojuszników, forsuj¹cych „spekulatywn¹ politykê” opart¹ na
idealistycznej zasadzie samostanowienia narodów, porównywany by³ przez
Bainville’a do zapoznawania podstawowych praw fizyki i nauki p³yn¹cej z hi-
storycznego doœwiadczenia: „Taka zarozumia³oœæ nigdy nie pozostaje bez
kary. Gorsze jednak jest to, ¿e Francja jako pierwsza odczuje rewan¿ rzeczy-
wistoœci. Jedno z naszych starych przys³ów mówi, ¿e doœwiadczenie ojców
jest gubione przez dzieci. Doœwiadczenie naszych ojców i dziadów nie tylko
zosta³o zagubione. Zosta³o roztrwonione, wyszydzone, oœmieszone”261.

Tych b³êdów mo¿na by³o unikn¹æ, odwo³uj¹c siê do sprawdzonych zasad
„starej dyplomatycznej szko³y” (któr¹ Bainville tak chwali³ jeszcze przed
wybuchem I wojny œwiatowej), czyli stosuj¹c licz¹c¹ siê z realiami politykê
równowagi si³, zamiast polityki prowadzonej przez „nowego Napoleona III”.
Niestety, polityka równowagi si³ zosta³a ju¿ wczeœniej zdyskredytowana jako
„niepostêpowa”. Jak zauwa¿a³ Bainville w lutym 1919 roku, nawet ci, którzy
(tak jak politycy czescy na czele z Tomaszem Masarykiem) szermowali ha-

259 „Le mouvement des nationalités, dans sa logique, tend à réunir de nouveau à l’Allemagne
les Allemands d’Autriche. L’Empire allemand est pour eux un centre d’attraction d’autant plus
fort que le réveil national des Slaves est plus net dans l’Empire des Habsbourg”. Un grave avertis-
sement, „L’Action Française”, 5 V 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne, s. 185.

260 Demain?, „L’Action Française”, 14 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 226. Por.
tak¿e póŸniejsz¹, utrzyman¹ w podobnym duchu uwagê Bainville’a: „L’Allemagne n’avait qu’un
moyen de se sauver et de réparer son désastre: c’était de s’emparer des principes des Alliés...
Si l’on se place au point de vue des nationalités, écrivions-nous, c’est bien clair: l’Allemagne en
est une”. Il ne suffit pas de vaincre, „L’Action Française”, 20 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 230.

261 Avec l’Allemagne, politique d’abord, „L’Action Française”, 14 II 1919, w: J. Bainville, L’Alle-
magne..., s. 239.
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s³em „polityki narodowoœci”, zaczynaj¹ dostrzegaæ, do jakich fatalnych re-
zultatów doprowadzi³o nowe wcielenie „politycznego romantyzmu”. Tê spóŸ-
nion¹ refleksjê komentowa³ Bainville z gorycz¹: „Nie nale¿a³o deptaæ stare-
go systemu równowagi, by tak szybko p³akaæ nad jego znikniêciem”262.

Polityka równowagi by³a po raz pierwszy zakwestionowana po zakoñcze-
niu wojny, gdy alianci zgodzili siê na destrukcjê monarchii Habsburgów. Po
raz drugi odrzucono szanse powrotu do „praw fizyki” w polityce, gdy po-
zwolono na dalsze istnienie jednego pañstwa niemieckiego. Nie raz pisa³em
na tych kartach, jak czêsto i jak mocno nawo³ywa³ Bainville do podjêcia pró-
by zniszczenia dzie³a Bismarcka. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w myœli autora Historii
dwóch narodów przekonanie to uros³o do podstawowego aksjomatu, dla re-
alizacji którego nie nale¿a³o siê cofaæ przed niczym.

Jak bardzo radykalnie formu³owa³ Bainville swoj¹ koncepcjê polityki
francuskiej racji stanu w tym kontekœcie, œwiadczy jego reakcja na pojawiaj¹-
ce siê – zw³aszcza na prze³omie 1918 i 1919 roku – zagro¿enie wybuchem
rewolucji komunistycznej w Niemczech. Co mo¿e szokowaæ, to fakt, ¿e
reakcja monarchistycznego myœliciela na perspektywê powstania w Niem-
czech, a tym samym u granic Francji, rz¹du komunistycznego by³a jak naj-
bardziej pozytywna. Zdziwienie jednak minie, gdy zdamy sobie sprawê, ¿e
zagadnienie to (jak wszystkie inne) Bainville rozpatrywa³ z punktu widze-
nia jego u¿ytecznoœci dla francuskiej racji stanu. Racji stanu, która domaga³a
siê przede wszystkim s³abych, rozbitych wewnêtrznie Niemiec. Dlatego te¿
– co na pierwszy rzut oka mo¿e wydawaæ siê wewnêtrzn¹ sprzecznoœci¹ –
Bainville jednoczeœnie domaga³ siê dalszego trwania monarchii habsburskiej
i wyra¿a³ radoœæ z pogr¹¿enia siê Niemiec w anarchii wywo³anej ewentual-
n¹ rewolucj¹ komunistyczn¹ (nie omieszka³ przy tej okazji przypomnieæ, ¿e
Bismarck w 1871 roku równie¿ nie organizowa³ wyprawy przeciw Komunie
Paryskiej, wiedz¹c o tym, ¿e dodatkowo przyczynia siê ona do os³abienia
wroga Niemiec)263.

„Czy to bêdzie anarchia t³umów, czy separatyzm dynastii, wszystko, co
pracuje nad rozpadem Niemiec jest dla nas korzystne. To, czego obawiamy
siê ze strony niemieckich narodów, to nie jest zaraza bolszewicka. Jest to ich
instynkt agresji. Ze strony zbolszewizowanych Niemiec nie mielibyœmy wiê-
cej powodów do obaw, ani¿eli by³o to w latach 1870–1914: zorganizowanej

262 Ibidem, s. 241.
263 „Bismarck, en 1871, n’a pas craint le spectacle de la Commune pour ses soldats victorieux.

Nous pourrons regarder d’un cœur paisible le poison refluer dans cette Allemagne. On verra alors
que l’anarchie est un mal slave et germanique et non un mal latin”. Le chantage au bolchevisme,
„L’Action Française”, 13 XI 1914, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 223.
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inwazji, zalewu wrogich armii niszcz¹cych nasze terytorium” – deklarowa³
11 listopada 1918 roku na ³amach monarchistycznej „L’Action Française”264.

Z perspektywy krwawych doœwiadczeñ XX wieku, tak bezwglêdnie sfor-
mu³owany postulat prowadzenia polityki racji stanu wobec Niemiec mo¿e
wydawaæ siê najbardziej kontrowersyjnym fragmentem myœli politycznej
Bainville’a; krótkowzrocznym makiawelizmem, nie potrafi¹cym rozpoznaæ
w³aœciwej hierarchii zagro¿eñ. Monarchistyczny myœliciel zdawa³ siê bowiem
nie dostrzegaæ, ¿e tak pozytywnie przez niego widziane zbolszewizowane
Niemcy, nie dokonuj¹c otwartych inwazji na francuskie terytorium, prowa-
dzi³yby inwazjê nowego typu – ideologiczn¹, od wewn¹trz rozk³adaj¹c¹ pañ-
stwo francuskie. A tym samym bardziej niebezpieczn¹ ni¿ otwarte starcie
zbrojne. To, ¿e Bainville nie dostrzega³ takiego zagro¿enia w kwestii niemiec-
kiej musi dziwiæ, tym bardziej, ¿e mia³ on œwiadomoœæ zagro¿enia, jakie dla
cywilizacji Zachodu stanowi komunistyczny totalitaryzm jako taki (o czym
póŸniej). W ten jednak sposób, paradoksalnie Bainville prezentowa³ analo-
giczny sposób myœlenia do tego, który wykazali przywódcy wilhelmiñskich
Niemiec, eksportuj¹c w 1917 roku do carskiej Rosji rewolucjê w „zaplombo-
wanym wagonie”. Rz¹d II Rzeszy rozumowa³ przecie¿ podobnymi katego-
riami: istotne jest sprokurowanie wewnêtrznego zamêtu w pañstwie nieprzy-
jaciela, nawet za cenê podsycania najbardziej radykalnej formy rewolucji. Co
ciekawe jednak, taki sposób myœlenia niemieckich elit by³ jak najsurowiej
potêpiany przez Bainville’a.

264 Lendemain d’abdication, „L’Action Française”, 11 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 217. Por. tak¿e póŸniejsz¹ uwagê Bainville’a: „Nous déplorons de plus en plus que Liebknecht
et ses bolchevistes n’aient pas triomphé d’Ebert et de Haase et ne soient m˜me pas en mesure de
leur faire une sérieuse opposition”. Il ne suffit pas de vaincre, „L’Action Française”, 20 XI 1918,
w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 231.
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Jeszcze zanim zaczê³y siê prace przygotowawcze przed wersalsk¹ konfe-
rencj¹ pokojow¹, Bainville pisa³: „Tylko uwzglêdniaj¹c ludzkie, polityczne
i terytorialne realia, uczyni siê dobry pokój. Zapoznanie tych realiów spowo-
duje, ¿e pokój bêdzie œmiechu warty”. Wspomniane realia, które musia³y
zostaæ wziête pod uwagê przez twórców przysz³ego pokoju, dotyczy³y – rzecz
jasna – przede wszystkim kwestii niemieckiej i stosunków francusko-niemiec-
kich1. Najwa¿niejsze z nich opisa³ Bainville do jesieni 1918 roku. Wspomi-
na³em ju¿ o tym w poprzednim rozdziale. Tutaj gwoli przypomnienia, zre-
asumujmy na czym, wedle francuskiego myœliciela, mia³a polegaæ „ciê¿ka
odpowiedzialnoœæ konferencji wersalskiej”. Przede wszystkim na uœwiado-
mieniu sobie, ¿e zachowanie jednoœci Niemiec uczyni z nich – mimo ponie-
sionej klêski militarnej – najwiêkszego politycznego zwyciêzcê niedawno
zakoñczonej wojny (dodatkowo na ich korzyœæ przemawia³a zmieniona
sytuacja geopolityczna w Europie Œrodkowej i Wschodniej – destrukcja mo-
narchii Habsburgów, os³abienie Rosji wstrz¹sami rewolucyjnymi oraz powsta-
nie szeregu ma³ych i œrednich „pañstw sukcesyjnych”).

Nastêpnie zaœ, twórcy pokoju nie powinni ¿yczliwym okiem patrzeæ na
zaistnienie w Niemczech ustroju republikañskiego (z bardzo silnymi wp³y-
wami socjaldemokracji) tylko dlatego, ¿e oznacza³o to ustanie rz¹dów znie-
nawidzonego Kaisera. Powinni oni – a zw³aszcza kierownicy francuskiej
polityki zagranicznej – dostrzec, ¿e niemiecka republika jeszcze bardziej

Rozdzia³ czwarty

Traktat wersalski – prymat moralnego
zadoœæuczynienia nad polityk¹.

Krytyka postanowieñ konferencji pokojowej
z 1919 roku

1 „Avant de conclure la paix, les négociateurs de Versailles ont à établir les préliminaires de
paix. Tout dépendra de là. Mais les solutions adoptées seront mauvaises, elles fausseront tout
l’avenir, elles aiguilleront la France et l’Europe vers des destinées imprévues si l’on commence
par se tromper sur l’Allemagne comme on s’est trompé sur elle à toutes les grandes dates décisives
du siècle dernier. C’est avec les réalités humaines, politiques et terrestres que l’on fera une bonne
paix. La méconnaissance de ces réalités fera une paix dérisoire”. Lourdes responsabilités de la
conférence de Versailles, „L’Action Française”, 15 XI 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 228.
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wewnêtrznie jednoczy Niemcy ani¿eli uczyni³a to monarchia Hohenzoller-
nów. Republika w Niemczech daæ mo¿e tylko ideologiczn¹ satysfakcjê kie-
ruj¹cym polityk¹ zagraniczn¹ Ententy libera³om i demokratom, z punktu
widzenia francuskiej racji stanu oznaczaæ bêdzie pogorszenie sytuacji geo-
politycznej w porównaniu ze stanem sprzed 1914 roku.

Na koniec wreszcie, rzeczywistoœæ domaga³a siê odrzucenia „spekulatyw-
nego myœlenia” w polityce i oparcia konstrukcji pokoju na „politycznej inte-
ligencji”. To zaœ oznacza³o wystrzeganie siê powtórki b³êdów Napoleona III,
a niebezpieczeñstwo takie zawarte by³o w Wilsonowskiej zasadzie „samosta-
nowienia narodów”. Zamiast „polityki sentymentu”, nale¿a³o powróciæ do
sprawdzonych zasad „pokoju politycznego”, opartego na d¹¿eniu do zapew-
nienia równowagi si³ na kontynencie europejskim.

Jak ju¿ wczeœniej zauwa¿y³em, Bainville by³ pe³en sceptycyzmu co do
perspektyw zadoœæuczynienia przez francusk¹ dyplomacjê sformu³owanym
przez siebie postulatom. Analiza postanowieñ konferencji wersalskiej dokonana
na kartach Konsekwencji politycznych pokoju oraz w bie¿¹cej publicystyce, tylko
potwierdzi³a najbardziej pesymistyczne prognozy francuskiego myœliciela.

Dzieñ po uroczystym podpisaniu traktatu pokojowego w Sali Zwiercia-
dlanej pa³acu wersalskiego, Bainville – jak gdyby nawi¹zuj¹c do swojego
wczeœniejszego apelu o uwzglêdnianie „politycznych i ludzkich realnoœci” –
konstatowa³: „Nie liczy siê on [traktat] ani z natur¹ rzeczy ludzkich w ogól-
noœci, ani z natur¹ rzeczy niemieckich w szczególnoœci. Jest niewystarczaj¹-
cy pod wzglêdem œrodków politycznej egzekucji [jego postanowieñ], a przez
to jest niebezpieczny”2.

Najpowa¿niejsz¹ wad¹ postanowieñ konferencji wersalskiej by³o, wed³ug
Bainville’a oraz innych czo³owych przedstawicieli Akcji Francuskiej, to, ¿e „uœwiê-
ca³y” one niemieck¹ jednoœæ3. Jak pisa³ Bainville na kartach Konsekwencji poli-
tycznych pokoju: „traktat pokojowy zachowa³ i wzmocni³ niemieck¹ jednoœæ”4.
Monarchistyczny myœliciel przywo³ywa³ analogiê historyczn¹ z Prusami roz-
gromionymi przez Francjê w 1806 roku, które mimo militarnej klêski i strat

2 Une paix trop douce pour ce qu’elle a de dur, „L’Action Française”, 8 V 1919, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 252.

3 Maurras pisa³ w 1924 roku o g³ównym b³êdzie wersalskiej konferencji pokojowej: „ce peuple
inférieur en nombre et en force [Francja] au vaincu [Niemcy] signait un traité où la personnalite
historique de la construction bismarckienne était reconnue et sanctionée par le monde entier!”.
Ch. Maurras, Ving-cinq ans..., s. 447. Por. tak¿e E. Weber, L’Action Française..., s. 137–139.

4 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 49. Por. tak¿e opiniê Bainville’a wyra¿on¹ wczeœniej
na ³amach „L’Action Française”: „L’unité allemande, que les erreurs de la France ont faite autre-
fois, l’erreur des Alliés la cimente”. Dans la galerie des glaces, „L’Action Française”, 29 VI 1919,
w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 262.
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terytorialnych zachowa³y to, co najcenniejsze: jeden organizm pañstwowy.
Sytuacja w 1919 roku, przekonywa³ Bainville, by³a podobna: „Niemcy to s¹
obecne Prusy. Traktat wersalski stopi³ w jedno Prusy i Niemcy”5.

Zwyciêscy alianci nie podjêli nawet próby politycznego rozbicia Niemiec,
kieruj¹c siê (zw³aszcza przywódcy anglosascy: prezydent Stanów Zjednoczo-
nych Woodrow Wilson i premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George) do-
gmatycznymi uprzedzeniami zamiast wzglêdami politycznymi. Dwa najwa¿-
niejsze zabobony, którym ulegli to: zasada samostanowienia narodów (tzn.
przekonanie o tym, ¿e nie mo¿na narzucaæ Niemcom form ¿ycia pañstwo-
wego) i wiara w postêp („nie mo¿na cofn¹æ ko³a historii”, czyli powróciæ
w Niemczech do stanu sprzed 1870 roku)6.

W ten sposób – tutaj Bainville powtarza³ znan¹ ju¿ nam tezê – twórcy
traktatu wersalskiego, ulegaj¹c „sentymentom”, obiektywnie dzia³ali na rzecz
jak najbardziej realnych politycznych interesów Niemiec. Niemcy stawa³y siê
paradoksalnie najwiêkszym beneficjentem traktatu wersalskiego. Scemento-
wa³y i wzmocni³y swoj¹ jednoœæ (tak¿e poprzez usuniêcie z tronów niemiec-
kich dynastii), maj¹c na Wschodzie ju¿ nie potê¿nych s¹siadów (jak w 1914
roku: Rosjê i Austro-Wêgry), ale szereg nowych, s³abych pañstw, a na Zacho-
dzie s¹siaduj¹c z wyczerpan¹ wojn¹ Francj¹.

To w³aœnie Francja, która odnios³a militarne zwyciêstwo nad Niemcami
oraz odzyska³a Alzacjê i Lotaryngiê, by³a w oczach Bainville’a stron¹, która
najgorzej wysz³a na wersalskich postanowieniach. Pozostawienie u wschod-
nich granic Francji, jeszcze bardziej ni¿ w 1914 roku, wewnêtrznie zjedno-
czonego s¹siada sprawia³o, ¿e bardzo realna sta³a siê perspektywa powrotu
do systemu tzw. pokoju zbrojnego miêdzy tymi dwoma pañstwami. Systemu
tak charakterystycznego dla okresu 1871–1914, tak kosztownego dla Francji
(teraz dodatkowo wyczerpanej dotkliwymi stratami ludzkimi i uci¹¿liw¹, czte-
roletni¹ okupacj¹ czêœci jej terytorium przez wojska niemieckie) i tak nie-
skutecznego w zapewnieniu pokoju na europejskim kontynencie. Dlatego te¿,
wed³ug Bainville’a, „wersalski traktat pokojowy organizuje wieczn¹ wojnê”7.

Jak podkreœla³ w Konsekwencjach politycznych pokoju, jedynym czynnikiem,
który móg³by skutecznie zminimalizowaæ fatalne dla Pary¿a geopolityczne
skutki pozostawienia na mapie Europy zjednoczonych Niemiec, by³aby „roz-
s¹dna” granica francusko-niemiecka8. Demilitaryzacjê Nadrenii jako prze-

5 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 48–49.
6 Ibidem, s. 77.
7 Ibidem, s. 57.
8 Ibidem, s. 58.
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widziane traktatem wersalskim zabezpieczenie wschodniej granicy Francji
uwa¿a³ autor Historii dwóch narodów za iluzoryczne. „Jasn¹ rzecz¹ jest – pi-
sa³ – ¿e klauzula ta [o zdemilitaryzowaniu lewego brzegu Renu i pasa o sze-
rokoœci 50 kilometrów na prawym brzegu rzeki], podobnie jak w ogóle roz-
brojenie [Niemiec] tylko tyle jest warta, na ile odpowiada ona warunkom
i stosunkowi si³ miêdzy tymi dwoma pañstwami”9. A jak ju¿ widzieliœmy, taki
stosunek si³ miêdzy Francj¹ a Niemcami, przypieczêtowany postanowienia-
mi konferencji pokojowej, by³ oceniany przez Bainville’a jako wysoce nieko-
rzystny dla jego kraju.

Demilitaryzacja Nadrenii by³a zaledwie „prawniczym zabezpieczeniem”,
a tym samym nieudoln¹ namiastk¹ „naturalnego, strategicznego bezpieczeñ-
stwa” francuskiego terytorium; bezpieczeñstwa, które powinno zasadzaæ siê na
w³aœciwej, politycznej (nie ideologicznej) kalkulacji10. Tê ostatni¹ streszcza³
Bainville w postulacie skierowanym na pocz¹tku grudnia 1918 roku pod adre-
sem francuskiej dyplomacji: „po Sedanie, pozostaje do wymazania Waterloo”.

Odzyskanie Alzacji i Lotaryngii (czyli „wymazanie Sedanu) to nie jest
pe³ne, „polityczne” zwyciêstwo Francji. Prawdziwym bowiem odwróceniem
skutków dwóch napoleoñskich klêsk (Waterloo i Sedanu) bêdzie powrót do
takich warunków politycznych w Nadrenii, jakie panowa³y tam w 1789 roku.
A wiêc obszaru nad lewym brzegiem Renu politycznie oddzielonego od Prus,
otwartego na francuskie wp³ywy polityczne i kulturowe. „Bezpieczeñstwo
[Francji] to bariera”11 – napisze Bainville w 1923 roku. Barier¹ mia³a byæ
oddzielona od reszty Niemiec Nadrenia.

Nie tylko zreszt¹ o to chodzi³o. Ani nawet nie o zniweczenie poniesio-
nych w przesz³oœci strat. Powrót Nadrenii pod francusk¹ dominacjê (zarów-
no w wymiarze politycznym, jak i kulturowym) mia³, wed³ug Bainville’a,
kapitalne znaczenie dla Francji jako europejskiego mocarstwa. „Francja nie
mo¿e byæ wielk¹ potêg¹ kontynentaln¹, jeœli nie bêdzie potêg¹ nadreñsk¹.
Bez Renu jest ona jedynie przesmykiem rzuconym na Zachód. Ren wszak¿e
nie jest granic¹. Bieg rzek nie zna granic miêdzy narodami... Oddaleni od
Renu, bêdziemy odepchniêci od Europy Œrodkowej. Pozostaj¹c z nim w kon-
takcie, powracamy do wielkiego europejskiego obiegu”12.

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 „La sécurite, c’est une barrière. Il faut qu’il y ait une barrière, l’équivalent de mur romain

ou des forteresses de Vauban pour protéger notre territoire contre un retour des invasions germaniques”.
La question rhenane, „L’Action Française”, 25 IV 1923, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 303.

12 L’entrée dans les pays rhenans, „L’Action Française”, 1 XII 1918, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 232.
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Podjêcie dzia³añ w tym kierunku by³oby zadoœæuczynieniem wymaganiom
francuskiej racji stanu, nawi¹zaniem do sprawdzonych i skutecznych wzor-
ców francuskiej polityki. Ta ostatnia zaœ, podkreœla³ Bainville, nigdy nie po-
lega³a na „nieumiarkowanych nabytkach”. „W swoich najlepszych okresach
– pisa³ – przedk³ada³a ona wp³yw oraz infiltracjê nad niestrawnoœæ. Wp³yw
i infiltracja wymagaj¹ czasu, presti¿u, wykorzystania okolicznoœci. Tylko w ten
sposób czyni siê pewne postêpy”13.

Nie chodzi³o wiêc o aneksjê Nadrenii, ale raczej o popieranie nadreñskiego
separatyzmu. Separatyzmu, który wed³ug Bainville’a, mia³ doœæ solidne pod-
stawy istnienia i rozwijania siê. Przede wszystkim dlatego, ¿e Nadreñczycy
w istotny sposób, pod wzglêdem wrêcz cywilizacyjnym, ró¿ni¹ siê od Prusa-
ków: „wp³yw francuski dotkn¹³ ich [Nadreñczyków] i naznaczy³, poniewa¿
³aciñskoœæ, spuœcizna rzymskiej okupacji, wyk¹pa³a ich przez d³ugi czas” –
pisa³ Bainville, gdy jeszcze trwa³a „Wielka Wojna”. Nie omieszka³ dodaæ, ¿e
w czasie, gdy zwyczaje Nadreñczyków by³y ju¿ zromanizowane, obszar póŸ-
niejszych Prus pokryty by³ bagnami, lasami i grasowa³y na nim wilki14.

Dodajmy na marginesie, ¿e w takim postrzeganiu Nadreñczyków Bainville
nie by³ odosobniony we Francji czasów wojny œwiatowej. Gabriel Hanotaux
– historyk i polityk republikañski (cz³onek Akademii Francuskiej) – na kar-
tach opublikowanej w 1915 roku Ilustrowanej historii wojny roku 1914 akcen-
towa³ charakterologiczn¹ odmiennoœæ Nadreñczyków od Prusaków. Ci ostatni
– „ciê¿cy blondyni, ch³odni, metodyczni, s³u¿alczy, przyzwyczajeni do szpie-
gowania i donosicielstwa”, typowy Nadreñczyk – „czêsto brunet, weso³y i mi-
styczny, kochaj¹cy przyjemnoœci, staje siê ludzki przy blasku s³oñca”15.

13 „Après Sedan, il reste à effacer Waterloo. Les deux désastres napoléoniens seront repares
quand nous aurons retrouvé la France telle qu’elle était en 1789, en 1795: nous serons ainsi en
mesure de reprendre ce mouvement vers l’Est, cette action d’influence et d’assimilation qui est la
raison d’˜tre et comme la loi de toute l’histoire de France... La saine politique française n’a jamais
consisté dans les acquisitions immodérés. A ses belles époques, elle a toujours préféré l’influence
et le filtrage à l’indigestion. L’influence et le filtrage veulent du temps, du prestige, l’utilisation
des circonstances. C’est ainsi que l’on avance surement”. Ibidem.

14 „Ces rhénans, au cours de leur histoire, n’ont jamais été français que pendant de brèves
années. Mais l’influence française les avait touchés et marqués parce que la latinité, legs de
l’occupation romaine, les avait baignés longtemps. Eux aussi, ils ont été rebelles à la germanisation,
parce que leurs mœurs, déjà romanisées au temps où la Prusse n’était couverte que de marécages,
de for˜ts et de loups, les rendatent réfractaires aux mœurs prussiennes”. Le roman du Rhin,
w: J. Bainville, Petit musée germanique…, s. 72–73.

15 G. Hanotaux, Histoire illustrée de la guerre de 1914, T. 1, Paris 1915, s. 44. Szerzej na temat
oficjalnej polityki Francji w kwestii nadreñskiej w latach 1918–1921 zob. J. Bariety, Les relations
franco-allemandes après la première guerre mondiale. 10 Novembre 1918–10 Janvier 1925 de l’Execution
à la Négociation, Paris 1977, s. 23–91; G.H. Soutou, Die Kriegsziele Frankreichs im Ersten Welt-
krieg, w: Über Frankreich nach Europa..., s. 337–338.
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Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e afirmowaniu przez Bainville’a na prze³omie
1918 i 1919 roku sprawy oddzielenia Nadrenii od Niemiec, towarzyszy³a re-
wizja jego dotychczasowych pogl¹dów na kwestiê przy³¹czenia tej prowincji
do Prus na mocy postanowieñ kongresu wiedeñskiego w 1815 roku. Jak wi-
dzieliœmy wczeœniej (czy to na kartach Historii dwóch narodów, czy w Histo-
rii trzech pokoleñ), zdawa³ siê on bagatelizowaæ fakt inkorporacji Nadrenii
do monarchii Hohenzollernów. Jednak we wrzeœniu 1919 roku pisa³, ¿e przy-
³¹czenie to odby³o siê „bezprawnie, pozbawione by³o rozs¹dku”, a dla Nad-
reñczyków otwiera³o d³ugi okres „przeœladowañ i wyzysku”16.

Podsycanie nadreñskiego separatyzmu by³o w koncepcji Bainville’a jedy-
nie fragmentem postulowanych przez niego rozwi¹zañ „politycznych” wo-
bec Niemiec. W czerwcu 1919 roku z gorycz¹ zauwa¿a³: „po raz pierwszy
zdarzy³o siê, ¿e w sytuacji, gdy Francja jest zwyciêsk¹ w walce ze swoim sta-
³ym przeciwnikiem, nie jest dostrzegalna w Niemczech partia francuska”17.
Wed³ug Bainville’a, ta „francuska partia” w Niemczech powinna sk³adaæ siê
nie tylko z uwolnionych od „pruskiego jarzma” Nadreñczyków, ale i hano-
werskich Welfów czy bawarskich zwolenników obalonej w listopadzie 1918
roku dynastii Wittelsbachów18.

Katalog postulatów skierowanych przez Bainville’a pod adresem francu-
skiej dyplomacji, jak wiadomo, nie zosta³ w ¿adnym istotnym punkcie spe³-
niony. Niemcy pozosta³y jednolitym pañstwem bez dzia³aj¹cej nad Renem
i £ab¹ „partii francuskiej”. Rezultat tego by³ taki, ¿e – jak przewidywa³ autor
Konsekwencji politycznych pokoju – po up³ywie piêtnastu lat od zawarcia trak-
tatu wersalskiego granica francusko-niemiecka upodobni siê do tej z 1815
roku. A wiêc bêdzie granic¹ „przeciw Francji”, u³atwiaj¹c¹ Niemcom podjêcie

16 „Il y a un esprit rhenan qui se ranime, qui ne demande qu’à se manifester librement. Ce
pays a été annexé à la Prusse, il y a un siècle, sans droit, sans raison, sinon que sa richesse tentait
les gens du domaine sablonneux qui commence au delà de l’Elbe. Exploités, pressurés, vexés dans
leurs sentiments, les Rhenans s’étonnent d’une chose: c’est que les Alliés ne comprennet pas leur
position par rapport à la Prusse”. Au pays rhenan, „L’Action Française”, 4 IX 1919, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 263.

17 Autre chose commence, „L’Action Française”, 24 VI 1919, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 258.
18 Por. artyku³ La question de l’unité allemande, „L’Action Franciase”, 13 III 1919, w: J. Bainville,

L’Allemagne..., s. 244–246. Wed³ug Bainville’a kandydatem do przynale¿noœci do partii francu-
skiej nie jest katolickie Centrum, które nie ma w swoim gronie osobistoœci pokroju wielkiego
adwersarza Bismarcka, Ludwiga Windthorsta: „Après 1871, l’ambassadeur de France trouvait en-
core le moyen d’˜tre informé par Windthorst. Nous n’apercevons pas m˜me un Windthorst
à l’assemblée de Weimar. Le chef du Centre catholique, c’est Erzberger, le machinateur de la guerre
et de la paix, qui a su devenir l’homme indispensable en prenant au bon moment la responsabilité
de l’acceptation”. Autre chose commence, „L’Action Française”, 24 VI 1919, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 258.
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kolejnej inwazji na francuskie terytorium19. St¹d te¿ traktat wersalski nie
zniwelowa³ zagro¿enia niemieckiego ci¹¿¹cego nad Francj¹, a „polityka Francji,
podobnie jak przed 1914 rokiem, jest zdominowana przez kwestiê niemieck¹”20.

Tym bardziej, ¿e jak wskazywa³ Bainville, Francjê boleœnie dotyka kolej-
na powa¿na wada wersalskiego traktatu pokojowego, któr¹ monarchistyczny
myœliciel inkryminowa³ w sformu³owanej przez siebie opinii g³osz¹cej, i¿ trak-
tat ten „jest zbyt ³agodny w stosunku do tego, co ma z surowoœci” („une paix
trop douce pour ce qu’elle a de dur”)21. Innymi s³owy, pokojowy traktat pod-
pisany w Wersalu jest dowodem niekonsekwencji w podejœciu zwyciêskich
aliantów do problemu niemieckiego22.

Z jednej strony zwyciêzcy dali dowody swojej surowoœci wobec Niemiec,
chocia¿by poprzez sp³atê (g³ównie na rzecz Francji) pokaŸnych reparacji
wojennych. Jednak tej surowoœci towarzyszy³a ³agodnoœæ, bardzo du¿a ³a-
godnoœæ. Jej najwa¿niejszym przejawem by³a zgoda na zachowanie jednoli-
tego pañstwa niemieckiego pozbawionego resztek dawnego partykularyzmu
dynastycznego. Pañstwa, dla którego bêdzie pracowaæ czas i zatwierdzone
przez Wersal warunki geopolityczne. Sytuacja, w której Niemcy na razie od-
czuwaj¹ dolegliwoœci traktatu wersalskiego, w perspektywie jednak rysuje siê
przed nimi bardzo korzystna przysz³oœæ, by³a bardzo niedogodna dla Fran-
cji. Pary¿ bowiem na mocy postanowieñ pokoju ma egzekwowaæ „ciê¿ki try-
but” (reparacje wojenne) od narodu, któremu „pozostawiono wszystko, by
móg³ strz¹sn¹æ z siebie jarzmo i zapewniæ sobie ratunek. Niemcy pozostaj¹
wielkim pañstwem, które z odrobin¹ cierpliwoœci mo¿e mieæ nadzieje na to,
¿e pewnego dnia pozbêdzie siê postanowieñ, do których przyjêcia zmusi³a
ich pora¿ka” – zauwa¿a³ Bainville ju¿ na pocz¹tku maja 1919 roku23. Bardzo

19 „Quand la quinzième année sera écoulée, la frontière franco-allemande sera ce qu’elle était
en 1815: une frontière dessinee contre la France, la frontière qui, en 1870, a permis aux Allemands
de nous envahir sans passer par la Belgique”. Une paix trop douce pour ce qu’elle a de dur, „L’Action
Française”, 8 V 1919, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 252.

20 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 60.
21 Por. artyku³ Une paix trop douce pour ce qu’elle a de dur, „L’Action Française”, 8 V 1919,

w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 250–253.
22 Uwagê zwraca fakt, ¿e argumentacjê Bainville’a wobec krytyki Wersalu powtarza (bez po-

wo³ywania siê na autora Konsekwencji politycznych pokoju) H. Kissinger w: Diplomacy, London
1995, s. 242–245 (por. ibidem, s. 246–248, bardzo podobn¹ do Bainville’a krytykê Wilsonowskie-
go moralizatorstwa w polityce). Dodajmy, ¿e spostrzegawczoœæ Bainville’a co do u³omnoœci trak-
tatu wersalskiego dostrzega³ równie¿ Raymond Aron (wed³ug niego Bainville to „historyk nale-
¿¹cy do szko³y tradycyjnej”). Por. R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris 1962, s. 200

23 „La caractérsitique du traité de 1919, et elle est redoutable, c’est que la France demeure en
présence d’une Allemagne de laquelle nous exigeons un lourd tribut et qui conserve tout ce qui
permet à un peuple de secouer son joug et d’obtenir sa délivrance. L’Allemagne reste un grand
État qui, avec un peu de patience, peut espérer se soustraire un jour aux conditions que la défaite
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wymownie brzmia³ jeden z tytu³ów rozdzia³ów Konsekwencji politycznych po-
koju: Szeœædziesi¹t milionów Niemców jako d³u¿nicy czterdziestu milionów Fran-
cuzów; tytu³, który sam w sobie wskazywa³ na nierealnoœæ oczekiwania ze
strony Francuzów na spe³nienie przez Niemców postanowieñ konferencji wer-
salskiej o koniecznoœci wyp³acenia reparacji wojennych.

Sposób potraktowania przez zwyciêskich aliantów kwestii reparacji by³
przez Bainville’a poddany krytyce tak¿e z innego powodu. Zarzuca³ on twór-
com pokoju, ¿e nie wykorzystali oni mo¿liwoœci przyczynienia siê do rozbi-
cia politycznej jednoœci pañstwa niemieckiego. Ubolewa³, ¿e na „³awce infa-
mii” posadzono wszystkich Niemców – reparacje wojenne kazano p³aciæ
wszystkim obywatelom dawnego cesarstwa niemieckiego, bez czynienia dys-
tynkcji miêdzy mieszkañcami pañstwa pruskiego (którzy proporcjonalnie
powinni p³aciæ najwiêcej) a na przyk³ad Bawarczykami24.

Traktat na tyle ³agodny, by daæ Niemcom do rêki instrumenty pozwalaj¹-
ce usun¹æ na³o¿one na nich przez ten sam traktat dolegliwoœci – to nie jedy-
na sprzecznoœæ, któr¹ dostrzeg³ Bainville w wy³aniaj¹cym siê nowym ³adzie
politycznym w Europie. W swoich Konsekwencjach politycznych pokoju za-
uwa¿a³, ¿e alianci „rozcz³onkowali Niemcy, jednoczeœnie jednocz¹c je”
(„utrzymano jednoœæ polityczn¹ Niemiec, powa¿nie kalecz¹c ich jednoœæ te-
rytorialn¹” – jak napisa³ dziesiêæ lat póŸniej w innym miejscu)25.

„Rozcz³onkowaniem Niemiec”, na które godzi³ siê traktat wersalski,
Bainville okreœla³ straty terytorialne, jakie Niemcy ponios³y na Wschodzie,
przede wszystkim na rzecz odrodzonego pañstwa polskiego (oddanie Alzacji
i Lotaryngii Francji, pó³nocnego Szlezwiku Danii czy okrêgu Eupen
i Malmédy Belgii nazywa³ Bainville „³agodnymi amputacjami” w porówna-
niu ze stratami Niemiec na Wschodzie)26. Wersalski traktat pokojowy – jak

le contraint d’accepter”. J. Bainville, L’Allemagne..., s. 252. W styczniu 1920 roku Bainville reto-
rycznie pyta³: „Mais quand l’Allemagne sera redevenue riche, ayant conservé, avec son État uni-
taire, les moyens d’˜tre forte, ne retrouvera-t-elle pas aussi assez de puissance pour refuser de
s’acquitter?”. Une expérience de trente ans a commencé hier, „L’Action Française”, 11 I 1920, w:
J. Bainville, L’Allemagne..., s. 271. Por. idem, Frankreichs Kriegsziel..., s. 49–50, 98.

24 „C’est à un vaste peuple, dont l’unité a été consacrée par le traité de Versailles, qu’est demande
ce reniement de lui-m˜me. Pas de distinctions, pas de différences. Prussiens et Bavarois, Hohen-
zollern et Wittelsbach sont attachés à la m˜me chaine, cités au m˜me banc d’infamie”. L’affaire
des sanctions, „L’Action Francaise”, 29 I 1920, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 273.

25 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 79. Por. „En 1919 le 28 juin à Versailles, il y a eu hier
juste onze ans, des conditions de paix ont été imposées à l’Allemagne. Leur caractère général est
de ménager l’unité politique allemande en mutilant gravement l’unité territoriale allemande”.
La place la plus importante du continent, „L’Action Française”, 30 VI 1930, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 349.

26 Idem, Frankreichs Kriegsziel..., s. 51.
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pisa³ autor Konsekwencji politycznych pokoju – „rozkroi³ Niemcy na Wscho-
dzie, w szczególnie wra¿liwym punkcie, zupe³nie poza zasiêgiem aliantów.
Rozcz³onkowa³ Niemcy na korzyœæ Polski, której ludnoœæ wynosi zaledwie
jedn¹ trzeci¹ ludnoœci Niemiec i której si³a nie dorównuje nawet jednej dwu-
dziestej si³y Niemiec – jeœli weŸmie siê pod uwagê wewnêtrzne s³aboœci pol-
skiego pañstwa i jego niebezpieczne po³o¿enie”27.

Wspomnianym przez Bainville’a „szczególnie wra¿liwym punktem” by³o
polskie Pomorze Gdañskie, oddzielaj¹ce Prusy Wschodnie od reszty Niemiec.
Autor Konsekwencji... nie tyle zg³asza³ obiekcje co do faktu powrotu Pomo-
rza do Polski (ziemie by³ego zaboru pruskiego odzyskane przez Polskê na-
zywa³ „obszarami bezprawnie zdobytymi” przez Prusy), ile do faktu, ¿e nie
towarzyszy³o temu rozbicie politycznej jednoœci pañstwa niemieckiego28. Po-
stulat, jak widzimy, konieczny wed³ug Bainville’a nie tylko dla bezpieczeñ-
stwa Zachodu, ale i Wschodu Europy. „W œrodku Europy, na podobieñstwo
zaczajonego wœciek³ego drapie¿nika, Niemcom wystarczy wyci¹gniêcie ³apy,
by na nowo zjednoczyæ siê ze wschodnioprusk¹ wysp¹. W tym wizerunku
mo¿na jasno rozpoznaæ nadchodz¹ce nieszczêœcie Polski i Europy” – zapo-
wiada³ w 1920 roku francuski myœliciel29.

W kwestii ukszta³towania wschodnich granic Niemiec w Wersalu, Bainville
zarzuca³ przywódcom Ententy kolejn¹ sprzecznoœæ. Ci sami bowiem polity-
cy, którzy w imiê „niemo¿noœci odwrócenia ko³a historii” nie zgadzali siê na
podjêcie próby rozbicia Niemiec, decyduj¹c siê na oddzielenie Prus Wschod-
nich od reszty kraju polskim Pomorzem, godzili siê na przekreœlenie pru-
skiej polityki zmierzaj¹cej w³aœnie do usuniêcia tej bariery; polityki, która
mia³a o wiele g³êbsze historyczne antecedencje ani¿eli polityka jednoczenia
Niemiec „krwi¹ i ¿elazem”30. Promotorzy hase³ o „samostanowieniu naro-
dów” nie dostrzegli równie¿, ¿e w³aœnie za³o¿enia deklarowanej przez nich
polityki, o wiele bardziej ni¿ tradycyjna polityka równowagi si³, wymaga³y
rozbicia niemieckiej jednoœci: „ma³ym pañstwom [czyli nowym pañstwom
w Europie Œrodkowej i Wschodniej – G.K.] brak bezpieczeñstwa obok poje-
dynczego pañstwa, które pozosta³o silne”31.

27 Ibidem, s. 52–53.
28 W Konsekwencjach politycznych pokoju Bainville pisa³: „By odbudowaæ Polskê, nale¿a³o

najpierw rozbiæ Niemcy. Operacji tej [przyznania Polsce ziem nale¿¹cych do 1918 r. do Niemiec]
nie nale¿a³o bowiem przeprowadzaæ na jednolitym niemieckim narodzie i na jednolitym nie-
mieckim pañstwie, jeœli chcia³o siê, by Polska a z ni¹ ca³y, wzniesiony na konferencji pokojowej
europejski gmach, móg³ bezpiecznie trwaæ”. Ibidem, s. 95.

29 Ibidem, s. 53.
30 Ibidem, s. 52.
31 Ibidem, s. 53.
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Dla nowych pañstw w Europie Œrodkowej i Wschodniej, Niemcy to albo
„zagro¿enie albo punkt przyci¹gania; albo uleg³oœæ, albo walka – trzeciego
wyjœcia nie ma” – pisa³ Bainville na kartach Konsekwencji politycznych poko-
ju32. Dla Polski – jak czytamy w tym samym miejscu – pozostaje wyraŸna,
ale bardzo groŸna perspektywa walki z Niemcami „na œmieræ i ¿ycie”33.

Konsekwencje polityczne pokoju s¹ tym dzie³em Bainville’a, w którym (w po-
równaniu z innymi) najwiêcej miejsca poœwiêci³ analizie sytuacji zewnêtrznej
i wewnêtrznej odradzaj¹cego siê pañstwa polskiego. Analizie – zauwa¿my
ju¿ teraz – której wyniki nie wypada³y dla nas korzystnie.

Nale¿y zreszt¹ przypomnieæ, ¿e kwestia polska pozostawa³a w polu zain-
teresowania Bainville’a jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹ (por. jego wyk³ady
w Instytucie Akcji Francuskiej). Obecna by³a w jego publicystyce tak¿e w cza-
sie „Wielkiej Wojny”, aczkolwiek – co nale¿y podkreœliæ – nigdy nie zajmo-
wa³a poczesnego miejsca. Pojawia³a siê incydentalnie, niejako „przy okazji”
poruszania przez Bainville’a innych, znacznie dla niego wa¿niejszych kwe-
stii. Nie by³a to zreszt¹ li tylko „przypad³oœæ” Bainville’a (albo rezultat m³o-
dzieñczych lektur Leopolda Ranke, œwiadomie zawê¿aj¹cego dzieje Europy
do historii „romañsko-germañskiej”). Takie by³o ogólne nastawienie francu-
skiej opinii publicznej, która po 1870 roku (a w³aœciwie ju¿ po upadku po-
wstania styczniowego) szybko zaczê³a traciæ zainteresowanie kwesti¹ polsk¹
jako samodzielnym, wa¿nym zagadnieniem europejskiej polityki34.

Je¿eli pojawia³o siê zainteresowanie spraw¹ polsk¹, to tylko w tle innych
problemów, zw³aszcza kwestii niemieckiej i konfliktu francusko-niemiec-
kiego. Monarchistyczny autor obawia³ siê wiêc, by sprawa polska nie zosta³a
wykorzystana przez Berlin jako swego rodzaju przynêta dla Rosji, maj¹ca
na celu „wy³uskanie” pañstwa carów z szeregów Ententy. Pod tym wzglê-
dem Bainville nie wyró¿nia³ siê niczym szczególnym od przewa¿aj¹cego we
francuskiej opinii publicznej (i dyplomacji) – przynajmniej od lat 80.
XIX wieku – stanowiska podporz¹dkowuj¹cego sprawy Europy Œrodko-
wej i Wschodniej „jednemu imperatywowi: utrzymaniu potêgi rosyjskiego
sojusznika”35.

32 Ibidem, s. 54.
33 Ibidem.
34 K. Dunin-W¹sowicz, Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach

1885–1894..., s. 222–225.
35 Por. J.W. Borejsza, Polityka francuska wobec Rosji a sprawy polskie 1871–1914, w: Naród i pañ-

stwo. Prace ofiarowane Henrykowi Jab³oñskiemu w 60. rocznicê urodzin, Warszawa 1969, s. 64. Sze-
rzej na ten temat zob. tak¿e K. Dunin-W¹sowicz, Francuska opinia publiczna wobec sprawy pol-
skiej i Polaków w latach 1885–1894..., s. 89–107; J. Pajewski, Francja a Polska 1871–1914, w: Naród
i pañstwo..., s. 303–320; W. Œladkowski, op.cit., s. 27–68.
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W takim te¿ kontekœcie ocenia³ Bainville Akt 5 listopada 1916 roku, w któ-
rym Wilhelm II i Franciszek Józef proklamowali powstanie Królestwa Pol-
skiego. Bainville interpretowa³ to wydarzenie jako ca³kiem realn¹ mo¿liwoœæ
powtórzenia przez króla pruskiego manewru Fryderyka II z XVIII wieku,
który potrafi³ odwróciæ terytorialne ambicje Rosjan od Ba³kanów w kierun-
ku i kosztem Polski. „Któ¿ to wie, czy dzisiaj Wilhelm II nie marzy, by wyjœæ
ze skomplikowanej sytuacji, o podobnym przesuniêciu i o podobnym ekwi-
walencie. Kto wie, czy ta autonomia Polski, która wydaje siê oddalaæ go [Wil-
helma II] od Rosji, nie ma na celu w jego myœli, zbli¿enia go do niej [do
Rosji]? Czy nie ma s³u¿yæ jako podstawa przysz³ego kompromisu? Dobrze
nale¿y siê nad tym zastanowiæ i zastanowiæ siê na czas”36.

W¹tek polski pojawi³ siê równie¿ w og³oszonym drukiem sprawozdaniu
Bainville’a z jego podró¿y do Rosji w 1916 roku (La Russie en 1916). Zda-
niem francuskiego obserwatora, dziêki prze¿ywanemu przez Rosjê od 1914
roku procesowi „renacjonalizowania siê”, „od czasów rozbiorów horyzont
rozci¹gaj¹cy siê przed Polsk¹ nigdy nie by³ równie jasny”37. Wed³ug Bainville’a
zbli¿enie miêdzy Polakami a Rosjanami dokonuje siê „na wspólnym gruncie
walki przeciw germanizmowi” (autor Rosji w 1916 roku jako przejaw takiego
zbli¿enia wskazywa³ ¿yczliwe przyjêcie w Moskwie polskich uchodŸców
z Kongresówki)38. Jak podkreœla³ autor Historii dwóch narodów, „przysz³oœæ
polskiej narodowoœci zwi¹zana jest z klêsk¹ germanizmu i ze zwyciêstwem
aliantów”39. Najwa¿niejsze by³o jednak to, ¿e sami Polacy – poprzez swoj¹
dzia³alnoœæ w g³êbi Rosji jako uchodŸcy i pomagaj¹c swoim rodakom z Kon-
gresówki przyby³ym w g³¹b imperium, „pokazali swoj¹ ¿ywotnoœæ, udowod-
nili swoj¹ wolê odrodzenia siê”40.

Co ciekawe, te pochlebne opinie Bainville’a pod naszym adresem, uleg³y
zmianie z chwil¹ powstania niepodleg³ego pañstwa polskiego. Na pocz¹tku

36 A Varsovie, „L’Action Française”, 10 XI 1916, w: J. Bainville, La Russie en 1916..., s. 168.
Równie¿ w kwestii oceny Aktu Dwóch Cesarzy stanowisko Bainville’a nie odbiega³o od g³ówne-
go nurtu francuskiej opinii publicznej, upatruj¹cej w nim nie tylko chêæ pozyskania polskiego
rekruta przez Niemcy, ale jako niebezpieczeñstwo sk³onienia Rosji do zaprzestania wojny, za cenê
odst¹pienia przez Berlin od autonomicznych planów wobec Polski. Zob. W. Œladkowski, op.cit.,
s. 152–185.

37 J. Bainville, La Russie en 1916..., s. 302.
38 „Enfin, la Pologne elle-m˜me a bénéficié de cette révision générale des idées... Un

rapprochement s’est fait, précisement sur le terrain commun de la lutte contre le germanisme. Il
m’a été donné… de voir l’accueil empressé que l’aristocratie moscovite réserve aux réfugiés
polonais”. Ibidem, s. 301–302.

39 Ibidem, s. 302.
40 Ibidem.
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paŸdziernika 1920 roku, krótko przed ukazaniem siê Konsekwencji..., tak ry-
sowa³ na ³amach „L’Action Française” sytuacjê Polski: „Polska, która nie ma
rz¹du, nie ma administracji, nie ma Pañstwa. Jest jednak dobrze zaopatrzo-
na we wrogów, w tym dwóch potê¿nych, pomiêdzy którymi znajduje siê jak
miêdzy m³otem a kowad³em oraz wrogów-liliputów, którzy s¹ nie mniej per-
fidni, nie mniej zawistni”41.

Obraz ten powróci³ na kartach Konsekwencji politycznych pokoju. Ocena
Polski i Polaków by³a nawet surowsza. Wspominaj¹c o „magmie politycznej”
panuj¹cej ci¹gle (jesieni¹ 1920 roku) w Europie Œrodkowej, Bainville zauwa-
¿a³: „istnieje wiele narodowoœci, ale ma³o narodów. Bycie narodem oznacza
przyzwyczajenie siê do wspólnego ¿ycia”42. Do tej ostatniej kategorii najwy-
raŸniej nie zalicza³ Polaków. Nieprzypadkowo pisa³ o „polskiej narodowo-
œci”, która – na domiar z³ego – „nie tworzy zwartej grupy ludnoœciowej,
zw³aszcza na Wschodzie”43.

Kolejnym – o ile nie decyduj¹cym – czynnikiem s³aboœci odradzaj¹cej siê
polskiej pañstwowoœci by³ zdaniem autora Konsekwencji politycznych pokoju
fakt, ¿e „Polska nie posiada pañstwa, a w tej sytuacji – jak pisa³ – kwestia
granic [Polski] schodzi na drugi plan”44. Sposób spojrzenia Bainville’a na
Polskê odzwierciedla³ kluczowy dla jego myœli politycznej w¹tek – tzn. istotne
znaczenie prawid³owo funkcjonuj¹cych instytucji (przede wszystkim pañstwa)
dla rozwoju ¿ycia narodowego. Takich przes³anek jesieni¹ 1920 roku Bainville
nie dostrzega³ w Polsce. Pisa³ wrêcz, ¿e „s³aboœci, z których powodu Polska
upad³a w XVIII wieku, pozostaj¹”45.

Najwa¿niejsza z tych dolegliwoœci to s³aboœæ pañstwa. Polska, podobnie
zreszt¹ jak pozosta³e nowo powstaj¹ce pañstwa w Europie Œrodkowej, u progu
swojej niepodleg³oœci pope³ni³a bowiem fundamentalny b³¹d. Polega³ on na
wprowadzeniu u siebie ustroju demokracji parlamentarnej wzorowanej na
tej funkcjonuj¹cej na Zachodzie (g³ównie we Francji). Tutaj te¿ le¿a³a wina
zwyciêskiej Ententy, która uwa¿a³a, ¿e zaprowadzenie w nowych krajach
ustroju demokratycznego eo ipso uszczêœliwi i zapewni trwa³y rozwój pañ-
stwom Europy Œrodkowej.

Jedynym w³aœciwym rozwi¹zaniem powinno byæ, zdaniem francuskiego
myœliciela, zadbanie o to, by w nowo powsta³ych krajach obecna by³a silna

41 La conférence de Bruxelles et l’anarchie politique, „L’Action Française”, 1 X 1920, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 284.

42 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 115.
43 Ibidem, s. 114.
44 Ibidem, s. 140.
45 Ibidem, s. 141.

http://rcin.org.pl



Rozdzia³ czwarty212

w³adza wykonawcza, najlepiej o charakterze monarchicznym46. Tymczasem,
jak pisa³ Bainville, „wprowadzono czyst¹ demokracjê do krajów, w których
wszystko jeszcze trzeba stworzyæ, których granic trzeba broniæ, w których
trzeba jednoczyæ ludnoœæ rozmaitego pochodzenia. Wszystko to wymaga
¿mudnej pracy, która potrzebuje d³ugiego oddechu i Ÿle znosi wewnêtrznie
podzielony i podatny na zmiany rz¹d... W³adza partii otwiera na oœcie¿ drzwi
intrygom [w tych krajach – G.K.] z zagranicy”47. Dla Polski zaprowadzenie
ustroju opartego o demokracjê parlamentarn¹ oznacza³o wiêc nic innego, jak
powtórkê katastrofy ustrojowej, której doœwiadczy³a Rzeczpospolita u schy³-
ku XVIII wieku48.

Uwagê zwraca fakt, ¿e Bainville nie zatrzymywa³ siê na ogólnej krytyce
„polskiej anarchii” i s³aboœci ustrojowej. Wykazywa³ bardziej szczegó³ow¹
znajomoœæ wspó³czesnych mu dziejów Polski (aczkolwiek wywodzi³ z tej wie-
dzy wnioski, które mia³y dodatkowo uzasadniæ jego naczeln¹ tezê o nietrwa-
³oœci polskiego pañstwa). Pisa³ wiêc, ¿e odradzaj¹ca siê polska pañstwowoœæ
dysponuje bardzo dobrymi kadrami urzêdniczymi wywodz¹cymi siê z Gali-
cji. „Có¿ z tego jednak – pisa³ autor Konsekwencji politycznych pokoju
– skoro urzêdnicy ci potykaj¹ siê o obyczaje i przyzwyczajenia narodu
[polskiego]”49.

W oczach Bainville’a nie tylko dawna Galicja zyska³a uznanie. Jeszcze
w czasie „Wielkiej Wojny”, w swojej Historii trzech pokoleñ wskazywa³ na ostr¹
politykê germanizacyjn¹ zastosowan¹ przez Berlin wobec Polaków ¿yj¹cych
pod pruskim zaborem50. Równie¿ pod tym wzglêdem Bainville odzwiercie-
dla³ w swojej twórczoœci wzmo¿one zainteresowanie prasy francuskiej – od
koñca XIX wieku – po³o¿eniem Polaków w³aœnie w tym zaborze. W prasie
i w wielu ksi¹¿kach francuscy autorzy zestawiali los Polaków w Poznañskiem
z uciskiem ludnoœci francuskiej w Alzacji i Lotaryngii po 1871 roku; przewa¿a³

46 Ibidem, s. 118.
47 Ibidem, s. 119. Na tê kwestiê Bainville zwraca³ uwagê ju¿ wczeœniej, jeszcze przed publika-

cj¹ Konsekwencji politycznych pokoju. Pod koniec lipca 1920 roku na ³amach „L’Action Française”
wskazywa³, ¿e najpowa¿niejszym b³êdem zwyciêskiej Ententy by³a „la democratie pure appliquée
à des peuples neufs, de faibles ressources, sans traditions politiques”. L’alerte de 1920, „L’Action
Française”, 29 VII 1920, w: J. Bainville, La Russie et la barrière, s. 173.

48 Idem, Frankreichs Kriegsziel..., s. 119.
49 Ibidem, s. 142.
50 Bainville wyrzuca³ nawet francuskiej prasie, ¿e zbytnio koncentrowa³a siê nad opisem car-

skiej polityki rusyfikacyjnej, pomijaj¹c germanizacjê Polaków w Wielkopolsce: „A poza tym, dla-
czegó¿ to obroñcy sprawy polskiej zajêli siê jedynie carem, a nie królem Prus? Czy¿by Polacy
z Poznañskiego nie byli równie¿ przeœladowani, nie byli równie godni zainteresowania, co ci z War-
szawy? Dziêki jakiej to szczególnej pob³a¿liwoœci bêd¹cej pok³osiem dawnych b³êdów, korzystali
Hohenzollernowie?” Idem, Histoire de trois générations..., s. 234.
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zdecydowanie wniosek, ¿e w obydwu przypadkach bezwzglêdna germani-
zacyjna polityka poniesie klêskê51.

Po wojnie Bainville nie kry³ swojego podziwu dla tego, co u nas nazywa
siê „wielkopolskim etosem”. Na kartach Konsekwencji politycznych pokoju
odnotowywa³, ¿e „jedynym elementem [wœród Polaków – G.K.] posiadaj¹-
cym zrozumienie dla pañstwa i polityczny zmys³ s¹ ci, którzy pochodz¹ z daw-
nego zaboru pruskiego”. Dodawa³ zaraz jednak, ¿e w spo³eczeñstwie pol-
skim „tworz¹ oni mniejszoœæ, która napotyka na niezrozumienie. A nie mo¿na
budowaæ pañstwa jedynie na patriotyzmie i dobrej woli.”52

Kolejnym czynnikiem – oprócz zatrzymania siê Polaków w rozwoju hi-
storycznym na etapie narodowoœci oraz nieprzezwyciê¿enia s³aboœci ustrojo-
wej – warunkuj¹cym nietrwa³oœæ polskiej pañstwowoœci by³o, wed³ug Bainvil-
le’a, fatalne geopolityczne po³o¿enie Polski, które dodatkowo petryfikowa³
traktat wersalski. O kwestii niemieckiej (pozostawieniu przez aliantów zjed-
noczonego pañstwa niemieckiego u zachodnich granic Polski) ju¿ pisa³em.
Bainville wskazywa³ równie¿ na zagro¿enie p³yn¹ce dla Polski ze Wschodu.

W Konsekwencjach politycznych pokoju autor dawa³ wyraz swojemu prze-
konaniu, ¿e wrogoœæ istniej¹ca miêdzy Polakami a Rosjanami ma o wiele g³êb-
sze przyczyny ani¿eli kontrowersje wokó³ przebiegu wschodnich granic Rze-
czypospolitej. Jak pisa³: „Polska dra¿ni Rosjê ju¿ przez sam fakt swojego
istnienia”53. Wrogoœæ ta mia³a nie tylko pod³o¿e polityczne i p³ynê³a nie tylko
z chêci „historycznej zemsty”. Istnia³o równie¿ pod³o¿e cywilizacyjne pol-
sko-rosyjskiego konfliktu. „Polacy, zlatynizowani przez katolicyzm, jawi¹ siê
Rosjanom jako odstêpcy od S³owian... Polacy i Rosjanie s¹ dwoma narodami
z nieokreœlonymi granicami, miêdzy którymi – od czasów, kiedy znaj¹ siê –
nie ma mowy o jakimkolwiek porozumieniu. Pokój oznacza w ich przypad-
ku panowanie i podbój, czy to gdy Polacy s¹ panami Moskwy, czy to w sytu-
acji, gdy w Warszawie panuje rosyjski «porz¹dek». W miêdzyczasie nastêpu-
j¹ wojny, przerywane tylko rozejmami”54.

51 O wzmo¿onym po 1870 roku zainteresowaniu francuskiej opinii publicznej losem Pola-
ków w zaborze pruskim zob. K. Dunin-W¹sowicz, Francuska opinia publiczna wobec sprawy pol-
skiej i Polaków w latach 1885–1894..., s. 131–135; idem, Francuska opinia publiczna wobec sprawy
polskiej i Polaków w latach 1895–1914..., s. 64–73. K. Dunin-W¹sowicz s³usznie zauwa¿a, ¿e we
francuskich komentarzach (generalnie ¿yczliwych Polakom) zawê¿ano zabór pruski do Poznañ-
skiego, pomijaj¹c Pomorze czy Górny Œl¹sk. Idem, Francuska opinia publiczna wobec sprawy pol-
skiej i Polaków w latach 1885–1894..., s. 135. Jak widaæ, od tej przypad³oœci nie by³ wolny tak¿e
Bainville (por. cytat przytoczony w poprzednim przypisie).

52 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 142.
53 Ibidem, s. 137.
54 Ibidem, s. 132–133.
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Równie¿ w odniesieniu do tocz¹cej siê wojny polsko-rosyjskiej zastoso-
wa³ Bainville swoje prawo „ci¹g³oœci historycznej” vel „narodowej ci¹g³oœci”
(wystêpowanie niezmiennych, niezale¿nych od zmieniaj¹cych siê form pañ-
stwowych, interesów narodowych). „Wojna œwiatopogl¹dowa i wojna propa-
gandowa, czy wojna narodowa i polityczna – w ka¿dym razie wojna polsko-
rosyjska starego stylu”55. Rosjanie w 1920 roku maszerowali na Warszawê „jak
gdyby to nie Lenin, ale Romanow zasiada³ na Kremlu”56.

Hipotetyczne zwyciêstwo bolszewików pod Warszaw¹ równie¿ interpre-
towane by³o nie w œwietle ideologicznego zagro¿enia dla Zachodu, ale polity-
cznego zagro¿enia dla francuskich interesów narodowych. Tuchaczewski
mówi³ o „marszu na Pary¿ po trupie bia³ej Polski”. Tego marszu obawia³ siê
Bainville, ale nie dlatego, ¿e rozleje on komunistyczn¹ rewolucjê na ca³y konty-
nent, lecz dlatego, ¿e ewentualne przedostanie siê Armii Czerwonej do Niemiec
oznaczaæ by mog³o narodowe odrodzenie nad £ab¹ i Renem. W tym kon-
tekœcie autor Historii trzech pokoleñ przywo³ywa³ analogiczn¹, jego zdaniem,
sytuacjê z 1813 roku, gdy na obszar Prus, w poœcigu za pokonanym Napole-
onem, wesz³a armia rosyjska, co da³o sygna³ do ogólnoniemieckiego zrywu
antyfrancuskiego, znanego jako „wojna wyzwoleñcza” („Befreiungskrieg”):
„Zwyciêstwo Rosjan [pod Warszaw¹] by³oby sygna³em do ogólnego powsta-
nia na wzór roku 1813”57 – czytamy w Konsekwencjach politycznych pokoju.

Analogia ryzykowna i bardzo u³omna, bêd¹ca kolejnym dowodem na to,
¿e „prawo ci¹g³oœci historycznej” przys³ania³o Bainville’owi nowy typ zagro-
¿enia, jaki przedstawia³ sob¹ dla ca³ego Zachodu (w tym dla Francji) komu-
nistyczny totalitaryzm.

Obraz wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku, który Bainville przedstawi³ swo-
im czytelnikom na kartach Konsekwencji politycznych pokoju mia³ byæ dodat-
kow¹ ilustracj¹ s³aboœci polskiej pañstwowoœci, a tym samym potwierdzeniem
tezy, ¿e przymierze z Polsk¹ dla Francji oznacza o wiele bardziej „obci¹¿e-
nie” ni¿ wsparcie58. Dodajmy, ¿e ilustracj¹ odwo³uj¹c¹ siê do ba³amutnego
argumentu, jakoby zwyciêstwo odniesione pod Warszaw¹ w sierpniu 1920
roku przez wojska polskie by³o autorstwa... Francji (a konkretnie zas³ug¹ fran-
cuskiej misji wojskowej w Polsce pod dowództwem gen. Weyganda). Zreszt¹
przedstawienie „cudu nad Wis³¹” nie jako zwyciêstwa Pi³sudskiego (czy Roz-

55 Ibidem, s. 133.
56 Ibidem.
57 Ibidem, s. 135. Niemal w przededniu bitwy warszawskiej, Bainville pisa³: „Bolszewicy uderza-

j¹ w Polaków, by zniszczyæ nas. Uderzaj¹c w Niemcy, zniszczymy bolszewików”. Paur où atteindre
la Russie?, „L’Action Française”, 12 VIII 1920, w: J. Bainville, La Russie et la barrière..., s. 74.

58 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 140.
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wadowskiego – jak chcia³a nasza rodzima opozycja antypi³sudczykowska),
ale jako zwyciêstwo Weyganda (który zreszt¹ odcina³ siê od tego typu opinii,
potwierdzaj¹c, ¿e zwyciêstwo pod Warszaw¹ by³o polsk¹ i tylko polsk¹ wik-
tori¹)59 nie by³o w okresie miêdzywojennym li tylko specjalnoœci¹ Bainville’a.
Po francuskiej stronie by³o wiêcej amatorów takiej „kreatywnej” interpretacji
dzia³añ wojennych nad Wis³¹ i Wkr¹. Nie kto inny, jak sam przywódca Akcji
Francuskiej – Charles Maurras swój artyku³ o bitwie warszawskiej, który
ukaza³ siê na ³amach „L’Action Française” w dniu 3 wrzeœnia 1920 roku za-
tytu³owa³: Zwyciêstwo Weyganda (La victoire de Weygand)60.

Bainville, do opinii o „uratowaniu Polski przez Francjê” poprzez „przejê-
cie wojskowego dowództwa”, do³¹cza³ inne, z gruntu fa³szywe informacje.
Pisa³ wiêc w Konsekwencjach..., ¿e w momencie, gdy do Warszawy zbli¿a³a
siê bolszewicka armia, wojsko polskie „rozsypa³o siê na skutek wêwnêtrznej,
politycznej anarchii”61. Jak powszechnie wiadomo, rzeczywistoœæ by³a dok³ad-
nie odwrotna. Ani nie rozsypa³a siê polska armia (wycofuj¹ca siê spod Kijo-
wa w ciê¿kich bojach odwrotowych), ani nie nast¹pi³a wewnêtrzna anarchia
(wrêcz odwrotnie, w Radzie Obrony Pañstwa pracowali, na rzecz ratunku
dla kraju, reprezentanci wszystkich najwa¿niejszych polskich ugrupowañ
politycznych).

O wiele wartoœciowsze opinie Bainville prezentowa³ natomiast odnoœnie
zagro¿eñ p³yn¹cych dla Polski z po³o¿enia miêdzy Niemcami (ci¹gle pozo-
staj¹cymi zjednoczonym pañstwem) a Rosj¹ bolszewick¹. Jak podkreœla³
monarchistyczny myœliciel, traktat wersalski „zawi¹za³ sojusz rosyjsko-nie-
miecki”62. Podstaw¹ zaœ tej naturalnej, niemiecko-rosyjskiej wspólnoty inte-
resów by³o istnienie niepodleg³ego pañstwa polskiego. „Miêdzy Niemcami
a Rosj¹ traktaty s¹ zbyteczne: Polska zbli¿a je do siebie... Nie ma bardziej
naturalnego sojuszu” – czytamy w Konsekwencjach politycznych pokoju63.

Z godn¹ podziwu przenikliwoœci¹ pisa³ Bainville w 1920 roku – na dzie-
wiêtnaœcie lat przed 17 wrzeœnia 1939 roku – o realnym niebezpieczeñstwie

59 W jednym z wywiadów (w dniu 21 VIII 1920) Weygand mówi³: „B³agam, by zwróciæ uwa-
gê francuskiej opinii publicznej na tê wa¿n¹ kwestiê. Jest to czysto polskie zwyciêstwo. Wyjœcio-
we operacje zosta³y zrealizowane wed³ug polskich planów, przez polskich genera³ów”. Cyt. za
P. Wandycz, France and her eastern allies. French-Czechoslovak-Polish relations from the Paris peace
conference to Locarno, Minneapolis 1962, s. 173.

60 Ibidem, s. 174. Szerzej na temat interpretowania we Francji bitwy warszawskiej jako „zwy-
ciêstwa Weyganda” zob. artyku³ P. Wandycza, General Weygand and the battle of Warsaw of 1920,
„Journal of Central European Affairs”, XX, 1959/ 1960, s. 357–365.

61 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 133–134.
62 Ibidem, s. 136.
63 Ibidem, s. 139.
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zaistnienia sytuacji, „gdy Polska pewnego dnia zostanie zaatakowana przez
Niemcy, podczas gdy Rosja gotowa jest, zadaj¹c [Polsce] cios w plecy, czer-
paæ korzyœci z jej [Polski] upadku”64. Bainville przewidzia³ nie tylko los, któ-
ry spotka³ Polskê w 1939 roku. Prognozy francuskiego myœliciela, zawarte
w Konsekwencjach politycznych pokoju okaza³y siê równie¿ niezwykle trafne
odnoœnie iunctim istniej¹cego miêdzy przysz³¹ rewizj¹ Wersalu, któr¹ Niemcy
rozpoczn¹ w Europie Œrodkowej, a ¿ywotnymi interesami Francji, które do-
datkowo zostan¹ nara¿one na szwank przez ewentualn¹ biernoœæ Pary¿a
wobec faktu niemieckiej agresji na Polskê: „Droga Niemiec jest jasno wyty-
czona. Ich wyswobodzenie siê [z traktatowych ograniczeñ – G.K.] oraz ich
rewan¿ zostanie zapocz¹tkowany na Wschodzie. Je¿eli my, w momencie, gdy
Niemcy podejm¹ próbê odzyskania swojej wschodniej granicy [z 1914 roku
– G.K.], nie zdecydujemy siê interweniowaæ, je¿eli powtórzymy tak brze-
mienn¹ w skutki biernoœæ Napoleona III podczas bitwy pod Sadow¹, wów-
czas po roku, dziesiêciu czy dwudziestu latach niebezpieczeñstwo zapuka
do naszych w³asnych drzwi”65.

Jak wiadomo, rzeczywistoœæ wziê³a swój bezwzglêdny „rewan¿” w latach
1939–1940, wedle najgorszego scenariusza zarysowanego w Konsekwencjach...
przez Bainville’a. „Dziwna wojna” (okres po wypowiedzeniu wojny Niem-
com przez Francjê 3 wrzeœnia 1939 roku do czerwca 1940 roku – czyli ofen-
sywy niemieckiej) okaza³ siê powtórk¹ z fatalnej biernoœci Napoleona III,
a ju¿ w nastêpnym roku (nie trzeba by³o czekaæ lat dziesiêciu czy dwudzie-
stu) zwyciêski Wehrmacht maszerowa³ pod £ukiem Triumfalnym w Pary¿u.

Z przytoczonych przeze mnie fragmentów wyraŸnie widaæ, ¿e Bainville
ci¹gle du¿e znaczenie przypisywa³ kwestii skoncentrowania uwagi polityki
francuskiej na rejonie Europy Œrodkowej; zagadnieniu, o którym pisa³ jesz-
cze podczas trwania wojny. Tam – jak s³usznie przewidywa³ – rozpocznie
siê zbrojna rewizja traktatu wersalskiego przez Niemcy. W tamtym rejonie
Niemcy posiadaj¹ wreszcie (przede wszystkim dziêki krótkowzrocznoœci twór-
ców traktatu pokojowego z 1919 roku) najlepsz¹ sytuacjê geopolityczn¹.

Niekonsekwentne potraktowanie Niemiec przez twórców ³adu wersalskie-
go polega³o bowiem równie¿ na tym – przekonywa³ Bainville – ¿e pozosta-
wione przez zwyciêskich aliantów jednolite pañstwo niemieckie nie pozo-
stanie w bli¿szej lub dalszej przysz³oœci obojêtne wobec faktu, ¿e parê
milionów Niemców ¿yje poza jego granicami. „Niemcy pozostaj¹ wewn¹trz
zjednoczone, zosta³y jednak podzielone na swoich peryferiach. Miliony Niem-

64 Ibidem, s. 181.
65 Ibidem, s. 182.
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ców ¿yj¹ w bezpoœrednim s¹siedztwie ich [Niemiec] granic, szeœæ czy sie-
dem milionów w Austrii, trzy miliony w Czechos³owacji. Zniszczenie nie-
mieckiej jednoœci, którego alianci nie chcieli podj¹æ siê wewn¹trz Rzeszy, prze-
prowadzili poza ni¹. Rozs¹dek i doœwiadczenie zmuszaj¹ do wniosku: dzie³o
to jest u³omne i z³e. Je¿eli bowiem s³usznym by³o pozostawienie poza nie-
mieck¹ jednoœci¹ czêœci krajów niemieckich, konieczne by³o, by inne czêœci
[Niemiec] pozosta³y wobec siebie w izolacji. Inaczej, odpad³e czêœci podda-
ne sile przyci¹gania jednego du¿ego niemieckiego pañstwa, wczeœniej czy
póŸniej stan¹ siê od niego zale¿ne” – pisa³ autor Konsekwencji politycznych
pokoju (po raz kolejny akcentuj¹c fataln¹ decyzjê zwyciêskiej Ententy o po-
zostawieniu unitarnego pañstwa niemieckiego)66.

Taka sytuacja (silne „centrum” i ci¹¿¹ce do niego „niemieckie peryferie”)
– ostrzega³ francuski myœliciel – tylko sprzyja rozwojowi niemieckiego mili-
taryzmu „i nie ma tu znaczenia czy bêdzie to militaryzm zakonu krzy¿ac-
kiego, czy militaryzm Reichswehry”67. Istotne jest to, ¿e za jego pomoc¹ Rze-
sza wspieraæ bêdzie z pewnoœci¹ irredentê Niemców zamieszkuj¹cych Austriê
i Czechos³owacjê.

Europa Œrodkowa – jak ju¿ zaznaczy³em, kluczowy, wed³ug Bainville’a,
rejon kontynentu, przedmiot koniecznej dla ¿ywotnych interesów Pary¿a tro-
ski francuskiej dyplomacji – by³a wiêc w dwa lata po zakoñczeniu „Wielkiej
Wojny” terenem, gdzie Niemcy maj¹ wszelkie warunki do podjêcia na nowo
swojej ekspansjonistycznej polityki. Polityki, która bêdzie tylko preludium dla
rozpoczêcia kolejnej niemieckiej inwazji na Francjê.

Z drugiej zaœ strony taka sytuacja panuj¹ca w Europie Œrodkowej, dziêki
brakowi „politycznych rozwi¹zañ” w pokojowym traktacie, mocno ograni-
cza³a swobodê manewru francuskiej polityki (a przecie¿ jednym z aksjoma-
tów myœli Bainville’a by³ apel o wystrzeganie siê „powtórki z Sadowy”, czyli
biernego przygl¹dania siê przez Pary¿ przeprowadzanym przez Niemcy
zmianom w uk³adzie politycznym Europy Œrodkowej).

Przymierze z Polsk¹ (z przyczyn omówionych wczeœniej) Bainville oce-
nia³ jako taki rodzaj sojuszu, „od którego nale¿y siê trzymaæ jak najdalej”68.
Tak¿e dlatego, ¿e sojusz miêdzy Pary¿em a Warszaw¹ zwiêksza³ tylko nie-
bezpieczeñstwo zawi¹zania siê porozumienia niemiecko-rosyjskiego69. Za-
uwa¿yæ nale¿y jednak, ¿e mimo tak surowej oceny samej Polski i wartoœci
dla Francji przymierza z Polsk¹, Bainville nie zaleca³ wszak¿e og³oszenia

66 Ibidem, s. 78–79. Por. tak¿e s. 97.
67 Ibidem, s. 89.
68 Ibidem, s. 181.
69 Ibidem, s. 184.
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przez Francjê swojego désintéressment sprawami Europy Œrodkowej. Chodzi-
³o raczej o wskazanie na trudnoœci, jakie aktywna polityka francuska mo¿e
napotkaæ w tym bardzo wa¿nym rejonie Europy.

Podobny cel przyœwieca³ dokonanej przez Bainville’a analizie zewnêtrz-
nej i wewnêtrznej sytuacji pañstwa czechos³owackiego. Wnioski, do których
doszed³, by³y analogiczne do tych, dotycz¹cych Polski. Jeszcze przed publi-
kacj¹ Konsekwencji politycznych pokoju Bainville pisa³ na ³amach „L’Action
Française”: „Przysz³oœæ Czechos³owacji jest niepewna i niejasna. Nosi ona
sama w sobie przyczyny ruiny i rozpadu. Czesi, w swojej najlepszej czêœci,
s¹ patriotami. Jednak, nie bardziej ni¿ w przypadku Polski, nie tworzy siê
pañstwa jedynie w oparciu o patriotyzm”70.

Ju¿ sam fakt powstania pañstwa Czechów i S³owaków by³ w oczach Ba-
inville’a kolejnym dowodem na to, ¿e zwyciêska Ententa nie posiada³a spój-
nej koncepcji politycznej w odniesieniu do Europy Œrodkowej. Po tym bo-
wiem jak w Pary¿u, Waszyngtonie i Londynie uznano za po¿¹dany rozpad
monarchii Habsburgów, „w postaci Czechos³owacji stworzono nowe Austro-
Wêgry, w której ¿yje szeœæ z oœmiu narodowoœci dawnych [Austro-Wêgier]”71.

Czechos³owacja nie by³a jednak replik¹ pozytywnych cech dawnej habs-
burskiej monarchii. Nie dawa³a – wed³ug Bainville’a – gwarancji harmonij-
nej koegzystencji zamieszkuj¹cych j¹ narodów. Wrêcz odwrotnie. Ju¿ u pro-
gu istnienia pañstwowoœci czechos³owackiej, Bainville zauwa¿a³, ¿e narody
zamieszkuj¹ce „nowe Austro-Wêgry” cierpi¹ na „choroby dzieciêce”, z któ-
rych najgorsz¹ jest egoizm – egoizm bêd¹cy dowodem s³aboœci72.

Objawia³ siê on nie tylko przez nasilaj¹cy siê antagonizm miêdzy poszcze-
gólnymi grupami narodowoœciowymi w obrêbie Czechos³owacji, ale równie¿
poprzez krótkowzroczn¹ (powodowan¹ egoizmem) politykê zagraniczn¹ re-
alizowan¹ przez Pragê. WyraŸnym przyk³adem ogniska „choroby dzieciêcej”
w polityce by³, wed³ug autora Konsekwencji politycznych pokoju, fakt powo³a-
nia do ¿ycia w 1920 roku – z inicjatywy Czechos³owacji – tzw. Ma³ej Enten-
ty (trójstronnego uk³adu miêdzy Prag¹, Bukaresztem i Belgradem). Bainvil-
le ocenia³ Ma³¹ Ententê nie jako uk³ad o ostrzu antywêgierskim (wymierzony
w ewentualne próby rewindykacji utraconych na rzecz pañstw Ma³ej Ententy

70 La conférence de Bruxelles et l’anarchie politique, „L’Action Française”, 1 X 1918, w: J. Ba-
inville, L’Allemagne..., s. 284.

71 Idem, Frankreichs Kriegsziel..., s. 43. Wspomniane szeœæ narodowoœci zamieszkuj¹cych Cze-
chos³owacjê to: Czesi, S³owacy, Niemcy, Polacy, Ukraiñcy i Wêgrzy.

72 Ibidem, s. 118, 122. Wczeœniej na ³amach „L’Action Française” w dniu 29 VII 1920 pisa³
Bainville, ¿e „les nationalités affranchies ont plus de jalousies, de rancunes, et m˜me de crainte
les unes à l’égard des autres qu’elles n’en ont à l’égard de l’Empire allemand”, w: idem, La Russie
et la barrière..., s. 170–171.
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obszarów), ale g³ównie jako przedsiêwziêcie polityczne wymierzone w Polskê,
a poœrednio we Francjê. W Konsekwencjach... tak o tym pisa³: „Ma³a Ententa,
która powsta³a w sierpniu 1920 roku z inicjatywy Czechos³owacji, nie by³a
niczym innym jak Lig¹ Neutralnych, która utworzy³a siê w momencie, gdy
zdawa³o siê, ¿e upadek Warszawy jest nieuchronny. W ten sposób nara¿ono
na szwank Polskê, a z ni¹ Francjê [pobrzmiewa tutaj opinia Bainville’a o „ura-
towaniu” Polski przez Francjê w 1920 roku – G.K.]”73.

Innym przejawem „dzieciêcej choroby egoizmu” pañstwa czechos³owac-
kiego by³o, wed³ug Bainville’a, postêpowanie Pragi w sprawie konfliktu z Pol-
sk¹ wokó³ Cieszyna. Jak pisa³ pod koniec lipca 1920 roku – gdy trwa³ impet
bolszewickiej ofensywy na Warszawê i gdy w tym samym czasie rz¹d cze-
chos³owacki odmówi³ przepuszczania przez swoje terytorium transportów
z pomoc¹ wojskow¹ dla walcz¹cej o swe istnienie Polski – „dobry Czecho-
s³owak spali Europê, byleby mieæ Cieszyn”74.

Do s³aboœci Czechos³owacji przyczynia³ siê równie¿ fakt przyjêcia (po-
dobnie jak inne kraje Europy Œrodkowej) wadliwych rozwi¹zañ ustrojowych
– wzorców demokracji parlamentarnej. Czechos³owacja – podobnie jak Pol-
ska – mia³a równie¿ bardzo niekorzystne po³o¿enie geopolityczne. Bainville
wskazywa³ na kartach Konsekwencji..., ¿e pañstwo czechos³owackie jest „opa-
sane” przez Niemców (od po³udnia Austria, od pó³nocy i zachodu – pañ-
stwo niemieckie). W po³¹czeniu z faktem zamieszkiwania w Czechos³owa-
cji trzymilionowej mniejszoœci niemieckiej, oznacza³o to, ¿e „Niemcy, gdy
tylko bêd¹ chcieæ, bêd¹ mogli odci¹æ jej [Czechos³owacji] dop³yw powietrza,
poniewa¿ handel i przemys³ Czechos³owacji zdany jest na ich widzimisiê...
Wojna z Niemcami oznacza³aby dla Czechos³owacji samobójstwo”75.

Wyliczanie katalogu s³aboœci i zagro¿eñ czyhaj¹cych w przysz³oœci na roz-
wój pañstwa Czechów i S³owaków, podobnie jak w przypadku Polski, nie
s³u¿y³o Bainvillle’owi jako uzasadnienie koniecznoœci porzucenia przez Pa-
ry¿ prowadzenia aktywnej polityki w tym rejonie Europy. S³u¿y³o raczej pod-
kreœleniu i uœwiadomieniu nie tylko francuskim elitom politycznym, ale
wszystkim czytelnikom Konsekwencji politycznych pokoju, ¿e cena za unik-
niêcie przez Francjê „drugiej Sadowy” bêdzie wysoka. Wymagaæ bowiem
bêdzie wspierania pañstw nieokrzep³ych wewnêtrznie, nara¿onych na ataki
z zewn¹trz.

Cena jednak warta ze wszech miar zap³acenia – przekonywa³ Bainville.
Porzucenie przez Francjê Czechos³owacji w obliczu niemieckiego zagro¿e-

73 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 123.
74 L’alerte de 1920, „L’Action Française”, 29 VII 1920, w: J. Bainville, La Russie et la barrière..., s. 171.
75 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 54.

http://rcin.org.pl



Rozdzia³ czwarty220

nia oznaczaæ bowiem musia³o w³aœnie zaistnienie „drugiej Sadowy” – nie
tylko w znaczeniu b³êdu politycznego, ale i w znaczeniu geograficznym.
Oznacza³oby spe³nienie s³ów Bismarcka: „Kto jest panem Czech, jest panem
Europy Œrodkowej”76. A w³aœnie – jak przewidywa³ francuski mysliciel – od
tego rejonu Europy Niemcy najprawdopodobniej rozpoczn¹ rewizjê posta-
nowieñ wersalskiej konferencji pokojowej. W tym kontekœcie, jako powa¿ny
b³¹d aliantów, wskazywa³ Bainville pozostawienie w granicach Niemiec stra-
tegicznie wa¿nej Kotliny K³odzkiej – „bramy do Czech”77.

Polityka Francji wobec ³adu wy³aniaj¹cego siê z wersalskiego traktatu po-
kojowego powinna byæ aktywna i elastyczna, unikaj¹ca przyjêtych z góry
(motywowanych ideologicznie) ograniczeñ. „Nie uwa¿amy – czytamy w Kon-
sekwencjach politycznych pokoju – by nale¿a³o ¿ebraæ o sojusze. Dochodzi siê
do nich dziêki posiadanej sile i powa¿aniu; dziêki przys³ugom, które jest siê
w stanie wyœwiadczyæ. Dochodzi siê w koñcu do sojuszów poprzez zgod-
noœæ interesów. Ambitne systemy nie s¹ systemami najtrwalszymi. Pedetemp-
tim, krok po kroku – oto dewiza silnych i m¹drych. Ga³¹Ÿ po ga³êzi bêdzie-
my zbieraæ wi¹zkê rózg”78.

Pierwsza z nich polegaæ mia³a na pilnowaniu przez Francjê, ¿eby nie zre-
alizowa³y siê zamierzenia Niemiec z okresu I wojny œwiatowej, by nie po-
wsta³a zdominowana przez Berlin „Mitteleuropa” (Bainville nie mia³ z³u-
dzeñ – zreszt¹ jak najbardziej s³usznie, ¿e takie plany nie przesta³y zaprz¹taæ
twórców niemieckiej polityki i myœli politycznej tak¿e po 1918 roku)79. Wy-
si³ki francuskiej dyplomacji powinny tak byæ ukierunkowane, by „przeci¹æ
liniê Berlin – Wiedeñ – Budapeszt – Sofia”80.

Wed³ug autora Konsekwencji politycznych pokoju, najskuteczniej mo¿na
by³oby osi¹gn¹æ ten cel przez francuskie zaanga¿owanie na rzecz zaprowa-
dzenia „spo³ecznego rozs¹dku” (czyli uporz¹dkowania) w rejonie Europy
Œrodkowej. Jak widzieliœmy, Bainville nie mia³ zaufania do si³y tutejszych
nowych pañstw, ostro krytykowa³ ich w³asne plany wprowadzenia ³adu w tym
rejonie Europy (tak jak „dzieciêc¹ chorobê egoizmu” ujawnion¹ w Ma³ej En-
tencie). W zamian monarchistyczny pisarz proponowa³ podjêcie jak najszyb-

76 Ibidem, s. 116.
77 Ibidem.
78 Ibidem, s. 194.
79 Na ten temat zob. szerzej J. Elvert, Mitteleuropa! Deutsche Pläne zur europäischen Neuordnung

(1918–1945), Stuttgart 1999, s. 35–109; idem, „Irrweg Mitteleuropa”. Deutsche Konzepte zur
Neugestaltung Europas aus der Zwischenkriegszeit, w: Vision Europa. Deutsche und polnische Födera-
tionspläne des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, H. Duchhardt, M. Morawiec (hrsg.), Mainz 2003,
s. 117–137.

80 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 184–185.
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ciej „dyplomatycznej kontrrewolucji”, której zadaniem mia³oby byæ cofniê-
cie nieroztropnych i krótkowzrocznych (zw³aszcza w odniesieniu do Europy
Œrodkowej) rozstrzygniêæ podjêtych w Wersalu.

Bainville przekonany by³ bowiem, ¿e z „najmniejszym prawdopodobieñ-
stwem” zdarzy siê sytuacja, w której „to, co stworzy³ [wersalski] traktat po-
kojowy, bêdzie trwaæ o wiele d³u¿ej, ani¿eli warunki, dziêki którym stwo-
rzono nowe pañstwa [w Europie Œrodkowej – G.K.] oraz wytyczono ich
granice81. Na kartach Konsekwencji politycznych pokoju otwarcie postulowa³
wiêc „rewizjê tworów pañstwowych, które nie s¹ zdolne do samodzielnej egzy-
stencji, wzglêdnie na skutek ich niezdolnoœci do samoobrony stanowi¹ nie-
ustann¹ przyczynê niepokoju”82. Konstatacjê tê odnosi³ on zw³aszcza do ob-
szaru dawnej monarchii Habsburgów. Najkorzystniejszym wyjœciem by³oby,
jego zdaniem, utworzenie jakiejœ formy konfederacji naddunajskiej. Jako „jed-
no z zadañ najbli¿szej przysz³oœci” widzia³ „odbudowanie jakiegoœ politycz-
nego gmachu na miejscu ruin [tzn. dawnych Austro-Wêgier] pozostawionych
przez przesz³oœæ”83.

Wed³ug Bainville’a „z³udzeniem” by³oby myœlenie, ¿e taka konfederacja
naddunajska mog³aby powstaæ „sama z siebie”, tylko dziêki porozumieniu
siê zainteresowanych pañstw. Za bardzo cierpia³y one na swoje „dzieciêce
choroby”, by coœ podobnego sta³o siê realne84. St¹d te¿ konieczny by³ patro-
nat Francji nad t¹ inicjatyw¹. Autor Konsekwencji... przestrzega³ ponadto swo-
ich czytelników, ¿e samo powstanie konfederacji naddunajskiej nie musi za-
wsze oznaczaæ korzystnej sytuacji z punktu widzenia francuskich interesów85.
Te ostatnie mog¹ byæ nara¿one na szwank zw³aszcza wówczas, gdy powsta-
nie konfederacji odby³oby siê w sposób, który „zaalarmowa³by narody, bêd¹-
ce w stanie stawiæ skuteczny opór [tej inicjatywie – G.K.]”86.

Najprawdopodobniej kieruj¹c siê t¹ w³aœnie obaw¹, Bainville sceptycznie
zapatrywa³ siê w 1920 roku na perspektywy restauracji w³adzy Habsburgów
w jednym z „sukcesyjnych” pañstw (w Austrii b¹dŸ na Wêgrzech): „Nie
mo¿na na powa¿nie przypuszczaæ, ¿e cesarz Karol lub jakiœ inny cz³onek
jego rodziny – gdyby zosta³ nagle przywo³any na tron – móg³by odbudowaæ
Austriê [w znaczeniu dawnej CK monarchii – G.K.] jedynie dziêki zasadzie

81 Ibidem, s. 169.
82 Ibidem, s. 168.
83 Ibidem, s. 169.
84 Ibidem.
85 Szerzej na temat stosunku Francji do projektów konfederacji naddunajskiej zob. P. Wan-

dycz, France and her eastern allies 1919–1925..., s. 186–207.
86 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 171.
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legitymizmu. Zasada ta jest w równym stopniu niezdolna stworzyæ pañstwo,
co idea³ republikañskiego federalizmu”87.

S³owa te pisa³ Bainville w 1920 roku, rok przed dwiema – podjêtymi przez
cesarza Karola I – próbami restauracji w³adzy Habsburgów nad Dunajem,
na Wêgrzech. Próby, które w równym stopniu zaalarmowa³y Pragê, jak i Bu-
kareszt oraz Belgrad (napotka³y równie¿ zdecydowan¹ opozycjê ze strony
przedstawicieli Ententy).

Co ciekawe, sceptycyzm wobec szans Habsburgów na powrót do w³adzy,
szed³ u Bainville’a w parze z przypominaniem swoim czytelnikom, jakim
powa¿nym wykroczeniem przeciw „politycznej inteligencji” by³a decyzja
zwyciêskich aliantów o destrukcji Austro-Wêgier. Habsburgowie przecie¿ tyle
mogli jeszcze dokonaæ jako naturalni, sprawdzeni od stuleci stabilizatorzy
„politycznej magmy” w Europie Œrodkowej. Przekonanie to podzielane by³o
przez najbli¿szych wspó³pracowników Bainville’a z Akcji Francuskiej – na
czele z Maurrasem. Podkreœlano, ¿e przywódcze elity Ententy osi¹gnê³y co
prawda nakreœlony przez siebie (lub im podsuniêty) ideologiczny cel (odsu-
niêcie od w³adzy „reakcyjnej” dynastii), oddali³y siê jednak w ten sposób od
po¿¹danego dla wszystkich (zw³aszcza dla Francji) celu politycznego – czyli
korzystnego wp³ywu na „uporz¹dkowanie” Europy Œrodkowej, jaki mia³y –
i mog³y nadal mieæ – rz¹dy dynastii Habsburgów.

Zarówno Maurras, jak i Bainville przekonani byli, ¿e fundamentem ta-
kiej wersji habsburskiej Mitteleuropy (pod patronatem Francji), by³oby roz-
wi¹zanie austro-polskie88. Jak przekonywa³ Bainville, w³adza tej dynastii
mia³aby dla Polski wielorakie, dobroczynne skutki: „By pobudziæ do ¿ycia
Polskê i wpasowaæ j¹ w Europê, by postawiæ j¹ na równej stopie z Rosj¹
i Niemcami, a wiêc by uczyniæ j¹ zdoln¹ do istnienia, by³o tylko jedno roz-
wi¹zanie: Polska musia³a odziedziczyæ organizacjê pañstwow¹, której cen-
trum znajdowa³o siê w Wiedniu; musia³a stopiæ siê z austriackim pañstwem,

87 Ibidem, s. 170.
88 Jeszcze piêæ lat po konferencji wersalskiej Maurras ubolewa³ z powodu destrukcji monar-

chii Habsburgów i fiaska rozwi¹zania austro-polskiego: „Pendant toute la guerre, notre diploma-
tie restait aux ordres de ses alliés. Au lieu de proposer les solutions françaises du problème autri-
chien, au lieu de compenser les sacrifices dus aux justes exigences de l’Italie, de la Serbie, de la
Roumanie par l’union de la Silesie et de la Pologne entière à la couronne germano-slave des
Habsbourg, qui aurait respiré par l’orifice de Dantzig en échange des ports de Trieste et de Fiume,
nous sommes succombé à l’habitude de laisser faire sans rien faire... Un incident aussi favorable
que la mort de François-Joseph et l’avènement d’une impératrice de souche française [cesarzowa
Zyta, ¿ona cesarza Karola I, pochodzi³a z domu Bourbon-Parma – G.K.] ne nous aura servi de
rien. Quelques difficultés matérielles et morales qu’eut le jeune empereur [Karol I] à se dép˜trer
de l’Allemagne, nous ne l’avons aidé en rien, nous avons redouté ses offres, nous les avons subor-
donneées au bon vouloir et au bon plaisir d’autrui”. Ch. Maurras, Vingt-cinq ans…, s. 441.
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które w ten sposób dobrowolnie wycofa³oby siê z Ba³kanów i znad Adriaty-
ku, i przesunê³o siê w kierunku Europy Wschodniej. Taka kombinacja od-
powiada³aby prawom politycznej mechaniki i w ten sposób by³aby czymœ
naturalnym”89 – czytamy w Konsekwencjach politycznych pokoju. Jak przeko-
nywa³ w tym samym miejscu Bainville, rozwi¹zanie austro-polskie zlikwi-
dowa³oby antagonizm austriacko-w³oski90.

Dla powodzenia tego przedsiêwziêcia bardzo wa¿n¹ rolê mogli odegraæ
Wêgrzy. W latach I wojny œwiatowej Bainville traktowa³ ich jako nieledwie
ekspozyturê niemieckich interesów nad Dunajem. Rok po zawarciu traktatu
wersalskiego, pogl¹d ten zosta³ znacznie zrewidowany.

Ze wszystkich pañstw Europy Œrodkowej, najwiêcej pochwa³ zebra³y od
autora Konsekwencji... w³aœnie Wêgry. Po st³umieniu w tym kraju komuni-
stycznej rewolucji Beli Kuhna, Bainville chwali³ Wêgry jako „punkt krystali-
zuj¹cy konserwatywne elementy” w ca³ym regionie91. Akcentowa³ fakt, ¿e po-
mimo znacznych strat terytorialnych po 1918 roku, Wêgry zajmuj¹
strategicznie wa¿ne, centralne po³o¿enie w rejonie naddunajskim; a to, ¿e
utraci³y wiêkszoœæ ziem dawnej Korony œw. Stefana – g³ównie zamieszka-
³ych przez silne mniejszoœci narodowe (s³owack¹, rumuñsk¹, chorwack¹) –
przyczyni³o siê do nadania temu pañstwu narodowej homogenicznoœci, a tym
samym wewnêtrznej spójnoœci92.

Podobnie jednak, jak w przypadku oceny „przydatnoœci” konfederacji nad-
dunajskiej dla realizacji francuskich interesów, równie¿ w odniesieniu do sa-

89 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 142. Dodajmy, ¿e plan austro-polski w zmodyfiko-
wanej formie, tzn. opieraj¹cy siê na wspó³dzia³aniu niepodleg³ej Polski z naddunajsk¹ federacj¹
z³o¿on¹ z Austrii oraz Wêgier pod habsburskim panowaniem, stanowi³ wa¿ny punkt w progra-
mie politycznym cesarza Karola I podejmuj¹cego dwukrotnie w 1921 roku próby przywrócenia
swojej w³adzy na Wêgrzech. W jednym z memoria³ów z 1920 roku, przebywaj¹cy na wygnaniu
w Szwajcarii Karol I pisa³: „Odrodzenie siê pañstwa polskiego by³o jedynie aktem sprawiedliwo-
œci, poniewa¿ nie ma bardziej patriotycznego narodu od narodu polskiego, a w dziejach nie by³o
wiêkszej niesprawiedliwoœci od rozbiorów Polski. Wrogowie Polski – Rosjanie i Prusacy – s¹ rów-
nie¿ wrogami Ententy, a Ententa nie ma bezpieczniejszej forpoczty na Wschodzie ani¿eli rze-
czywiœcie nadzwyczajnych polskich ¿o³nierzy... Jedn¹ tylko cechê negatywn¹ ma pañstwo pol-
skie: jest za bardzo wyeksponowane, ma zbyt wielu wrogów i bardzo z³e po³o¿enie militarne...
Polska musi broniæ siê na wszystkie strony jak je¿. Na to jest tylko jeden œrodek zaradczy: aby
Polska otrzyma³a silne wsparcie z flanki, a to wsparcie zapewniæ Polsce mo¿e jedynie Austria”.
Cyt. za Kaiser Karl. Persönliche Aufzeichnungen, Zeugnisse und Dokumente, E. Feigl (hrsg.), Wien
/München 1984, s. 517.

90 „Austro-Wêgry, dziêki swojej elastycznoœci rozszerzy³yby siê w kierunku Polski, Gdañska
i pañstw nadba³tyckich, i tym samym mog³yby bezboleœnie zrezygnowaæ z Triestu i Fiume, po-
dobnie jak w swoim czasie zrezygnowa³y z Wenecji”. Ibidem, s. 156.

91 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 172.
92 Ibidem, s. 171, 173.
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mych Wêgier Bainville wystrzega³ siê przypisywania swojej diagnozie walo-
rów uniwersalnego panaceum. Podkreœla³, ¿e zw³aszcza w sytuacji francu-
skiego désintéressement sprawami Europy Œrodkowej (w tym Wêgier), mo¿li-
wy jest zupe³nie inny scenariusz: wejœcie Wêgier w orbitê „uporz¹dkowanych
ponownie, silnych Niemiec”, dziêki którym Budapeszt odzyska utracone
obszary. Ostatecznie jednak odzyska je „na korzyœæ Niemiec”, na korzyœæ
odnowionych przez Berlin Austro-Wêgier. Ich restauracja – pisa³ Bainville
w 1920 roku – zacznie siê anszlusem Austrii przez Rzeszê, a logiczn¹ konty-
nuacj¹ bêdzie zdominowanie Wêgier przez Niemcy. W ten sposób „Mittel-
europa” stanie siê faktem93.

Chc¹c najkrócej zreasumowaæ wyra¿on¹ przez Bainville’a krytyczn¹ ana-
lizê postanowieñ traktatu pokojowego z 1919 roku, nale¿a³oby przytoczyæ
jego opiniê (wyra¿on¹ na kartach Konsekwencji politycznych pokoju), w której
porównywa³ twórców ³adu wersalskiego w Europie do „chirurgów, którzy
otworzyli cia³o Europy, nie usunêli jednak wrzodu z jego wnêtrza”94. „Wrzo-
dem” by³o zjednoczone pañstwo niemieckie. Jego dalsza egzystencja gwa-
rantowana traktatem wersalskim sprawia³a, ¿e paradoksalnie to Niemcy sta-
³y siê prawdziwym zwyciêzc¹ „Wielkiej Wojny”. Zwyciêzc¹ politycznym.
Twórcy pokoju wersalskiego – ubolewa³ Bainville – nie chcieli uznaæ tego,
co on w wielu miejscach powtarza³ od lat i powtórzy³ na kartach Konsekwen-
cji..., ¿e „nad niemieck¹ jednoœci¹ ci¹¿y jakieœ fatum, które sprawia, ¿e jest
ona nie do pogodzenia z Europ¹”95.

Argumenty, które Bainville przytacza³ na poparcie tej tezy, omówi³em
powy¿ej. W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na to, co wed³ug autora Kon-
sekwencji politycznych pokoju leg³o u najg³êbszych podstaw tak fatalnych po-
stanowieñ konferencji wersalskiej. Bainville odpowiada³: b³êdne, demagogicz-
ne idee. Przede wszystkim zaœ Wilsonowska zasada „samostanowienia
narodów”, przed któr¹ przestrzega³ i któr¹ – jak mieliœmy okazjê przekonaæ
siê – zdecydowanie krytykowa³ jeszcze przed rozpoczêciem obrad konferen-
cji pokojowej w Wersalu. Zasada ta (wraz z towarzysz¹cym jej „przes¹dem
postêpu”) nada³a – za spraw¹ amerykañskiego prezydenta, spolegliwego
wobec niego brytyjskiego premiera (Davida Lloyda George’a) oraz bezwol-
nie id¹cych za „purytañsk¹ hipokryzj¹” Anglosasów, francuskich polityków
na czele z Clemenceau96 – postanowieniom wersalskim nieznoœny dla

93 Ibidem, s. 172–173.
94 Ibidem, s. 105.
95 Ibidem, s. 93.
96 „Clemenceau jako cz³owiek wojny, nie by³ przygotowany na pokój” – pisa³ Bainville w Kon-

sekwencjach politycznych pokoju..., s. 74.
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Bainville’a posmak moralizatorstwa; charakterystyczny jego zdaniem dla pu-
rytañskiej formacji intelektualnej („purytañskiego liberalizmu”) i duchowej
obydwu anglosaskich polityków97.

Moralizatorstwo tym bardziej nieznoœne, ¿e zapoznaj¹ce sprawy napraw-
dê wa¿ne, sprawy „polityczne”. A wiêc geograficzne i polityczne warunki ¿ycia
narodów, ich interesy oraz ich charakter jako wspólnoty narodowej98. Traktat
wersalski – pisa³ Bainville – by³ „moralny”, poniewa¿ odruch zadoœæuczy-
nienia i karania nakazywa³ rozbrojenie Niemiec, odebranie im zagrabionych
wczeœniej terytoriów, zrzucenie winy za wybuch wojny na Wilhelma II. Nie
by³ jednak „polityczny”99. Konferencja wersalska by³a wiêc o wiele bardziej „so-
borem”, gdzie pos³ugiwano siê moralizatorsk¹ frazeologi¹, tropiono winnych
wybuchu wojny. Patrzono w przesz³oœæ, a nie w przysz³oœæ. A przecie¿, przypo-
mina³ monarchistyczny myœliciel, „istot¹ polityki jest przewidywanie”100.

Wersalski traktat pokojowy zosta³ sporz¹dzony „przez czytelników Biblii
dla czytelników Biblii” (jak ironicznie zauwa¿a³ Bainville, Lloyd George
nigdy przed 1919 rokiem nie s³ysza³ o Cieszynie, „poniewa¿ miasto to nie
by³o cytowane w Biblii”)101. W swoich rozwi¹zaniach szczegó³owych by³
„dzie³em ekspertów i bieg³ych. Ca³oœæ jednak, jego g³ówne linie natomiast
s¹ dzie³em dyletantów”102. „Sobór” odbyty w 1919 roku w Wersalu przez wy-
znawców zasad postêpu i „samostanowienia narodów” zadekretowa³ zamiast
rzeczywistej zasady równowagi si³, „nierzeczywist¹ równowagê si³”103.
Ucieleœnieniem tej ostatniej by³a tak bardzo forsowana przez Wilsona Liga
Narodów.

Ju¿ od pierwszych miesiêcy istnienia tej organizacji, Bainville nie mia³
z³udzeñ co do jej skutecznoœci jako gwaranta pokoju na kontynencie euro-
pejskim. Liga Narodów by³a tylko nieudan¹ namiastk¹ tego, co powinna dyk-
towaæ oparta na sprawdzonych wzorach „polityczna inteligencja”, czyli zbu-
dowania powojennego ³adu w Europie na tradycyjnym modelu równowagi
si³. Liga, odrzuca³a zarówno „indywidualn¹ równowagê si³” („nie dopusz-
czaj¹c¹ – jak wyjaœnia³ Bainville – do nadmiernego zachwiania proporcji miê-
dzy s¹siaduj¹cymi ze sob¹ lub nara¿onymi na konflikty pañstwami”), jak i jej

97 Ibidem, s. 39.
98 Ibidem, s. 87.
99 Ibidem, s. 37.
100 Ibidem, s. 55.
101 Ibidem, s. 41. Por. „M. Lloyd George, qui n’avait jamais entendu parler de Teschen jusqu’à

l’âge auquel il est parvenu parce que cette ville n’est pas citée dans le Bible…”. A Londres et
à Weimar, „L’Action Française”, 5 VII 1919, w: J. Bainville, L’Angleterre…, s. 54.

102 Ibidem, s. 44.
103 Ibidem, s. 59.
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„korporacyjn¹” odmianê („tworzon¹ przez uk³ad sojuszy”)104. Tak¿e na kar-
tach Konsekwencji politycznych pokoju znajdziemy s³owa pochwa³y pod adre-
sem tradycyjnego systemu równowagi politycznej w Europie, w postaci tzw.
koncertu mocarstw sprzed 1914 roku. Dla Bainville’a by³ on „pewn¹ konty-
nuacj¹ dawnej christianitas, swego rodzaju europejskim syndykatem cywili-
zacyjnym”105.

Zamiast tych sprawdzonych wzorców budowania trwa³ego ³adu w Euro-
pie, Liga Narodów reklamuje siê jako coœ nowego, odwo³uj¹cego siê do war-
toœci moralnych. Nie troska o zapewnienie minimum – czyli bezpieczeñstwa
i równowagi si³ miêdzy mocarstwami, ale d¹¿enie do maksimum – „zapew-
nienie panowania sprawiedliwoœci miêdzy narodami, szacunku dla prawa
[miêdzynarodowego] oraz pogodzenia interesów [rozmaitych pañstw –
G.K.]”, jest g³ównym zadaniem Ligi Narodów106. Ten polityczny idealizm
przes¹dza³ w oczach Bainville’a, ¿e organizacja ta z góry skazana by³a na
niepowodzenie. „Prawem naszej biednej natury ludzkiej jest okup p³acony
za wszelk¹ idealistyczn¹ egzaltacjê. Polega on na sprowadzeniu marzyciela
na ziemiê; sprowadzeniu tym bardziej bolesnym, jak bardzo wysoko chcia³
on fruwaæ”107.

Moralizatorstwo („chciejstwo” – u¿ywaj¹c terminu Romana Dmowskie-
go), wytyczanie maksymalistycznych, niepolitycznych celów, a za ma³o zdro-
wego rozs¹dku i przewidywania („podstaw¹ ca³ego rz¹dzenia jest zdrowy
rozs¹dek” – jak powtarza³ za Ludwikiem XIV autor Konsekwencji...)108 – oto,
co sprawia³o wed³ug Bainville’a, ¿e Liga Narodów ju¿ w 1920 roku nie mia-
³a ¿adnych szans na spe³nienie pok³adanych w niej nadziei.

Odnosi³o siê to równie¿ do „jedynego artyku³u w Pakcie Ligi Narodów,
który posiada³ jasny i pozytywny sens”109, czyli do artyku³u 10., w którym

104 Ibidem, s. 59. Nieprzypadkowo na ³amach redagowanego przez Bainville’a „La Revue Uni-
verselle” ukaza³ siê artyku³ E. Barthélemy, krytykuj¹cy wersalskie postanowienia (zw³aszcza Ligê
Narodów), zestawiaj¹c je z „politycznym” (czyt. realistycznym) rozwi¹zaniem problemu równo-
wagi si³ na kontynencie, opracowanym na kongresie wiedeñskim. E. Barthélémy, La Sainte-Alliance
et la Societé des Nations, „La Revue Universelle”, T. III, 15 XII 1920, s. 715–734.

105 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 175. Wydaje siê, ¿e przy tej okazji Bainville prze-
szed³ do porz¹dku dziennego nad swoj¹ b˜te noire – czyli zjednoczonymi Niemcami, bêd¹cymi
przecie¿ od 1871 roku istotn¹ czêœci¹ „europejskiego koncertu”. Afirmacja ³adu okaza³a siê wiêc
w myœli Bainville’a wa¿niejsza od piêtnowania jednoœci Niemiec jako trwa³ego zagro¿enia dla
Europy lub inaczej: jednoœæ ta – zakotwiczona w systemie równowagi politycznej – nie by³a tak
groŸna jak w epoce po 1918 roku – w epoce „nierzeczywistej równowagi si³”.

106 Ibidem, s. 59.
107 J. Bainville, Doit-on le dire?..., s. 33.
108 Ibidem.
109 Ibidem, s. 59.
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cz³onkowie Ligi Narodów zobowi¹zywali siê do wzajemnego bronienia swojej
niepodleg³oœci oraz integralnoœci terytorialnej. By³o te¿ zobowi¹zanie odwo-
³uj¹ce siê do moralnoœci (wiernoœci danemu s³owu), a nie do politycznego
realizmu. W 1924 roku Bainville pisa³ ironicznie o tej kwestii na ³amach
„Candide’a”: „Szczytem wzajemnej pomocy by³oby, gdyby Hiszpania obie-
ca³a spieszyæ na ratunek Estonii w razie zagro¿enia. Tyle, ¿e za chwilê po-
wiedzia³aby: «jestem zaatakowana przez militaryzm riffenów [marokañskich
powstañców walcz¹cych z wojskami hiszpañskimi – G.K.]. Do mnie, legio-
ny estoñskie!»”110.

£atwo wiêc zrozumieæ, dlaczego Bainville nie odnosi³ siê krytycznie do
faktu odmowy ratyfikacji traktatu wersalskiego przez amerykañski Senat, który
nie chcia³ przyj¹æ na siebie nierealnego zobowi¹zania nak³adanego przez
wspomniany artyku³ 10. Paktu Ligi Narodów. Dla autora Konsekwencji poli-
tycznych pokoju taka decyzja izby wy¿szej amerykañskiego Kongresu by³a
dowodem „m¹droœci i odwagi”111.

Stanowisko Bainville’a wobec Wilsonowskiej zasady samostanowienia
narodów oraz Ligi Narodów pozostawa³o w zgodzie z innymi, dochodz¹cy-
mi z szeregów Akcji Francuskiej komentarzami odnosz¹cymi siê do tych
kwestii. Komentarzami niejednokrotnie jednak ró¿ni¹cymi siê od sposobu
wyra¿ania opinii przez Bainville’a. W marcu 1921 roku na ³amach „L’Action
Française” Maurice Talmeyr okreœla³ prezydenta Wilsona mianem „znanego
jeszcze przed 1914 rokiem agenta pos³usznego poleceniom p³yn¹cym z Nie-
miec” (w lutym 1920 roku organ prasowy „integralnego nacjonalizmu” oskar-
¿a³ ¿onê amerykañskiego prezydenta o to, ¿e „jako Niemka spiskuje przeciw
Francji i W³ochom”)112. Autorem najbardziej zdecydowanego ataku na ame-
rykañskiego przywódcê by³ sam przywódca Akcji Francuskiej. Maurras opu-
blikowa³ nawet osobn¹ ksi¹¿kê na ten temat pt. Les trois aspects du Président
Wilson: la neutralité, l’intervention et l’armistice. W jego ocenie najwiêkszym
„grzechem” Wilsona oraz jego koncepcji politycznych (zw³aszcza Ligi Na-
rodów) by³o powtarzanie Kantowskiego „projektu pokoju wieczystego”, a wiêc
d¹¿enie do „zast¹pienia niepewnych, ale realnych gwarancji politycznych,
gwarancjami sprawiedliwoœci – absolutnymi, ale nierealnymi”. Maurras in-

110 Ibidem, s. 36.
111 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 59.
112 E. Weber, L’Action Française..., s. 138. Dopiero, gdy „New York Herald” autorytatywnie

stwierdzi³, ¿e w ¿y³ach dawnej panny Bolling (obecnie pani Wilson) nie p³ynie ani kropla nie-
mieckiej krwi, za to jest ona potomkini¹ indiañskiej ksiê¿niczki Pocahontas, „L’Action Française”
wycofa³o siê ze swoich oskar¿eñ pod jej adresem. Jak przysta³o na monarchistyczny dziennik,
stwierdzono, ¿e „królewskie pochodzenie jest najlepsz¹ gwarancj¹ uczciwoœci”. Ibidem, s. 138.
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kryminowa³ ponadto intelektualny wp³yw na amerykañskiego prezydenta my-
œli tych, których sam uznawa³ za b˜tes noires dziejów Francji, a wiêc Rousseau,
Lutra, a tak¿e „ducha niemieckiej reformacji i rewolucji zwanej francusk¹”113.

Ocena postanowieñ traktatu wersalskiego sk³ania³a Jacques’a Bainville’a
do du¿ego pesymizmu. „Skutki [b³êdnych decyzji] w dziedzinie polityki s¹
zauwa¿ane, kiedy ju¿ wystêpuj¹, to znaczy, gdy ju¿ jest za póŸno” – pisa³
w Konsekwencjach politycznych pokoju114. Mieliœmy okazjê przekonaæ siê, ¿e
Bainville’owi uda³o siê dostrzec niemal wszystkie u³omnoœci traktatu i prze-
widzieæ bardzo du¿o z tego, co rzeczywiœcie póŸniej nast¹pi³o. Jak sam pisa³:
„najbardziej donios³e prognozy, które przechowa³a Historia, opiera³y siê na
bardzo prostych, rzec mo¿na, trywialnych przes³ankach, dostêpnych najprost-
szym ludziom”115.

Chyba zbyt du¿a skromnoœæ jak na cz³owieka, który przewidzia³ bieg
wydarzeñ w Europie na dwadzieœcia lat wczeœniej. Przewidzia³ nie tylko ich
zaistnienie, z zadziwiaj¹c¹ dok³adnoœci¹ nakreœli³ równie¿ ich kolejnoœæ
(anszlus Austrii, destrukcjê Czechos³owacji, agresjê niemiecko-sowieck¹ na
Polskê, przy czym to Moskwa mia³ zadaæ Polsce cios w plecy, nastêpnie atak
Niemiec na Francjê). Trafnie przeczuwaj¹c atmosferê i politykê tzw. appe-
asementu drugiej po³owy lat 30., pisa³ w Konsekwencjach politycznych pokoju,
¿e niebezpieczeñstwa zawarte w traktacie wersalskim „zostan¹ rozpoznane
pocz¹tkowo tylko przez wprawione oczy i bardzo przenikliwych ludzi. Masy
ich nie dostrzeg¹, a rz¹dy staraæ siê bêd¹ im zaprzeczaæ”116.

W przypadku Bainville’a „trywialn¹ przes³ank¹”, na której opar³ wszyst-
kie swoje przewidywania by³o przekonanie, ¿e wszystkie wady traktatu wer-
salskiego bior¹ siê z „za³o¿ycielskiego b³êdu”, tzn. utrzymania przez zwyciê-
skich aliantów unitarnego pañstwa niemieckiego.

Historia pokaza³a, ¿e w tej najwa¿niejszej kwestii Bainville nie myli³ siê.
Nie myli³ siê równie¿, akcentuj¹c znaczenie Europy Œrodkowej dla ca³ego
kontynentu. Trudno jednak zgodziæ siê z jego ocenami odnosz¹cymi siê do
poszczególnych krajów tego regionu (choæ, jak zobaczymy póŸniej, w przy-
padku Polski potrafi³ zrewidowaæ swoje pogl¹dy), czy te¿ z gruntu fa³szy-

113 Maurras pisa³ we wspomnianej ksi¹¿ce o Wilsonie: „Quand nous faisions nos objections
habituelles au pacifisme de M. Wilson, c’est bien à Rousseau et à Luther, à l’esprit de la Réforme
allemande et de la Révolution dite française que nous répondions. C’était bien Kant qui décidait
de remplacer les garanties précaires mais réelles et appréciables de la politique par les garanties
absolues mais irréelles de la justice”. Cyt. za Ch. Dickes, op.cit., s. 29.

114 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 26.
115 Ibidem, s. 32.
116 Ibidem, s. 183.
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wym wskazaniem autorów zwyciêstwa nad bolszewikami pod Warszaw¹
w 1920 roku. Brakiem realizmu (rzecz zupe³nie wyj¹tkowa, gdy chodzi o myœl
Bainville’a) tchnê³y równie¿ jego koncepcje przesuniêcia monarchii Habs-
burgów w kierunku Gdañska i pañstw nadba³tyckich.

To prawda, ¿e tak surowo krytykowana przez Bainville’a zasada samosta-
nowienia narodów po 1918 roku ma³o kogo w pe³ni usatysfakcjonowa³a
w Europie Œrodkowej, a przyczyni³a siê do zaistnienia permanentnego pro-
blemu mniejszoœci narodowych. Z drugiej jednak strony – czego Bainville
zdaje siê zupe³nie nie zauwa¿aæ – zasada ta nie by³a jedynym w³aœciwym
czynnikiem sprawczym „politycznej anarchii” w Europie Œrodkowej po za-
koñczeniu I wojny œwiatowej. Zasada ta przecie¿ opisywa³a jedynie (byæ mo¿e,
za pomoc¹ zbyt „moralizatorskiego” jêzyka) zamkniêcie procesu, który za-
cz¹³ siê w tym rejonie w po³owie XIX wieku – a wiêc pobudzenie i rozwój
nowoczesnego nacjonalizmu wœród narodów Europy Œrodkowej. To ten pro-
ces historyczny, a nie zasada samostanowienia narodów usi³uj¹ca (co praw-
da nieskutecznie) w pewien sposób go powstrzymaæ, by³ „winnym” politycz-
nego „zanarchizowania” Europy Œrodkowej (w tym destrukcji dzie³a
„politycznej inteligencji”, jakim by³a monarchia Habsburgów).

Przyjmuj¹c tak¹ (moim zdaniem w³aœciwsz¹) perspektywê, musia³by
Bainville dojœæ do wniosku, ¿e to (czyli nowoczesny nacjonalizm), co we Fran-
cji by³o si³¹ z natury „konserwatywn¹”, w Europie Œrodkowej po „Wielkiej
Wojnie” by³o si³¹ „rewolucyjn¹”. Nie by³oby to zreszt¹ dowodem jakiejœ
ra¿¹cej niekonsekwencji w myœli autora Historii trzech pokoleñ, który za
Richelieu powtarza³, ¿e nale¿y wystrzegaæ siê schematu (czyli sztywnych
apriorycznych za³o¿eñ), a nale¿y mieæ metodê (czyli oceniaæ rzeczywistoœæ,
a nastêpnie prowadziæ politykê, uwzglêdniaj¹c konkretn¹ – historyczn¹, geo-
graficzn¹, ludnoœciow¹ – specyfikê)117.

Rozpatruj¹c dokonan¹ przez Bainville’a analizê ³adu wersalskiego, nale-
¿y wszak¿e zaznaczyæ, ¿e na tle ca³ej jego myœli politycznej, powtarza i roz-
wija ona znane ju¿ nam, najwa¿niejsze w¹tki politycznej refleksji tego mo-
narchistycznego myœliciela: przekonanie o „historycznej u¿ytecznoœci”
instytucji monarchii (bez popadania w „monarchistyczny sentymentalizm”),
wagê znajomoœci historii dla prowadzenia w³aœciwej polityki118 i zwi¹zane

117 Un beau r˜ve, „L’Action Française”, 26 X 1923, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 309.
118 Bainville wytyka³ twórcom traktatu wersalskiego, ¿e: „historyczne przyczyny europejskiej

katastrofy [I wojny œwiatowej – G.K.], które wyjaœniaj¹ wszystko, nie przyci¹gnê³y uwagi tych
mê¿ów stanu, którzy nie byli szkoleni w umiejêtnoœci prowadzenia tego typu rozwa¿añ”. Idem,
Frankreichs Kriegsziel..., s. 65.
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z tym „prawo ci¹g³oœci historycznej” (chocia¿by poprzez zestawianie sytu-
acji Prus po 1806 roku i Niemiec po 1918 roku)119 oraz – last but not least –
prymat (francuskiej) racji stanu w polityce i co siê z tym wi¹¿e, koniecznoœæ
oparcia siê pokusie prowadzenia „spekulatywnej polityki”.

119 Na ³amach „L’Action Française” (25 IX 1919) zestawia³ Bainville traktat wersalski z poko-
jem w Tyl¿y (1807 rok), gdy Napoleon pope³ni³ „wielki b³¹d”, zgadzaj¹c siê na dalsze istnienie
Prus. Por. artyku³ Le père du traité, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 60–61.
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5.1. Poszukiwanie szans prowadzenia „polityki równowagi” przez
Francjê. Problem sojuszy

Jacques Bainville, wskazuj¹c na iluzorycznoœæ gwarancji pokoju i bezpie-
czeñstwa zapewnianych Francji i Europie przez traktat wersalski i Pakt Ligi
Narodów, pisa³ w Konsekwencjach politycznych pokoju: „obecnie musi ka¿dy
naród szukaæ swojej drogi oraz swojej polityki, wykorzystuj¹c jako podstawê
zwyczajne doœwiadczenie. Musi szukaæ ich poœród olbrzymiego zamieszania,
którego jedynym sprawc¹ nie jest traktat wersalski. Zosta³o ono jednak przez
ten traktat – wspólnie z jego dope³nieniami w traktatach z Saint-Germain,
Neuilly, Trianon i Sèvres – w znacznym stopniu zwiêkszone”1.

Z tej konstatacji wyp³ywa³a pierwsza dyrektywa, któr¹ pod adresem fran-
cuskiej polityki w latach miêdzywojennych kierowa³ Bainville: porzucenie
z³udzeñ co do szans zbudowania systemu ogólnego bezpieczeñstwa w Euro-
pie w oparciu o Ligê Narodów i szukanie ratunku przed „niemieck¹ mas¹
ci¹¿¹c¹ nad Francj¹”2 na drodze zawieranych przez Pary¿ bilateralnych uk³a-
dów sojuszniczych, zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie Europy.

Druga dyrektywa p³ynê³a z przekonania autora Konsekwencji politycznych
pokoju, ¿e mimo wszystkich swoich wad, traktat wersalski – w interesie Francji
i w interesie pokoju na kontynencie europejskim – musi byæ przestrzegany.
Dziesiêæ lat po podpisaniu traktatu pokojowego w Wersalu, tak pisa³ na ten
temat na ³amach „L’Action Française”: „Goethe, ten Europejczyk, wypowie-
dzia³ okropnie zbanalizowane s³owa, ¿e niesprawiedliwoœæ cenniejsza jest od
nie³adu. Traktat, chocia¿ bêd¹cy przedmiotem krytyki jak ten z Wersalu, cen-

Rozdzia³ pi¹ty

„Rewan¿ rzeczywistoœci”.
Analiza pogl¹dów Bainville’a na problemy
polityki zagranicznej w latach 1920–1936

1 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 60.
2 Ibidem, s. 106.
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niejszy jest od wiecznego procesu rewizji... Niestabilnoœæ polityczna jest
równie wielkim z³em jak niestabilnoœæ monetarna. Stabilnoœæ traktatów jest
w równym stopniu konieczna dla stosunków miêdzynarodowych, co stabil-
noœæ pieni¹dza dla kursów wymiany. A respektowanie nawet z³ych traktatów
jest po¿¹dane dla pokoju i spokoju powszechnego”3.

Œcis³e egzekwowanie postanowieñ traktatu wersalskiego oraz zawieranie
przez Francjê dwustronnych uk³adów sojuszniczych – oto kierunki, którymi
powinna wed³ug Bainville’a pod¹¿aæ francuska polityka w powojennej rze-
czywistoœci.

Podstaw¹ postulowanego przez Bainville’a systemu uk³adów sojuszniczych
zawieranych przez Pary¿, mia³o byæ nawi¹zanie do tradycji francusko-bry-
tyjskiej entente cordiale. Uk³adu niejednokrotnie zachwalanego przez fran-
cuskiego myœliciela w latach „Wielkiej Wojny” jako „bariery Zachodu” przeciw
zakusom „niemieckiej hegemonii”4; tego „dzie³a królewskiej dalekowzrocz-
noœci i presti¿u Edwarda VII”5.

Piszê o „nawi¹zaniu” do tradycji sojuszu francusko-brytyjskiego, ponie-
wa¿ – jak zauwa¿a³ Bainville na kartach Konsekwencji politycznych pokoju –
sojusz ten w momencie osi¹gniêcia militarnego zwyciêstwa nad Niemcami
w 1918 roku de facto przesta³ istnieæ. Jaskrawym tego dowodem by³a posta-
wa Brytyjczyków podczas konferencji wersalskiej (widzieliœmy wczeœniej, jak
mocno krytykowana przez Bainville’a). Nie piêtnowa³ jednak Bainville nie-
dawnych sojuszników jako „zdrajców”, jako kolejny przyk³ad dzia³ania „per-
fidnego Albionu”. Rozumia³, ¿e „nic tak destrukcyjnie nie dzia³a na trwa³oœæ
sojuszu jak odniesione zwyciêstwo”6, a od tego jeszcze bardziej – odmienne
wizje w³asnych interesów narodowych. Pisa³: „Angielska polityka jest polity-
k¹ brytyjskiego imperium... My z kolei musimy wszystko podporz¹dkowaæ
uregulowaniu naszych stosunków z Niemcami. Dla Anglii ten rozdzia³ jest
zamkniêty. Jej zmartwienia s¹ gdzie indziej. B³êdnie ocenionoby Angliê, gdyby
chciano domagaæ siê od niej postrzegania problemów w podobnej hierarchii,
co my. Nie ma ju¿ francusko-angielskiego sojuszu. Nie ma go od czasu, gdy

3 Dieu et mon du, „L’Action Française”, 23 VIII 1929, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 341.
Zaraz po tym dodawa³: „Il est paradoxal, choquant peut-˜tre, mais vrai que l’Allemagne a donné
quarante-quatre ans de paix à l’Europe en ne tolérant pas que le traité de Francfort fut discuté, de
sorte qu’elle eut mérité un châtiment particulièrement sévère rien que pour l’avoir déchiré en
1914”, s. 342.

4 France et Angleterre, „L’Action Française”, 29 III 1918, w: J. Bainville, L’Angleterre…, s. 49.
5 Les adieux de M. Paul Cambon, „L’Action Française”, 25 XII 1920, w: J. Bainville, L’Angleterre...,

s. 68.
6 Pour „sauvegarder nos alliances”, „L’Action Française”, 19 II 1920, w: J. Bainville, L’Angleterre...,

s. 63.
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zobowi¹zania londyñskiego uk³adu z wrzeœnia 1914 roku wype³nione zosta-
³y przez wspólnie osi¹gniête zwyciêstwo i od czasu podpisania traktatu
wersalskiego”7.

Tak wiêc za „proniemieck¹” postaw¹ Brytyjczyków podczas konferencji
wersalskiej nie kry³a siê tylko „purytañska hipokryzja” Lloyda George’a, ale
i ch³odna kalkulacja brytyjskiej racji stanu. Z perspektywy tej ostatniej (tzn.
z perspektywy brytyjskiego imperium) Londyn osi¹gn¹³ na konferencji wszyst-
ko, co chcia³: destrukcjê niemieckiej floty oraz zlikwidowanie niemieckich
posiad³oœci kolonialnych. Liga Narodów s³u¿y zaœ Brytyjczykom jako „dobry
pretekst, by unikn¹æ prób [innych pañstw – G.K.] zawarcia sojuszu”8. Dla
Wielkiej Brytanii traktat wersalski jest „pokojem definitywnym”, „wyp³aconym
w gotówce”, dla Francji „pokojem na raty”, który ma byæ zrealizowany dopiero
w przysz³oœci (np. wojenne reparacje wyp³acane Francji przez Niemcy)9.

Ró¿nice pomiêdzy obydwoma krajami by³y jeszcze g³êbsze, odnosi³y siê
do kondycji samych spo³eczeñstw: „Wojna utwierdzi³a ka¿dy z narodów
w swoim jestestwie. My jako kraj w³aœcicieli i ziemian, z interesami przede
wszystkim kontynentalnymi, pokazaliœmy sobie czym jesteœmy: krajem g³ê-
boko konserwatywnym. Przemys³owa i handlowa Anglia, która posiada s³a-
b¹ klasê œredni¹ miêdzy swoimi plutokratami i proletariatem, jest mieszanin¹
socjalizmu i merkantylizmu, których tendencje pozostaj¹ ze sob¹ w zgodzie
w wiêkszej iloœci punktów, ni¿ to mog³oby siê zdawaæ”10.

Mimo tych wszystkich ró¿nic pomiêdzy francuskim a angielskim intere-
sem narodowym, pomiêdzy obydwoma spo³eczeñstwami, Bainville ci¹gle
widzia³ nie tylko szanse, ale i potrzebê istnienia œcis³ego sojuszu polityczno-
wojskowego miêdzy Pary¿em a Londynem, który wedle koncepcji autora
Historii trzech pokoleñ mia³by byæ osi¹ sojuszy Francji na Zachodzie (rozbu-
dowanych o porozumienie z Belgi¹ i W³ochami).

W lutym 1920 roku Bainville pisa³, ¿e „aby zachowaæ przymierze francu-
sko-brytyjskie, nale¿y wejœæ w angielskie idee i znaleŸæ punkt, w którym spo-
tykaj¹ siê nasze [francuskie] interesy z interesami Anglii”11. W przekonaniu
francuskiego myœliciela ³¹czy³y siê one na gruncie wspó³zale¿noœci stabilno-
œci i bezpieczeñstwa na Zachodzie (czym ¿ywotnie zainteresowana by³a Fran-
cja) z gwarancj¹ wystêpowania tych walorów na Wschodzie (czym z kolei

7 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 188.
8 Ibidem, s. 189.
9 Pour „sauvegarder nos alliances”, „L’Action Française”, 19 II 1920, w: J. Bainville, L‘Angleter-

re…, s. 63.
10 Ibidem, s. 64.
11 Ibidem, s. 65.
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bardzo interesowa³ siê Londyn, strzeg¹cy swoich rozleg³ych posiad³oœci ko-
lonialnych, na czele z „klejnotem imperium” – Indiami): „Bezpieczeñstwo
Zachodu jest w zwi¹zku z bezpieczeñstwem Orientu. Jeœli policja kontynen-
talna nie bêdzie powa¿na, Egipt oraz Indie znajd¹ siê w niebezpieczeñstwie.
Je¿eli nie bêdziemy pilnowaæ Renu i Dunaju, Cieœniny [Bosfor i Dardanele
– G.K.] i Kana³ Sueski bêd¹ domagaæ siê podjêcia nowego wysi³ku. Anglia
szereg razy doœwiadczy³a, ¿e nie na morzach, ale na l¹dzie – nawet dla mo-
carstwa morskiego – rozstrzygaj¹ siê wielkie gry. Otó¿ na Zachodzie, to my
[Francuzi] jesteœmy jedynymi do pe³nienia stra¿y. Potrzeba tylko, by nam
pozostawiono ku temu œrodki”12.

W ten sposób (z pewnoœci¹ mimowolnie), Bainville parafrazowa³ niejako
dawn¹ koncepcjê niemieckiego cesarza Wilhelma II, który przed I wojn¹
œwiatow¹ sk³ada³ ofertê sojuszu, w którym Anglii przypad³aby rola „stra¿ni-
ka mórz”, a Niemcom „stra¿nika kontynentu”. W koncepcji Bainville’a, o któ-
rej pisa³ dziesiêæ lat po zakoñczeniu „Wielkiej Wojny”, Anglicy mieliby byæ
„marynarzami Francuzów”, a Francuzi „¿o³nierzami Anglików” – jak skró-
towo opisywa³ komplementarnoœæ militarn¹ obydwu krajów. Zapewnia³ swo-
ich czytelników, ¿e „tak naprawdê mamy interes w morskiej potêdze Angli-
ków, natomiast Anglicy maj¹ interes w zwartoœci naszej armii”13.

Bainville przekonany by³, ¿e brytyjsko-francuska wspólnota interesów
dotyczy³a zw³aszcza spraw kolonialnych – priorytetowo traktowanych przez
Londyn. Francuski myœliciel niejednokrotnie przekonywa³ w swoich artyku-
³ach, ¿e czas kolonialnej rywalizacji miêdzy Angli¹ a Francj¹ min¹³, a „lu-
dzie dysponuj¹cy odrobin¹ zdrowego rozs¹dku wiedz¹, ¿e w dniu, w którym
upadn¹ brytyjskie posiad³oœci kolonialne, los francuskich koloni zawiœnie na
nitce”14; „Indie bez Anglików, natychmiast oznacza³oby to Indochiny bez
Francuzów”15 – jak w innym miejscu opisywa³ lapidarnie wspó³zale¿noœæ
obydwu imperiów kolonialnych.

Nie jest moim zamiarem kolekcjonowanie „przepowiedni Bainville’a”. Nie
sposób jednak nie byæ pod wra¿eniem faktu, ¿e Bainville nie tylko trafnie

12 Ibidem, s. 66.
13 Le soldat de l’Angleterre et le marin de la France, „L’Action Française”, 2 VIII 1928, w: J. Bain-

ville, L’Angleterre..., s. 147.
14 L’accord naval et la Méditerranée, „L’Action Française”, 13 III 1931, w: J. Bainville,

L’Angleterre..., s. 198.
15 L’Inde sans les Anglais, „L’Action Française”, 15 I 1931, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 193.

Por. tak¿e inne miejsca, w ktorych Bainville dawa³ wyraz swojemu przekonaniu, ¿e bez istnienia
brytyjskiego imperium kolonialnego, na rozpad skazane jest równie¿ francuskie imperium kolo-
nialne: „L’Action Française”, 5 II 1930, 15 II 1930, w: idem, L’Angleterre..., s. 177, 179; „La Liberté”,
29 III 1927, 4 VI 1927, w: idem, L’Angleterre..., s. 112, 126–128.
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przewidzia³ bieg wydarzeñ z lat 1947–1954 (wycofanie siê Brytyjczyków
z Indii, a nastêpnie utratê Indochin przez Francjê). Podobn¹ przenikliwoœci¹
wykaza³ siê równie¿, gdy chodzi³o o scenariusz wydarzeñ w Indiach, kiedy
kraj ten opuszcz¹ Brytyjczycy (tzn. krwawa wojna domowa w latach 1947–
1948 miêdzy Hindusami a muzu³manami, której rezultatem by³ podzia³ na
Indie i Pakistan). Nie mia³ z³udzeñ co do tego, ¿e w chwili, gdy „swoje baga-
¿e spakuj¹ urzêdnicy i ¿o³nierze Jego Królewskiej Moœci, Indie skazane zo-
stan¹ na wojnê domow¹ i anarchiê, popadn¹ w nieszczêsny stan”16. Zwa¿y-
wszy, ¿e w innym miejscu Bainville prognozowa³ równie¿, ¿e po opuszczeniu
Egiptu przez Brytyjczyków, w³adzê nad Nilem przejm¹ „sowieccy mamelu-
cy”, dar przewidywania autora Konsekwencji... – równie¿ w kwestiach kolo-
nialnych – by³ rzeczywiœcie imponuj¹cy (jeœli, rzecz jasna, za reprezentanta
„sowieckich mameluków” uznaæ Nasera, który po objêciu przez siebie w³adzy
w Egipcie szeroko otworzy³ drzwi dla radzieckich „doradców wojskowych”)17.

Bainville nie omieszka³ wytkn¹æ Anglikom sprzecznoœci w ich politycz-
nych zachowaniach, gro¿¹cej ich w³asnym, podstawowym interesom. W 1927
roku, czyni¹c aluzjê do promowania przez Brytyjczyków (wraz z Ameryka-
nami) podczas wersalskiej konferencji pokojowej has³a o „samostanowieniu
narodów”, stwierdza³: „gdy ma siê miliony ¿ó³tych i czarnych poddanych,
có¿ to za dziwaczna idea g³oszenia prawa narodów do decydowania o w³a-
snym losie!”18. Nie za pomoc¹ ³adnie brzmi¹cych hase³, ale dziêki „najstar-
szej, najsekretniejszej” polityce, opartej na sprawdzonej maksymie „dziel
i rz¹dŸ”, Brytyjczycy bêd¹ w stanie utrzymaæ swoje kolonialne imperium19.

Imperium – przekonywa³ Bainville – ze wszech miar godne utrzymania.
Nie tylko zreszt¹ z punktu widzenia partykularnych, francuskich interesów
(pogl¹d Bainville’a o wspó³zale¿noœci losów francuskiego i brytyjskiego im-
perium kolonialnego): „W dniu, w którym przestanie istnieæ brytyjskie im-
perium, zobaczymy ile rzeczy zosta³o skazanych na znikniêcie wraz z nim,
wliczaj¹c w to owo dobrodziejstwo, o którym ju¿ d³u¿ej nie myœlimy, ponie-

16 Un livre de 13 000 pages, „La Liberté”, 15 VI 1930, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 186.
17 Pisz¹c o skutkach ewentualnej dekolonizacji, Bainville rysowa³ taki scenariusz: „D’ailleurs

l’Inde était à feu et à sang, des guerres terribles ayant éclaté entre les religions et les races, et le
dernier sioniste venait d’˜tre massacre en Palestine. Sur l’Egypte, des mamelouks soviétiques re-
gnaient comme en Georgie”. Parabole hyperbolique, „L’Action Française”, 8 XI 1929, w: J. Bainville,
L’Angleterre..., s. 169.

18 Les puissances coloniale sur la défensive, „La Liberte”, 4 VI 1927, w: J. Bainville, L’Angleterre...,
s. 127.

19 Le rouet de Gandhi, „L’Action Française”, 26 IV 1930, w: J. Bainville, L’Angleterre...,
s. 182.
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wa¿ wydaje siê ono nam naturalne, a którym jest bezpieczeñstwo ¿eglugi na
wszystkich morzach globu”20.

Istnieniu brytyjskiego imperium kolonialnego przypisywa³ Bainville war-
toœæ cywilizacyjn¹; panuj¹cy na morzach „pax britannica” zrównywa³ pod
tym wzglêdem ze staro¿ytnym „pax romana”21. Royal Navy nazywa³ zaœ „jed-
n¹ z ostatnich w œwiecie si³ zapewniaj¹cych ³ad”, bez której „zmierzch bia³ej
rasy” stanie siê faktem22. Trudno nie zauwa¿yæ, jak dalek¹ drogê przesz³a
myœl Bainville’a, który jeszcze w 1914 roku prognozowa³ „zmierzch brytyj-
skiej gwiazdy”.

Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e przekonaniu Bainville’a o cywilizacyjnej misji
bia³ych ludzi nie towarzyszy³a rasistowska interpretacja. Równie¿ w tej kwe-
stii Bainville pozostawa³ na gruncie konsekwentnego odrzucania rasistow-
skich teorii, utrzymuj¹c, ¿e wy¿szoœæ bia³ego cz³owieka nie jest skutkiem
„prawa krwi”, a o wiele bardziej jest rezultatem ca³kiem innych czynników:
kapitalizmu oraz wy¿szoœci reprezentowanych przez bia³ego cz³owieka in-
stytucji. Jak pisa³ w 1927 roku na ³amach „Le Capital”: „Nie wystarczy umieæ
jeŸdziæ samochodem czy lokomotyw¹, strzelaæ z armaty, u¿ywaæ telegrafu
i telefonu. Nale¿y jeszcze móc i wiedzieæ, jak wytwarzaæ i tworzyæ. Tylko
kapitalizm, i to znaczny rozwój kapitalizmu, pozwala na to... Wy¿szoœæ Za-
chodu polega ostatecznie na kapitalizmie, tzn. na d³ugotrwa³ym gromadzeniu
oszczêdnoœci. Nieobecnoœæ kapita³u sprawia, ¿e ludy popadaj¹ w niewolê”23.

Oprócz kapitalizmu, równie¿ przenoszenie zachodnich instytucji do po-
siad³oœci kolonialnych (czy to brytyjskich, czy francuskich) by³o w oczach
myœliciela prawdziwym postêpem cywilizacyjnym, najwiêksz¹ zas³ug¹ kolo-
nialnych rz¹dów (konsekwentnie te¿: upadek rz¹dów kolonialnych by³by
w kategoriach cywilizacyjnych niew¹tpliwym regresem)24.

Tak¿e w tym „aspekcie cywilizacyjnym” (a w³aœciwie, w potrzebie chro-
nienia cywilizacyjnego postêpu zapewnianego przez istnienie imperiów ko-

20 La lutte de l’Angleterre et des Soviets en Asie, „La Liberté”, 29 III 1927, w: J. Bainville, L’An-
gleterre..., s. 113.

21 Pax Britannica, „L’Action Française”, 5 II 1930, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 177.
22 „D’ailleurs, il n’est nullement désirable que la puissance de la flotte britannique décroisse.

C’est une des dernières forces d’ordre qui subsistent dans le monde. Nous l’avons déjà dit et nous
le redisons: sans Royal Navy, les pirates écumeraient les mers, les colonies périraient et le
«crépuscule des nations blanches» ne tarderait pas à devenir une sombre nuit”. Le désarmement
quantité et qualité, „L’Action Française”, 7 XII 1925, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 89.

23 A quoi tient la supériorite des blancs sur les peuples de couleur, „Le Capital”, 25 XI 1927,
w: J. Bainville, La fortune…, Paris 1937, s. 116–117.

24 Crépuscule des nations blanches, „L’Action Française”, 4 II 1927, w: J. Bainville, L’Angleterre...,
s. 102.
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lonialnych) Bainville dostrzega³ kolejne pole do wspó³pracy miêdzy Pary¿em
a Londynem. Jeœli bowiem flota brytyjska by³a „jedn¹ z ostatnich si³ cywili-
zacji” w œwiecie, to mia³a ona jako „policja oceanów” zapewniaæ (i robi³a to
skutecznie) bezpieczeñstwo œwiatowych szlaków morskich, nie tylko odda-
laj¹c niebezpieczeñstwo gro¿¹ce ze strony „piratów berberyjskich czy chiñ-
skich”, ale równie¿ ze strony „piratów bolszewickich”25. W³aœnie w zwalcza-
niu „bolszewickiego piractwa” – zw³aszcza w posiad³oœciach azjatyckich
Francji i Wielkiej Brytanii – dostrzega³ Bainville naturaln¹ podstawê dla stwo-
rzenia przez obydwa pañstwa „wspólnego frontu przeciw bolszewizmowi”26.

W tym kontekœcie Bainville uwa¿a³ za powa¿ny b³¹d nawi¹zanie przez
rz¹d brytyjski w lutym 1924 roku stosunków dyplomatycznych ze Zwi¹zkiem
Sowieckim (w maju 1927 roku stosunki te ponownie zerwano). Wini³ przede
wszystkim iluzjê rozpowszechnion¹ wœród Brytyjczyków, jakoby „handel, na
podobieñstwo muzyki, ³agodzi³ obyczaje.”27 W ten jednak sposób Londyn
zdawa³ siê nie dostrzegaæ tego, ¿e „podobnie jak nieraz bywa³o w XIX wie-
ku, teatrem rywalizacji angielsko-rosyjskiej jest Azja”, gdzie Sowieci, popie-
raj¹c „ruchy narodowowyzwoleñcze” w Chinach, Persji i Afganistanie, za-
mierzaj¹ w ten sposób „okr¹¿yæ” brytyjskie Indie (w tej opinii po raz kolejny
mamy okazjê dostrzec stosowane przez Bainville’a prawo „ci¹g³oœci histo-
rycznej”, czyli sta³oœci interesów narodowych pomimo zmieniaj¹cych siê form
ustrojowych: Zwi¹zek Sowiecki by³ postrzegany jako kontynuator ekspansji
carskiej Rosji w kierunku Indii)28.

W opinii autora Konsekwencji politycznych pokoju Zjednoczone Królestwo
prezentowa³o sob¹ walor nie tylko jako „policjant oceanów” i „marynarz Fran-
cji”. Czytaj¹c teksty Bainville’a, niejednokrotnie mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
za stosowan¹ przez niego ch³odn¹ analiz¹ „przydatnoœci” Wielkiej Brytanii
z punktu widzenia francuskiej racji stanu, kry³y siê szczere sympatie dla Al-
bionu. Co doœæ oczywiste, przede wszystkim z powodu utrzymywania siê na
Wyspach instytucji monarchii, której zalety – jak wczeœniej mieliœmy okazjê
zauwa¿yæ – niejednokrotnie akcentowa³ w swoich pismach.

25 La revue de Spithead, „L’Action Française”, 27 VII 1924, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 76.
26 L’Angleterre et le front commun contre les Soviets, „La Liberté”, 10 IV 1927, w: J. Bainville,

L’Angleterre..., s. 116.
27 W ten sposób Bainville czyni³ aluzje do faktu nawi¹zania przez Londyn ju¿ w marcu 1921

roku stosunków handlowych z Moskw¹. H. Batowski, Miêdzy dwiema wojnami 1919–1939. Zarys
historii dyplomatycznej, Kraków 2001, s. 104.

28 La lutte de l’Angleterre et des Soviets en Asie, „La Liberté” 29 III 1927, w: J. Bainville,
L’Angleterre..., s. 111–112. Por. tak¿e artyku³ La maison d’Ucalegon, „L’Action Française”, 15 II
1930, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 180.
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Bainville – reprezentant obozu „integralnego nacjonalizmu” – podkreœla³
(byæ mo¿e, z nutk¹ zazdroœci), ¿e w Wielkiej Brytanii faktem sta³o siê to, co
Akcja Francuska wskazywa³a dla Francji jako postulat maj¹cy byæ zrealizo-
wany w mniej lub bardziej odleg³ej przysz³oœci, a wiêc: stopienie siê instytu-
cji monarchii z interesami narodowymi (monarchizmu z nacjonalizmem),
gdzie monarchia jest postrzegana jako naturalny (bo najlepszy) instrument
realizacji angielskich interesów narodowych.

By³o to mo¿liwe, podkreœla³ Bainville, poniewa¿ Anglicy nie musz¹ (w od-
ró¿nieniu od Francuzów) „uczyæ siê” monarchii: „Taine okreœli³ Angliê jako
kraj, w którym sêdzia ubrany w perukê z XVII wieku zastosowuje prawa
socjalistyczne. Anglicy, którzy zreszt¹ nie posiadaj¹ konstytucji, szanuj¹ zwy-
czaj bez bycia jego wiêŸniami. Posiadaj¹ oni poczucie tradycji. Ale ich wier-
noœæ monarchii nie jest tylko tradycyjna. Maj¹ oni równie¿ zmys³ monarchicz-
ny... Bycie w Anglii republikaninem nie tylko jest oryginalnoœci¹. Jest opini¹
niestosown¹”29.

W Anglikach godny podziwu by³ nie tylko „zmys³ monarchiczny”. Ba-
inville ceni³ w nich kolejn¹ rzecz, której tak brakowa³o Francuzom, a wiêc
„rezolucjê” – wolê konsekwentnego, „a¿ do koñca” walczenia o swoje pod-
stawowe interesy: „Gdy tylko Anglik jest doprowadzony do ostatecznoœci, gdy
tylko porzuca swoj¹ flegmê, gdy tylko zabiera siê za boksowanie tego, z czy-
jego powodu straci³ cierpliwoœæ, idzie bardzo daleko. Jego liberalizm wa¿y
wówczas bardzo ma³o, a raczej staje siê ³atwym do pozbycia ciê¿arem”30.

Tekst, w którym Bainville zachwala³ „poczucie monarchiczne” Anglików,
zosta³ napisany w 1928 roku, a wiêc, gdy Wielka Brytania mia³a ju¿ za sob¹
pierwsze doœwiadczenia zwi¹zane z laburzystowskimi rz¹dami. Wydawaæ by
siê mog³o wiêc, ¿e dojœcie do w³adzy w Zjednoczonym Królestwie socjali-
stów z Partii Pracy nie zburzy³o wiary Bainville’a w trwa³e perspektywy ist-
nienia monarchii w tym kraju. By³oby to jednak b³êdne myœlenie. W pismach
autora Historii dwóch narodów nie brak miejsc, w których dawa³ wyraz swo-
im obawom co do trwa³oœci ustroju monarchicznego na Wyspach.

Podstawowym zagro¿eniem by³a, jego zdaniem, postêpuj¹ca demokraty-
zacja brytyjskich instytucji, na czele z najwa¿niejsz¹ z nich: parlamentem.
Jak zauwa¿a³ Bainville, ju¿ dawno przesta³ on byæ „narzêdziem arystokra-
cji”, którym by³ w okresach swojej najwiêkszej œwietnoœci i co warunkowa³o
t¹ œwietnoœæ (jak chocia¿by w czasie wojen napoleoñskich), a nie unikn¹³

29 La maladie de George V, „La Liberté”, 1 XII 1928, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 149–150.
30 L’Angleterre et l’Egypte, „L’Action Française”, 29 V 1926, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 96.

Por. tak¿e „La Liberté”, 10 IV 1927, s. 114.
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przypad³oœci bêd¹cej udzia³em wszystkich XX-wiecznych parlamentów i sta³
siê zwyk³ym „zgromadzeniem publicznym”31.

Brytyjski model ustroju parlamentarnego – „wymys³ paru Anglików” (dla-
tego specyficzny i mo¿liwy – wed³ug Bainville’a – do zastosowania tylko na
Wyspach)32 oparty by³ „na nieufnoœci wobec rz¹du; co okazywa³o siê dobre,
gdy rz¹d by³ z³y, by³o natomiast z³e, gdy rz¹d by³ dobry”. W tej sytuacji pañ-
stwo mog³o dobrze funkcjonowaæ jedynie wtedy, gdy naród angielski posia-
da³ „zbawienny dar” niemal bezb³êdnego rozpoznawania co dla niego jest
dobrem, a co z³em. Pod koniec lat 20. XX wieku – jak zauwa¿a³ monarchi-
styczny myœliciel – nie by³o to ju¿ takie pewne33.

Z równym niepokojem odnosi³ siê Bainville do wzrastaj¹cych w Anglii
wp³ywów zwi¹zków zawodowych, „pozbawionych swojej dawnej m¹droœci”,
a przedzierzgniêtych w narzêdzia rozk³adaj¹cej Albion od wewn¹trz „kon-
spiracji komunistycznej i socjalistycznej”34. Francuski myœliciel nie mia³ rów-
nie¿ zaufania do trwa³oœci rozwoju gospodarczego Wielkiej Brytanii. Jesz-
cze gdy trwa³a „Wielka Wojna”, inkryminowa³ on Brytyjczykom, ¿e za bardzo
zaufali zasadom wolnego handlu, co doprowadzi³o do zaniedbania rodzi-
mego rolnictwa35. Podobny zarzut Bainville powtarza³ pod adresem Anglii
równie¿ po 1918 roku36.

Pozostawa³a wreszcie kwestia uporu Anglików, tak bardzo chwalonego
przez Bainville’a jako konsekwentne pod¹¿anie w polityce za w³asn¹ racj¹

31 A Londres et à Weimar, „L’Action Française”, 5 VII 1919, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 54.
O arystokratycznych korzeniach brytyjskiego parlamentu zob. artyku³ Le triumvirat anglais et
M. Lloyd George, „L’Action Française”, 7 XII 1916, w: idem, L’Angleterre..., s. 38.

32 Cyt. za J. Bainville, Doit-on le dire?..., s. 178. Bainville by³ przekonany, ¿e istniej¹ca w III
Republice forma demokracji parlamentarnej nie by³a niczym innym jak w³aœnie „karykatur¹”
angielskiego parlamentaryzmu. Zob. artyku³ Comme les Anglais, „L’Action Française”, 22 IV 1934,
w: idem, La fortune…, s. 297. O niemo¿noœci zastosowania we Francji brytyjskich rozwi¹zañ ustro-
jowych przekonany by³ równie¿ Maurras. Zob. Ch. Maurras, Mes idées..., s. 288.

33 Les Anglais et la sagesse, „L’Action Française”, 1 IV 1929, w: J. Bainville, L’Angleterre...,
s. 158–159.

34 „L’Angleterre est sur la défensive et elle doit d’abord vaincre chez elle la conspiration com-
muniste et socialiste en refoulant le pouvoir des Trade Unions, déchue de leur ancienne réputa-
tion de sagesse”. Rule, Britannia!, „L’Action Française”, 9 IV 1927, w: J. Bainville, L’Angleterre...,
s. 119.

35 „Un peuple qui ne produit pas lui-m˜me de quoi assurer seulement le quart du froment
nécessaire à le nourir est un peuple qui ne vit pas dans des conditions naturelles... Les Anglais
s’apercoivent aujord’hui qu’ils ont commis une faute immense en laissant perdre leurs traditions
rurales…”. Le sous-marin ressuscite l’agriculture, „L’Action Française”, 9 III 1917, w: J. Bainville,
L’Angleterre..., s. 42.

36 O tym, ¿e Anglia „cierpi z nadmiaru cywilizacji industrialnej” Bainville pisa³ w: „La Liberté”,
27 VII 1928, w: idem, L’Angleterre..., s. 143–145.
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stanu. Upór, który przybiera³ jednak formê jakiegoœ zaœlepienia, zadziwiaj¹-
cej odpornoœci na racjonalne argumenty, zw³aszcza je¿eli dochodz¹ one
z Francji: „Anglik z dobrego domu nie s³ucha i nie czyta niczego oraz nie
zwraca wiêkszej uwagi na argumenty podawane w jêzyku francuskim, ni¿
w Ramajanie czy prawach Manu”37.

By³ w³aœciwie tylko jeden, nieustannie powtarzany przez Bainville’a, ar-
gument: traktat wersalski nie tylko nie zlikwidowa³, ale wzmocni³ zagro¿enie
jakie Niemcy stanowi¹ dla ca³ej Europy (w tym dla Wielkiej Brytanii), a spra-
wy kontynentu – podobnie jak podczas „Wielkiej Wojny” – rozstrzygaæ siê
bêd¹ na l¹dzie, a nie na morzu38. Tymczasem kolejne rz¹dy Jego Królewskiej
Moœci (tak¿e te tworzone przez konserwatystów, z którymi Bainville wi¹za³
du¿o nadziei jako „realistami”) zdawa³y siê zmierzaæ do powtórki fatalnego
b³êdu liberalnego premiera Gladstone’a z 1870 roku, który nie zrobi³ nic, by
powstrzymaæ lub odwróciæ skutki agresywnej polityki Niemiec wobec Francji39.

W 1935 roku Bainville pisa³ z gorzkim sarkazmem, ¿e brak zrozumienia
Anglików dla opinii wskazuj¹cych na zagro¿enie p³yn¹ce ze strony Niemiec
równe jest ich roztargnieniu, z którym „s³uchaj¹ recytacji przez tubylca ko-
lejnych inkarnacji Wisznu”40. S³owa te napisa³ pod wra¿eniem tzw. uk³adu
londyñskiego z 18 czerwca 1935 roku, w którym Wielka Brytania zgadza³a
siê de facto na kolejne z³amanie traktatu wersalskiego przez Niemcy, przy-
staj¹c na podejmowane przez Hitlera zbrojenia morskie („osi¹gniêciem” Bry-
tyjczyków we wspomnianym uk³adzie by³a zgoda Niemiec na ograniczenie
tona¿u swojej przysz³ej floty wojennej do wysokoœci 35% tona¿u floty brytyj-
skiej). Ta „s³abostka” Anglików nie ogranicza³a siê bynajmniej do ignorowa-
nia ostrze¿eñ przed nadci¹gaj¹cym ze strony Niemiec niebezpieczeñstwem.
B³êdy polityki Londynu wydatnie to ostatnie wzmacnia³y.

37 L’Angleterre et le retour de M. Caillaux, „L’Action Française”, 27 IV 1925, w: J. Bainville,
L’Angleterre..., s. 81.

38 Por. „La grande et légitime satisfaction qu’a éprouvée l’Angleterre en voyant entrer dans ses
ports la flotte de Guillaume II ne peut pas lui faire oublier que la guerre s’est décidée sur le
continent et que le grand problème est et reste un problème continental, d’où découle naturellement
la nécessité des garanties territoriales et politiques prises sur le continent m˜me”. La thèse de la
France, „L’Action Française”, 30 III 1919, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 247.

39 Por. La France jetée par l’Angleterre dans les bras de l’Allemagne, „L’Action Française”, 8 V
1925, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 79. Na temat brytyjskiej polityki wobec Niemiec w okresie
miêdzywojennym (do 1936 roku – œmierci Bainville’a) zob. m.in. M. Baumgart, Londyn-Berlin
1918–1939. Niemcy w brytyjskiej polityce zagranicznej, Szczecin 1990; P. Doerr, British foreign policy
1919–1939, Manchester 1998; A. Harasimowicz, Dyplomacja brytyjska wobec zagadnienia rozbro-
jenia 1921–1937, £ódŸ 1990.

40 De sir John Samuel, „L’Action Française”, 27 VI 1935, w: J. Bainville, L’Angleterre...,
s. 231.
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Zaczê³o siê od ustêpliwej postawy Brytyjczyków wobec kwestii reparacji
wojennych, wyp³acanych w myœl traktatu wersalskiego przez pokonane Niem-
cy (g³ównym odbiorc¹ mia³a byæ Francja). Z nieufnoœci¹ i rosn¹c¹ irytacj¹
przyjmowa³ Bainville (i ca³a Akcja Francuska) postulaty Anglików (popiera-
nych przez Amerykanów) „restrukturyzacji” niemieckich zobowi¹zañ wo-
bec aliantów. Odrzuca³, prezentowan¹ przez Anglosasów tezê, i¿ szybsza
odbudowa gospodarcza Niemiec (co zak³ada³o koniecznoœæ zaniechania przez
Francjê nacisków na Niemcy, by te terminowo wyp³aca³y na³o¿one przez trak-
tat wersalski reparacje), bêdzie z korzyœci¹ dla wszystkich, w tym dla Francji.
„Odbudowane [gospodarczo] Niemcy bêd¹ kupowaæ kawê z Brazylii, która
z kolei nabywaæ bêdzie tkaniny w Anglii, podczas gdy ¿ony angielskich wy-
twórców kupowaæ bêd¹ jedwab w Lyonie. To bêdzie ogólny dobrobyt, szczê-
œcie dla wszystkich” – jak ironicznie (i karykaturalnie) opisywa³ Bainville
podejœcie Anglików do kwestii ekonomicznej odbudowy Niemiec i powi¹za-
nych z ni¹ nale¿nych Francji reparacji wojennych41.

Irytacja by³a tym wiêksza, ¿e w tym samym czasie Anglosasi twardo ob-
stawali przy ¿¹daniu, by Francja uregulowa³a swoje d³ugi, zaci¹gniête wobec
Londynu i Waszyngtonu podczas i na potrzeby wojny (Bainville oraz inni
publicyœci z „L’Action Française” wskazywali, ¿e postawa niedawnych sojusz-
ników by³a tym bardziej oburzaj¹ca, i¿ dzia³ania wojenne na Zachodzie to-
czy³y siê przede wszystkim na francuskim terytorium, dodatkowo mocno
zniszczonym przez czteroletni¹ okupacjê niemieck¹)42.

Kolejnym dowodem, w oczach francuskiego myœliciela na to, ¿e politycz-
na m¹droœæ opuszcza³a Anglików, by³o patronowanie przez Londyn dyploma-
tycznym zabiegom, maj¹cym ustaliæ trwa³e modus vivendi miêdzy Niemca-
mi a mocarstwami zachodnimi, czego zwieñczeniem by³y uk³ady lokarneñskie
z 1925 roku43. Dla Bainville’a to „popychanie Francji przez Angliê w ramio-

41 Les vieilles lunes, „L’Action Française”, 18 VIII 1929, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 339.
Szerzej na temat brytyjskiego „ekonomicznego appeasementu” wobec Niemiec zob. m.in. J.R. Ferris,
Men, money and diplomacy. The evolution of British strategic policy 1919–1926, Ithaca 1988; G. Schmidt,
The politics and economics of appeasement. British foreign policy in the 1930’s, Leamington 1986.

42 Równie¿ i w tym przypadku Bainville nie powstrzyma³ siê od k¹œliwej ironii, pisz¹c na
³amach „Candide’a”, ¿e amerykañska po¿yczka wojenna dla Francji to by³a „dobra inwestycja”:
„To by³y dobrze ulokowane pieni¹dze: my straciliœmy 1,5 miliona ludzi, natomiast Ameryka 65 ty-
siêcy – dwudziest¹ czêœæ”. J. Bainville, Doit-on le dire?..., s. 53.

43 „Nie nale¿y zapominaæ, ¿e oferta paktu lokarneñskiego przysz³a z Wilhelmstrasse. Bez
w¹tpienia, ca³a idea nie jest pochodzenia niemieckiego. Mo¿na s¹dziæ, ¿e zosta³a ona podpowie-
dziana panu Stresemannowi przez lorda d’Abernona [brytyjskiego ambasadora w Berlinie –
G.K.]”. Le succès de M. Stresemann, „L’Action Française”, 20 IV 1926, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 328. Szerzej na temat kwestii, o której wspomina³ Bainville zob. A. Kaiser, Lord d’Abernon und
die englische Deutschlandpolitik 1920–1926, Frankfurt a. M. 1989.
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na Niemiec” by³o niczym innym jak „systematycznym niszczeniem [przez
Anglików i spolegliwych wobec nich francuskich polityków – G.K.] rezulta-
tów zwyciêstwa”44.

Pogl¹dy Bainville’a na Angliê i politykê angielsk¹ nie odbiega³y od tonu
komentarzy odnosz¹cych siê do tej kwestii w ca³ej Akcji Francuskiej. Postrze-
gano w Wielkiej Brytanii bardzo po¿¹danego dla Francji sojusznika, wska-
zuj¹c jednoczeœnie brak szans na nawi¹zanie trwa³ej wspó³pracy z Londy-
nem, g³ównie z powodu „egoistycznej polityki” Anglików. Z drugiej strony,
zauwa¿alny by³ w Akcji Francuskiej podziw dla Albionu za umiejêtnoœæ pro-
wadzenia takiej w³aœnie polityki (tzn. realistycznej, wolnej od sentymentu),
której deficyt u francuskich republikañskich elit politycznych systematycznie
piêtnowali przedstawiciele „integralnego nacjonalizmu”45.

W tej sytuacji pozostawali Francji jeszcze sojusznicy na Wschodzie, wœród
nich Polska. Polska – tak surowo oceniana na kartach Konsekwencji politycz-
nych pokoju, a ewentualny sojusz polsko-francuski zaœ opisywany przez
Bainville’a jako „tego rodzaju, od którego nale¿y trzymaæ siê mo¿liwie z da-
leka”46 (uk³ad polsko-francuski zosta³ podpisany dopiero w marcu 1921 roku).

Jednak ju¿ w parê miesiêcy po napisaniu tak surowego os¹du, francuski
autor zacz¹³ wyraŸnie zmieniaæ zdanie. Krótko przed zawarciem w marcu
1921 roku sojuszniczego uk³adu polsko-francuskiego pisa³: „Od chwili, gdy
istnieje Polska, powinna byæ naszym sojusznikiem. Taka jest koniecznoœæ.
Jest to naturalne... Z radoœci¹ witamy sojusz francusko-polski. ¯yczymy, by
on siê rozwija³”. Bainville nie pozostawia³ jednak ¿adnych w¹tpliwoœci co do
tego, czy sojusz z Warszaw¹ móg³by s³u¿yæ jako swego rodzaju „rekompen-
sata” w sytuacji zmiany kursu politycznego dotychczasowych sojuszników
Francji (g³ównie Wielkiej Brytanii): „Nie s¹dzimy, by wystarczy³ on [sojusz
polsko-francuski – G.K.] dla zapewnienia równowagi w Europie, ani dla
bezpieczeñstwa czy nawet naszego spokoju”47.

44 „L’Action Française”, 8 V 1925, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 78.
45 Szerzej na temat stosunku Akcji Francuskiej do W. Brytanii w: E. Weber, L’Action Française...,

s. 321. W krêgu Akcji powstawa³y jednak i takie publikacje, który piêtnowa³y „perfidny Albion”,
jak chocia¿by bestsellery autorstwa Pierre’a Benoit, La Chaussée des géants (1922) i La Chatelaine
de Liban (1924). Ibidem, s. 321.

46 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 181. Na marginesie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e we wspó³-
czesnej historiografii francuskiej pojawiaj¹ siê g³osy ostro krytkuj¹ce uk³ad polsko-francuski z 1921
roku i odmawiaj¹ce mu charakteru uk³adu sojuszniczego (a ograniczaj¹ce go do „technicznego
porozumienia”). Taki pogl¹d prezentuje Jacques Bariety w swoim artykule Die französich-polnische
Allianz und Locarno, w: Locarno und Osteuropa. Fragen eines europäischen Sicherheitssystems in den
20er Jahren, R. Schattkowsky (hrsg.), Marburg 1994, s. 79–81.

47 De l’alliance franco-russe à l’alliance franco-polonaise, „L’Action Française”, 22 II 1921,
w: J. Bainville, La Russie et la barrière..., s. 174–175.
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Autor Konsekwencji politycznych pokoju powa¿nie rewidowa³ tak¿e swoj¹
dotychczasow¹ (bardzo krytyczn¹) opiniê, co do trwa³oœci odrodzonej pol-
skiej pañstwowoœci. W 1927 roku pisa³ na ³amach „L’Action Française” (byæ
mo¿e tonem lekkiej samokrytyki), ¿e pañstwo polskie zada³o k³am tym swo-
im krytykom we Francji, którzy krótko po 1918 roku wieszczyli jej rych³y
upadek. Polska – pisa³ Bainville – „nie tylko udowodni³a swoj¹ ¿ywotnoœæ,
ale pokaza³a równie¿, ¿e dojrza³a pod wzglêdem politycznej m¹droœci. Co-
raz mocniej dostrzegano [we Francji – G.K.] równie¿ to, ¿e gdyby nie istnia-
³a, nale¿a³oby j¹ wymyœliæ, poniewa¿ nic nie by³oby w stanie zast¹piæ jej jako
elementu równowagi we wschodniej Europie.” 48

Bainville nazywa³ pierwsze lata budowania II Rzeczypospolitej procesem
„kierowanym inteligentn¹ i sprawiedliw¹ ide¹ polityczn¹” (zauwa¿my, ¿e
w tym samym czasie, gdy Bainville zachwala³ „dojrzewanie” Polaków w „m¹-
droœci politycznej”, przeciwny proces zauwa¿a³ u Anglików)49. Ceni³ zw³asz-
cza ponoszony przez pañstwo polskie wysi³ek na rzecz wzmacniania w³a-
snej obronnoœci (wrêcz pisa³ w 1925 roku o Polsce jako o „potêdze militarnej”).
Wszystko to sk³ania³o Bainville’a w drugiej po³owie lat 20. do zrewidowania
tak¿e swojej opinii co do „przydatnoœci” Polski dla równowagi europejskiej
(jak widzieliœmy, jeszcze w 1921 roku mocno w to pow¹tpiewa³). W 1927
roku pisa³ wrêcz, ¿e „Polska jest niezbêdna dla higieny europejskiego cia³a”
(„indispensable à l’hygiene du corps européen”)50.

Francuski myœliciel zrewidowa³ tak¿e swoj¹ wczeœniejsz¹ opiniê o Polsce,
dotycz¹c¹ prawdziwych autorów zwyciêstwa nad bolszewikami pod Warsza-
w¹ w sierpniu 1920 roku. W 1935 roku, pisz¹c na ³amach „L’Action Française”
artyku³ wspomnieniowy o Józefie Pi³sudskim, wspomina³ o dwóch zwyciê-
stwach, odniesionych przez marsza³ka pod Warszaw¹. Pierwsze z 1920 roku
– nad Rosjanami (a wiêc ju¿ nie gen. Weygand by³ twórc¹ pogromu bol-
szewików). Drugie, zosta³o odniesione w maju 1926 roku (zamach majowy)
nad „star¹ [polsk¹] anarchi¹, któr¹ wspiera³a ju¿ Katarzyna [caryca Katarzy-
na II – G.K.]”51.

Bainville interpretowa³ zamach majowy jako na wskroœ pozytywne wyda-
rzenie; kolejne stadium wzrastania Polaków w „politycznej m¹droœci”, a to
poprzez wzmocnienie w Polsce po maju 1926 roku w³adzy wykonawczej,

48 Vive la Pologne, Monsieur!, „L’Action Française”, 18 III 1927, w: J. Bainville, La Russie et la
barrière..., s. 190.

49 Por. La Pologne puissance militaire, „L’Action Française”, 13 VII 1925, w: J. Bainville, La
Russie et la barrière..., s. 181–183.

50 „L’Action Française”, 18 III 1927, w: J. Bainville, La Russie et la barrière..., s. 190.
51 Pilsudski, „L’Action Française”, 14 V 1935, w: J. Bainville, La Russie et la barrière..., s. 211.
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kosztem nadmiernych kompetencji parlamentu (pamiêtamy, ¿e ju¿ w Kon-
sekwencjach politycznych pokoju Bainville krytycznie odnosi³ siê do przeno-
szenia do krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej zachodnioeuropejskich –
zw³aszcza francuskich – wzorców ustroju parlamentarnego).

Polska by³a wiêc wartoœciowym sojusznikiem Francji, a sojusz polsko-fran-
cuski cenny nie tylko w perspektywie bilateralnych stosunków, ale rów-
nie¿ w celu zapewnienia równowagi europejskiej. Polska nie jawi³a siê ju¿
Bainville’owi jako „obci¹¿enie” dla Francji. Co wiêcej, zagro¿enia dla trwa-
³oœci i skutecznoœci polsko-francuskiego sojuszu upatrywa³ on nie po stronie
polskiej, a po stronie francuskiej. Jak pisa³ czternaœcie lat przed wrzeœniem
1939 roku: „Nie wystarczy zapisaæ w traktatach czy paktach, ¿e Francja ma
przybyæ Polsce z pomoc¹. Konieczne bêdzie, by chcia³a tego francuska de-
mokracja i by nie straci³a zainteresowania losem narodów, które ledwie zna
z imienia i które s¹ bardzo oddalone”52.

Polsko-francuskiemu sojuszowi nie s³u¿y³y równie¿ b³êdne posuniêcia
francuskiej dyplomacji. Do tych ostatnich Bainville zalicza³ podejmowan¹
w latach 30. XX wieku przez kolejne rz¹dy francuskie koncepcjê „paktu
wschodniego”, którego integraln¹ czêœci¹ by³ uk³ad obronny (z 1932 roku)
miêdzy Francj¹ a Zwi¹zkiem Sowieckim53. Monarchistyczny myœliciel przy-
pomina³, ¿e spoiwem polsko-francuskiego przymierza nie by³o tylko odczu-
wane przez obydwa pañstwa zagro¿enie ze strony Niemiec, ale równie¿ obawa
przed Rosj¹. W przypadku Polski ten drugi czynnik by³ jeszcze silniej od-
czuwany ni¿ przez jej francuskiego partnera (jak zauwa¿a³ Bainville, Polska
traktowa³a sojusz z Francj¹ jako zabezpieczenie od „Rosji tout court”, bez
rozró¿nienia na „bia³¹” czy „czerwon¹” Rosjê)54.

Uk³ad Francji z Sowietami by³ wiêc b³êdem z kilku powodów (przekona-
nie to by³o podzielane równie¿ przez wspó³pracowników Bainville’a z Akcji
Francuskiej)55. Przede wszystkim zrodzi³ siê z b³êdnego myœlenia kierowni-
ków francuskiej polityki zagranicznej, z ich mrzonek, ¿e sojusz z Sowietami
bêdzie replik¹ „pierwszej mi³oœci III Republiki”, jak¹ by³ sojusz Francji z car-

52 La Pologne puissance militaire, „L’Action Française”, 13 VII 1925, w: J. Bainville, La Russie
et la barrière..., s. 181.

53 Szerzej na temat uk³adu francusko-sowieckiego z 1932 roku i jego genezy zob. M. Wo³os,
Francja-ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924–1932, Toruñ 2004, s. 474–621.

54 „L’écueil des alliances, c’est que chacune des parties croit vouloir la m˜me chose que l’autre
et ne s’intéresse pas exactement à tous les m˜mes objets. Nous concevons notre accord avec la
Pologne par rapport à l’Allemagne et à la Russe bolcheviste. La Pologne le conçoit nécessaire-
ment par rapport à l’Allemagne et à la Russie tout court”. „L’Action Française”, 22 II 1921, J.
Bainville, La Russie et la barrière..., s. 174–175.

55 E. Weber, L’Action Française..., s. 319.
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sk¹ Rosj¹56. Przed takim myœleniem Bainville przestrzega³ polityczne elity
Francji na d³ugo przed zawarciem uk³adu z Sowietami. Gdy sta³ siê on fak-
tem, wskazywa³ na szkody (g³ównie w wymiarze politycznym), jakie z tego
powodu ponieœæ mo¿e francuska racja stanu.

Pisa³ wiêc, ¿e porozumienie francusko-sowieckie nie tylko zniechêca³o do
Francji jej wartoœciowego, polskiego sojusznika, ale popycha³o go w stronê
Niemiec. Tak bowiem (jako reakcjê rz¹du w Warszawie na zbli¿enie miêdzy
Pary¿em a Moskw¹) interpretowa³ Bainville polsko-niemieck¹ deklaracjê
z 1934 roku o niestosowaniu agresji we wzajemnych stosunkach. Choæ z pew-
noœci¹ przesadza³, oceniaj¹c tê deklaracjê jako mo¿liwy wstêp do œciœlejsze-
go sojuszu polsko-niemieckiego, w którym Pi³sudski mia³by odgrywaæ rolê
„warszawskiego kuzyna Hitlera”57.

Zawarcie uk³adu sojuszniczego ze Zwi¹zkiem Sowieckim pogarsza³o –
jak podkreœla³ Bainville – i tak nie najlepsze stosunki Francji z Wielk¹ Bry-
tani¹. Na Wyspach zaœ, zauwa¿a³ francuski autor, „obawie przed rewolucj¹
[komunistyczn¹ – G.K.] towarzyszy stary przes¹d skierowany przeciw Rosji”
(obawy umiejêtnie podsycane przez propagandê III Rzeszy przedstawiaj¹c¹
re¿im narodowosocjalistyczny jako „warowniê przeciw bolszewizmowi”)58.

Bainville przekonywa³ dalej, ¿e z uk³adu francusko-sowieckiego korzyœci
czerpie w³aœciwie tylko Moskwa. Francja nie tylko zra¿a do siebie swoich
sojuszników na Wschodzie i na Zachodzie, ale niepotrzebnie dra¿ni swoje-
go wschodniego s¹siada. Autor Konsekwencji politycznych pokoju wyra¿a³ oba-
wê, ¿e to Francja (a nie Zwi¹zek Sowiecki, z którym Niemcy przed 1939
rokiem nie mieli wspólnej granicy) odczuje jako pierwsza gwa³town¹ reak-
cjê III Rzeszy, która odbierze zbli¿enie Pary¿a i Moskwy jako próbê odtwo-
rzenia „Einkreisungspolitik”59.

Jak pokaza³a historia, obawy Bainville’a by³y przesadzone. Niemcy po-
zby³y siê w 1939 roku „koszmaru koalicji” w zupe³nie inny sposób (sk¹din¹d

56 „Nous n’organiserons jamais rien en Europe si nous ne pouvons pas nous détacher du pre-
mier amour de la troisième République”. La recherche des alliances et le premier amour, „L’Action
Française”, 12 VIII 1920, w: J. Bainville, La Russie et la barrière..., s. 77.

57 Por. Le séjour de M. Goering en Pologne et le problème de Memel, „La Liberte”, 29 I 1935,
w: J. Bainville, La Russie et la barrière..., s. 206–208. Zob. tak¿e Toujours l’alliance russe, „L’Action
Française”, 12 II 1935. Ibidem, s. 139–140. Tam te¿ Bainville pyta³ retorycznie: „L’armée polonaise
était-elle quantité négligeable quand la Pologne était notre amie ou bien a-t-elle cessé de compter
depuis que, de Pilsudski, Hitler peut dire «Mon cousin de Varsovie?»” Ibidem, s. 140.

58 De sir John Samuel, „L’Action Française”, 27 VI 1935, w: J. Bainville, L’Angleterre...,
s. 231.

59 Por. Enragés et possédés, „L’Action Française”, 11 XII 1935, w: J. Bainville, La Russie et la
barrière..., s. 154–155.
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prognozowany przez naszego bohatera ju¿ w Konsekwencjach politycznych
pokoju). Jednak myœl o tym, ¿e wbrew propagandowym wysi³kom obydwu
totalitarnych pañstw, miêdzy Hitlerem a Stalinem by³o wiêcej podobieñstw ni¿
ró¿nic (co zreszt¹ wed³ug francuskiego myœliciela przydawa³o tylko „awan-
turnictwa” sojuszowi francusko-sowieckiemu), nie by³a obca Bainville’owi.

Przypomina³, ¿e Francja w swojej historii a¿ trzy razy zawiod³a siê na so-
juszu z Rosj¹: podczas wojny siedmioletniej, gdy w 1762 roku Rosja zawar³a
separatystyczny pokój z Prusami; w 1812 roku, gdy car Aleksander I wypo-
wiedzia³ Napoleonowi traktat tyl¿ycki; w 1918 roku, gdy Rosja – ju¿ bolsze-
wicka, ale jeszcze formalnie sojusznik Francji – zawar³a separatystyczny po-
kój z Niemcami w Brzeœciu. Jednak, jak przekonywa³ Bainville, chocia¿
Francja „ciê¿ko zawiod³a siê” na postawie Rosji jako sojuszniczki w walce
z Niemcami, to jednak carskim dyplomatom trudno by³o odmówiæ „roztrop-
noœci” (czego przyk³adem by³o zablokowanie przez rosyjskie MSZ uk³adu
z Bjorko, zawartego w 1905 roku bez jego wiedzy przez cara Miko³aja II i ce-
sarza Wilhelma II, stawiaj¹cego pod znakiem zapytania wczeœniejszy uk³ad
rosyjsko-francuski).

Tej cechy z pewnoœci¹ brakuje nowemu re¿imowi w Moskwie, a tym sa-
mym trudno budowaæ trwa³e koncepcje polityczne na sojuszu z komunistycz-
n¹ Rosj¹: „Nowy autokratyczny rz¹d w Moskwie nie daje nam pod ka¿dym
wzglêdem podobnych gwarancji [co dawa³a „roztropnoœæ” carskiej dyploma-
cji – G.K.]. Jest on jeszcze bardziej bizantyñski... Przede wszystkim jest awan-
turniczy. Jest tym ze swojej natury. Hitler, ze swojej strony, jest podobny. On
i Stalin tworz¹ parê. Jeden i drugi byliby oczarowani, gdybyœmy dostali siê
w ich orbitê... Najlepsz¹ rzecz¹ bêdzie wiêc, gdy zachowamy równy dystans
wobec tych niepokoj¹cych meteorów”60.

Sowiecki „meteor” by³ zreszt¹ dla Francji pod pewnym wzglêdem nie-
bezpieczniejszy od swojego niemieckiego odpowiednika z uwagi na to, ¿e
komunistyczna ideologia o wiele bardziej ani¿eli ideologia narodowosocjali-
styczna, zagra¿a³a wewnêtrznej stabilnoœci francuskiego pañstwa. Stalin – za
pomoc¹ Frontu Ludowego – w odró¿nieniu od Hitlera, mia³ w swoim rêku
instrument bezpoœredniego oddzia³ywania na politykê francusk¹61.

Ta opinia ilustruje znamienn¹ ewolucjê w myœli autora Konsekwencji po-
litycznych pokoju. Jak pamiêtamy, jeszcze w 1918 roku z radoœci¹ wita³by po-
wstanie w Niemczech komunistycznego re¿imu. Kilkanaœcie lat póŸniej do-

60 L’alliance aventureuse, „L’Action Française”, 30 XI 1935, w: J. Bainville, La Russie et la
barrière..., s. 153.

61 „L’Action Française”, 26 I 1936. Cyt. za W.R. Keylor, op.cit., s. 296.
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strzega³ ju¿, ¿e w epoce totalitaryzmów, „si³a ra¿enia” takich ideologii wy-
maga³a nowej, a nie opartej na makiawelistycznych radach („im gorzej u na-
szego nieprzyjaciela, tym lepiej dla nas”), „politycznej inteligencji”.

Bainville zdawa³ sobie sprawê z powabu, jaki komunistyczna ideologia
przedstawia³a na Zachodzie, zw³aszcza dla niektórych intelektualistów za-
uroczonych „Krajem Rad”. Wykpiwa³ ich entuzjastyczne opinie (w tym fran-
cuskich klerków, m.in. Louisa Aragona), kiedy po odbyciu pod czujnym okiem
NKWD podró¿y do Rosji Sowieckiej, pisali peany na czeœæ „ojczyzny prole-
tariatu”: „Entuzjastyczni i naiwni podró¿nicy udali siê do Rosji Sowieckiej.
Zobaczyli tam to, co im pokazali przewodnicy, którzy przejêli ich zaraz po
wyjœciu z poci¹gu i opuœcili dopiero po zwyczajowym spacerze brzegami
Wo³gi”62.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e autor Konsekwencji politycznych pokoju, „po¿ytecz-
nych idiotów” dostrzega³ nie tylko w osobach naiwnych francuskich intelek-
tualistów, którzy jak Louis Aragon, pisali poematy ku czci sowieckiej bezpie-
ki63. Dostrzega³ równie¿ zaanga¿owanie siê miêdzynarodowego kapita³u
w budowanie podstaw komunistycznego ustroju w Rosji. Wszak – jak pisa³
w 1931 roku na ³amach „Le Capital” – „by praktykowaæ komunizm, podobnie
jak prowadziæ wojnê lub czyniæ cokolwiek innego, nale¿y mieæ pieni¹dze”64.

Zwi¹zek miêdzy pocz¹tkiem komunizmu w Rosji a kapitalizmem pole-
ga³ nie tylko na tym, i¿ bolszewicy zaczêli swoje rz¹dy od skonsumowania
bogactw nagromadzonych przez pokolenia rodzimych „kapitalistów” (ka-
pitalistów w znaczeniu, jakie temu s³owu nadawa³ Bainville – a wiêc ludzi
oszczêdnych, zapobiegliwych). W³adza bolszewicka mog³a przetrwaæ najtrud-
niejszy dla siebie okres (krótko po rewolucji i wojnie domowej) dziêki do-
p³ywowi zachodniego kapita³u, nawi¹zaniu wspó³pracy z w³adz¹ sowieck¹
przez zachodnich kapitalistów i bankierów („istniej¹ – zauwa¿a³ francuski
autor – bankierzy, którzy s¹ socjalistami i socjaliœci, którzy s¹ bankierami”)65.
W tym wiêc sensie uprawnionym jest, wed³ug francuskiego myœliciela, stwier-
dzenie, ¿e „bolszewizm móg³ ¿yæ, poniewa¿ by³ otoczony œwiatem kapitali-

62 Illusions sur la Russie, „La Liberté”, 30 XII 1931, w: J. Bainville, La Russie et la barrière...,
s. 132. Piewcom „socjalnych osi¹gniêæ” w³adzy sowieckiej Bainville pisa³: „Les vieillards ont
l’air d’avoir disparu dans l’U.R.S.S. comme ils disparaissent dans certaines sociétés primitives où
l’on «secoue le cocotier». L’abolition du profit, „Le Capital”, 18 I 1936, w: idem, La fortune...,
s. 329.

63 Por. S. Courtois, N. Werth, J.L. Panne, A. Paczkowski, K. Bartosek, J.L. Margolin, Czarna
ksiêga komunizmu. Zbrodnie, terror, przeœladowania, Warszawa 1999, s. 289.

64 Capitalisme honni, capitaux honorés, „Le Capital”, 14 XI 1931, w: J. Bainville, La fortune...,
s. 113.

65 Crédit et crédulité, „La Liberte”, 10 X 1931, w: J. Bainville, La fortune..., s. 88.
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stycznym. Gdyby – hipotetycznie zak³adaj¹c – uda³o mu siê [bolszewizmo-
wi] rozpêtaæ powszechn¹ rewolucjê, gdyby w³adza sowiecka powsta³a wszê-
dzie, bolszewizm jako jeden z pierwszych zgin¹³by na skutek tego triumfu.
Gdyby kapitalizm nie istnia³, komunizm musia³by go wymyœliæ”66.

Monarchistyczny myœliciel nie mia³ ¿adnych z³udzeñ, co do „dobro-
dziejstw”, jakie przyniós³ Rosji komunizm. Bolszewizm to nic innego jak
„potworny regres” cywilizacyjny w tym kraju. Jak pisa³ piêæ lat po rewolucji
bolszewickiej, zwyciêstwo Lenina oznacza, ¿e s³ynna ksi¹¿ka Astolphe’a de
Custine Rosja w 1839 roku, nabiera w XX wieku nowego znaczenia. Nie zdez-
aktualizowa³a siê bowiem jej g³ówna teza, g³osz¹ca istnienie cywilizacyjnej
przepaœci oddzielaj¹cej Rosjê od Zachodu. To co by³o europejskiego (czyli
zachodniego) w Rosji, znalaz³o siê tam dziêki carom, ich dworowi i stwo-
rzonej przez nich biurokracji (Bainville, co ciekawe, zdawa³ siê zapominaæ,
¿e wczeœniej tonem wyrzutu wytyka³ carom okcydentalizacjê Rosji za pomo-
c¹ Niemców i to, ¿e przywrócony w Rosji „³ad” bêdzie „³adem niemieckim”).
Obalenie caratu oznacza³o wiêc nie tylko zmianê re¿imu, ale zmianê cywili-
zacyjn¹67.

Przejêcie w Rosji w³adzy przez Lenina oznacza³o nie tylko zapanowanie
w tym kraju „niemo¿liwej do opisania nêdzy”, ale i pocz¹tek „najbardziej
krwawej dyktatury” w dziejach narodów68. Dyktatury opartej na ideologii,
której za³o¿enia by³y zaprzeczeniem rzeczywistoœci, zw³aszcza w dziedzinie
ekonomicznej (wed³ug Bainville’a œwiadectwem „prawdziwej pora¿ki teore-
tyka Lenina” by³ og³oszony przez niego NEP, gdy Lenin zorientowa³ siê, ¿e,
aby zachowaæ dla komunistów w³adzê polityczn¹, nale¿a³o „poœwiêciæ orto-
doksjê w³asnej doktryny ekonomicznej”)69. Dlatego skazana by³a ona – wcze-
œniej czy póŸniej – na pora¿kê. Nie przes³oni¹ tego nawet sui generis magicz-
ne zabiegi podejmowane przez sowieckie w³adze w formie pañstwowego kultu
zabalsamowanych zw³ok Lenina: „kultu maj¹cego zas³oniæ faktyczne wyrze-
czenie siê [przez Lenina] wszystkich jego teorii, wyrzeczenie, do którego stop-
niowo zmusi³a go rzeczywistoœæ – silniejsza ni¿ jego fanatyczna wola”70.

66 „Le Capital”, 14 XI 1931, w: J. Bainville, La fortune..., s. 113. O zaanga¿owaniu siê za-
chodnich kapitalistów we wspieranie w latach 20. i 30. w³adzy sowieckiej zob. E. Laurent, Sznur,
na którym ich powiesimy...Stosunki miêdzy zachodnim œwiatem interesów a krajami komunistyczny-
mi od roku 1917, Wydawn. Spo³. KOS, b. m. r. w., s. 10–70.

67 Por. La Russie et l’Occident, „L’Action Française”, 18 V 1922, w: J. Bainville, La Russie et la
barrière..., , s. 80–82.

68 J. Bainville, Les dictateurs..., s. 160. Por. tak¿e artyku³ Le livre de Keynes, „L’Action Française”,
17 VI 1925, w: idem, La fortune..., s. 53.

69 J. Bainville, Les dictateurs..., s. 162.
70 Ibidem, s. 163.
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Tej pora¿ki nie przyjmowa³ do wiadomoœci nastêpca Lenina, Stalin – „po-
lityk przebieg³y, ale o umyœle ograniczonym i nieokrzesanym”71. Jak wskazy-
wa³ monarchistyczny pisarz, nowy sowiecki dyktator by³ zdecydowany reali-
zowaæ program gospodarczy „wywracaj¹cy najwa¿niejsze warunki ludzkiej
egzystencji, na rzecz chimerycznych celów”72. Do tej ostatniej kategorii
Bainville zalicza³ rozpoczêty w 1928 roku pierwszy stalinowski plan piê-
cioletni, „s³u¿¹cy bardziej celom propagandowym, ani¿eli realnym potrze-
bom Rosji”73.

W tym samym czasie, gdy niektórzy francuscy intelektualiœci oczarowani
wra¿eniami z podró¿y do rz¹dzonego przez Stalina Zwi¹zku Sowieckiego,
pisali peany na czeœæ dyktatora, Bainville okreœla³ go mianem „wschodniego
despoty”. Podkreœla³, ¿e pod jego rz¹dami „ludowi rosyjskiemu ¿yje siê o wiele
gorzej ani¿eli przed wojn¹ [tzn. przed 1914 rokiem – G.K.]”. Przypomina³
restrykcje spadaj¹ce na robotników (zakaz zmiany miejsca zamieszkania,
nakazy pracy) i intelektualistów zmuszanych do chwalenia re¿imu. Pisa³
wreszcie o rzeczy najwa¿niejszej, a najbardziej przera¿aj¹cej w odniesieniu
do stalinowskiej dyktatury: o dziesi¹tkach milionów ofiar „rozku³aczania”
i masowych deportacjach do syberyjskich gu³agów reprezentantów wszyst-
kich warstw spo³ecznych.

Francuski myœliciel dostrzega³ tak¿e iunctim miêdzy Leninem a Stalinem.
Nie s¹dzi³, ¿e rz¹dy nastêpcy Lenina przekreœli³y szanse na „komunizm
z ludzk¹ twarz¹”, zapocz¹tkowany rzekomo przez przywódcê bolszewickiej
rewolucji. Stalin nie zaprzeczy³ leninowskiej polityce. By³ jej kontynuatorem.
Jak pisa³ Bainville w 1935 roku: „Obydwaj [Lenin i Stalin – G.K.] wyszli
z tej starej zasady, ¿e przemoc jest akuszerk¹ spo³eczeñstw. Istotnie, kleszcze
s¹ szczególnie potrzebne dla przyjêcia porodu potworów”74.

Jak widaæ, Bainville rewidowa³ swoj¹ wczeœniejsz¹ opiniê (widoczn¹
w Konsekwencjach politycznych pokoju) o tym, ¿e Rosja Sowiecka to do pew-
nego stopnia kontynuatorka Rosji carskiej. W 1922 roku pisa³: „Rosja sta³a
siê swego rodzaju Chinami, otoczonymi moralnym murem. Chodziæ bêdzie
o to, aby nie dopuœciæ, by wysz³a ona poza jego obrêb”75

Wed³ug francuskiego myœliciela w równym stopniu grzeszyli naiwnoœci¹
ci, którzy rozpisywali siê o „dobrodziejstwach” ustroju komunistycznego
w wydaniu sowieckim, jak i ci, którzy wieszczyli rych³y upadek sowieckiego

71 Ibidem, s. 168.
72 Ibidem.
73 Ibidem, s. 166.
74 Ibidem, s. 169.
75 J. Bainville,  La Russie et la barrière..., s. 82.
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re¿imu. W 1921 roku, podczas wielkiej klêski g³odu w Rosji (wywo³anej re-
wolucj¹ i wojn¹ domow¹), gdy wydawa³o siê, ¿e dni bolszewickiego re¿imu
s¹ policzone, Bainville zauwa¿a³, ¿e perspektywy udanej kontrrewolucji w Ro-
sji s¹ nierealne. Przede wszystkim dlatego, ¿e Lenin „panowa³ nad ludem
amorficznym i nad milionami mu¿yków”76.

Nie tylko „amorficznoœæ” Rosjan przyczynia³a siê do trwa³oœci komuni-
stycznego re¿imu. Na jego korzyœæ dzia³a³a równie¿ historia: „Nikt nie mo¿e
zaradziæ temu, ¿e je¿eli Rosja istnieje, zawdziêcza to ¿elaznemu oszczepowi
Iwana GroŸnego, woli Piotrów i Katarzyn. Jedyne znane pañstwo rosyjskie
by³o pañstwem autokratycznym, biurokratycznym i scentralizowanym”77.

W ten sposób Bainville nie tylko zaprzecza³ swojej wczeœniejszej (sprzed
trzech lat) opinii, ¿e mo¿liwa jest partycypacja we w³adzy w Rosji libera³ów
(jako uczestników narodowo-liberalnej koalicji, bêd¹cej analogi¹ podobnych
uk³adów politycznych w zachodniej Europie). Przytoczona opinia zdaje siê
równie¿ zaprzeczaæ deklarowanemu przez Bainville’a sprzeciwowi wobec idei
historycznego determinizmu. Tutaj Rosja jawi siê jako kraj skazany na tak¹
czy inn¹ formê caratu.

Zacytowane s³owa monarchistycznego myœliciela, zdaj¹ce siê interpreto-
waæ re¿im bolszewicki jako swego rodzaju naturalnego spadkobiercê caratu,
nale¿y wszak¿e rozpatrywaæ w wewnêtrznym historycznym kontekœcie ewo-
lucji myœli Bainville’a. Napisa³ je w 1919 roku, w nastêpnych latach nie mia³
ju¿ ¿adnych z³udzeñ, ¿e komunistyczna Rosja to zupe³nie nowa jakoœæ w po-
lityce. To pañstwo na us³ugach ideologii. Ideologii, jednoznacznie ocenianej
jako zagro¿enie dla Francji.

Sprzeciw wobec „sowieckiego aliansu” by³ wiêc u Bainville’a motywowa-
ny „politycznie” (iluzoryczne walory Zwi¹zku Sowieckiego jako przeciwwagi
dla Niemiec) oraz „ideologicznie” (wskazanie na destrukcyjny wp³yw komu-
nistycznej ideologii). St¹d te¿ krytyka sojuszu Pary¿a z Moskw¹ nie przesta-
³a byæ g³ównym tematem pisarskiej dzia³alnoœci Bainville’a a¿ do ostatnich
dni jego ¿ycia. W jednym z ostatnich artyku³ów, który ukaza³ siê na ³amach
jego ukochanej „L’Action Française” porówna³ francuskich polityków forsu-
j¹cych sojusz ze Zwi¹zkiem Sowieckim do „cz³owieka, który, by unikn¹æ
wilgoci, zanurzy³ siê w rzece”78.

76 L’avenir du bolchevisme, „L’Action Française”, 19 III 1921, w: J. Bainville,  La Russie et la
barrière...,  s. 78.

77 La Russie de demain, „L’Action Française”, 19 VI 1919, w: J. Bainville,  La Russie et la barrière...,
s. 58.

78 Pas de choix entre deux alliances, „L’Action Française”, 2 I 1936, w: J. Bainville.  La Russie et
la barrière..., s. 159.
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5.2. „Najlepszy uczeñ Bismarcka” i „wiecowy opêtaniec”. Problem
niemiecki w myœli Bainville’a w latach 1920–1936

„Podobnie jak przed 1914 rokiem, francuska polityka pozostaje zdomino-
wana przez kwestiê niemieck¹” – pisa³ Bainville w Konsekwencjach politycz-
nych pokoju79. Takie przekonanie by³o nie tylko jego udzia³em, ale ca³ego
monarchistycznego obozu politycznego skupionego wokó³ Akcji Francuskiej.
Nie tylko Bainville, ale i Maurras, Daudet oraz inni przedstawiciele „nacjo-
nalizmu integralnego” po 1919 roku prezentowali bardzo podobny sposób
myœlenia odnoœnie kwestii niemieckiej: pamiêtaj¹c o wszystkich s³aboœciach
traktatu wersalskiego, w ¿ywotnym interesie Francji le¿y œcis³e egzekwowa-
nie jego postanowieñ. Zw³aszcza, gdy dotycz¹ one na³o¿onych na Niemcy
ograniczeñ (np. zbrojeñ) i zobowi¹zañ (reparacji dla Francji).

Nic dziwnego wiêc, ¿e Akcja Francuska z nieskrywan¹ satysfakcj¹ przy-
jê³a, podjêt¹ w styczniu 1923 roku przez francuskiego premiera Raymonda
Poincaré, decyzjê o okupacji Zag³êbia Ruhry przez wojska francuskie (do akcji
przy³¹czy³a siê równie¿ Belgia) jako œrodka maj¹cego wymusiæ na Berlinie
terminowe regulowanie finansowych odszkodowañ na rzecz Francji. Ju¿
w grudniu 1920 roku Léon Daudet na ³amach „L’Action Française” nawo³y-
wa³ do „okupacji i okr¹¿enia Ruhry”80.

Nie budzi zdziwienia równie¿ fakt, ¿e jednym z najbardziej zdecydowa-
nych adwokatów „polityki Ruhry” by³ Jacques Bainville. Krótko po podjêciu
decyzji o okupacji Ruhry przez centroprawicowy rz¹d Poincarégo, Bainville
tak ocenia³ na ³amach „L’Action Française” ten fakt: „To nowe doœwiadcze-
nie, ta lekcja dowodzi, ¿e nasz najwiêkszy interes le¿y w tym, by Niemcy
pozostawa³y w chaosie i – jeœli to jest mo¿liwe – wiêcej razy tam wchodziæ...
Sto razy lepiej jest nie byæ sp³acanym [nale¿nymi Francji reparacjami wojen-
nymi – G.K.] i byæ zmuszonym do szukania naszych pieniêdzy w Niem-
czech, w które czo³gi wchodz¹ jak w mas³o”81.

79 J. Bainville, Frankreichs Kriegsziel..., s. 60. Z nowszej literatury o stosunkach francusko-
niemieckich po 1919 roku zob. m.in. Ph. Heyde, Reparationen. Deutschland, Frankreich und der
Youngplan 1929–1932, Paderborn 1998; K.J. Mayer, Die Weimarer Republik und das Problem der
Sicherheit in den deutsch-französichen Beziehungen 1918–1925, Frankfurt a. M. 1990; M. Vaisse,
Securité d’abord. La politique française en matière de dèsarmements, Paris 1986.

80 Szerzej na ten temat (oraz przytoczony cytat) zob. E. Weber, L’Action Française..., s. 142–143.
O „polityce Ruhry” R. Poincarégo zob. S. Jeannesson, Poincaré, la France et la Ruhr (1922–1924).
Histoire d’une occupation, Strasbourg 1998; K. Schwabe, Die Ruhrkrise. Wendepunkt der
internationalen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg, Paderborn 1986.

81 Dans la Ruhr, „L’Action Française”, 11 I 1923, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 297.
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Bainville nie kry³ wiêc specjalnie, ¿e okupacjê Ruhry przez wojska fran-
cuskie traktowa³ przede wszystkim jako œrodek do celu. Nie by³ on wszak¿e
to¿samy z oficjalnym celem polityki Pary¿a (tzn. wymuszeniem na Niem-
cach terminowych uregulowañ reparacji), ale celem, o którym Bainville pisa³
od lat: doprowadzeniem wszelkimi sposobami do rozbicia jednolitego pañ-
stwa niemieckiego. Nieprzypadkowo w swoich tekstach pisanych w czasie,
gdy trwa³a francusko-belgijska okupacja Ruhry, Bainville powraca³ do idei
stworzenia przez Francjê „bariery bezpieczeñstwa” na Renie. Osi¹gniêcie zaœ
tego celu wymaga³o, wed³ug monarchistycznego pisarza, spe³nienia dwóch
warunków: mo¿liwie d³ugotrwa³ego pozostawania wojsk francuskich
w Ruhrze („Byæ mo¿e dla tego, by nie wyjœæ z Ruhry zbyt wczeœnie trzeba
bêdzie wiêcej woli, ani¿eli do tego, by do niej wejœæ” – pisa³ na pocz¹tku
lutego 1923 roku)82 oraz wspierania przez Francjê autonomistycznego ruchu
w Nadrenii (na czele z Dortenem)83.

„Nie bêdzie Republiki Nadreñskiej bez Nadreñczyków”, a wiêc bez nada-
nia temu regionowi Niemiec (dziêki francuskiemu patronatowi) mo¿liwie
szerokiej autonomii i koniecznego usuniêcia z niego wszelkich „pruskich
nalecia³oœci” (zw³aszcza w lokalnej administracji)84. Bainville nie podziela³
opinii – przewa¿aj¹cej w krêgach oficjalnej polityki francuskiej – nie dowie-
rzaj¹cej sile nadreñskiego ruchu autonomicznego, nazywaj¹cej Dortena i jego
zwolenników „sztabem bez armii”. Jeszcze jesieni¹ 1923 roku uwa¿a³, ¿e ruch
ten (wraz ze swoim odpowiednikiem w Bawarii) ma wszelkie szanse prze-
trwania, oczywiœcie dziêki zdecydowanemu wsparciu ze strony Francji85.

Jednak nawet rz¹d Poincarégo (ciesz¹cy siê przecie¿ sympati¹ Akcji Fran-
cuskiej) uleg³ „apriorycznemu myœleniu”, dezawuuj¹cemu si³ê ruchów au-

82 La minute délicate, „L’Action Française”, 2 II 1923, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 301.
83 Zbli¿ony do tego ruchu burmistrz Kolonii, Konrad Adenauer (po II wojnie œwiatowej wie-

loletni kanclerz RFN) wzbudza³ natomiast u Bainville’a nieufnoœæ jako „cz³owiek na us³ugach
Prus”: „On peut fort bien concevoir une fausse République rhenane qui serait dirigée par des
hommes au service de la Prusse, designés ou secrètement nommés par elle. Par exemple
M. Adenauer, le bourgmestre de Cologne, serait tout pr˜t à remplir ce rôle”. La question rhenane,
„L’Action Française”, 25 IV 1923, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 304.

84 „Deux conditions sont nécessaires pour que cette autonomie soit durable, pour qu’elle ne
soit pas aussi illusoire que la demilitarisation. Et la premiére c’est que, pour constituer une
République rhenane, il faut des Rhenans... Pour qu’il y ait un État rhenan qui ne soit pas un
simple trompe-l’œil, il faut donc que la population elle-m˜me se gouverne. Il faut qu’elle soit
affranchie de toute influence prussienne”. Ibidem.

85 „On avait cent fois objecte au docteur Dorten «Vous ˜tes un état-major sans troupes». Or
on voit des autonomists ou des séparatistes, – comme on voudra, le nom importe peu, – surgir un
peu partout. C’est la preuve qu’il faut se méfier de tout a priori”. Un beau r˜ve, „L’Action
Française”..., 26 X 1923, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 310.
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tonomistycznych w Republice Weimarskiej86. Nad tym b³êdem francuskiej
polityki Bainville ubolewa³ jeszcze na pocz¹tku lat 30.87.

Autor Konsekwencji politycznych pokoju niestrudzenie wytyka³ b³êdy ko-
lejnych francuskich rz¹dów, z których ¿aden nie przestrzega³ podstawowej,
sformu³owanej przez Bainville’a zasady g³osz¹cej, ¿e „sprawy niemieckie
nale¿y rozpatrywaæ nie takimi, jakimi chcielibyœmy, aby by³y, ale takimi, ja-
kimi s¹”88. Politykê niemieck¹ po 1919 roku monarchistyczny myœliciel in-
terpretowa³ jako sta³e d¹¿enie do rewizji traktatu wersalskiego, jako szuka-
nie rewan¿u na Francji; idei, która – jak podkreœla³ Bainville – jest dla
Niemców „instynktowna” (dos³ownie: „tkwi w ich wnêtrznoœciach”)89. Do-
dajmy, ¿e przekonanie o nieuchronnym zwyciêstwie w Niemczech nastro-
jów rewizjonistycznych (u³atwianym przez u³omnoœæ postanowieñ wersal-
skiej konferencji pokojowej), powszechne by³o w ca³ej Akcji Francuskiej.
W 1924 roku Maurras prognozowa³ „ponowne zjawienie siê Niemiec z furi¹
na obliczu” i renesans pangermanizmu – jeszcze silniejszego ni¿ ten, który
istnia³ do 1914 roku90.

By osi¹gn¹æ ten podstawowy, rewizjonistyczny cel, Niemcy pos³ugiwa³y
siê arsena³em ró¿norodnych œrodków. Jednym z nich by³a, wed³ug Bainvil-
le’a, pojawiaj¹ca siê w powojennej Europie idea zjednoczenia kontynentu
(np. ruch paneuropejski hrabiego Richarda von Coudenhove-Kalergi). W tym
kontekœcie Bainville wskazywa³ (ju¿ wczeœnie, bo w 1920 roku), ¿e pojawia-
j¹ce siê podczas kolejnych konferencji na temat ekonomicznej odbudowy kon-
tynentu po zniszczeniach wojennych, postulaty jednoczenia (pod wzglêdem
ekonomicznym) Europy – w razie realizacji okaza³yby siê dla Niemiec wiel-
k¹ korzyœci¹. „Niemcy maj¹ interes w rozpowszechnianiu idei, wedle której

86 Szerzej na temat oficjalnej polityki Francji wobec nadreñskiego separatyzmu w okresie
„kryzysu Ruhry” zob. J. Bariety, Les relations franco-allemandes..., s. 250–266.

87 „Pour réussir, il a manqué, du côté de la France et des alliés, l’appui des uns, l’intelligence
des autres. Car c’est un fait que depuis l’armistice et jusqu’en 1923 l’autonomisme avait trouvé en
Rhenanie des dispositions et des disponsibilités qui dépassaient toutes les espérances”. Séparatistes,
„L’Action Française”, 12 VII 1930, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 353.

88 La situation en Allemagne après les élections, „L’Action Française”, 10 XII 1924, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 318.

89 L’élément viscéral d’une revanche allemande, „L’Action Française”, 19 V 1924, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 315.

90 „Au fort des humiliations, l’ennemi [Niemcy] avait conservé son armature militaire,
universitaire, industrielle, financière, bureaucratique; la réaction n’y pouvait tarder, un moral plus
patriote que celui de Tugend-Bund de 1813, plus nettement pangermaniste qu’en 1914, devait
finir par s’élaborer. Toutes les observations en avertissaient; il aurait fallu y pourvoir; enivrée du
désir de revanche... l’Allemagne devait reparaître avec la visage de la fureur”. Ch. Maurras, Vingt-
cinq ans…, s. 449–450.
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Europa jest ca³oœci¹, co z kolei zak³ada, ¿e Niemcy nie mog¹ byæ rozpatry-
wane oddzielnie [restrykcyjnie – G.K.], ale powinno im siê jako pierwszym
spieszyæ z pomoc¹ i wspieraæ”91.

Na marginesie warto zaznaczyæ, ¿e Bainville pozostawa³ bardzo sceptyczny
wobec idei zjednoczenia Europy jako takiej. W latach 30. pisa³: „Mówiæ o Eu-
ropie jako o bycie maj¹cym duszê – to zaledwie wyra¿anie ¿alu. To przywo-
³ywanie cienia. Europy by³o zawsze bardzo ma³o. Jest jej coraz mniej. B³ê-
dem jest s¹dziæ, ¿e wy³oni siê ona ze zbioru narodowych jednoœci, jako ich
suma. W stopniu, w którym istnia³a ona [Europa] niegdyœ, by³a ona spuœci-
zn¹, a raczej wspomnieniem cesarstwa rzymskiego, jedynego znanego przy-
k³adu jednoœci. By³a ona œwiadomoœci¹ chrzeœcijañstwa zmagaj¹cego siê z nie-
wiernymi i barbarzyñcami”92.

Jak zauwa¿a³, fakt istnienia w Europie tak odmiennych form ustrojowych,
jak re¿imy totalitarne (w Niemczech, ZSRR i W³oszech) oraz demokracje libe-
ralne (Francja, Wielka Brytania), dodatkowo przyczynia³ siê do tego, ¿e u pro-
gu lat 30. XX wieku idea zjednoczenia kontynentu by³a zwyk³¹ mrzonk¹93.

Ostatnim okresem, w którym nasz kontynent zachowa³ œlady swojej jed-
noœci – jednoœci bêd¹cej rezultatem historycznego rozwoju, a nie projekcj¹
„europejskich idei” – by³a tak ulubiona przez Bainville’a epoka „koncertu
mocarstw” i tradycyjnie pojêtej równowagi si³. Na Europê sprzed 1914 roku
francuski myœliciel spogl¹da³ z niek³aman¹ nostalgi¹. „Przed wojn¹” (w tym
przypadku przed I wojn¹ œwiatow¹) wszystko by³o lepsze. Nawet odwieczny
konflikt francusko-niemiecki przed 1914 roku by³ jakby bardziej cywilizo-
wany. Jak pisa³ pod koniec swojego ¿ycia (w 1935 roku) Bainville: „Monarchia
Wilhelma II by³a mniej oddalona od Republiki Francuskiej ani¿eli obecnie re-
¿im hitlerowski. W Berlinie by³ Reichstag, i nawet w Petersburgu by³a Du-
ma. Wszystkie kraje europejskie posiada³y wspólnie pewne instytucje, pewne
zwyczaje, pewne idee. Linia wyznaczaj¹ca œredni¹ – od której zazwyczaj
nie odbiegano – przebiega³a przez monarchie konstytucyjne, system nadany
w XIX wieku wszystkim powstaj¹cym wówczas pañstwom (Grecji, Rumu-
nii, Bu³garii)”94.

91 La conférence de Bruxelles et l’anarchie politique, „L’Action Française”, 1 X 1920, w: J. Bain-
ville, L’Allemagne..., s. 283.

92 J. Bainville, Lectures..., s. 178.
93 „Avec des systèmes de gouvernement aussi différents que ceux de l’Allemagne, de l’Italie,

de l’U.R.S.S. et de pays plus ou moins attaches aux formes libérales et constitutionelles du XIXe
siècle, on peut difficilement concevoir une communaute europeenne”. La fin de la république
allemande, „L’Action Française”, 7 III 1933, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 377.

94 J. Bainville, Lectures..., s. 279.
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Cech¹ charakterystyczn¹ epoki 1815–1914 – jak i wszystkich pozosta³ych,
w których naturalny, historyczny proces przybli¿a³ Europejczyków do reali-
zacji idei jednoœci ich kontynentu – by³o to, ¿e nie mówiono w niej du¿o
o „zjednoczeniu Europy”. Zdaniem Bainville’a, ci¹g³e powtarzanie tego slo-
ganu jest niechybnym œwiadectwem, ¿e w rzeczywistoœci jesteœmy jak naj-
dalsi od realizacji tej jednoœci (podobnie jak ci¹g³e mówienie o „tradycji
w czasach postrewolucyjnych, w ¿aden sposób nie przybli¿a jej praktycznej
afirmacji). Przewidywa³, ¿e ci¹g³e dyskusje o jednoœci Europy w czasach mu
wspó³czesnych skoñcz¹ siê stworzeniem „jakiegoœ towarzystwa przyjació³
Europy, na podobieñstwo towarzystwa przyjació³ Wersalu [Ligi Narodów –
G.K.], w celu konserwacji resztek starego pomnika”95.

Jednym z pierwszych promotorów idei jednoœci Europy („europejskiej fe-
deracji”) po stronie francuskiej w latach 20. XX wieku by³ minister spraw
zagranicznych Aristide Briand96. To jeden z najbardziej krytykowanych przez
Bainville’a (i ca³¹ Akcjê Francusk¹) francuskich polityków97. Przyczyn¹ tego
krytycyzmu nie by³a jednak jego fascynacja projektem europejskiej federacji
(chocia¿, jak widzieliœmy, realista Bainville z góry odrzuca³ takie pomys³y
jako poszukiwanie „nierzeczywistej równowagi” na podobieñstwo Ligi Na-
rodów). Prawdziwy powód le¿a³ w powa¿nych b³êdach pope³nianych przez
Quai d’Orsay wobec Niemiec (dla innych publicystów „L’Action Française”
dowód na to, ¿e polityka Brianda „jest na us³ugach ¯ydów, masonów, Angli-
ków i bolszewików”)98. B³êdów dla Francji tym groŸniejszych, ¿e w czasie
gdy francusk¹ polityk¹ zagraniczn¹ kierowa³ kolejny reprezentant „spekula-
tywnej polityki” à la Napoleon III, niemieckim koleg¹ Brianda by³ Gustaw
Stresemann – kolejny wielki reprezentant „realistycznych Niemiec”. By³ to
godny kontynuator Bismarckowskiego realizmu, „Schlieffen dyplomatycznego
kamufla¿u”99.

95 Ibidem, s. 178.
96 Por. Le Plan Briand d’Union fédérale européenne. Perspectives nationales et transnationales,

avec documents, A. Fleury, L. Jilek, (ed.), Bern 1998; F. Siebert, Aristide Briand 1862–1932. Ein
Staatsmann zwischen Frankreich und Europa, Erlenbach/ Stuttgart/ Zürich 1973. O europejskiej
i niemieckiej polityce A. Brianda zob. tak¿e P. Krüger, Frankreichs internationale Stellung in der
Zwischenkriegszeit, w: Über Frenkreich nach Europa..., s. 401–408.

97 Léon Daudet w charakterystycznym dla siebie stylu pisa³ o Briandzie: „dawny sutener i re-
wolucjonista”. E. Weber, L’Action Française..., s. 142.

98 Ibidem.
99 Por. artyku³ Une sueur, „L’Action Française”, 19 III 1935, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 385.

O Stresemannie zob. m.in. C. Baechler, Gustav Stresemann (1878–1929). De l’impérialisme à la
securité collective, Strasbourg 1996; J. Bariety, Les relations franco-allemandes…, s. 195–221; K. Ko-
szyk, Gustav Stresemann. Der kaisertreue Demokrat. Eine Biographie, Köln 1989; J. Wright, Gustav
Stresemann. Weimar’s greatest statesman, Oxford/New York 2002.
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Stosunek Bainville’a do Stresemanna (podobnie jak i do „¿elaznego kanc-
lerza”) najlepiej mo¿na zilustrowaæ za pomoc¹ przytaczanego ju¿ przeze
mnie we wstêpie, doskonale opisuj¹cego skomplikowany splot francusko-nie-
mieckich relacji, niemieckiego terminu: „Hassliebe”. Pomieszanie podziwu
i obawy (ch³odnemu umys³owi Bainville’a obce by³o uczucie nienawiœci). Po-
dziwu dla racjonalnej, wyzbytej wszelkiej – tak gubi¹cej Francuzów od 1789
roku – „spekulatywnoœci” polityki. Obawy, ¿e naiwnoœæ wspó³czesnych Stre-
semannowi francuskich polityków (na czele z Briandem), oka¿e siê dla Francji
równie brzemienna w skutkach jak niegdyœ zaœlepienie Napoleona III wo-
bec coraz bardziej agresywnej polityki Bismarcka.

Niemal we wszystkich tekstach Bainville’a poœwiêconych Stresemannowi
obecna jest czyniona przez francuskiego autora paralela miêdzy kierowni-
kiem polityki zagranicznej Republiki Weimarskiej (pe³ni¹cym tak¿e urz¹d
kanclerza) a twórc¹ II Rzeszy. Stresemann to „najlepszy uczeñ Bismarcka,
mog¹cy wysoko nosiæ g³owê przed swoim mistrzem” – napisa³ Bainville na
³amach „L’Action Française” po œmierci niemieckiego polityka100.

Porównania z „¿elaznym kanclerzem” by³y jednak wczeœniejszej daty. Ju¿
w 1921 roku autor Konsekwencji politycznych pokoju uwa¿a³, ¿e „cieñ Bismarcka
szepcze po nocach do ucha pana Stresemanna”101. „Szepcze” przede wszyst-
kim zachêtê do bezwzglêdnego wykorzystania faktu, ¿e we Francji – w oso-
bie Brianda – renesans prze¿ywa polityczny romantyzm. „Pan Stresemann
jest zbyt Bismarckowski, by nie wiedzieæ, ¿e jêzyk, którego u¿ywa³ Bismarck
[wobec Francji – G.K.] inny by³ po Sadowie, a inny po O³omuñcu, jeszcze
inny po Sedanie. Jest zbyt Bismarckowski, by nie wiedzieæ, i¿ ¿elazo kancle-
rza [Bismarcka] zahartowa³o siê dziêki zwyciêstwom i potêdze oraz to, ¿e
zacz¹³ [Bismarck] od elastycznoœci mosi¹dzu”102.

Wed³ug Bainville’a, ta „noc¹ wyszeptana” rada Bismarcka bardzo udanie
zosta³a wcielona w ¿ycie w Locarno. Uk³ady lokarneñskie autor Konsekwen-

100 Gustave Stresemann, „L’Action Française”, 4 X 1929, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 342.
Pochwa³ (poœmiertnych) dla Stresemanna nie szczêdzi³ Bainville równie¿ na ³amach „La Revue
Universelle”: „Bismarck n’a eu qu’un disciple. Mais quel disciple! Stresemann a été digne de son
maître parce qu’il l’avait étudié et compris. Vive l’intelligence! Vivent l’étude et la science!”.
J. Bainville, Lectures..., s. 185. Dodajmy, ¿e szacunek by³ obustronny. G. Stresemann podczas
codziennej lektury francuskiej prasy zapoznawa³ siê z artyku³ami Bainville’a jako najbardziej re-
prezentatywnymi dla pogl¹dów przeciwstawiaj¹cej siê „polityce Locarno” A. Brianda. Zob.
D. Decherf, op.cit., s. 309–310.

101 Les conservateurs allemands et la politique de la signature, „L’Action Française”, 6 V 1921,
w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 292.

102 Les gradations de M. Stresemann, „L’Action Française”, 25 VI 1927, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 334.
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cji politycznych pokoju nazywa³ „najpiêkniejszym dzie³em dyplomatycznym,
którego nie widziano w Europie od czasów, gdy Bismarck doprowadzi³ upo-
korzone w O³omuñcu Prusy do Sadowy i Sedanu”103. Dyplomatyczna ma-
estria Stresemanna (jak ju¿ mieliœmy okazjê przekonaæ siê, zdaniem Bain-
ville’a wspomagana przez Anglików) polega³a na tym, ¿e w Locarno
„przygotowa³ on rewizjê traktatu wersalskiego na drodze jego wykonywa-
nia”104. Chodzi³o o „potrójne zwyciêstwo” Stresemanna odniesione na tej
konferencji: korzystn¹ dla Niemiec rewizjê planu Dawesa (w sprawie nie-
mieckich zobowi¹zañ finansowych), zakoñczenie okupacji lewego brzegu
Renu przez Francjê i przygotowanie gruntu pod przy³¹czenie Zag³êbia Sa-
ary do Niemiec105.

Podobnie jak sukcesy „Realpolitik” w wykonaniu Bismarcka w decydu-
j¹cy sposób warunkowane by³y „spekulatywn¹” polityk¹ Napoleona III, ana-
logicznie rzecz siê mia³a w odniesieniu do „najlepszego ucznia” twórcy II
Rzeszy106. Równie¿ Stresemann korzysta³ z b³êdów francuskiej polityki, która
postrzega³a Niemcy takimi, jakimi chcia³a, aby by³y (a nie takimi, jakimi s¹).

Briand nie dostrzega³ wiêc, ¿e prawdziwym celem Stresemanna, do któ-
rego d¹¿y³ przy pomocy Locarno by³a destrukcja traktatu wersalskiego107.
„Traktaty reñskie” dzia³a³y tutaj na zasadzie chloroformu108. Znieczula³y fran-
cusk¹ dyplomacje i opiniê publiczn¹ nie tylko wobec fatalnych decyzji doty-
cz¹cych bezpoœredniego s¹siedztwa granic Francji (ostateczna zgoda Pary¿a
na ewakuacjê Nadrenii), ale równie¿ na los Europy Œrodkowej – jak wiemy
dla autora Konsekwencji politycznych pokoju kluczowego rejonu kontynentu,
gdzie – jak przewidywa³ – zacznie siê niemiecka rewizja wersalskiego ³adu.

Bainville dostrzega³ zagro¿enia, jakie Locarno nios³o dla sojuszników
Francji na Wschodzie (przede wszystkim Polski i Czechos³owacji). Zw³aszcza,
¿e porozumienie lokarneñskie z zachodnimi aliantami tylko zachêci³o Stre-

103 Gustave Stresemann, „L’Action Française”, 4 X 1929, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 342.
104 Ibidem.
105 „Le locarnisme se montrait fructueux. Obtenir en m˜me temps la révision du plan Dawes

et la fin de l’occupation, tout en amorcant la libération de la Sarre, ce n’était pas coup double,
mais coup triple”. Ibidem, s. 343.

106 Por. „En changeant aux circonstances ce qu’elles ont de changé, le cas du second Empire
et celui d’aujourd’hui tendent à la ressemblance. Le relévement de l’Allemagne a été favorisé”.
Genève ou Ems?, „L’Action Française”, 10 XII 1926, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 333.

107 „Quant à M. Stresemann, il a la certitude, en depit des vaines affirmations contraires, que
le pacte [tzn. Locarno – G.K.] achèvera de décomposer le traité de Versailles. Il est impossible
qu’il en soit autrement. La nature des choses le veut”. L’ouverture de Locarno, „L’Action Française”,
5 X 1925, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 321.

108 L’idée de Locarno, „L’Action Française”, 13 X 1925, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 324.
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semanna do podjêcia starañ zmierzaj¹cych do rewizji niemieckich granic na
Wschodzie pod pretekstem wystêpowania w obronie, rzekomo gwa³conych
w Polsce i Czechos³owacji, praw mniejszoœci niemieckiej109.

Zaczê³a wiêc potwierdzaæ siê diagnoza, któr¹ monarchistyczny autor po-
stawi³ w Konsekwencjach politycznych pokoju: zjednoczone Niemcy jako punkt
wsparcia dla niemieckiej irredenty u wschodnich s¹siadów Republiki Weimar-
skiej. W 1929 roku Bainville przestrzega³ swoich czytelników na ³amach „L’Ac-
tion Française” (co prawda, bez wielkiej wiary w skutecznoœæ swojej perswa-
zji), ¿e celem Stresemanna jest „odrobienie” niemieckich strat na Wschodzie.
Przy tym, niemiecki polityk liczy³ na ustêpliwe i krótkowzroczne postêpo-
wanie zachodnich demokracji wobec Europy Œrodkowej (to, co w latach 30.
przyjêto nazywaæ „appeasement”)110. Mia³ nadziejê, ¿e „tak jak podró¿ni w
saniach œciganych przez wilki, dawni alianci rzucaæ bêd¹ a to kawa³ek Aus-
trii, a to kawa³ek Górnego Œl¹ska, a to kawa³ek Czech. Wedle – jak kto woli
– ulubionej przez Bismarcka maksymy: «Kapusta to warzywo, które lubi byæ
zjadane listek po listku»”111.

Jak podkreœla³ Bainville, Stresemann móg³ liczyæ nie tylko na „znieczule-
nie” mocarstw zachodnich wobec Europy Œrodkowej. Locarno – s³usznie
zauwa¿a³ francuski obserwator – umo¿liwia³o Niemcom intensyfikacjê kon-
taktów ze Zwi¹zkiem Sowieckim, równie zainteresowanym destrukcj¹ ³adu
wersalskiego112. Przewidywania Bainville’a ziœci³y siê w momencie, gdy Stre-
semann podpisa³ 24 kwietnia 1926 roku tzw. traktat berliñski z sowieckimi
przedstawicielami (traktat o wzajemnej neutralnoœci i wspó³pracy miêdzy
Republik¹ Weimarsk¹ a Zwi¹zkiem Radzieckim), bêd¹cy wyraŸnym nawi¹-
zaniem do uk³adu z Rapallo.

Naiwnoœci¹ ze strony francuskich kierowników polityki zagranicznej by-
³o oczekiwanie, ¿e id¹ce w œlad za Locarno wst¹pienie Niemiec do Ligi

109 „Le mouvement tournant de M. Stresemann est assez clair... La protection des minorités
nationales est liée dans son esprit à la révision du traité de Versailles”. La protection des minorités,
„L’Action Française”, 8 III 1929, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 336.

110 O wschodniej polityce Stresemanna zob. G. Arnold, Gustav Stresemann und die Problematik
der deutschen Ostgrenzen, Frankfurt a. M. 2000; P. Madajczyk, Polityka i koncepcje polityczne Gusta-
wa Stresemanna wobec Polski (1915–1929), Warszawa 1991; B. Schot, Stresemann, der deutsche Osten
und der Völkerbund, Stuttgart 1984.

111 La protection des minorites, „L’Action Française”, 8 III 1929; w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 336.

112 „Pourvu que le pacte de Locarno gardât sa valeur nominale, comme un billet de banque
en temps d’inflation, n’importe quel écart serait pardonné aux Allemands... C’est ce qui donne
à l’Allemagne une liberté de mouvement telle que le renouvellement de son entente avec les So-
viets est deja excusé”. Le succes de M. Stresemann, „L’Action Française”, 20 IV 1926, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 328.
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Narodów, „zakotwiczy” je w Europie „cumami miêdzynarodowych zobowi¹-
zañ”, wyp³ywaj¹cych z Paktu Ligi Narodów (m.in. poszanowanie granic
pañstw cz³onkowskich). Podobn¹ iluzj¹, wed³ug monarchistycznego myœli-
ciela, by³o wi¹zanie wielkich nadziei z dyskutowanym od 1926 roku na fo-
rum Ligi projektem deklaracji, której sygnatariusze wyrzekaliby siê stosowania
si³y w rozwi¹zywaniu wzajemnych konfliktów (dyskusje zaowocowa³y w 1928
roku tzw. paktem Brianda-Kelloga, który wszed³ w ¿ycie rok póŸniej).

Bainville nie szczêdzi³ ironicznych komentarzy tej „paktomanii”: „Pod-
pisanie siê pod zobowi¹zaniem do nieczynienia czegoœ jest o wiele ³atwiej-
sze, ani¿eli pod zobowi¹zaniem do zrobienia czegoœ. Obydwiema rêkoma
podpisa³bym siê w ka¿dej chwili pod zobowi¹zaniem, ¿e nie wyst¹piê z ofer-
t¹ nabycia wie¿ katedry Notre-Dame”113. „Paktomania” opanowuj¹ca umy-
s³y przywódców „zachodnich demokracji” by³a – podkreœla³ Bainville – zrêcz-
nie wykorzystywana przez Stresemanna. Zgodnie ze swoj¹ predylekcj¹ do
szukania historycznych analogii, autor Historii dwóch narodów przypomina³,
¿e Europa w swoich dziejach prze¿y³a szereg razy okresy „paktomanii”, któ-
re – jak w przypadku klasycznego jej przyk³adu, czyli starañ cesarza Karola
VI Habsburga, by za pomoc¹ szeregu dwustronnych umów miêdzynarodo-
wych zapewniæ uznanie dla „sankcji pragmatycznej” i sukcesji swojej córki
(Marii Teresy) – zawsze koñczy³y siê wojn¹114.

Autor Konsekwencji politycznych pokoju zauwa¿a³ ponadto, ¿e Niemcy,
deklaruj¹c respektowanie istniej¹cych granic w Europie (tzn. niepodejmowa-
nie dzia³añ do zmiany ich przebiegu za pomoc¹ si³y), nie czyni¹ nic wielkie-
go. Wszak intencji zmiany granic „nigdy siê nie zapowiada”. Wskazywa³ ponad-
to, ¿e Niemcy „nie zobowi¹zuj¹ siê, by nie zmieniaæ ich [granic] za pomoc¹
œrodków pokojowych, kiedy pojawi¹ siê sprzyjaj¹ce temu okolicznoœci”115.

Okolicznoœci zaœ od 1919 roku zaczê³y siê szybko zmieniaæ – podkreœla³
francuski myœliciel. To zaœ sprawia³o, ¿e ³ad wersalski zacz¹³ funkcjonowaæ
w znacz¹co odmiennych warunkach, które z kolei stawia³y pod znakiem za-
pytania trwa³oœæ traktatu pokojowego (jak wczeœniej widzieliœmy, tak¹ sytu-
acjê zapowiada³ Bainville ju¿ na kartach Konsekwencji politycznych pokoju).
Okolicznoœci¹, która byæ mo¿e najbardziej decydowa³a o nowej sytuacji
w Europie, by³o – jak pisa³ monarchistyczny myœliciel w 1926 roku – postê-
puj¹ce znu¿enie narodów (zw³aszcza tych ¿yj¹cych w zachodniej Europie)
bior¹cych niegdyœ udzia³ w I wojnie œwiatowej. Locarno by³o w³aœnie przeja-
wem tej moralnej kondycji zachodnich spo³eczeñstw, z czego doskonale zda-

113 La pactomanie, „L’Action Française”, 19 X 1926, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 331.
114 Ibidem, s. 332.
115 Ibidem, s. 331.
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wa³a sobie sprawê niemiecka dyplomacja kierowana przez Stresemanna116.
Nie tylko bowiem zmiana „warunków materialnych”, ale i zmiana „warun-
ków moralnych” by³a wed³ug Bainville’a czynnikiem decyduj¹cym o trwa³o-
œci zawartych traktatów i miêdzynarodowych zobowi¹zañ117.

Znaczenie przedwczesnej œmierci Gustawa Stresemanna dla Niemiec i dla
Europy, porównywa³ monarchistyczny pisarz do sytuacji, w której Bismarck
umar³by przed Sadow¹. Stresemann to „Bismarck umar³y m³odo”, który nie
doczeka³ „swojej Sadowy” w postaci anszlusu Austrii118. Nastêpca Streseman-
na – jak przewidywa³ Bainville – „nie bêdzie koniecznie równie zrêczny, rów-
nie otwarty i równie giêtki [jak Stresemann – G.K.]. Mo¿e utraciæ owoce
wspania³ej polityki, chc¹c je zebraæ zbyt wczeœnie”119. Szeœæ lat po napisaniu
tych s³ów, jako kontynuatora dzie³a „najlepszego ucznia Bismarcka”, Bainville
wska¿e przywódcê narodowych socjalistów – Adolfa Hitlera120.

„Francuzi odmawiaj¹ wiary temu, ¿e trzech ludzi zasiadaj¹cych pewnego
dnia przy stole w piwiarni i zarzekaj¹cych siê, ¿e uratuj¹ swoj¹ ojczyznê,
mo¿e odnieœæ sukces... W naszym kraju, w którym jednostki brane z osobna
s¹ inteligentniejsze ni¿ gdzie indziej, istnieje pewna choroba. Polega ona na
nierozumieniu tego, ¿e namiêtnoœæ powodowana ideami jest w stanie stworzyæ
wielkie, kolektywne ruchy. Nasz¹ odpowiedzi¹ na rozentuzjazmowan¹ piwiar-
niê, w której rozgrzewaj¹ siê badacze Fausta, jest niedowierzaj¹ca kawiarnia”121.
W ten sposób (nied³ugo po dojœciu Hitlera do w³adzy) – nie po raz pierwszy
w opisie kondycji duchowej Niemców, odwo³uj¹c siê do kulinarnych meta-
for – Bainville opisywa³ pocz¹tki narodowego socjalizmu oraz niedocenienie
przez Francuzów „przyci¹gaj¹cej si³y” narodowosocjalistycznej ideologii.

Monarchistyczny pisarz zauwa¿a³ zreszt¹, ¿e atrakcyjnoœci tej ideologii
ulegali nie tylko Niemcy. Mia³a ona swoich admiratorów równie¿ we Fran-
cji, gdzie – zw³aszcza od epoki romantyzmu – nie brakowa³o amatorów „g³êbi
niemieckiej myœli”. Na tym polega³a wed³ug Bainville’a ró¿nica w, zauwa¿a-
nej przez niego we Francji, rosn¹cej w latach 30. XX wieku fascynacji (zw³asz-
cza w wykonaniu intelektualistów) dwiema wersjami totalitarnych ideologii:

116 „Locarno traduit un état de fait, l’état présent de fatigue des peuples qui ont pris part à la
guerre”. Ibidem, s. 331–332.

117 Ibidem, s. 332.
118 Gustave Stresemann, „L’Action Française”, 4 X 1929, w: J. Bainville, L’Allemagne...,

s. 343–344.
119 Ibidem, s. 343.
120 „Se servir des principes de la démocratie et les tourner contre ceux qui les professent,

Stresemann n’avait pas fait autre chose. Hitler continue”. Suc du discours, „L’Action Française”,
23 V 1935, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 388.

121 J. Bainville, Lectures..., s. 219.
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komunizmem i narodowym socjalizmem. Zauroczenie t¹ pierwsz¹ francu-
ski myœliciel zdawa³ siê bagatelizowaæ, okreœlaj¹c j¹ jako „star¹ maniê bur-
¿uazji epatowania przesadzonymi opiniami”, wzglêdnie jako myœlenie, ¿e
„nie wszystko w Sowietach jest tak z³e, jak siê mówi, a jak na wandali [bol-
szewicy] maj¹ doœæ znacz¹ce osi¹gniêcia”122.

Inaczej z fascynacj¹ narodowym socjalizmem. Co jest niebezpieczniejsze,
niektórzy Francuzi chc¹ w nim widzieæ kontynuatora „g³êbi niemieckiej
myœli”: „Dlaczego? Powtórzmy – poniewa¿ jest on niemiecki, a si³¹ rzeczy
wszystko, co niemieckie musi byæ produktem myœli”123 – ironicznie pisa³
Bainville. Chocia¿, jak zapewnia³ w 1933 roku, narodowy socjalizm „nie jest
ju¿ maskarad¹ w brunatnych koszulach”, ale „filozofi¹”, to jednak bardzo
ubog¹ wewnêtrznie. „Nie ma w niej nic, co nie by³oby znane, a nawet do-
starczone przez francuskie ksi¹¿ki”. Tak jak rasistowska ideologia zapocz¹t-
kowana w XIX wieku przez Gobineau, czy zaadoptowany przez narodowy
socjalizm mit „Blut und Boden” („krwi i ziemi”), ten „swego rodzaju natu-
ryzm”, bêd¹cy nie czym innym jak „now¹ wersj¹ Rousseau przetworzonego
na styl Gandhiego”124.

Francuskich admiratorów narodowosocjalistycznej ideologii Bainville
uwa¿a³ za spadkobierców pani de Staël, zafascynowanych kolejn¹, „g³ebo-
k¹” wersj¹ myœli niemieckiej. Przewidywa³ (i obawia³ siê) nawet, ¿e fascyna-
cja ta bêdzie we Francji zyskiwaæ coraz podatniejszy grunt wœród „esprits
élémentaires”125. Nie przewidzia³, a przynajmniej nie pisa³ o tym wyraŸnie,
¿e ideologia hitlerowska uwiedzie nie tylko kontynuatorów politycznego ro-
mantyzmu, ale tak¿e niektórych spoœród jego najbli¿szych wspó³pracowni-
ków (przypadek Roberta Brasillacha).

Przede wszystkim jednak – podkreœla³ Bainville – taki ustrój najbardziej
odpowiada³ Niemcom, którzy oddali w³adzê partii narodowosocjalistycznej
w wolnych, demokratycznych wyborach126. Fakt ten – demokratycznej legi-
tymacji dla hitlerowskiego re¿imu w Niemczech – frapowa³ Bainville’a, jesz-

122 Ibidem, s. 220.
123 Ibidem.
124 Ibidem, s. 219–220.
125 „Est-il sur que le goût du germanisme se soit éteint en France? Est-il sûr que, faute d’ali-

ment, ce n’est pas vers les doctrines des nazis qu’il se tournera? Au fond, elles ont pour elles ce
qui fait, pour les amateurs, la séduction des idées qui viennent d’Allemagne, une intensité passio-
nelle, une reveuse obscurité, mise en œuvre de ces «esprits élémentaires» que Goethe connaissait
si bien”. Ibidem, s. 221.

126 „La démocratie allemande est défunte. Elle a été tuée, à la majorité des suffrages, par la
volonté du peuple allemand”. La fin de la république allemande, „L’Action Française”, 7 III 1933,
w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 376.
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cze zanim przywódca NSDAP zosta³ kanclerzem Niemiec. W 1930 roku, gdy
partia hitlerowska znajdowa³a siê na „fali wznosz¹cej”, Bainville na ³amach
„L’Action Française” tak komentowa³ znacz¹cy sukces wyborczy NSDAP
w niedawnych wyborach do Reichstagu: „Nie jest istotny ani Hitler, ani jego
107 pos³ów. Istotna jest ³atwoœæ, z jak¹ Niemcy pod¹¿aj¹ za tymi, którzy za-
chêcaj¹ do przemocy. We wszystkich krajach, pierwszy lepszy niespokojny
duch lub pierwszy lepszy dureñ, mo¿e wyjœæ na ulicê z plansz¹ na koñcu
patyka i znajdzie ludzi, którzy wraz z nim bêd¹ krzyczeæ: «Precz z tym!»
oraz «Niech ¿yje tamto!». W Niemczech znajduj¹ siê t³umy, tym bardziej
liczne, im bardziej wœciek³e s¹ s³owa «precz» na planszach. Hitler zaœ ozna-
cza «precz ze wszystkim!»”127.

Przywódca narodowych socjalistów, któremu Bainville nie szczêdzi³ po-
gardliwych okreœleñ typu: „wiecowy opêtaniec” lub ironicznie: „piêkny Adolf ”
vel „malarz pokojowy”128, oraz stworzony przez niego ruch polityczny nie
by³ wiêc jak¹œ aberracj¹ w dziejach Niemiec, jakimœ radykalnym zaprzecze-
niem ci¹g³oœci dziejów niemieckiego „Kulturvolk”. „Hitler – pisa³ Bainville
w Dyktatorach – zbyt dok³adnie reprezentuje pewne aspekty swojej ojczyzny, by
nawet jego upadek – gdyby taki siê zdarzy³ – móg³ znaczyæ coœ wielkiego”129.

Jakie s¹ te „pewne aspekty” Niemiec tak dobrze reprezentowane przez
narodowy socjalizm? Przede wszystkim narodowy charakter Niemców. Po-
pularnoœci ruchu hitlerowskiego nie t³umaczy³o w pe³ni przecie¿ wskazanie
(co zreszt¹ Bainville czyni³) na predylekcjê Niemców do „rz¹dów piêœci”130.
Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników cieszy³a siê tak wiel-
kim poparciem, poniewa¿ odwo³ywa³a siê do najg³êbszej natury niemieckie-
go narodu, narodu „najbardziej podatnego na ciemne moce instynktu i po-
ezji”131 (id¹c tropem myœli Bainville’a mo¿na stwierdziæ, ¿e nie przypadkiem
w³aœnie w „narodzie filozofów i poetów” zatriumfowa³ hitleryzm). Tutaj na-
le¿a³o szukaæ odpowiedzi na pytanie o istotê „fermentu obecnego w g³owach
Niemców”; fermentu, którego przejawem by³ hitlerowski narodowy socjalizm.

127 Le lendemain du dimanche noir, „L’Action Française”, 1 IX 1930, w: J. Bainville,
L’Allemagne..., s. 356.

128 Ibidem.
129 J. Bainville, Les dictateurs..., s. 224.
130 „Hitler ne tendait pas à autre chose. Il ne signifiait pas autre chose. Il ne pouvait pas faire

autre chose. Et l’Allemagne ne s’y était pas trompee. Elle désirait une poigné. Elle l’a”. Ceux, qui
ont travaillé pour Hitler et ceux pour qui Hitler travaille, „L’Action Française”, 2 III 1933, w: J. Bain-
ville, L’Allemagne..., s. 375.

131 „Une si grande fortune ne s’expliquerait pas sans la collaboration de tout un peuple, et du
peuple le plus soumis aux puissances obscures de l’instinct et de la poésie”. J. Bainville, Les
dictateurs..., s. 219.
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Przejawem, a nie sprawc¹. Ta dystynkcja jest wa¿na dla zrozumienia po-
gl¹dów Bainville’a na hitleryzm. Dostrzega³ w nim bowiem niejako kolejn¹
inkarnacjê „Niemiec romantycznych”, kolejn¹ postaæ „niemieckiego bicefa-
lizmu”, dwoistoœci w niemieckim charakterze narodowym, daj¹cego na zmia-
nê pos³uch politykom „realistycznym” – w stylu Bismarcka czy Stresemanna
oraz „opêtañcom” – w rodzaju Hitlera.

To nowe wcielenie „romantycznych Niemiec” nie by³oby mo¿liwe – pod-
kreœla³ francuski myœliciel – bez wczeœniej przygotowanego gruntu, bez po-
stêpuj¹cej degrengolady kondycji duchowej niemieckiego spo³eczeñstwa. Na
tê zale¿noœæ wskazywa³ parê lat po Bainville’u Hermann Rauschning (zreszt¹
by³y prominentny funkcjonariusz NSDAP) w swojej g³oœnej ksi¹¿ce Rewo-
lucja nihilizmu. Jacques Bainville ju¿ w 1935 roku pisa³, ¿e ruch hitlerowski
wzrasta³ w si³ê w spo³eczeñstwie, w którym równolegle z postêpuj¹c¹ de-
chrystianizacj¹, nastêpowa³a rosn¹ca fascynacja neopoganizmem. Proces ten
zosta³ ¿yczliwie przyjêty i zaadoptowany dla w³asnych celów przez narodo-
wy socjalizm, którego prawdziwym celem jest „zdechrystianizowanie Nie-
miec za pomoc¹ dawnych germañskich magii” (Bainville wspomina³ o pro-
pagowanym przez hitlerowców „germañskim œwiêcie” w dniu 1 maja, Nocy
Walpurgii). Równie¿ w tych staraniach „powrotu do czasów sprzed œw. Bo-
nifacego [aposto³a Germanii z VIII wieku – G.K.]” autor odnajdywa³ „tak
bardzo obcy duchowi Francuzów” (na pewno zaœ „klasycznemu”, racjonal-
nemu umys³owi Bainville’a) kolejny przejaw podatnoœci Niemców na „ciemne
si³y”, wyraz ich „tellurycznego romantyzmu”132.

Na gruzach prawdziwej religii (chrzeœcijañstwa), ros³a wiêc w si³ê w Niem-
czech nowa religia: narodowy socjalizm, wyposa¿ony w „swoj¹ Ewangeliê”
– Mein Kampf. Dla autora Historii dwóch narodów taka by³a bowiem naj-
g³êbsza istota hitleryzmu, „drugiej reformacji, drugiej egzaltacji «niemiec-
kiego cz³owieka»”133. Religia narodowego socjalizmu walczy z chrzeœcijañ-
stwem (a zw³aszcza z katolicyzmem), nie tylko pobudzaj¹c neopogañskie
fascynacje w Niemczech. Antychrzeœcijañska jest ca³a jego doktryna: z wpi-
san¹ do niej statolatri¹ i forsowaniem teorii „maj¹cych pozór naukowoœci” –
jak na przyk³ad wymogu przymusowej sterylizacji osób fizycznie i umys³o-
wo niepe³nosprawnych134.

132 Ibidem, s. 221–222.
133 J. Bainville, Les dictateurs..., s. 223. Por. równie¿ s. 217.
134 „En outre, à l’imitation de quelques États américains et séduits par une apparence scien-

tifique à laquelle il a toujours étè très sensible, Hitler a fait voter la stérilisation obligatoire de
certains malades, loi qui l’a mis en conflit avec l’Église... La conception d’un État divinisé qu’il
mettait en t˜te de son système, la loi de stérilisation..., les mesures d’exception prises contre quelques
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Kolejnym aspektem quasi religijnego wymiaru narodowego socjalizmu
by³a – wed³ug Bainville’a – tak silnie obecna w nim ideologia rasistowska,
kolejna teoria „maj¹ca pozór naukowoœci”. Wiemy, ¿e autorowi Historii trzech
pokoleñ zupe³nie obcy by³ rasistowsko motywowany antysemityzm; powinien
on byæ obcy – jak przekonywa³ – ka¿demu Francuzowi wychowanemu w in-
telektualnym „klasycznym ³adzie”. To w³aœnie nasycenie Mein Kampf rasi-
stowskimi ideami, powodowa³o zdaniem Bainville’a, ¿e Francuz znajdowa³
tê „Ewangeliê rasizmu” „szczególnie ubog¹ i szczególnie prymitywn¹”135.

Zw³aszcza, gdy czytelnik zapozna siê z obecnymi w Mein Kampf w¹tka-
mi antysemickimi. Wed³ug francuskiego autora by³y one „tak prymitywne,
¿e mo¿na zadaæ sobie pytanie, czy nie chodzi tu o specjalnie wyolbrzymione
sformu³owania przeznaczone dla t³umu i bojówek”. Teorie rasowe w Mein
Kampf to zreszt¹ nic innego jak „napisane w jêzyku udaj¹cym pedantycz-
noœæ, ch³opiêce œmiesznostki przemieszane z jak najs³abiej udowodnionymi
twierdzeniami naukowymi”136. Choæ ju¿ bardzo wczeœnie, bo w niespe³na
dwa miesi¹ce po dojœciu Hitlera do w³adzy, Bainville zda³ sobie sprawê, ¿e
hitlerowski antysemityzm to nie tylko „ch³opiêce œmiesznostki”. Na pocz¹t-
ku marca 1933 roku pisa³ na ³amach „L’Action Française”: „Pod rz¹dami
Wilhelma II antysemityzm objawia³ siê jedynie afrontami. Pod rz¹dami
Hitlera grozi on przemian¹ w pogromy”137.

Tajemnica sukcesu narodowych socjalistów le¿a³a nie tylko w doskona-
³ym dopasowaniu siê do charakteru i oczekiwañ Niemców. Hitlerowi sprzy-
ja³a równie¿ s³aboœæ jego politycznych przeciwników wewn¹trz Niemiec.
Francuski autor szczególnie akcentowa³ s³aboœæ „politycznego katolicyzmu”
– zw³aszcza katolickiej partii Centrum, która nie by³a w stanie wy³oniæ „dru-
giego Windthorsta”. Brakowa³o przywódcy politycznej emanacji niemieckie-
go katolicyzmu, który by³by w stanie – tak jak wspomniany Hanowerczyk

personalités catholiques, les manifestations de néo-paganisme, les massacres du 30 juin, ne devaient
pas tarder à révolter la conscience de l’Allemagne catholique”. J. Bainville, Les dictateurs..., s. 222.

135 Bainville pisz¹c o „formacyjnych latach” Hitlera w Wiedniu, stwierdza³: „Hitler n’existe
pas avant ces années si dures de Vienne où il a découvert à la fois les dangers du marxisme et ceux
du semitisme universel. Sa véritable naissance à l’action date du jour ou il découvre la notion de
race. C’est ici qu’un Français ne peut s’emp˜cher de trouver Mein Kampf singulièrement pauvre
et singulièrement primaire”. Ibidem, s. 213.

136 Ibidem, s. 214.
137 Ceux, qui ont travaillé pour Hitler…, „L’Action Française”, 2 III 1933, w: J. Bainville,

L’Allemagne..., s. 375. Latem 1933 roku redagowany przez Bainville’a „La Revue Universelle” opu-
blikowa³ ca³¹ seriê artyku³ów o pograszaj¹cym siê po³o¿eniu ¯ydów w Niemczech. Autorzy (Jérô-
me i Jean Tharaud) wskazywali w nich jednoczeœnie (i jak¿e naiwnie), ¿e to Hitler „³agodzi”
antysemickie ekscesy swoich partyjnych towarzyszy. Por. E. Weber, L’Action Française..., s. 317.
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w czasie bismarckowskiego „Kulturkampf ” – byæ godnym przeciwnikiem
w rozpêtanej przez narodowych socjalistów nowej „wojnie o kulturê”138.

Analizuj¹c negatywny stosunek Bainville’a do hitlerowskiej ideologii, nie
sposób nie zauwa¿yæ, ¿e mimo zaprezentowanych przez monarchistycznego
pisarza (przypomnijmy: agnostyka) w¹tków inkryminuj¹cych antychrzeœci-
jañskie (antykatolickie) oblicze narodowosocjalistycznej doktryny, wszak¿e
nie te w¹tki by³y dominuj¹ce. Powtórzmy, ¿e dla Bainville’a tak bardzo afir-
muj¹cego „klasyczny ³ad” w sferze ducha i intelektu, najwiêksze odium hi-
tleryzmu polega³o na tym, ¿e by³ on kolejn¹ niemieck¹ „romantyczn¹ egzal-
tacj¹” (podobne t³o – tzn. wskazania na krzycz¹c¹ nieracjonalnoœæ –
towarzyszy³o równie¿ odrzuceniu przez Bainville’a hitlerowskiego rasizmu).

Francuski myœliciel dostrzega³ ten aspekt nie tylko w kontekœcie „tellu-
rycznego romantyzmu” widocznego w narodowym charakterze Niemców,
a umiejêtnie wykorzystywanego przez hitlerowsk¹ ideologiê. Bainville zauwa-
¿a³ go tak¿e, obserwuj¹c inscenizacjê przez narodowych socjalistów ich kam-
panii wyborczych oraz partyjnych uroczystoœci. „Wyborcza kampania [NSDAP
– G.K.] staje siê wagnerowsk¹ i bajeczn¹ oper¹”139 – pisa³ w 1935 roku. Autor
Historii dwóch narodów akcentowa³ zw³aszcza sprawne pos³ugiwanie siê przez
hitlerowców efektami muzycznymi, wszak „Niemcy bez muzyki nie pójd¹
za nikim” (zw³aszcza bez muzyki Wagnera, której – jak wczeœniej mieliœmy
okazjê siê przekonaæ – Bainville przypisywa³ du¿¹ rolê w powstaniu II Rze-
szy). Bainville nie pozostawa³ jednoczeœnie swoim czytelnikom ¿adnych
w¹tpliwoœci, ¿e ca³e to „wagnerowsko-nietzscheañskie rzucanie uroku” jest
„pozbawione wszelkiego dobrego smaku” (publiczne przemówienia Hitlera
by³y dla francuskiego pisarza „potwornoœci¹”)140.

Jednak¿e, mimo wszystkich ironicznych uwag wypisywanych pod adre-
sem „piêknego Adolfa”, „opêtañca”, Bainville jak najdalszy by³ od postawy
„sceptycznej kawiarni”, której os¹d hitlerowskiej ideologii koñczy³ siê w³a-
œnie na ironicznym wzruszeniu ramion wobec elukubracji Führera. Bainville,
tak zdecydowanie wytykaj¹cy „ch³opiêce œmiesznostki” zawarte w Mein Kampf
nie lekcewa¿y³ jednak zupe³nie tego manifestu narodowo-socjalistycznej

138 „Le catholicisme allemand, qui avait tenu t˜te à Bismarck, ne trouve plus l’ombre de Wind-
thorst”. L’Allemagne totalitaire, „L’Action Française”, 1 VII 1933, w: J. Bainville, L’Allemagne...,
s. 380. Warto zauwa¿yæ, ¿e przekonanie o s³aboœci niemieckiego katolicyzmu politycznego Bainville
¿ywi³ ju¿ znacznie wczeœniej. Na kartach Historii trzech pokoleñ wprost oskar¿a³ nastêpców Wind-
thorsta o „zainfekowanie siê imperializmem”. Zob. J. Bainville, Histoire de trois générations...,
s. 283–284.

139 J. Bainville, Les dictateurs..., s. 220.
140 Ibidem, s. 221–222. Por. równie¿ idem, Lectures..., s. 308.
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ideologii. Dostrzega³ (i bra³ na powa¿nie) zawarty w nim program agresyw-
nej zagranicznej polityki III Rzeszy, oznaczaj¹cy tak¿e dla Francji kolejn¹
wojnê. Monarchistyczny myœliciel przeczuwa³, ¿e w takiej ocenie narodowo-
scojalistycznej doktryny by³ w swojej ojczyŸnie odosobniony; z nieskrywan¹
gorycz¹ pyta³ w maju 1935 roku: „Któ¿ czyta [Mein Kampf]? Kto rozumie
to, co czyta? I kto wierzy w to, co zrozumia³?”141.

Bainville szybko zrozumia³, ¿e hitlerowska koncepcja polityki zagranicz-
nej nie jest prost¹ kontynuacj¹ za³o¿eñ polityki wilhelmiñskich Niemiec.
Autor Historii dwóch narodów s¹dzi³ tak, jeszcze zanim NSDAP objê³a rz¹dy
w Niemczech142. Jednak parê lat w³adzy Hitlera wystarczy³y, by Bainville
podda³ ten pogl¹d znacz¹cej rewizji. W 1935 roku zauwa¿a³ ju¿, ¿e nacjona-
lizm niemiecki w hitlerowskim wydaniu w istotny sposób ró¿ni³ siê od na-
cjonalizmu skrywanego pod wilhelmiñsk¹ „Weltpolitik”. „Nie mamy ju¿ do
czynienia z niemieckim nacjonalizmem podobnym do innych nacjonalizmów,
poniewa¿ jest on transcendentalny i nie uznaje ju¿ granic, podobnie jak we-
wn¹trz granic [niemieckich – G.K.] nie toleruje odstêpstwa”143.

Zaadoptowanie ideologii rasistowskiej szczególnie mocno podkreœla³o
„transcendentalnoœæ” tego nowego niemieckiego nacjonalizmu, wyrzekaj¹-
cego siê „pojêcia terytorialnego”. Nabiera³ on w ten sposób quasi-religijnego
charakteru. Za Maurrasem, Bainville porównywa³ niemiecki nacjonalizm à la
Hitler do Islamu. Nowy niemiecki nacjonalizm podobnie jak Islam roœci³
sobie prawa i wymaga³ pos³uszeñstwa dla swoich praw od wszystkich wy-
znawców, gdziekolwiek by ¿yli: „Gdzie s¹ Niemcy, tam germanizm wyko-
nuje swoje prawa”144.

Wed³ug Bainville’a ró¿nice miêdzy „nowym” a „starym” nacjonalizmem
niemieckim by³y personifikowane przez dwie postacie: Hitlera i Bismarcka.
Jak zauwa¿a³ francuski myœliciel, twórca II Rzeszy to „cz³owiek nie oddzie-
lony od Zachodu”, od jego wzorców cywilizacyjnych (zauwa¿a³ nawet, ¿e
Bismarckowi „zdarza³o siê kilka razy ¿artowaæ po ³acinie”). Przy ca³ej wro-

141 Suc du discours, „L’Action Française”, 23 V 1935, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 388. Jesz-
cze w 1934 roku Bainville przestrzega³ przed bagatelizowaniem programu nakreœlonego przez
Hitlera w Mein Kampf: „Quand l’auteur de Mein Kampf, qui recommande l’extermination de l’ennemi
héréditaire, devient Führer, puis Reichsführer à vie, je crains qu’il y ait excès d’optimisme à espérer
que ces fonctions lui sont conferées en vue d’une églogue”. J. Bainville, Doit-on le dire?..., s. 368.

142 „Plus brutalement encore que Guillaume II, qui demendait «place au soleil», Hitler don-
ne pour mot d’ordre au nationalisme que le peuple allemand étouffe des frontières trop étroites.
Il l’invite a se donner de l’air par l’epée”. Nécessité, „L’Action Française”, 6 VIII 1930, w: J. Bain-
ville, L’Allemagne..., s. 355.

143 J. Bainville, Lectures..., s. 292.
144 Suc du discours, „L’Action Française”, 23 V 1935, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 387. Po-

równanie narodowego socjalizmu do Islamu zob. w: idem, Lectures..., s. 292.
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goœci Bismarcka do Francji „nie ma on w sobie posêpnego ognia nienawiœci.
Strze¿e w sobie coœ ludzkiego. Strze¿e tak¿e coœ z chrzeœcijañstwa, nawet je-
œli ultramontanizm pozostaje jego b˜te noire. Pewnego dnia wyjaœni³ Morit-
zowi Buschowi, ¿e pañstwo powinno mieæ znamiona chrzeœcijañskie, w innym
przypadku stanie siê rodzajem Molocha: dok³adne przeciwieñstwo hitlerowskiej
doktryny” – pisa³ Bainville w 1935 roku na ³amach „La Revue Universelle”145.

Wniosek, do którego dochodzi³, brzmia³ wiêc: „w XX wieku jesteœmy bar-
dziej dalecy Niemcom ani¿eli w wieku XIX, podobnie jak byliœmy im bli¿si
w wieku XVIII ani¿eli w XIX”146. Zdawa³ sobie jednoczeœnie sprawê z tego,
¿e wprowadzenie w Niemczech totalitarnego re¿imu zapowiada³o now¹ ja-
koœæ. Do tego stopnia, ¿e uzasadnione wed³ug niego by³o pytanie: „czy Niem-
cy jeszcze istniej¹? Czy jutro nie bêdzie mówiæ siê o Hitlerii, podobnie jak
siê mówi «ZSRR» lub «Sowieci»?”147.

Zaprezentowane tutaj pogl¹dy Bainville’a o narodowosocjalistycznej ideo-
logii i zagro¿eniu dla Francji stwarzanym przez politykê Hitlera, nie by³y
czymœ odosobnionym w Akcji Francuskiej. Maurras, 30 marca 1933 roku na
³amach swojego dziennika, pisa³, ¿e hitlerowskie „przedsiêwziêcie rasistow-
skie jest czystym szaleñstwem”. Doœæ wczeœnie pojawia³y siê na ³amach „L’Ac-
tion Française” artyku³y o tworzonych przez „hitlerowskie bandy” obozach
koncentracyjnych. Na ³amach „Je Suis Partout” Pierre Gaxotte ostrzega³ ju¿
w 1933 roku: „Trzecia Rzesza jest zagro¿eniem dla Francji: b¹dŸmy silni,
przesiêbierzmy œrodki ostro¿noœci, zbrójmy siê”148. Akcja Francuska – w prze-
ciwieñstwie do niektórych przedstawicieli francuskiej lewicy (jak na przy-
k³ad Léona Bluma, który w 1932 roku przepowiada³ rych³y upadek Hitlera,
czy dziennika „Le Populaire”, który 1 stycznia 1933 roku zapowiada³ znik-
niêcie narodowego socjalizmu z niemieckiej sceny politycznej)149 – nie ¿y-
wi³a ¿adnych, nawet krótkotrwa³ych, z³udzeñ, co do zagro¿eñ tkwi¹cych w hi-
tlerowskiej polityce.

Nie by³ wiêc Bainville odosobniony w swoim œrodowisku, gdy ju¿ w lu-
tym 1933 roku okreœla³ mianem „Himalajów g³upoty” ³udzenie siê zachod-
nich polityków, ¿e z Hitlerem mo¿na prowadziæ powa¿ne rozmowy o ogra-

145 J. Bainville, Lectures..., s. 317.
146 Ibidem.
147 Ibidem, s. 317–318.
148 O stosunku Akcji Francuskiej do hitleryzmu (wraz z przytoczonymi cytatami) zob.

E. Weber, L’Action Française..., s. 315–319. Wyczerpuj¹co kwestiê tê omawia monografia autor-
stwa A.M. Denis, L’Action Française et l’Allemagne 1933–1938, Paris 1968. Zagadnienie kszta³to-
wania siê oficjalnej polityki Pary¿a wobec III Rzeszy zob. w: P. Jackson, France and the Nazi menace.
Intelligence and policy making 1933–1939, Oxford 2000.

149 Por. E. Weber, L’Action Française..., s. 315.
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niczeniu zbrojeñ150. Miesi¹c póŸniej (pod dat¹ 7 marca 1933 roku) odnoto-
wa³ w swoim dzienniku: „wszystkie ustêpstwa, które Francja poczyni³a na
rzecz Niemiec w nadziei wsparcia i rowiniêcia w tym kraju ruchu demokra-
tycznego, okaza³y siê czyst¹ strat¹. Bilans jest negatywny i katastrofalny”151.

Przywódcy III Republiki (podobnie jak ich angielscy partnerzy), zanim
zdecyduj¹ siê na politykê koncesji wobec hitlerowskich Niemiec, powinni –
przestrzega³ Bainville po dziesiêciu dniach rz¹dów Hitlera – przede wszyst-
kim zdaæ sobie sprawê, ¿e „prawdziwe zagro¿enie nie polega na gwa³towno-
œci hitlerowskiej. Le¿y ono raczej w odtworzeniu w³adzy i ³adu, który uczyni
z Niemiec potêgê, bez której najskrajniejsi rewan¿yœci [niemieccy – G.K.]
pozostan¹ nieszkodliwymi m¹cicielami”152.

Scenariusz i chronologiczn¹ sekwencjê kolejnych posuniêæ Hitlera na arenie
miêdzynarodowej (które mia³y miejsce ju¿ po œmierci Bainville’a) wiod¹-
cych do wybuchu II wojny œwiatowej, autor Konsekwencji politycznych pokoju
przewidzia³ bezb³êdnie. W paŸdzierniku 1933 roku na ³amach „L’Action
Française” przestrzega³, ¿e w razie braku twardej polityki zachodnich mo-
carstw wobec III Rzeszy, Hitler dokona anszlusu Austrii, nastêpnie rozbioru
Czechos³owacji, by póŸniej przyst¹piæ do ataku na Polskê. Po „uporz¹dko-
waniu” w ten sposób Europy Œrodkowej, hitlerowskie Niemcy przyst¹pi¹ do
ataku na Francjê, któr¹ – wbrew wszystkim pokojowym deklaracjom przy-
wódcy NSDAP – III Rzesza postrzega jako swojego wroga, którego musi
pokonaæ, jeœli chce myœleæ o utrzymaniu swoich przysz³ych zdobyczy w Euro-
pie Œrodkowej153.

Jak wiadomo, najwiêksze „himalajskie szczyty g³upoty” (appeasement)
wobec hitlerowskich Niemiec, polityka zachodnich mocarstw osi¹gnê³a do-
piero po œmierci Bainville’a („Mount Everest” w postaci monachijskiej kom-
promitacji). Jednak nawet w ostatnich miesi¹cach swojego ¿ycia, Bainville
zdecydowanie piêtnowa³ ustêpliwoœæ Francji i Wielkiej Brytanii wobec ko-
lejnych czynów dokonanych Hitlera.

150 Hitler à Genève, „L’Action Française”, 2 II 1933, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 371. Por.
tak¿e E. Weber, L’Action Française..., s. 319–320.

151 Cyt. za J. Montador, op.cit., s. 199.
152 Zapiska w dzienniku pod dat¹ 8 II 1933. Ibidem, s. 198.
153 „La m˜me idée viendra à Hitler ou à ses successeurs après la réalisation de l’Anschluss, la

dislocation de la Tcheco-Slovaquie, la reprise de territoires sur les Polonais... Avant, pendant ou
après, c’est toujours de notre côt˜ que l’Allemagne regardera et qu’elle cherchera la confirmation
des résultats obtenus par elle ailleurs. Hitler peut nous offrir son alliance. La vérité reste dans le
vieux chant qu’ont repris d’eux-m˜mes les hitlériens: Siegreich wollen wir Frankreich schlagen.
C’est la France que nous voulons battre victorieusement, – car jusque-là, rien ne sera fait”. Le
va-tout, „L’Action Française”, 17 X 1933, w: J. Bainville, L’Allemagne..., s. 382.
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Najwa¿niejszy z nich, którego do¿y³ autor Konsekwencji politycznych po-
koju, wydarzy³ siê 16 marca 1935 roku. Wtedy przywódca III Rzeszy, otwar-
cie ³ami¹c postanowienia traktatu wersalskiego, przywróci³ w Niemczech
powszechn¹, obowi¹zkow¹ s³u¿bê wojskow¹. By³ to krok, który spotka³ siê
ze s³abymi protestami ze strony Francji i Anglii. To, wed³ug Bainville’a, zo-
sta³o odczytane w Berlinie nie jako gest dobrej woli wobec „pokojowych in-
tencji” Führera, ale raczej jako potwierdzenie tego, „¿e zastraszanie cudow-
nie sprawdza siê”. „Nieszczêœliwymi szaleñcami s¹ ci, którzy uwa¿aj¹ jeszcze,
¿e pakty [zawierane z Niemcami – G.K.] bêd¹ skuteczne i którzy chc¹ sami
siebie przekonaæ, ¿e Niemcy sprawi¹ sobie armiê, by nigdy z niej nie korzy-
staæ!”154 – pisa³ pod koniec marca 1935 roku.

W tym samym czasie pisa³ w swoim dzienniku: „Czy wiecie, co najbar-
dziej budzi trwogê? To mianowicie, ¿e za ka¿dym razem jesteœmy zaskocze-
ni. To, ¿e by uwierzyæ, ¿e coœ siê wydarzy, wyczekuje siê a¿ to nast¹pi...
Nie wiadomo, co mo¿e powstrzymaæ Hitlera w pójœciu jeszcze dalej, a po
chwili wzburzenia, pada fatalne s³owo: «Nie odwa¿y siê!». A dlaczegó¿ mia³by
siê nie odwa¿yæ? Có¿ mu siê zrobi? Czego bêdzie siê obawiaæ, ¿e mu zro-
bi¹?”155. Wed³ug Bainville’a jedyn¹ rzecz¹, której Hitler móg³ siê obawiaæ,
to odnowienia sojuszu francusko-brytyjskiego, rozszerzonego o W³ochy
i wspartego o wschodnich sojuszników Francji (pañstwa Ma³ej Ententy oraz
Polskê)156.

O koniecznoœci nawi¹zania przez Londyn i Pary¿ œcis³ej wspó³pracy
z W³ochami Mussoliniego, Bainville przekonany by³ du¿o wczeœniej zanim
przywrócono w Niemczech powszechn¹ s³u¿bê wojskow¹. Francuski myœli-
ciel utwierdzi³ siê w tym przekonaniu po zamordowaniu w dniu 25 lipca 1934
roku przez narodowosocjalistyczne bojówki austriackiego kanclerza Dolfus-
sa, zdecydowanie walcz¹cego ze sterowan¹ przez Berlin nazistowsk¹ irre-
dent¹ nad Dunajem.

Polityka austriackiego kanclerza – zw³aszcza w kontekœcie tego wydarze-
nia – by³a bardzo pozytywnie oceniana przez Bainville’a. W czerwcu 1933
roku pisa³, ¿e „ze wszystkich niemieckich krajów, Austria jako jedyna opiera
siê nazyfikacji... Austria daje przyk³ad walki o swoj¹ niepodleg³oœæ... Obawa
przed nazizmem uczyni³a cud. Stworzy³a austriacki patriotyzm. Chodzi tyl-

154 La politique de conciliation, „La Liberté”, 23 III 1935, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 225.
Dzieñ wczeœniej w „Le Capital” pisa³: „Pas plus aujourd’hui qu’alors, l’Allemagne ne se munit
d’une grande force militaire pour n’en rien faire”. La situation diplomatique après le coup de force
de l’Allemagne, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 238.

155 Zapiska pod dat¹ 18 III 1935. Cyt. za J. Montador, op.cit., s. 206.
156 Zapiska w dzienniku pod dat¹ 6 III 1934. Ibidem, s. 204.
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ko o to, by wiedzieæ jak d³ugo trwaæ bêdzie opór Dawida z Wiednia, który
stawi³ czo³o Goliatowi z Berlina”157.

Najwa¿niejszym przejawem tej walki „wiedeñskiego Dawida” (Dolfussa)
z „berliñskim Goliatem” (Hitlerem) by³o krwawe st³umienie przez austria-
ckiego kanclerza w lutym 1934 roku próby narodowosocjalistycznego puczu
nad Dunajem. Bainville chwali³ zdecydowanie Dolfussa, dawa³ jednoczeœnie
wyraz swojemu pesymizmowi z powodu faktycznej izolacji, w której austriacki
przywódca prowadzi³ walkê z narodowymi socjalistami: „Zbli¿aj¹ siê –
pisa³ Bainville 6 lutego 1934 roku w „L’Action Française” – ostatnie dni austri-
ackiej Republiki. W jakiej ponurej ciszy! Hitler osi¹gn¹³ zjednoczenie Nie-
miec wewn¹trz ich granic poœród powszechnej obojêtnoœci [chodzi o polity-
kê „Gleichschaltung” – G.K.]. Operacja ta bêdzie kontynuowana przez
przy³¹czenie Austrii, co bêdzie drug¹ faz¹ (s¹ jeszcze nastêpne). Kogó¿
poruszy³o to w Europie? Nikogo. Kto protestuje? Z pewnoœci¹ nie rz¹d
francuski”158.

W ocenie monarchistycznego myœliciela jedn¹ z ostatnich broni „wiedeñ-
skiego Dawida”159 mog³o byæ odrestaurowanie w Austrii w³adzy Habsbur-
gów. Niemal rok po œmierci Dolfussa, 6 lipca 1935 roku Bainville raz jeszcze
da³ wyraz swojej opinii (nieraz przeze mnie przytaczanej) o „przydatnoœci”
dynastii Habsburgów dla zapewnienia trwa³oœci ³adu politycznego w Euro-
pie Œrodkowej: „Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e dla utrzymania swojej niepodle-
g³oœci, Austria podejmie próbê odrestaurowania Habsburgów. Element dy-
nastyczny jako jedyny zapobiega³ pe³nej unifikacji œwiata germañskiego.
Œrodki podejmowane przez rz¹d w Wiedniu – wszystko na to wskazuje –
przygotowuj¹ odbudowanie monarchii”160.

Restauracja Habsburgów nie powiod³a siê. Pozosta³y W³ochy – ostatnia
„deska ratunku” dla Austrii. Dwa dni po zamordowaniu Dolfussa przez na-
rodowych socjalistów – gdy znana sta³a siê zdecydowana reakcja Mussoli-
niego na tê pierwsz¹ próbê anszlusu Austrii (polegaj¹ca na dyslokacji w³o-
skich dywizji w kierunku Tyrolu) – Bainville podkreœla³, ¿e W³ochy „ze
wszystkich pañstw europejskich s¹ najbardziej zainteresowane w istnieniu
pañstwa austriackiego, pañstwa-bariery, które jako jedyne mo¿e powstrzymaæ
parcie germanizmu w kierunku Triestu”161.

157 Ibidem, s. 202.
158 Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 355–356.
159 Metafora odnosi³a siê nie tylko do dysproporcji miêdzy Niemcami a Austri¹, ale tak¿e do

niskiego wzrostu austriackiego kanclerza.
160 Cyt. za D. Decherf, op.cit., s. 356.
161 Cyt. za J. Montador, op.cit., s. 204.

http://rcin.org.pl



„Rewan¿ rzeczywistoœci” 271

To w³aœnie poprzez nawi¹zanie œcis³ej wspó³pracy z W³ochami, równie¿
zagro¿onymi ekspansj¹ niemieck¹, Pary¿ (i Londyn) powinien szukaæ sku-
tecznego remedium na roszczenia Hitlera, nie zaœ kontynuuj¹c nieralne pro-
jekty „paktu wschodniego” i problematycznego sojuszu z ZSRR. Z du¿ymi
nadziejami przywita³ wiêc Bainville konferencjê w Stresie (odby³a siê
14 kwietnia 1935 roku) – zorganizowane z inicjatywy Mussoliniego spotka-
nie premierów Francji, Wielkiej Brytanii i W³och, podczas którego zastana-
wiaæ siê miano nad podjêciem wspólnej polityki wobec agresywnych poczy-
nañ Hitlera (16 marca 1935 roku Niemcy og³osi³y oficjalnie przywrócenie
powszechnej s³u¿by wojskowej, co by³o z³amaniem traktatu wersalskiego).
Nadzieje by³y du¿e. Równie wielkie by³y obawy ¿ywione przez monarchi-
stycznego pisarza: „Konferencja w Stresie pozostawi prawdopodobnie ¿al, po-
legaj¹cy na tym, ¿e za szybko i za wczeœnie zatrzyma³a siê na drodze, któr¹
obra³a. A by³a ona dobra”162.

Obawy Bainville’a okaza³y siê s³uszne. Jedynym plonem konferencji by³
komunikat wydany na jej zakoñczenie, w którym uczestnicy raz jeszcze po-
têpili przywrócenie przez Hitlera powszechnej s³u¿by wojskowej w Niem-
czech i zaakcentowali koniecznoœæ istnienia niepodleg³ej Austrii. Krótkotrwa³y
¿ywot „frontu ze Stresy” dobieg³ koñca z powodu zerwania stosunków miê-
dzy W³ochami a Francj¹ i Wielk¹ Brytani¹ z powodu agresji Mussoliniego
na Abisyniê. Jacques Bainville, wraz z ca³ym swoim obozem politycznym,
wskazywa³ na hipokryzjê organizowanej przede wszystkim przez Londyn
polityki miêdzynarodowych sankcji (z mandatu Ligi Narodów) wobec faszy-
stowskich W³och, z powodu ich agresji na Abisyniê. Analogicznie jak inni
czo³owi przedstawiciele Akcji Francuskiej, równie¿ Bainville wskazywa³, ¿e
pod przykrywk¹ wznios³ych hase³ humanitaryzmu i „prawa narodów do sa-
mostanowienia” Londyn realizuje w³asn¹ „Realpolitik”, polegaj¹c¹ na nie-
dopuszczeniu w³oskiej konkurencji do podzia³u afrykañskiego kontynentu,
zw³aszcza w wa¿nym strategicznie regionie (blisko Ÿróde³ Nilu oraz „rogu
Afryki”)163.

Przykrywany hipokryzj¹ egoizm angielskiej polityki nie by³by jednak tak
godny potêpienia, gdyby nie to, ¿e oddala³ on W³ochy od sojuszu z Zacho-
dem i popycha³ Mussoliniego w kierunku Hitlera. To w³aœnie przede wszyst-
kim ten wzgl¹d – œciœle polityczny, a nie ideologiczny – sta³ za krytycyzmem
Bainville’a wobec polityki brytyjskiej w kwestii abisyñskiej.

162 Zapiska w dzienniku pod dat¹ 14 IV 1935. Cyt. za J. Montador, op.cit., s. 207.
163 Por. zw³aszcza artyku³ Bainville’a Le dieu de Genève, „Éclair de Montpellier”, 25 IX 1935,

w: idem, L’Angleterre..., s. 232–234. O krytycznym stanowisku Akcji Francuskiej wobec brytyjskiej
polityki odnoœnie agresji w³oskiej na Abisyniê zob. E. Weber, L’Action Française..., s. 321–325.
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Pomimo ca³ej swojej niechêci do „brytyjskiej dwulicowoœci i oportunizmu”,
Bainville – tak¿e w ostatnich miesi¹cach swojego ¿ycia – pozosta³ wierny
najwa¿niejszemu elementowi swojej myœli o polityce, a wiêc przekonaniu
o priorytecie francuskiej racji stanu nad „polityk¹ sentymentu”. Nawet jeœli
przybiera³a ona popularne w Akcji Francuskiej i propagowane przez Maurrasa
has³o „Ligi ³aciñskiej” (Francji, W³och, Hiszpanii)164. Bainville zachowywa³
du¿y sceptycyzm do ideologii „latinité” (pisa³ o „niewiarygodnej chimerze
bloku ³aciñskiego”)165, w³aœnie dlatego, ¿e by³a to ideologia, a tym samym
jakiœ prawicowy odpowiednik „spekulatywnej polityki” francuskiej lewicy. Nie
przy³¹czy³ siê tak¿e do zorganizowanego przez Henri Massisa, a gor¹co po-
pieranego przez Maurrasa „Manifestu francuskich intelektualistów w obro-
nie Zachodu i pokoju w Europie” – manifestu bêd¹cego wsparciem agre-
sywnej polityki W³och wobec Abisynii i protestem przeciw sankcjom
na³o¿onym przez Ligê Narodów na Rzym166. Na ³amach „La Revue Univer-
selle” przestrzega³ (tak¿e zagorza³ych wrogów „perfidnego Albionu” we w³a-
snym obozie), ¿e nale¿y unikn¹æ b³êdu Napoleona III, który w 1859 roku
„zabija³ Francuzów dla W³ochów”167. W 1935 roku „zabijaniem Francuzów”
by³oby poœwiêcenie perspektyw nawi¹zania œcis³ego sojuszu z Wielk¹ Brytani¹
na rzecz celów ideologicznych.

Nie sympatie do „³aciñskoœci”, ale ch³odna kalkulacja kierowa³a myœle-
niem Bainville’a w tej kwestii. Jak pisa³ pod koniec marca 1935 roku: „jaka-
kolwiek europejska koalicja [przeciw Niemcom – G.K.], w której nie by³oby
Anglii, bêdzie pozbawiona i duszy, i kasy”. A wiêc nie na rzecz zawarcia „so-
juszu krajów ³aciñskich”, lecz sojuszu w osi Londyn–Pary¿–Rzym, powinny
iœæ wszystkie wysi³ki francuskiej dyplomacji168.

164 E. Weber, L’Action Française..., s. 321.
165 Zob. D. Decherf, op.cit., s. 360. Warto te¿ przytoczyæ s³owa, które Bainville napisa³ 14 IX

1916 roku odnoœnie Hiszpanii: „Il ne faut pas se tromper sur l’évolution en Espagne. Il ne faudrait
pas y construire des chateaux sur la latinité. La latinité crée des sympathies, elle ne supprime pas
les intér˜ts... C’est un véhicule auquel il s’agit de confier moins d’illusions que d’idées justes”.
Ibidem, s. 360.

166 D. Decherf, op.cit., s. 350. Na temat wspomnianego manifestu zob. E. Weber, L’Action
Française..., s. 324.

167 Pisz¹c o pogl¹dach Proudhona sprzeciwiaj¹cego siê w 1859 roku polityce Napoleona III,
który wspar³ Piemont przeciw Austrii, Bainville zauwa¿a³: „Seulement, aujourd’hui, dans quel
camp Proudhon se rangerait-il?... S’il eut pu lui ˜tre accordé une survie aussi prodigieuse, il eut
sans doute refusé de faire tuer des Français contre l’Italie comme il avait refusé d’en faire tuer
pour elle, position essentielle, après tout, et certainement la seule raisonnable, en 1935 comme en
1859”. J. Bainville, Lectures..., s. 330.

168 La situation diplomatique après le coup de force de l’Allemagne, „Le Capital”, 22 III 1935,
w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 239.
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169 La ratification de l’alliance avec les Soviets, „L’Action Française”, 14 XI 1935, w: J. Bainville,
La Russie et la barrière..., s. 149.

170 „Le Capital”, 22 III 1935, w: J. Bainville, L’Angleterre..., s. 238.
171 Ibidem, s. 240.

W listopadzie 1935 roku, na ³amach „L’Action Française”, poniek¹d od-
nosz¹c siê do ostrych, antybrytyjskich enuncjacji swoich przyjació³ z monar-
chistycznego obozu, Bainville pisa³: „Francuska opinia publiczna w swojej
masie myli siê – naszym zdaniem – w tej kwestii. Mówi³a «Anglia», gdy ra-
czej nale¿a³oby mówiæ «Rosja»”169.

Jednak równie¿ w przypadku perspektyw zmontowania przez Francjê
koalicji francusko-w³osko-brytyjskiej przenikliwoœæ sz³a u Bainville’a w pa-
rze z pesymizmem. Obawia³ siê, ¿e rz¹d brytyjski – podobnie jak w czasie
rewolucji francuskiej, gdy Londyn „odczeka³” do momentu zgilotynowania
Ludwika XVI, by wypowiedzieæ wojnê Republice – „wyczeka, a¿ siê wyda-
rzy dramat, który wzburzy [angielsk¹] opiniê publiczn¹”, by podj¹æ zdecy-
dowane kroki wobec hitlerowskiej polityki170. Nieca³y rok przed swoj¹ œmierci¹
pisa³: „Na wszelki wypadek b¹dŸmy czujni, bo koœci zosta³y rzucone, a to-
czyæ siê bêd¹ dla ca³ego œwiata”171.

http://rcin.org.pl



Zakoñczenie274

Jacques Bainville zmar³, zanim zacz¹³ spe³niaæ siê przewidziany przez
niego scenariusz rewizji przez Niemcy traktatu wersalskiego – remilitaryza-
cja Nadrenii, aneksja Austrii, destrukcja Czechos³owacji, wreszcie wspólny
ze Zwi¹zkiem Sowieckim rozbiór Polski. Zgadza³a siê sekwencja wydarzeñ,
a nawet ich geograficzne ulokowanie (zgodnie z przewidywaniami Bainvil-
le’a, Niemcy rozpoczê³y zbrojn¹ rewizjê Wersalu na wschodzie Europy).

Pasjonuj¹cym pytaniem – niestety z rodzaju „co by by³o gdyby” – pozo-
staje kwestia postawy Bainville’a wobec wydarzeñ lat 1936–1939, a zw³asz-
cza lat 1940–1944 we Francji – w czasie, gdy jego formacja polityczna zaanga-
¿owa³a siê we wspieranie kolaboracyjnego rz¹du Vichy. Byæ mo¿e w zwi¹zku
z tym pisaæ nale¿y raczej o b³ogos³awieñstwie wczesnej œmierci, które spotka³o
Bainville’a (nie by³o ono udzia³em na przyk³ad sêdziwego marsza³ka Pétaina
– do 1940 roku niekwestionowanego narodowego bohatera Francji, który
„powstrzyma³ Niemców” pod Verdun). Choæ pisz¹cy te s³owa przychyla siê
do opinii tych badaczy, którzy s¹dz¹, ¿e równie¿ w latach 1936–1944 stosu-
nek Bainville’a do Niemiec nie uleg³by jakiejœ radykalnej zmianie1.

Zreszt¹ Bainville poœrednio by³ obecny w epoce Vichy. Przez swoje dzie-
³a, które tak¿e wówczas nic nie traci³y na swojej popularnoœci2. Fakt ten do-
strzega³y okupacyjne w³adze niemieckie i robi³y du¿o, by ograniczyæ ich
wp³yw „szkodliwy dla niemiecko-francuskiego porozumienia” (w okupowa-
nej przez Niemców Belgii obowi¹zywa³ od 1942 roku ca³kowity zakaz roz-
powszechniania dzie³ Bainville’a)3.

Zakoñczenie

1 Tego zdania jest W.R. Keylor, op.cit., s. 298.
2 Tylko w 1941 roku wydrukowano ponad 41 tys. egzemplarzy Dziejów Francji. Ibidem,

s. 318.
3 Ibidem, s. 319. Niemieccy oficerowie oddelegowani do nadzoru nad „Chantiers de Jeunesse”

(organizowane przez rz¹d Vichy m³odzie¿owe obozy przysposobienia wojskowego), z niepokojem
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Problem niemiecki (i zwi¹zana z nim kwestia stosunków francusko-nie-
mieckich) by³ kluczowym elementem myœli politycznej Bainville’a. Przez
Niemcy doszed³ do monarchizmu („nacjonalizmu integralnego”), w Niem-
czech dostrzega³ wszystkie zalety rz¹dów monarchicznych oraz (po 1918
roku) jednolitego, scentralizowanego aparatu pañstwowego. Nie tylko na tym
polega³ w myœli Bainville’a zwi¹zek miêdzy kwesti¹ niemieck¹, a jego mo-
narchistycznymi i antydemokratycznymi pogl¹dami. By³ on równie¿ widoczny
w ocenie wewnêtrznych aspektów polityki republiki francuskiej. Demokraty-
czna republika to s³abe rz¹dy, przede wszystkim zaœ chwiejna, pozbawiona
wizji polityka zagraniczna – to zaœ zwiêksza zagro¿enie ze strony Niemiec.
Uniwersalnym panaceum na te niedostatki i na czaj¹ce siê niemal wszêdzie nie-
mieckie zagro¿enie mog³a byæ tylko monarchia (narodowa i dziedziczna).

Na kartach tego opracowania wskazywa³em, ¿e prezentowana przez Ba-
inville’a wizja kwestii niemieckiej by³a nie tylko charakterystyczna dla auto-
ra Historii dwóch narodów, ale w du¿ej mierze sta³a siê doœwiadczeniem po-
koleniowym; by³a efektem zmian wywo³anych w mentalnoœci Francuzów
przez traumê roku 1870, „l’année terrible”. Jak wskazuje francuski badacz
tego zjawiska, po 1870 roku we francuskich œrodowiskach intelektualnych podnio-
s³a siê swego rodzaju „reakcja realizmu” przeciw „rewolucyjnemu optymizmowi”,
koncepcji Francji jako „soldat de la humanité”. Coraz bardziej wskazywano
na to, ¿e w³aœnie niedostatek egoizmu w polityce (i towarzysz¹cy temu nad-
miar „polityki sentymentalnej”) by³ najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ klêski Francji4.

Œwiadomoœæ tego „pokoleniowego t³a” pozwala lepiej zrozumieæ filipiki
Bainville’a (i ca³ego obozu „integralnego nacjonalizmu”) przeciw „spekula-
tywnej polityce” kolejnych francuskich rz¹dów po 1789 roku oraz tak siln¹
afirmacjê polityki racji stanu.

Na zakoñczenie tej pracy wypada podkreœliæ, ¿e równie¿ w odniesieniu
do myœli politycznej Bainville’a o Niemczech mo¿na zastosowaæ pojêcie,
o którym wspomina³em we wstêpie niniejszej monografii: „Hassliebe”. Tak-
¿e w myœli autora Historii dwóch narodów odnajdujemy, tak charakterystyczny
w przesz³oœci dla stosunków francusko-niemieckich, splot obawy i fasynacji.
Bainville krytykowa³ Prusy Hohenzollernów jako „pañstwo rozbójnicze”
i „prusk¹ szko³ê” historiograficzn¹, podziwia³ jednoczeœnie „pañstwowotwór-
cz¹” pracê tej dynastii, a od „gotajskich” historyków przejmowa³ ich admira-
cjê dla silnego, monarchicznego pañstwa. Obawia³ siê Bismarcka i jego „naj-
zdolniejszego ucznia” – Stresemanna, a jednoczeœnie nie szczêdzi³ dla nich

raportowali, ¿e francusk¹ m³odzie¿ kszta³c¹ nauczyciele przesi¹kniêci myœl¹ Bainville’a, wychwa-
laj¹c¹ politykê zmierzaj¹c¹ do rozbicia jednoœci Niemiec. Ibidem, s. 318–319.

4 Por. C. Digeon, op.cit., s. 252.
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s³ów podziwu jako „realistycznych” polityków, bezwzglêdnie dbaj¹cych o ra-
cjê stanu swojej ojczyzny.

Racja stanu, polityka realistyczna, „inteligencja polityczna” – pojêcia sta-
le przewijaj¹ce siê w myœli Bainville’a. Nieraz mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
dla monarchistycznego pisarza w³aœnie „raison d’état” by³o najwiêksz¹ war-
toœci¹, wa¿niejsz¹ od samej monarchii. Ta ostatnia by³a o tyle dobra, o ile
s³u¿y³a francuskiej racji stanu – monarchie Bonapartów nie by³y z³e dlatego,
¿e panowali „uzurpatorzy”, ale dlatego, ¿e zarówno Napoleon I jak i jego
„ma³y” bratanek prowadzili politykê niezgodn¹ z francusk¹ racj¹ stanu.

Francuska racja stanu w rozumieniu Bainville’a by³a zawsze taka sama –
zarówno przed 1914 rokiem, podczas „Wielkiej Wojny”, jak i w latach 1919–
1936 – d¹¿enie wszystkimi si³ami do rozbicia politycznej jednoœci Niemiec.
Jeœli monarchia zaradziæ mia³a wewnêtrznym problemom Francji, to destruk-
cja niemieckiej jednoœci bêdzie zbawienna nie tylko dla pokojowego u³o¿e-
nia stosunków francusko-niemieckich, ale dla pokoju na ca³ym kontynencie.
Paradoksalnie wiêc, Bainville – wróg wszystkich „politycznych uniwersali-
zmów” („idei roku 1789”, napoleoñskiej „zasady narodowoœci”, Wilsonow-
skiej idei „samostanowienia narodów”) – w³aœnie w polityce racji stanu (czyli
w rozbiciu niemieckiej jednoœci) dostrzega³ uniwersalny sposób na zaradze-
nie bol¹czkom trapi¹cym ca³y kontynent.

Charakterystyczne by³o równie¿ to, ¿e monarchista Bainville wœród swo-
ich ulubionych postaci historycznych nie mia³ ¿adnych koronowanych g³ów.
Natomiast ze szczególn¹ estym¹ wypowiada³ siê o Richelieu, Metternichu,
Talleyrandzie, Bismarcku, Sto³ypinie – o „s³ugach Korony”, którzy reprezen-
towali sob¹ i wcielali w ¿ycie to, co Bainville ceni³ najbardziej (nawet u osób
postrzeganych przez niego jako wrogów Francji – vide Bismarck), a wiêc
politykê racji stanu, „polityczn¹ inteligencjê”.

Bainville by³ nacjonalist¹, jednak podobnie jak jego mistrz (Maurras) „na-
cjonalist¹ kulturowym i politycznym”, a nie rasistowskim. By³ „nacjonalist¹
defensywnym” (nacjonalizm jako reakcja na zagro¿enie stwarzane przez
Niemcy), choæ nie opuszcza³o go (podobnie jak wiêkszoœci jego pokolenia)
przekonanie o wy¿szoœci cywilizacyjnej Francuzów nad Niemcami. Czyta-
j¹c Bainville’a, nie sposób nie odnieœæ wra¿enia, ¿e w stosunkach francusko-
niemieckich to Niemcy ci¹gle s¹ bierne, to one „bior¹”, a Francuzi „daj¹”.
Francja królów sk³ania³a niemieckich w³adców do naœladowania splendoru
Wersalu, Francja republikañska i nepoleoñska „obudzi³a” niemiecki nacjo-
nalizm, a „Krzysztofem Kolumbem” Niemiec by³ Rousseau, ambicje Hohen-
zollernów to „tylko” chêæ naœladowania przyk³adu danego przez Kapetyn-
gów, a Bismarck to „niemiecki Richelieu”.
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W ca³ym pisarstwie Bainville’a widoczna jest zreszt¹ perspektywa franko-
centryczna. Liczy³a siê przede wszystkim Francja, jej racja stanu, jej kultu-
rowa supremacja. Autorowi Historii dwóch pokoleñ (nie tylko zreszt¹ jemu
i nie tylko jego obozowi politycznemu) obce by³o przekonanie, które ju¿
w 1921 roku wyrazi³ wybitny francuski dyplomata (ceniony tak¿e przez
Bainville’a), Jules Cambon, ¿e „ca³a trudnoœæ najbli¿szej przysz³oœci [dla fran-
cuskiej polityki – G.K.] polegaæ bêdzie  na miêkkim przesuniêciu Francji do
rzêdu drugorzêdnych mocarstw – czyli tam, gdzie jest jej miejsce”5. W tym
kontekœcie (nie zapominaj¹c o ogólnym nastawieniu francuskiej opinii pu-
blicznej po 1870 roku, coraz bardziej niechêtnej koncepcji „Francji-¿o³nie-
rza ludzkoœci”) nale¿y te¿ widzieæ marginalne miejsce, jakie w myœli Bainvil-
le’a zajmowa³a kwestia polska. Niejednokrotnie zaœ – co mieliœmy okazjê
dostrzec wczeœniej – autor Historii trzech pokoleñ porusza³ siê w tej materii
nader niezgrabnie, zdradzaj¹c brak znajomoœci elementarnych faktów (jak
w kwestii „cudu nad Wis³¹” w 1920 roku).

Na pocz¹tku pisa³em o udanych prognozach politycznych Bainville’a. Czy
jednak, w d³u¿szej perspektywie czasowej, historia nie zada³a k³am koncep-
cjom autora Historii dwóch narodów? Piszê te s³owa w czasie, gdy dwa naro-
dy (Francuzi i Niemcy) nie tylko dokona³y oficjalnego pojednania siê, ale
gdy wspó³praca francusko-niemiecka jest cech¹ charakterystyczn¹ obecnej
polityki europejskiej i budowy politycznej jednoœci kontynentu. A przecie¿
ca³a myœl polityczna Bainville’a to w³aœnie zaprzeczenie tego, co dokonuje
siê na naszych oczach.

Z drugiej strony – z równ¹ s³usznoœci¹ – mo¿na utrzymywaæ, ¿e niemiec-
ko-francuskie pojednanie po 1945 roku dokona³o siê w³aœnie w warunkach,
które Bainville wskazywa³ jako konieczne, by do tego porozumienia dosz³o
– a wiêc polityczne rozbicie Niemiec (przypomnijmy, ¿e de Gaulle i Adenauer
zawierali „pakt elizejski”, gdy istnia³y dwa pañstwa niemieckie), obecnoœæ
obcych wojsk na terenie Niemiec, destrukcja pañstwa pruskiego (formalna
decyzja w tej sprawie Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec z 1947 roku) i –
last but not least – militarna przewaga Francji wykluczaj¹ca niemieck¹ in-
wazjê (stworzona przez de Gaulle’a atomowa „force de frappe”).

Bainville pisa³ swoje dzie³a nie tylko w ubieg³ym wieku, ale w zupe³nie
innej epoce. Epoce „przedatomowej” i „przedkomputerowej”. Œwiat od 1936
roku zmieni³ siê radykalnie, zmieni³a siê globalna sytuacja geopolityczna. Czy
oznacza to, ¿e Bainville kompletnie zdezaktualizowa³ siê? Moja odpowiedŸ
jest negatywna. Na to autor Historii trzech pokoleñ jest zbyt uniwersalny.

5 Cyt. za P. Krüger, op.cit., s. 415.
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6 Por. wstêp autorstwa prof. G.H. Soutou do: Ch. Dickes, op.cit., s. 7.

Podobnie jak wspó³czesny francuski uczony komentuj¹cy myœl Bainville’a,
jestem zdania, ¿e „nawet w nowym kontekœcie europejskiej konstrukcji i zbli-
¿enia francusko-niemieckiego, lekcja umiaru, jasnoœci, równowagi, historycz-
nej m¹droœci oraz patriotyzmu, któr¹ daje nam Bainville, zachowuje ca³¹
swoj¹ wartoœæ”6.
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Der politische Gedanke von Jacques Bainville (1879–1936) war bis jetzt nie zum Objekt
des Interesses von polnischen Historikern geworden. Die vorliegende Arbeit ist der erste
Versuch auf dem Grund der polnischen Historiographie dieses Problem darzustellen. Die
Quellenbasis bilden die Abhandlungen und die Publizistik von Bainville.

Die Monographie hat eine problem-chronologische Anordnung. Die Achse der Narration
ist die Darstellung von den zwei wichtigsten (der Meinung des Autors nach) Fragepunkten
des politischen Gedankens Bainvilles, nämlich seiner Stellung zum deutschen Problem (zur
Geschichte Deutschlands und deren aktuellen Politik gegenüber Frankreich und den Alliierten
von Paris in Europa) und seiner Vision von der Staatsraison und den daraus resultierenden
politischen Anleitungen.

Die Besprechung dieser Probleme wird von einem Einführungskapitel vorausgeleitet (das
erste Kapitel), das der Darstellung der Biographie von Bainville gewidmet ist – seines Weges
aus dem republikanischen Familienmilieu zum Monarchismus und Nationalismus der
Französischen Aktion von Charles Maurras. Bei dieser Gelegenheit wird die Frage der
„Formationsreisen“ von Bainville nach Deutschland besprochen (noch vor 1914), die in
großem Ausmaß die Art, wie er das deutsche Problem und die französisch-deutschen
Verhältnisse sah, geformt haben. In diesem Kapitel hat sich der Autor auch auf das Problem
der Rezeption von Bainvilles Werken bezogen – nicht nur in Frankreich, aber auch im Polen
zwischen den Weltkriegen.

Im zweiten Kapitel wurden die Grundlagen des politischen Gedankens Bainvilles einer
Analyse unterzogen, und seine Schlüsselworte: Nationalismus, Monarchismus, Staatsraison.
Es wurde der Vergleichshintergrund gezeigt (sowohl seine Mitarbeiter aus der Französischen
Aktion berücksichtigend – mit Maurras an der Spitze, wie auch die breitere intellektuelle
Atmosphäre, die Bainvilles Zeiten begleitete) für die Ansichten des Helden dieser
Monographie zu diesen Fragen. Der Autor unterstreicht, dass die Vision von der
„Staatsraisonpolitik“, die Bainville so stark betonte, auf entscheidende Weise geformt wurde
von seinem Verstehen von Nationalismus und Monarchismus, und auch von seinem
Wahrnehmen der Wichtigkeit der Geschichte (der historischen Wissenschaft) für die
Erarbeitung der Grundlagen der realistischen Politik.

Das dritte Kapitel ist der Stellung Bainvilles Deutschland gegenüber gewidmet, bis zum
Ende des 1. Weltkrieges. Der Autor weist auf die Rolle hin, die in dieser Hinsicht die

Deutschland und Staatsraison im politischen Gedamken
von Jacques Bainville (1879–1936)

Zusammenfassung
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Generationserfahrung des „Trauma des Jahres 1870“ gespielt hat, also einerseits das Gedenken
an die Demütigung Sedans, andererseits das lebhafte Bewusstsein der Anwesenheit jenseits
des Rheins von einem starken, vereinigten deutschen Staat. Bainville zog aus dieser Erfahrung
eigene Schlüsse, die Grundlagen der französischen Politik der Staatsraison in den
Verhältnissen zu den Deutschen betreffend – und zwar die Überzeugung von der
Notwendigkeit, die Zerstörung von Bismarcks Werk (das heißt Deutschlands Spaltung) zu
erzielen, und dass Paris in den Beziehungen zu den Deutschen die Politik der Gefühle aufgibt
(deren Wurzeln – Bainville nach – auf die Aufklärung, die Französische Revolution und den
Romantismus zurückgreifen). Wie der Autor der Monographie mehrfach hervorhebt, in
Bainvilles Überzeugung waren Deutschlands Erfolge nicht nur durch Bismarcks politische
Kunstfertigkeit und Preußens leistungsstarken Militärapparat herbeigeführt, sondern auch
durch strafwürdige Fehler und Versäumnisse der französischen Politik gegenüber Deutschland.

Die zwei letzten Kapitel der Arbeit sind der Analyse der Ansichten Bainvilles gewidmet
zur politischen Ordnung konstruiert kraft der Bestimmungen der Versailler Konferenz von
1919 und deren langsamer Zersetzung. Laut des Helden der vorliegenden Monographie,
wurde die Destruktion der Versailler Ordnung schon 1919 geschrieben, im Augenblick der
Unterschreibung des Friedensabkommens, das den 1. Weltkrieg beendete. Bainville hat
besonders stark den Verzicht auf einen Versuch getadelt, die politische Eintreit Deutschlands
zu vermichten. Wie er hinwies, war die Weimarer Republik (durch die Eliminierung von
dynastischen Partikularismen) noch mehr innerlich vereinigt als die politische Einheit
Deutschlands zu vernickten. Bainville bemerkte nach 1919 ebenfalls die im Wiederspruch
zu seiner Vision von Staatsraisonpolitik stehende Rückkehr zur „Politik des Sentiments“.
Ein Anzeichen der letzteren war die stark von ihm kritisierte Vision Wilsons von der
„Selbstbestimmung der Nationen“. Auf diesem Hintergrund, wie er betonte, funktionierte
die immer aggressivere deutsche Politik. Geleitet zuerst von „dem besten Schüler Bismarcks“
(Bainvilles Worte) – Gustav Stresemann, und daraufhin von seinem Fortsetzer, Adolf Hitler.

In diesem Teil der Arbeit wurden auch die Ansichten Bainvilles über Polen einer Analyse
unterzogen. Es wurde die bezeichnende Evolution bemerkt, die Bainville durchging im Bezug
auf diese Frage – von großer Skepsis gegenüber der Dauerhaftigkeit des erneuerten polnischen
Staatswesens, bis hin zur immer stärker artikulierten Überzeugung von einer wesentlichen
Bedeutung Polens als des wichtigsten Alliierten Frankreichs in Osteuropa. Bereits 1920, auf
den Seiten der Politischen Konsequenzen des Friedens, warnte Bainville, dass das Verlassen
von Polen durch Frankreich, die Erlaubnis von Paris darauf, dass Polen zum Opfer eines
verbundenen deutsch-sowjetischen Angriffs fälle (so schrieb er schon im Jahre 1920!),
bedeuten wird, dass in kurzer Zeit auch Frankreich zum Opfer von einer weiteren deutschen
Aggression wird.

Im Abschluss der Monographie betont der Autor, dass in der jetzigen Zeit der Gedanke
Bainvilles (nicht nur sein Monarchismus, aber insbesondere seine Vision von den französisch-
deutschen Verhältnissen, „seit ewig“ von Feindseligkeit gekennzeichnet) ein Anachronismus
zu sein scheinen kann. Andererseits, hat sich die nach dem 2. Weltkrieg (am Anfang der 60.
Jahre) erreichte französisch-deutsche Versöhnung genau in Umständen der Staatsraisonpolitik
ereignet, die Bainville forderte – der politischen Spaltung Deutschlands (in BRD und DDR)
und der ausgesprochenen militärischen Überlegenheit Frankreichs gegenüber seinem östlichen
Nachbar.

übersetz von Katarzyna A. Chmielewska
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G³ówne dzie³a Jacques’a Bainville’a (w porz¹dku alfabetycznym)1 :

L’Allemagne, T. 1–2, Paris 1939–1940.
L’Allemagne romantique et réaliste, Paris 1927.
L’Angleterre et l’Empire britannique, Paris 1938.
Après la guerre: comment placer sa fortune, Paris 1919.
Bismarck, Paris 1932.
Bismarck et la France, Paris 1911.
Bonaparte en Egypte, Paris 1936
Chroniques, Paris 1938.
Comment est née la Révolution russe, Paris 1917.
Comment s’est fait la Restauration de 1814, Paris 1944.
Les conséquences politiques de la paix, Paris 1920.
Couleurs du temps, Versailles 1928.
Le coup d’Agadir et la guerre d’Orient, Paris 1913.
Le critique mort jeune, Paris 1927.
Les Dictateurs, Paris 1935.
Dictators, transl. by J. Lewis May, London 1928.
Le dix-huit Brumaire, Paris 1925.
Doit-on le dire?, Paris 1939.
Dzieje Francji, t³um. T. Stryjeñski, Warszawa 1946.
L’Empereur, Paris 1939.
Esquisses et portraits, Paris 1946.
Les étonnements de Michou, Paris 1932.
Le fauteuil de Raymond Poincaré. Discours de Réception de M. Jacques Bainville à l’Académie

Française et réponse de M. Maurice Donnay, Paris 1935.
Filiations, Paris 1923.
La fortune de la France, Paris 1937.

Bibliografia

1 Niniejsze zestawienie nie obejmuje pism drobniejszych Bainville’a (zw³aszcza wstêpów jego
autorstwa do ró¿nych dzie³).
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