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Napoleońska blokada kontynentalna w  twórczości dziejopisarskiej 
Eugeniusza W. Tarlego

Наполеоновская континентальная блокада в историографическом творчестве
Е. В. Тарле ’

Le blocus continental napoléonien dans l’historiographie d’Eugène W. Tarlé

Niezmiernie obfitą i różnorodną spuściznę pisarską pozostawili po sobie 
historycy czasów napoleońskich żyjący i działający na przełomie XIX 
i XX w. Głównie pod wpływem takich czynników, jak: nasilenie się kultu  
i legendy Napoleona, obchody uroczyste kolejnych stuletnich rocznic do
niosłych w ydarzeń z „epopei napoleońskiej” itp., w  różnych środowiskach 
historycznych ujaw niło się wówczas niebyw ale szerokie i intensywne za
interesow anie osobą cesarza Francuzów i jego epoką.1 Na wypracowany 
wtedy bogaty, przede wszystkim  ilościowo, dorobek napoleonistyczny zło
żył się tru d  i wysiłek wielu należących do różnych generacji i narodo
wości historyków. Nie brak było wśród nich dziejopisów utalentowanych, 
doświadczonych, szczycących się poważnymi jak na owe czasy osiągnię
ciami dziej opisarskimi. Oni to w  głównej mierze przyczynili się do wzbo
gacenia piśm iennictwa napoleońskiego o dzieła imponujące swoim rozm a
chem i błyskotliwością, dzieła, które także i dzisiaj uchodzą za klasyczne, 
sztandarow e pozycje napoleonistyki powszechnej.

A utoram i tych tak  niegdyś wysoko ocenianych i popularnych, a obec
nie jeszcze niezupełnie zdezaktualizowanych publikacji, byli przede wszys
tkim  historycy francuscy. Prowadzone w tym  czasie w  innych krajach
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1 Por. J. G o d e c h o t :  L ’Europe e t  l’Am érique à l’époque napoléonienne  
(1800— 1815), Paris 1967, s. 279—289; A. Z a h o r s k i :  Spór o Napoleona w e  Francji
i w  Polsce, W arszawa 1974, s. 109 i n.
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badania nad okresem 1799— 1815 rzadko kiedy przynosiły godne uwagi 
i pochwały rezultaty . Jeśli nawet zdarzyło się, że tu  i ówdzie pojawiła się 
wartościowa monografia, k tóra swym poziomem dorównywała lub naw et 
przewyższała dzieła francuskich badaczy-napoleonistów, to i tak na sku
tek różnych okoliczności, dla wielu historyków, zwłaszcza zachodnich, po
zostawała ona niezauważona. Taki był na przykład los szeregu cennych 
i poważnych publikacji z zakresu napoleonistyki, którym i chlubiło się dzie
jopisarstwo polskie i rosyjskie.

Z drugiej jednak strony można przytoczyć szereg konkretnych dowo
dów na to, że mimo istnienia różnych przeszkód i barier (przeważnie na
tu ry  językowej), niektóre w ybitne dzieła znawców napoleońskich z in
nych krajów  zaliczane były do najlepszych ówczesnych opracowań histo
rycznych z tej dziedziny. Pozostając nadal w kręgu rosyjskiej historio
grafii napoleońskiej z początków XX w., należałoby dla ilustracji tego 
stw ierdzenia przywołać nazwisko Eugeniusza W. Tarlego, autora obszer
nych i gruntow nych studiów poświęconych problem atyce blokady kon
tynentalnej Napoleona, k tóre nadzwyczaj szybko i na trw ałe weszły do 
obiegu naukowego, urastając jednocześnie do rangi kluczowych pozycji 
w podstawowym kanonie naukowych lek tu r napoleonistycznych.

W arto przy tym  podkreślić, że ten powstały na przestrzeni stosunkowo 
krótkiego okresu (drugie dziesięciolecie naszego wieku) dorobek dzie- 
jopisarski Tarlego stanowił pokłosie właściwie pierwszej poważniej
szej i dogłębnej penetracji uczonego spraw  i zagadnień epoki napoleoń
skiej. Poprzednie lata swej niezwykle aktyw nej i płodnej działalności ba
dawczej młody historyk strąw ił na studiow aniu różnych, jakże często od
ległych w czasie od okresu napoleońskiego oraz daleko wykraczających 
poza sferę gospodarczą, problemów badawczych.

Urodzony w 1875 г., E. Tarle po ukończeniu nauki w gimnazjum  
w Chersoniu w wieku 17 lat rozpoczął studia historyczne w uniwersytecie 
(Noworosyjskim) w Odessie, skąd po roku przeniósł się do uniw ersytetu  
w Kijowie.2 Zetknął się tam  z Iwanem  W. Łuczickim, w ybitnym  w owym 
czasie i uznanym  na Zachodzie badaczem dziejów F rancji XVI—XVIII w., 
a jednocześnie utalentow anym , cenionym nauczycielem i wychowawcą 
wielu zasłużonych później rosyjskich specjalistów w dziedzinie historii

2 Zob. A. J e r u s a l i m s k i j :  J. W. Tarle (18 75— 1955) [w:] J. W. T a r l e :  
Soczinienija, t. I, M oskwa 1957, ss. V—X X X V ; A. Z. M a n f r e d :  J. W. T arle  [w:] 
Iz is torii obszczestwiennych dw iżen ij  i m ieżdunarodnych otnoszenij. Sbornik  s ta tie j  
w  pam ia t’ akad. J. W. Tarle,  M oskwa 1957, s. 3— 17; J. I. C z a p k i e w i c z :  Z yzń  
i diejatielnost' J. W. Tarle w  doriewolucyonnyj pieriod, „Uczonyje Zapiski M oskow- 
skogo Gosud. Piedag. Instituta”, 1966, nr 249, s. 140— 169; W. W e i n t r a u b :  Blaski
i nędze dz ie jów  życia  prof. Tarlego,  „Teki H istoryczne”, 1948, nr 1, s. 80— 137; E. 
H ö s c h :  E vgenij V. Tarle (1875— 1955) und seine Stellung in  der sow je t ischen  G e
schichtswissenschaft,  W iesbaden 1964 — tu obszerna literatura przedmiotu.
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powszechnej (akad. D. M. Pietruszew ski, M. N. Lubowicz i in.). Trudno 
jest właściwie przecenić w pływ  Łuczickiego na osobowość, światopogląd 
naukowy i zainteresowania badawcze Tarlego, najpierw  jego najzdolniej
szego i najbardziej faworyzowanego ucznia, później oddanego kolegi 
i przyjaciela na niwie wspólnej pracy uniw ersyteckiej, wreszcie samo
dzielnego i w  pełni dojrzałego badacza.3 To przede wszystkim Łuczicki 
przyczynił się do przysw ojenia sobie przez Tarlego tak cennych w robocie 
naukowej przyzw yczajeń i nawyków, jak chociażby troska „o wysoki po
ziom techniki badania historycznego, zwracanie szczególnej uwagi na źró
dła archiwalne, sięganie do niedostatecznie znanych i słabo opracowanych 
zespołów akt, pasja i skrupulatność przy pracy nad źródłam i”.4

Tarle dość wcześnie ujaw nił swoje zamiłowanie do pracy badawczej. 
Już w  roku zakończenia studiów (1896) ogłosił dwie rozprawy, z których 
na szczególną uwagę zasługuje obszerny, oparty na nieznanych źródłach, 
a rtyku ł na tem at położenia chłopów węgierskich przed reform am i cesarza 
Józefa II.5 Po tym  udanym  debiucie Tarle, historyk niezwykle pracowity 
i płodny, od samego początku swej działalności naukowej każdego roku 
publikował po kilka lub kilkanaście rozpraw, artykułów , recenzji, wy
dawnictw  źródłowych itp. Niezwykle szeroka była skala ówczesnych za
interesow ań badawczych młodego uczonego. Był autorem  prac poświęco
nych dziejom społecznej i filozoficznej m yśli zachodnioeuropejskiej (wło
skiej i angielskiej) okresu odrodzenia. Studiował też pilnie polityczną dzia
łalność i ideologię francuskich i angielskich polityków XIX w. o nasta
wieniu liberalnym .

Od pewnego jednak czasu uwagę Tarlego przyciągać zaczęła coraz bar
dziej problem atyka ruchów rew olucyjnych w Europie nowożytnej, zwłasz
cza zaś W ielka Rewolucja Francuska schyłku XVIII w. Niemały wpływ 
na kształtow anie się tych zainteresowań badawczych ucznia prof. Łuczi
ckiego w yw arła sytuacja w ew nętrzna jego kraju  na początku XX w., cha
rak teryzująca się wzrostem  nastrojów  rew olucyjnych, które swoje apo
geum osiągnęły w latach 1905— 1907. Tarle już wcześniej dawał wyraz 
swoim postępowym, radykalnym  przekonaniom politycznym, co zresztą 
u trudniało  niepom iernie jego świetnie zapowiadającą się karierę naukową 
i uniwersytecką. W dobie pierwszej rewolucji burżuazyjno-dem okratycz- 
nej stanął po stronie postępowej inteligencji rosyjskiej walczącej z car
skim samowładztwem. Ta w łaśnie zdecydowana i nieprzejednana postawa

3 W pływ m istrza podkreślał sam T a r l e :  I. W. Łuczickij.  K. 50 le tiju jego  
nauczno-lit ieraturnoj diejatie lnosti 1863— 1913, „Gołos M inuwszego”, 1914, nr 1, s. 
42—61.

4 M a n f r e d :  op.  cit., s. 5.
5 Zob. Bibliografija  pieczatnych trudów  akad. J. W. Tarle  [w:] J. W. T a r l e :  

Soczinienija, t. X II, M oskwa 1962, s. 486—521.
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Tarlego rzutow ała na kształt jego naukowych zainteresowań, powstałe 
zaś w tym  czasie publikacje, poświęcone ideologii Rewolucji 1789 r., stały 
się — wedle oceny radzieckich biografów historyka — „bojowymi w ystą
pieniami wybitnego przedstawiciela rosyjskiej nauki uniw ersyteckiej”, 
spełniały „określoną rolę w walce z samowolą cara tu”.®

Pewien wpływ na kształtow anie się nowych zainteresow ań Tarlego 
wywarł niewątpliw ie fakt, że w tym  czasie zdążył się on zapoznać z dzie
łami K. Marksa, studiując jednocześnie prace historyków  rosyjskich zwią
zanych ideowo z grupą tzw. legalnych m arksistów  (np. M. I. Tuhan-Ba- 
ranowski i in.).7 Dlatego nie było dziełem przypadku, że Tarle podejm u
jąc problem atykę dziejów W ielkiej Rewolucji Francuskiej, skoncentrował 
się później na zagadnieniach społecznych i gospodarczych.

Z drugiej jednak strony wiadomo, że sprawom tym  poświęcała uwagę 
plejada wybitnych niekiedy ówczesnych historyków rosyjskich, przedsta
wicieli nu rtu  mieszczańsko-liberalnego. Zainicjował te  badania Włodzi
mierz I. Gerie, ale rozwinęli je na szerszą skalę dopiero jego uczniowie: 
Mikołaj I. K ariejew  i Maksym M. Kowalewski oraz wywodzący się z in
nej szkoły historycznej, znany nam  już I. W. Łuczicki. O biektem  ich 
szczegółowej, opartej na oryginalnych, nietkniętych dotychczas źródłach 
archiwalnych, penetracji badawczej, stały się dzieje francuskiego rolnic
tw a i położenie ludności w iejskiej w okresie ancien régime’u  i Rewolucji. 
Dzięki swym solidnym monografiom, przynoszącym wiele nowych i śmia
łych ustaleń, historycy ci zdobyli sobie powszechne uznanie i au to ry tet na 
gruncie historiografii zachodniej, przede wszystkim  francuskiej. Ową tró j
cę badaczy, pomnożoną o liczny zastęp ich wychowańców i współpraco
wników, zaczęto wkrótce określać m ianem  „szkoły rosyjskiej” .8

Krąg zainteresowań naukowych „szkoły” poszerzył się niebyw ale 
z chwilą, gdy zaczęły pojawiać się prace E. Tarlego, poświęcone historii 
francuskiego przem ysłu i klasy robotniczej w okresie Rewolucji. Proble
m atyka ta  nie tylko w środowiskach historyków rosyjskich, ale także 
francuskich i w ogóle zachodnich, nie cieszyła się popularnością. Wobec 
braku opracowań Tarle m usiał skierować swoją uwagę na m ateriały  a r
chiwalne. Gromadził je w czasie częstych wyjazdów do Francji, prow a
dząc poszukiwania w kilkunastu archiwach paryskich i prowincjonalnych. 
Już  w 1907 r. Tarle opublikował pierwsze wyniki swoich intensyw nych

6 J e r u s a l i m s k i j : o p .  cit., s. XV—XVII; С z a p к i e  w  i с z: op. cit., s. 154 i n.
7 Zob. J. W. T a r l e :  C zem  objasniajetsia  sow riem ienn yj intieries к ek o n o m i- 

czeskoj is torii  [w:] id.: Soczinienija, t. I, s. 297—304.
8 N. I. K a r i e j e w :  Biegły je zam ie tk i  po ekonom iczeskoj is torii Francy i

w  epochu riewolucyi,  „Izw iestia St. Pietierb. Politechn. Instituta”, 1911, t. X V I, s. 
161— 162 przyp. 1; A. M o ł o k :  Istorija  Francyi nowogo w riem ien i w  trudach rus-  
skich is torikow,  „Istoriczeskij Żurnał”, 1945, nr 1/2, s. 51.
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i źródłowych badań w rozprawie trak tu jącej o sytuacji robotników fran 
cuskich zatrudnionych w m anufakturach rządowych.9 Podstawowa zaś 
monografia Klasa robotnicza we Francji w  epoce Rewolucji ukazała się 
w latach 1909— 1911.10 Na całość dorobku naukowego Tarlego z zakresu 
tej problem atyki składają się ponadto liczne artyku ły  zamieszczone w spe
cjalistycznych czasopismach rosyjskich i francuskich.

Dzięki tym  pracom, a zwłaszcza głównej monografii o proletariacie 
francuskim  u schyłku XVIII w., Tarle zwrócił na siebie uwagę również 
najw ybitniejszych ówczesnych europejskich badaczy społecznych dziejów 
Rewolucji 1789 r. W śród wielu superlatyw ów i komplementów, jakim i ob
darzono autora, nie zabrakło stw ierdzenia, że swoimi studiami „wytyczył 
całkowicie nowe drogi w historii gospodarczej Francji końca XVIII w .” 11 
Równocześnie niektórzy recenzenci nakłaniali Tarlego, aby, wykorzystując 
swoje osiągnięcia i doświadczenie badawcze, opracował dzieje francuskiej 
klasy robotniczej w epoce Napoleona I.

Choć tem at ten  był jeszcze mniej zbadany, to historyk z nieznanych 
bliżej powodów w brew  namowom kolegów specjalistów nie uznał za ce
lowe zainteresowanie się nim .12 Niemniej jednak Tarle spełnił częściowo 
zgłaszane pod jego adresem  postulaty co do kierunków dalszych poszu
kiwań. Rzeczywiście zajął się okresem 1799—1815, ale zafrapowała go in
na, równie ciekawa, a może bardziej jeszcze ważniejsza i pojemniejsza 
problem atyka. Kluczowym tem atem  jego studiów stała się napoleońska 
blokada kontynentalna.

Badania swoje rozpoczął właściwie w 1910 r., lecz i w latach poprzed
nich wykazywał pewne, sporadyczne zresztą zainteresowanie dla spraw 
napoleońskich. Początkowo jednak wystąpił w roli recenzenta aktualnie 
wydaw anych wówczas w Rosji głośnych dzieł francuskich historyków na
poleońskich — A. Vandala i A. Sorela. Interesujące są spostrzeżenia Tar
lego na tem at dwu ostatnich woluminów monografii Sorela. Stwierdziw
szy, że zajm ują one „czołowe miejsce w historiografii danej (napoleoń
skiej — przyp. S. W.) epoki”, recenzent przypomniał, że jednak „rzecz 
dotyczy sfery polityki m iędzynarodowej”. Dlatego „wypada życzyć sobie,

s J. W. T a r l e :  Raboczije nacyonalnych m anufaktur w o Francyi w  epochu  
riewolucyi (1789— 1799) [w:] id.: Soczinienija, t. I.

10 Id.: Raboczij kłass w o  Francyi w  epochu rieuwlucyi. Istoriczeskije  oczerki,  cz. 
1—2, ibid., t. II, M oskwa 1957.

11 N. I. К a r i e j e w: Russkaja kniga o fracuzskich raboczich w  epochu Wieli- 
koj riewolucyi,  „Russkoje B ogatstw o”, 1911, nr 5, s. 1—24; id.: Istoriki Francuzskoj  
riewolucyi,  t. III, Leningrad 1925, s. 221; W. P. B u z e s k u ł :  Wsieobszczaja istorija  
i je j  o pr ieds taw itie li  w  Rossii w  X I X  i naczale X X  w.,  t. II, Leningrad 1931, s. 23—25.

12 Tarle po 1917 r. zajm ował się położeniem  francuskiej klasy robotniczej 
w  okresie produkcji m aszynowej. <
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aby strona gospodarczo-społeczna tego okresu została kiedyś oświetlona 
i opracowana z takąż pasją, wnikliwością i kom pletnością”.13

W ydaje się, że wyrażając (w 1908 r.) tego rodzaju życzenie, Tarle był 
przekonany, iż to on podejmie się jego realizacji. Zanim to jednak nastą
piło, historyk krytycznie opracował i opublikował odnaleziony w pary
skim Archiwum Narodowym nieznany przedtem , ciekawy tekst relacji 
anonimowego agenta francuskiego z 1809 r.; tekst ten  opisywał nastroje 
społeczeństwa rosyjskiego w okresie potylżyckim.14 Kolejną, bardziej już 
oryginalną pracą Tarlego z zakresu napoleonistyki był szkic zamieszczony 
w m onum entalnym  jubileuszowym wydawnictwie Otieczestwiennaja w oj
na i russkoje obszczestwo, k tóry  traktow ał o powrocie Napoleona z zesła
nia z wyspy Elby.15

Należy sądzić, że tem atem  tym  Tarle interesował się ubocznie, a podjął 
się jego opracowania jedynie na zlecenie wydawców i redaktorów  owej 
zbiorowej publikacji. Zasadniczą uwagę historyka przyciągała, od dłuż
szego już zresztą czasu, problem atyka blokady kontynentalnej czy naw et 
szerzej — życia gospodarczego Europy napoleońskiej. Prace nad tymi 
kwestiami były już tak  dalece zaawansowane, że Tarle w tym  samym 
roku, w którym  ukazało się wydawnictwo zawierające jego artykuł, mógł 
opublikować obszerną rozprawkę poświęconą rozwojowi rosyjsko-francu- 
skich stosunków gospodarczych za Napoleona I.1®

A rtykuł ten stanowił realizację jednego z celów etapowych studiów 
rosyjskiego historyka, którego głównym zamierzeniem było przygotowa
nie pełnej monografii blokady kontynentalnej.17 O tym , że Tarle podjął 
się tak  ambitnego i trudnegd zadania, zadecydował w pierwszym  rzędzie 
fakt odkrycia w toku przeprowadzania kw erendy do dziejów francuskiej 
klasy robotniczej u schyłku XVIII w., wielu zgromadzonych w archiwach 
Francji, bogatych i nieznanych zasobów źródłowych odnoszących się do 
spraw  gospodarczych epoki napoleońskiej. Poza tym  dzięki swej dosko
nałej orientacji w piśm iennictwie napoleońskim mógł przekonać się, jak 
dalece spraw y te  traktow ane były w  nim po macoszemu.

Niemniej jednak Tarle w przedmowie do m onografii skrupulatnie ze

13 J. W. T a r l e :  rec. A. S o  r e i :  Jew ropa  i Francuzskaja riewolucyja ,  t. 7—8,
S. P ietierburg 1908, „M inuwszije G ody”, 1908, nr 4, s. 315.

14 J. W. T a r l e :  Sogladataj Napoleona I o russkom  obszczestw ie  1808 g. [w:] 
id.: Zapad i Rossija. S ta t i  i dokum ien ty  iz  is torii X V III—X X  w w .,  Pietrograd 1918, 
s. 160— 164.

15 Id.: W ozwraszczenije  Napoleona  [w:] O tieczestw iennaja  w o jn a  i russkoje  
obszczestwo,  t. VI, S. P ietierburg 1912, s. 94— 196.

16 Id.: Ekonomiczeskije otnoszenija Francyi i Rossii pri Napoleonie I, „Żurnał 
Minist. Narodnogo Prosw ieszczenija”, 1912, nr 11, s. 54— 93.

17 A rtykuł stanow ił jeden z rozdziałów (XIX) m onografii.
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brał i poddał krytycznej ocenie praw ie wszystkie, trak tu jące o blokadzie 
i życiu ekonomicznym Europy, opracowania historyczne. Było ich dość 
sporo, ale znakomitą większość stanowiły prace przestarzałe, zdezaktuali
zowane, zawierające wiele pomyłek i uproszczonych sądów. Autorzy w ar
tościowszych opracow ań18, analizując problem atykę blokady, rozważali 
przede wszystkim jej aspekt polityczny, nie doceniali zaś strony ważniej
szej — gospodarczej.19

Dopiero właściwie Tarle jako pierwszy historyk postanowił zająć się 
wyłącznie tą  stroną zagadnienia. Do swoich studiów zebrał obfity i różno
rodny m ateriał źródłowy. Uzyskał go w wyniku zakrojonej na szeroką 
skalę kw erendy w archiwach, bibliotekach i muzeach Francji, Anglii, 
Włoch, Holandii i Niemiec.20 Rzeczą od razu rzucającą się w oczy jest fakt 
pominięcia źródłowych m ateriałów  proweniencji rosyjskiej, co zresztą na
tychm iast w ytknęła autorowi kry tyka rosyjska.21

Ten, mimo wszystko obfity i różnorodny, m ateriał archiw alny posłużył 
Tarlem u do napisania planowanej monografii. Opatrzona ty tu łem  Blokada 
kontynentalna. Studia z  historii przem ysłu i handlu zagranicznego Francji 
w  epoce Napoleona I, ukazała się ona w Moskwie na początku 1913 r. To 
nader obszerne dzieło naukowe (740 ss.) im ponuje również swym zakre
sem tem atycznym. Obejm uje on takie ważne i skomplikowane sprawy, 
jak: cele, k ierunki i m etody polityki Napoleona i francuskich sfer prze
mysłowo-handlowych w dziedzinie ekonomiki, genezę i konsekwencje blo
kady kontynentalnej, stosunki gospodarcze Francji z innym i krajam i Eu
ropy, położenie poszczególnych gałęzi przem ysłu francuskiego w okresie 
funkcjonowania system u kontynentalnego etc.

W zamierzeniach Tarlego monografia miała stanowić nie podsumowa
nie, ale swego rodzaju wprowadzenie, punkt wyjścia dla dalszych, jeszcze 
bardziej rozległych i gruntow nych poszukiwań. A utor miał przy tym  wy
raźnie sprecyzowany i konkretny program  dalszej pracy na tym  polu. 
W nawiązaniu do swoich poprzednich zainteresowań badawczych pragnął 
zbadać sytuację francuskiej klasy robotniczej w okresie Konsulatu i Ce
sarstwa. Nie zadowalało go również ogólne z konieczności ujęcie w mono

18 Chodzi tu o prace W. K isselbacha, A. Lumbroso, P. Darmstädtera, Ch. 
Schm idta i in.

i» N iedostatek ten podnosi recenzent m onografii Tarlego N. K a r i e j e w; „Na- 
uczno-Istoriczeskij Żurnał”, 1913, wyp. 1, nr 1, s. 105— 107.

20 J. W. T a r 1 e: Kontinentalnaja  blokada, t. I, Issledowanija po istorii p rom y-  
szlennosti i wniesznie j  torgowli Francyi w  epochu Napoleona I [w:] id.: Soczinienija, 
t. III, s. 11— 12. F. U s p i e n s k i j ,  S. P l a t o n o w :  Zapiski ob uczonych trudach  
prof. J. W. Tarle,  „Izw iestia Rossijskoj Akad. N auk”, 1921, t. XV, ser. 6, s. 68.

21 K a r i e j e w :  rec. T a r l e :  Kontinentalnaja  blokada, s. 105— 107; K. W o- 
j e n s k i j :  K ontinentalnaja  sistiema w  knigie prof. Tarle, „Żurnał Min. Narodnogo 
Prosw ieszczenija”, 1915, nr 9, otd. II, s. 182— 187.
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grafii problem atyki stosunków ekonomicznych Francji z różnym i pań
stwami. Dlatego też pielęgnował w sobie iście gigantyczny, jak na możli
wości jednego badacza, zamysł, aby w kolejnych m onografiach przedsta
wić położenie gospodarcze owych krajów  w kontekście następstw  i sku t- 
tków blokady kontynentalnej.22

W związku z tym  po ukazaniu się książki nie przeryw ał swoich dal
szych poszukiwań archiwalnych. Obok tego starał się spopularyzować w y
niki dotychczasowych własnych badań przez publikowanie najciekawszych 
fragm entów  monografii w fachowej prasie historycznej, w tym  również 
w  czasopismach zagranicznych.23

Jest rzeczą zastanawiającą, że praca Tarlego o blokadzie kontynental
nej, najw ybitniejsza niew ątpliw ie pozycja w dorobku naukowym  historyka 
z zakresu napoleonistyki, a jednocześnie uznana za „najciekawszą książkę 
o tem atyce napoleońskiej, jaka wyszła wówczas spod pióra rosyjskiego 
uczonego" 24, w przeciwieństwie do innych jego późniejszych dzieł napo
leońskich, nigdy nie ukazała się w całości w w ersji obcojęzycznej.25 W mo
mencie, gdy pojawiła się na rynku księgarskim  wzbudziła ona zaintereso
wanie historyków rosyjskich. Znalazło to odbicie w  kilku recenzjach na
pisanych przez M. K arie jew a2® i K. W ojenskiego.27 Ich opinie na tem at 
monografii były wręcz entuzjastyczne, choć autorow i w ytknięto również 
szereg potknięć i przeoczeń w opracowaniu zasadniczego problem u (K. Wo- 
jenski).

Brak odzewu w historiografii zachodniej na fak t ukazania się mono
grafii Tarlego nie świadczy jeszcze o tym , że osiągnięcia badawcze jej 
autora pozostawały tam  nieznane. Zaszczytny dlań udział w  obradach IV 
Międzynarodowego Kongresu* Historyków (Londyn, 1913 r.), gdzie w y
stąpił ponadto z własnym  referatem  poświęconym właśnie gospodarczym 
konsekwencjom blokady kontynentalnej, stw arzał doskonałą sposobność

22 T a r l e :  Kontinentalnaja  blokada, s. 9.
23 Przed 1917 r. ukazał się jeden artykuł T a r l e g o :  Deutsch-französische  

Wirtschaftsbeziehungen zur napoleonischen Zeit ,  „Schm ollers Jahrbuch für G esetzge
bung, V erwaltung und V olksw irtschaft im  D eutsche R eiche”, 1914, t. 38, z. 2, s. 
143—202; osobno M ünchen—Leipzig 1914.

24 Z a h o r s k i :  op. cit., s. 146.
25 O francuskie tłum aczenie dobijał się R. D u r a n d :  rec. E. T a r l é :  Le  

blocus Continental et le R oyaum e d ’Italie, „Revue Critique d’H istoire et de L ittéra
ture” 1928, t. 95, s. 262. Postulat w ydania książki Tarlego po angielsku zgłosił w y 
bitny historyk rosyjski P. G. W inogradów. W e i n t r a u b: op. cit., s. 86. Podana 
przez A. Z a h o r s k i e g o :  Z dzie jów  legendy napoleońskiej w  Polsce,  W arszawa 
1971, s. 173, inform acja o w ydaniu polskiej w ersji tej* „najw ażniejszej naukow o” 
z prac Tarlego, jak dotychczas n ie spraw dziła się.

26 Druga recenzja pióra K a r i e j e w a  zob. „Gołos M inuw szego”, 1913, nr 5, 
s. 254—259.

27 W o j e n s k i j :  op. cit., s. 182— 187.
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do zwrócenia na siebie uwagi ze strony europejskich specjalistów. Zresztą 
w ystąpienie młodego rosyjskiego dziejopisarza na tak  poważnym forum  
spotkało się z nader żywym zainteresowaniem  i aplauzem. W ybitny hi
storyk angielski W illiam Ashley, przewodniczący sekcji prawno-ekono
micznej Kongresu (na jej posiedzeniu wygłosił Tarle referat), ocenił je 
jako „wspaniały wkład rosyjskiej nauki do prac K ongresu”.28

W yrazy uznania, jakimi obdarzany był wówczas Tarle jako badacz pro
blem atyki ekonomicznej epoki Napoleona I, zachęciły go niew ątpliw ie do 
realizacji owych dalekosiężnych zamierzeń i zadań, które sprowadzały się 
do odtworzenia sytuacji gospodarczej poszczególnych państw  europej
skich, znajdujących się w  orbicie oddziaływania blokady. W pierwszym 
rzędzie historyk zainteresował się dziejami Półwyspu Apenińskiego i spo
śród kilku istniejących tam  wówczas organizmów państwowych wybrał 
najpierw  Królestwo Włoskie. O losach Rzymu i Państw a Kościelnego, 
Królestwa Neapolitańskiego, Toskanii i innych krajów  traktow ać miała 
następna książka, do której zgromadził już część m ateriałów  źródłowych, 
resztę spodziewał się zebrać tuż po zakończeniu wojny.29

Tarle także i w poprzednich latach swej działalności naukowej wyka
zywał żywe zainteresowanie dla przeszłości Włoch. Z tego zakresu miał 
już pokaźny dorobek pisarski, w którym  czołową pozycję zajmowały pod
ręczniki historii średniowiecznej i nowożytnej Italii. Znajomość litera tu ry  
historycznej pozwoliła mu na zorientowanie się w tym, jak dalece zdo
minowana ona została przez opracowania z dziedziny politycznej historii. 
Dotyczyło to szczególnie piśm iennictwa traktującego o położeniu Włoch 
w okresie dominacji F rancji napoleońskiej. Znane i niekiedy wartościowe 
publikacje takich autorów, jak: E. Driault, J. Rambaud, L. Madelin, A. 
P ingaud i i n .30, zupełnie ubocznie, m arginalnie traktow ały  o sprawach go
spodarczych i społecznych.

Tarle, podejm ując zadanie wypełnienia przynajm niej w  części tej do
tkliw ej luki, m usiał znowu oprzeć się na m ateriałach archiwalnych. Za
czął więc prowadzić intensyw ne poszukiwania w archiwach włoskich, 
głównie mediolańskich, uzupełniając w ten sposób plony swojej poprzed
niej długoletniej kw erendy paryskiej.

Na podstawie analizy zgromadzonego i nie badanego przez poprzed
ników m ateriału  źródłowego, Tarle w swym głównym założeniu pragnął

M U s p i e n s k i  j, P ł a t o n o w :  op.  cit., s. 69; W e i n t r a u b: op. cit., s. 86. 
Por. J. T a r l e :  M ieżdunarodnyj is to riczesk ij kongriess w  Londonie (3—9 apriela  
n.s. 1913 g)., „N auczno-Istoriczeskij Żurnał”, 1914, nr 1, s. 130—133.

29 J. W. T a r l e :  E konom iczeskaja  żyzń  K o ro lew stw a  Ita lii w  carstw ow an ije  
N apoleona I [w:] id.: Soczin ienija , t. III, M oskwa 1958 s. 11, 15.

30 Dane bibliograficzne oraz ocena w artości poszczególnych pozycji zob. ibid., 
s. 11—47.
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określić rozm iary i charakter skutków i następstw  zależności Królestwa 
Włoskiego od Francji napoleońskiej w sferze życia gospodarczego. Było 
to o tyle — zdaniem badacza — ważne, iż Królestwo jeśli nie najm ocniej, 
to na pewno najdłużej odczuwało ciężary zaprowadzonego w Europie mocą 
dekretu berlińskiego system u kontynentalnego.31

Praca Zycie gospodarcze Królestwa Włoskiego za rządów Napoleona I, 
traktow ana przez autora jako tom drugi poprzedniej monografii, ukazała 
się w 1916 r. w Juriew ie.32 Podobnie jak i tam ta, wyróżnia się ona bogac
twem  omawianych spraw  i zagadnień. Tarle po naszkicowaniu życia eko
nomicznego Królestwa zatrzym uje się na dłużej nad stosunkiem  cesarza 
do tego kraju , jego sytuacją finansową, osobliwościami terytorialno-de- 
mograficznymi. Następnie omawia sytuację przemysłowców i robotników 
włoskich, bada położenie rolnictwa i handlu zagranięznego przed i w cza
sie blokady kontynentalnej. Uwagi na tem at jej wpływu na poszczególne 
gałęzie przem ysłu włoskiego zajm ują sporo miejsca w m onografii Tarlego.

Również i ta książka nie przyniosła u jm y autorowi, wręcz przeciwnie, 
stała się naw et jego najlepszą naukową „wizytówką” w kręgach znawców 
epoki napoleońskiej. Niemniej jednak sporo czasu musiało upłynąć zanim 
publikacja zyskała należną jej popularność. Oto bowiem na skutek oko
liczności wojennych większa część jej nakładu nie zdążywszy dotrzeć do 
księgarń i bibliotek, uległa zniszczeniu w  Juriew ie. W skutek tego praca 
jako „bibliograficzny ra ry tas” 33 przez długie lata pozostawała właściwie 
nieznana. Nie wydobyła jej na szersze światło rekom endacja zaw arta w re 
cenzji napisanej przez M. K ariejew a.34

Punktem  zwrotnym  w dziejach recepcji naukowej książki prof. Tar
lego stał się dopiero rok 1928, gdy pojawiła się jej edycja francuska.35 
Wzbudziła ona nadzwyczaj szerokie i żywe zainteresowanie środowisk 
naukowych za granicą. W yrazem tego jest prawdziwa law ina krytycznych 
omówień i recenzji, które zamieszczały najw ażniejsze periodyki histo
ryczne różnych krajów .38 W śród recenzentów dzieła Tarlego nie zabrakło 
wybitnych ówczesnych dziejopisarzy czasów napoleońskich tej m iary co:

31 Ibid., s. 11— 12; A. Z. M a n f r e d ,  B.  F.  P  о г s z n i e w:  O t ried a k to ro w
tom a  [w:] T a r l e :  Soczin ienija , t. IV, M oskwa 1958, s. 5—6.

33 Dawniej Dorpat, obecnie Tartu. Tarle na tam tejszym  uniw ersytecie rozpo
czął w  1916 r. pracą w  charakterze profesora; poprzednio pryw atny docent un iw ersy
tetu w  Petersburgu.

33 P. P. S z с z e g o 1 e w: rec. E. T a r 1 é: Le blocus continental..., „Istorik- 
-M arksist”, 1928, t. 7, s. 281. Por. W e i n t r a u  b: op.  cit., s. 85.

34 „W iestnik Jew ropy”, 1916, nr 2, s. 408—410.
31 E. T a г 1 é: Le  blocus con tinen tal e t le R oyaum e d'Italie. La situ a tion  éco

nom ique de l'Italie sous N apoléon Ier, Paris 1928; drugie w ydanie Paris 1931. W ersja 
włoska La v ita  econom ica dell'Ita lia  nell’e td  napoleonica, Torino 1950.

36 Dane bibliograficzne podaje H ö s c h :  op. cit., s. 71, przyp. 217.
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E. D riault, A. Mathiez, H. Sée, G. Lefebvre i in. Wszyscy zgodnie pod
kreślali pionierski charakter monografii, jej bogatą podstawę dokumen
tacyjną, błyskotliwość stylu itd. Praca wytycza nowe kierunki w studiach 
napoleońskich o tem atyce włoskiej, zmusza do w eryfikacji wielu będą
cych dotychczas w obiegu uproszczonych, zgoła fałszywych wyobrażeń 
i opinii o Napoleonie, o jego polityce narodowościowej. A. Mathiez pisał 
wprost, że studia naukowe Tarlego przyczynią się do ocucenia historyków 
„zahipnotyzowanych sławą bohatera, gdy zetkną się z obrazem despoty 
i grabieżcy”.37

Również historiografia radziecka lat dwudziestych wysoko oceniała 
pracę Tarlego o sytuacji K rólestw a Włoskiego w dobie blokady konty
nentalnej. Zdaniem P. P. Szczegolewa, największe walory polegają na 
tym , że w monografii „w oparciu o miejscowy i surowy jeszcze, konkretny 
m ateriał spraw dziły się niektóre zasadnicze tezy historyka sformułowane 
w jego ogólnym dziele o blokadzie kontynentalnej” .38

Omawiana praca Tarlego, m ająca w zamyśle autorskim  stać się pierw 
szą publikacją z serii monografii ekonomiki'poszczególnych krajów  euro
pejskich w okresie napoleońskim, stała się również niestety pozycją osta
tnią. Związane z wojną, Rewolucją 1917 r. oraz późniejszymi przeobraże
niam i wew nętrznym i w jego kraju , osobiste perypetie życiowe Tarlego 
zniechęciły go ostatecznie do studiowania tej tem atyki. Inne spraw y i pro
blem y naukowe nurtow ały wówczas historyka, w związku z tym  nigdy 
nie ukazały się już następne tom y wydawnictwa poświęcone gospodarce 
włoskiej, szwedzkiej, brytyjskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, szwajcar
skiej. Tymi właśnie krajam i miał zająć się w  pierwszej kolejności autor 
Blokady kontynentalnej. I w  latach międzywojennych podjął pewne prace 
w tym  kierunku. Podobno przygotowywał naw et trzeci tom monografii 
poświęcony życiu gospodarczemu państw  Półwyspu Pirenejskiego.39 W cza
sie swego późniejszego pobytu w Szwecji, gdzie prowadził wykłady z za
kresu między innym i historii najnowszej, penetrow ał tam tejsze archiwa 
pod kątem  przygotowania kolejnej pracy o blokadzie. Miał już nawet 
sprecyzowany ty tu ł tej rozprawy: „O znaczeniu Szwecji w życiu gospo
darczym Europy w epoce napoleońskiej”.40 Także i to am bitne przedsię
wzięcie naukowe nie wyszło, niestety, poza sferę projektów.

3T „Annales H istoriques de la R évolution F rançaise”, 1928, s. 277—278.
"  S z c z e g o l e w :  op. cit., s. 281—283. Zob. recenzję: G. L e  f e b v  r e’a („Revue 

d’Histoire Économ ique et Sociale”, 1929, nr 1, s. 310—314), E. D r i a u l t a  („Revue 
des Études N apoléoniennes” 1929, s. 316), A. A u l a r d a  („La R évolution Française” 
1928, t. 81, s. 177— 178), A. P i n g a u d a  („Revue H istorique” 1928, t. 157, s. 388) i  in.

31 U s p i e n s k i ] ,  P ł a t o n o w :  op.  cit., s. 69.
40 C z a p k i e w i c z :  O żyzn i i  d ie ja tie ln osti J. W. T arle  w  so w ie tsk ij pieriod, 

„Uczonyje Zapiski Mosk. Gosud. Piedag. Instituta”, 1967, nr 268, s. 260.
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Umożliwienie Tarlem u odbywania podróży naukowych do krajów  za
chodnich, głównie do Francji (lata 1924— 1929), oraz wznowienie kontak
tów z tam tejszym  środowiskiem naukowym  pozwoliło na szersze spopu
laryzowanie jego dotychczasowych osiągnięć badawczych. Przy poparciu 
wybitnych historyków francuskich Tarle mógł dw ukrotnie opublikować 
w Paryżu swoją monografię o gospodarce Królestwa Włoskiego w dobie 
dominacji napoleońskiej. Ponadto w kilku czołowych naukowych perio
dykach zachodnich pojawiły się jego artykuły , będące właściwie tłum a
czeniami ciekawszych fragm entów pierwszego podstawowego dzieła o blo
kadzie kontynentalnej.41 Dzięki tym  publikacjom  nazwisko Tarlego jako 
badacza epoki napoleońskiej utrw aliło  się jeszcze mocniej na gruncie dzie
jopisarstwa europejskiego.

Ogłoszony w 1933 r. w niemieckim czasopiśmie historycznym  a rty 
kuł Tarlego o położeniu gospodarczym Rosji w okresie blokady stanowił 
ostatnią obszerniejszą wypowiedź historyka na tem at gospodarki euro
pejskiej w latach 1799— 1815. W toku swej późniejszej, nader aktyw nej 
działalności badawczej na polu napoleonistyki sprawom  tym  poświęcał 
nieco uwagi na m arginesie swoich niektórych prac. Dotyczy to w  pierw 
szym rzędzie takich znanych szeroko i popularnych opracowań, jak: Na
poleon i Najście Napoleona na Rosją w  1812 r. Zaw arte w  tych m onogra
fiach ogólne raczej sądy i opinie w tym  przedmiocie, opierają się na usta
leniach, do jakich badacz doszedł w toku swoich poprzednich studiów.

Studia te, choć prowadzone były przez stosunkowo krótki o k re s42, choć 
zostały przerw ane w momencie, gdy daleko było jeszcze do całkowitej 
realizacji wytyczonego program u badawczego, przyniosły przecież efekty 
nader poważne, a przy tym  długotrwałe. Dzięki nim  Tarle na długie lata  
stał się jednym  z najbardziej uznanych autorytetów  naukowych w swojej 
dziedzinie. O tym, że jego dorobek i kom petencje doceniane są również 
dzisiaj, po upływie ponad 60 lat od chwili, gdy ukazały się główne prace 
o blokadzie, świadczy wypowiedź B. Grochulskiej, współczesnego badacza 
dziejów gospodarczych Księstwa W arszawskiego. W edle jej opinii „nikt 
lepiej niż Eugeniusz Tarle nie znał zagadnień blokady kontynentalnej 
w wielkim, ogólnoeuropejskim w ym iarze”.43

41 E. T а г 1 é: N apoléon 1er e t les in té rê ts  économ iques de la France, „Napo
léon”, 1926, m ars-avril, s. 117— 137; L ’union économ ique du con tinen t européen  
sous N apoléon (idée e t réalisation), „Revue H istorique”, 1931, nr 2, s. 239—255; 
Russland und die K on tin en ta lsperre , „Zeitschrift für G esam te S taatsw issenschaften”, 
1933, Bd. 94, H. 1, s. 70— 106.

42 Problem atyką blokady zajm ował się uczeń Tarlego M. F. Z ł o t n i k ó w :  
K ontin en ta lnaja  blokada i R ossija , M oskwa—Leningrad 1966.

43 B. G r o c h u l s k a :  K o n tro w ersy jn e  p rob lem y b lokady  [w:] W iek X IX . P ra 
ce ofiarow ane S. K ien iew iczow i w  60 rocznicę urodzin , W arszawa 1967, s. 97. Zob. 
F. V e n t u r i :  H istoriens du X X e siècle: Jaurès, S a lvem in i, N am ier, M aturi, T arle, 
G enève 1966, s. 122— 124.
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I ten właśnie wym iar, i bogactwo opisanych i przeanalizowanych w pra
cach Tarlego zjawisk i procesów nie tylko o charakterze gospodarczym, 
i wreszcie mnogość oryginalnych i samodzielnych ocen i sądów — wszyst
ko to sprawia, że wiele wysiłku wymaga uzmysłowienie sobie najw ażniej
szych osiągnięć badawczych Tarlego w tej dziedzinie, precyzyjne ustale
nie jego w kładu do dorobku historiografii powszechnej. Na rozważanie tych 
wszystkich ważnych, a także — jak się okazuje — kontrow ersyjnych 
spraw  należałoby przeznaczyć całą obszerną monografię.44 W szkicu, w 
którym  sporo miejsca poświęcono w yjaśnieniu okoliczności towarzyszą
cych powstawaniu twórczości dziejopisarskiej Tarlego i jej recepcji, moż
na pokusić się co najw yżej o zaprezentowanie stanowiska badacza wobec 
niektórych najbardziej generalnych, kluczowych problemów historii go
spodarczej epoki napoleońskiej.

Tarle uznawał utworzenie przez Napoleona w Europie system u kon
tynentalnego za najw ażniejsze wydarzenie w dziejach ekonomicznych tego 
okresu i wyłącznie tylko na tej płaszczyźnie rozpatryw ał wszelkie tow a
rzyszące tem u wydarzeniu zjawiska, zwłaszcża zaś wielorakie konsekwen
cje wprowadzonego w życie dekretu berlińskiego oraz innych późniejszych 
antyangielskich rozporządzeń i decyzji. Tym samym, historyk rosyjski 
negatyw nie oceniwszy dorobek historiografii napoleońskiej, k tóra na po
litykę ekonomiczną cesarza spoglądała przez pryzm at jego poczynań w 
sferze politycznej i m ilita rn e j4S, skoncentrował się w zasadzie tylko na 
problem ach ekonomicznych, zupełnie rzadko wiążąc je z ogólną sytuacją 
m iędzynarodową Europy, z przebiegiem i rezultatam i wojen napoleoń
skich. Na to dość uproszczone podejście Tarlego do zagadnienia zwrócili 
uwagę już pierwsi recenzenci i krytycy jego pracy, stwierdzając, że nie
wiele w  nich mówi się na tem at „funkcjonowania blokady i jej rezu lta
tów n a tu ry  politycznej i m ilita rnej”.40

Punktem  wyjścia do rozważań Tarlego o istocie i skutkach blokady 
kontynentalnej stało się obok naszkicowania sytuacji ekonomicznej F ran
cji do 1806 r., określenie stosunku Napoleona i francuskich sfer rządo
wych do życia gospodarczego, poszczególnych gałęzi wytwórczości, teorii 
ekonomicznych etc. H istoryk reprezentow ał więc wówczas pogląd, że 
głównie te czynniki, a nie na przykład dążenia i in teresy  francuskich prze

44 Na om ów ienie dorobku Tarlego w  tej dziedzinie przeznaczono osobny roz
dział w  nie opublikow anej jeszcze pracy S. W i ś n i e w s k i e g o :  E. W. Tarle jako  
h is to ryk  epok i napoleońskiej.

45 Zob. T a r l e :  K on tin en ta lna ja  blokada, s. 11 i n.
46 J. T r a m m o n d :  rec. T a r  lé :  Le blocus..., „Revue M aritim e”, 1928, nr 4, 

s. 558; D r i a u l t :  op. cit., s. 315.

8 A n n a le s ,  s e c tio  F , v o l. X X X II
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mysłowców i kupców 47, ukształtow ały obraz ekonomiki Francji, a także 
w niem ałym  stopniu Europy.

Tarle, wyjaśniając założenia napoleońskiej polityki ekonomicznej, pod
kreślał, że w tym  zakresie cesarz uznawał dwie zasady za niezbite aksjo
m aty: „1) nie może istnieć silne państwo bez silnego przem ysłu; 2) nie 
może istnieć silny przem ysł bez protekcjonizm u”.48 Jedną ze stałych n a 
czelnych trosk rządu napoleońskiego było poszerzenie rynków  zbytu dla 
przem ysłu francuskiego, przy czym w dalszej perspektyw ie chodziło m u 
o podporządkowanie zarówno rynków  obcych, jak i własnego, w ew nętrz
nego, monopolowi przem ysłu francuskiego. Chociaż w późniejszym czasie 
Napoleon wśród wszystkich dziedzin życia gospodarczego staw iał na pierw 
szym planie rolnictwo jako „duszę i podwalinę Cesarstw a”, to  jednak tuż 
obok umieszczał przemysł, a dopiero na samym końcu handel zagraniczny. 
Ustanowienie takiej hierarchii gałęzi gospodarczych nie zlikwidowało 
sprzeczności interesów różnych grup społecznych związanych z funkcjo
nowaniem tych gałęzi. W sytuacji, gdy dochodziło do starć między kupca
mi a przemysłowcami, protekcjonistyczna polityka Napoleona uwzględ
niała zawsze — zdaniem Tarlego — interesy  tych ostatnich.49

Celem protekcjonizm u cesarskiego, uznawanego w owym czasie w sfe
rach rządowych za najważniejszy im peratyw  patriotycznej działalności, 
było przede wszystkim zabezpieczenie przem ysłu od konkurencji rynko
wej. Poparcie Napoleona dla rozwoju przem ysłu miało —  według T arle
go — charakter jednostronny. Władca francuski bronił tej gałęzi w ytw ór
czości przed „obcą” konkurencją. Jego posunięcia gospodarcze podporząd
kowane były założeniom polityki narodowościowej, k tó re j  kam ieniem  w ę
gielnym był różny stosunek do poszczególnych nacji. Stosunek ten  u jaw 
nił się również w sferze gospodarczej. Napoleon zawsze na pierwszym 
miejscu staw iał interesy ekonomiczne Francji (anciens départements), na 
drugim  Włoch, na trzecim  zaś przyłączonych do Francji obszarów Belgii, 
Holandii, Niemiec (miasta hanzeatyckie), Illirii.

Tarle był zdania, że na ostateczny kształt polityki gospodarczej Na
poleona w poważnym stopniu w płynęły jego cechy osobiste jako działa
cza ekonomicznego. Historyk wyznaje, że już na wstępnym  etapie swoich 
studiów nad blokadą kontynentalną m iał zarysowany niejako a  p r io r i  

w umyśle obraz cesarza, człowieka niezwykle kom petentnego także w 
sferze spraw  ekonomicznych. Gdy jednak wgłębił się w analizę m ateria
łów źródłowych, wówczas okazało się, że „rzeczywistość w  tym  w ypadku 
przerosła oczekiwania. Trudno bowiem sobie wyobrazić do jakiego stopnia,

47 Temu czynnikow i przypisyw ał Tarle w  latach 30-tych zasadniczy w pływ  
na politykę gospodarczą Napoleona.

44 T a r l e :  K on tin en ta lna ja  blokada, s. 75 id.: N apoleon Ier e t les in térê ts , s. 117.
44 Id.: N apoléon Ier e t les in térê ts, s. 120.
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szeroka, bezustanna i niepokojąca była jego ingerencja we wszystko, co 
dotyczyło interesów przem ysłu” .50 Nie było takiej rzeczy, która mogłaby 
na dłużej odciągnąć uwagę Napoleona od tych kwestii. Tarle przytacza 
szereg przykładów świadczących o nader intensywnym , ciągłym zainte
resowaniu cesarza faktam i ekonomicznymi.

Poza tym, na napoleońskim prawodawstwie przemysłowo-handlowym 
i na różnych przedsięwzięciach w zakresie polityki bieżącej odbiły się — 
i to z reguły negatyw nie — takie cechy psychiki francuskiego władcy, jak: 
„jego gwałtowny, despotyczny charakter, najgłębsza, nasilająca się z la
tam i [...] w iara we własną nieomylność.” Najczęściej chciał przebojem 
osiągnąć cele niemożliwe do zdobycia, reagując przy tym  gniewnie na 
napotkane przeciwności, zadając druzgocące ciosy, k tóre odczuwali nie 
tylko wrogowie i nie tylko zresztą wrogowie nieposłuszni. „Jego nagłe 
czyny, nieoczekiwane decyzje, niespodziewane zmiany w przedsięwzię
ciach — wszystko to przynosiło, według Tarlego, bezpośrednio rzeczywistą 
szkodę nie tylko handlowi, k tóry  on zrujnował (i wiedział, że rujnuje), 
lecz również przem ysłowi” . 51

Tarle niew ątpliw ie przesadził, przypisując Napoleonowi aż tak  dalece 
destrukcyjną rolę w dziedzinie francuskiej polityki ekonomicznej. Nie
mniej jednak sam problem  z pewnością istniał. Na rozwój handlu i prze
m ysłu we Francji w yw arł silny wpływ napoleoński system dyktatury  
wojskowej.

Napoleon był zdecydowanym przeciwnikiem  najm niejszej nawet jaw 
ności w życiu gospodarczym. Zakazał kategorycznie izbom handlowym 
publikowania jakichkolwiek m ateriałów  bez zgody m inistra. W m iarę 
upływu czasu w jego postępowaniu zaznacza się coraz w yraźniej jedna 
idea: zadanie Anglii miażdżącego ciosu. Tę ideę chciał narzucić całemu 
kontynentowi, stała się ona w jego oczach probierzem  ludzkich zasług 
i wielkości. Zaślepienie władcy francuskiego, jego anglofobia doszły do 
takiego punktu, że za dobre i pożyteczne uważał on tylko to, co przynieść 
mogło szkodę Anglii. To też było jedną z przesłanek protekcjonistycznej 
polityki gospodarczej N apoleona.52

Tak więc Tarle w swoich pracach o blokadzie kontynentalnej podno
sił wysoko, a naw et na pierwszym miejscu staw iał osobisty wpływ Na
poleona na założenia, realizację i skutki polityki ekonomicznej Francji. 
H istoryk daleki był wówczas od sprowadzenia cesarza do roli jedynie po

50 Ibid.., s. 127; id: Napoleon, W arszawa 1967, s. 143— 145.
51 Id.: K on tinen ta lnaja  blokada, s. 86—87.
и  Zdaniem Tarlego, inną przesłanką protekcyjnej polityki cesarza w  stosunku  

do przem ysłu, było dążenie do zupełnego zlikw idow ania bezrobocia. Stanow iło ono, 
zdaniem  N apoleona, zarzew ie rew olucji społecznej. Ibid., s. 85—86.
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słusznego wykonawcy dążeń i interesów  francuskiej burżuazji. Taka kon
cepcja pojawiła się dopiero w późniejszych opracowaniach Tarlego.

A utor Blokady kontynentalnej nie negował jednak faktu, że cesarz 
czynił wiele w tym  zakresie, aby jak najlepiej orientować się w rzeczy
wistym  położeniu ekonomiki francuskiej, aby dokładnie poznać nastroje 
i zapatryw ania francuskiego świata przemysłowo-handlowego. M onarcha 
rychło przekonał się o tym, że istnieją poważne rozbieżności między po
glądami kupców i przemysłowców w kwestii oceny wprowadzonego w ży
cie protekcjonizmu ekonomicznego. Niezadowoleni byli zeń kupcy, którzy 
skarżyli się na znaczne ograniczenie w ym iany handlow ej oraz dyktowanie 
cen przez przemysłowców. Natomiast przemysłowcy francuscy popierali 
wszystkie poczynania władzy w zakresie na przykład polityki celnej, 
wprowadzenia ścisłej kontroli gospodarczej itp. To oni głównie byli za
interesow ani dalszymi podbojami i zwycięstwami Napoleona, k tóre przy
czyniały się do zdobycia nowych ryn k ó w .53 „Najbardziej zdecydowany 
protekcjonizm, wypędzenie obcych fabrykantów  —  to właśnie było — 
zdaniem Tarlego — alfą i omegą idealnej z punktu  widzenia burżuazji 
przemysłowej polityki.”

Jednakże nie we wszystkich sprawach dochodziło do aż tak  poważnych 
rozdźwięków między obydwoma grupam i francuskiej burżuazji czasów 
napoleońskich. Zbliżało ich w pierwszym  okresie dążenie do ustanow ienia 
pokoju z Europą kontynentalną. Chodziło tu  przede wszystkim o ułożenie 
stosunków pokojowych z Niemcami i Europą Wschodnią. 54 Nie było na
tomiast zgodności co do kierunku polityki francuskiej wobec Anglii. W za
warciu pokoju z tym  państw em  zainteresowane były sfery kupieckie F ran 
cji i niektórzy właściciele m anufaktur produkujących przedm ioty zbytku, 
głównie zaś liońscy fabrykanci m ateriałów  jedwabnych. Pozostałe grupy 
przemysłowców, szczególnie z branży tekstylnej, w yrażały obawy, że kon
sekwencją zlikwidowania nieprzyjaznych stosunków między Francją 
a Anglią będzie zawarcie niekorzystnego dla nich — jak z góry zakła
dano — trak ta tu  handlowego. Niepokoje te ujaw niły się zwłaszcza po 
pokoju w Amiens, gdy aktualności nabrała spraw a przeciwstawienia się 
napływowi towarów angielskich na rynek francuski. W tedy to przem y
słowcy, szczególnie fabrykanci tekstylni, zaczęli wysuwać pod adresem  
kierownictwa polityki zagranicznej Francji żądania, k tóre z uw agi na 
pewne zaw arte w nich sprzeczności były zgoła nierealne: niechaj dojdzie 
do ułożenia stosunków pokojowych z Anglią na płaszczyźnie polityczno
-m ilita rne j, ale z drugiej strony niech rząd w dalszym ciągu prowadzi 
wojnę celną z W yspami Brytyjskim i. 55

53 Ibid., s. 97—99, 498—499.
54 Opinia kupców  liońskich w  tej spraw ie zob. ib id ., s. 525.
55 Ibid., s. 108— 114 i n.
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Tymi wytycznym i początkowo kierował się w swojej polityce Napoleon. 
Rychło jednak doszedł on do przekonania, że w warunkach, gdy żywotność 
pokoju francusko-angielskiego będzie krótkotrw ała, dla osiągnięcia obu 
celów strategicznych Francji, a więc obrony rodzimego przem ysłu przed 
bry ty jską konkurencją oraz zdławienia potęgi Anglii przez zrujnowanie 
jej handlu, konieczne są nowe posunięcia w sferze polityki ekonomicznej. 
Tarle przypom ina, iż Napoleon decydując się na wydanie rozporządzeń 
skierowanych przeciwko handlowi brytyjskiem u, kontynuował linię poli
tyczną swoich poprzedników z okresu Rewolucji. Już w 1793 r. (18 ven- 
dém iaire’a) został ogłoszony dekret, k tóry  zakazywał przywozu do Francji 
jakichkolwiek towarów angielskich. Był to początek wojny celnej między 
obydwoma krajam i, nasilającej się w m iarę tego, jak rząd francuski ogła
szał nowe antyangielskie ustaw y ekonomiczne (np. w 1796 r.). 56

Nie było pełnej harm onii w stosunkach gospodarczych francusko-an
gielskich po pokoju w Amiens. Napoleon nie zamierzał iść śladami ostat
niego z Burbonów i zawierać trak ta tu  handjowego z Anglią. Zbyt silne 
bowiem były we francuskich sferach przemysłowych tendencje, aby nie 
dopuścić do dalszej zwiększonej infiltracji towarów angielskich na rynek 
francuski i rynki tych kolonii Francji, których nie zdążyła jeszcze opano
wać Anglia. Dalszy niepokój budziło nasilenie się kontrabandy angielskiej 
w skutek tego, że ochrona celna brzegów Francji nie była wówczas tak 
czujna, jak w czasie działań wojennych. W publicystyce francuskiej poja
wiły się alarm ujące głosy, że Anglia dąży do zamknięcia portów francus
kich, zlikwidowania warsztatów, zrujnow ania przemysłu. Powszechnym 
zawołaniem stało się w tedy hasło: „musimy bronić naszego przem ysłu.” 87

Napoleon, przygotowując się do generalnej rozpraw y z Anglią w okre
sie 1803— 1804 (organizowanie desantu na W yspy Brytyjskie), przedsię
wziął też szereg kroków natu ry  ekonomicznej. Swoim agentom w Ho
landii, Włoszech i Niemczech nakazał, aby czynili wszystko w kierunku 
ograniczenia, a naw et zupełnego wyeliminowania angielskiego eksportu 
do tych krajów. Znikoma skuteczność tych posunięć, zupełne fiasko pla
nów inwazji oraz wzmocnienia wpływów francuskich na wyspach Morza 
Karaibskiego w płynęły na to, że Napoleon zdecydował się nie ty le  wznie
cić wojnę ekonomiczną, gdyż trw ała ona właściwie przez cały czas, ile 
raczej nadać jej charakter bardziej zdecydowany, bezwzględny, szerszy.

Tarle, starając się możliwie wszechstronnie ukazać przesłanki zorga
nizowanego przez Napoleona system u kontynentalnego, nie dość mocno 
podkreślił pośrednią „winę” burżuazji angielskiej, k tóra za wszelką cenę 
nie chciała dopuścić do uszczerbku w swoich interesach na kontynencie.

56 Ibid., s. 114—116.
57 Prefekt departam entu Gard do mera m iasta Beaucaire, 29 VI 1803, ibid., 

s. 529, przyp. 57.
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Kapitalistyczna Anglia wszystkimi sposobami, nierzadko zupełnie tym i 
samymi, którym i posługiwał się Napoleon 58, starała się doprowadzić do 
obalenia rządu we Francji, k tóry w dziedzinie ekonomicznej podejmował 
wysiłki zmierzające do odbudowy i rozbudowy własnego przem ysłu.

Rosyjski badacz przy omawianiu genezy blokady usiłuje przede wszyst
kim zrozumieć i ocenić francuską rację stanu. Nie zwrócił natom iast uwagi 
na to, że Napoleon podejm ując tak ostry kurs przeciw angielskiemu hand
lowi zagranicznemu, liczył się nie tylko ze zdaniem rodzimych m anufaktu- 
rzystów. Bezwzględna suprem acja handlowa Anglików na kontynencie 
od dawna była powodem niezadowolenia burżuazji i rządów innych k ra 
jów europejskich, wkraczających na drogę rozwoju przemysłowego. Pow
szechny sprzeciw i wzrost nastrojów  emancypacyjnych budziły również 
wysokie ceny ustanaw iane przez kupców angielskich na niektóre tow ary 
kolonialne. B. Grochulska jest zdania, że owe dążenia do wyzwolenia się 
spod gospodarczej hegemonii Anglii były zjawiskiem powszechnym. Wszę
dzie „jednakowo działała chęć odebrania Anglii monopolu pośrednictwa 
między Europą a resztą św iata”, chęć ograniczenia konkurencji przem y
słu angielskiego, którem u nie mógł sprostać przemysł k o n ty n en tu .59

Tarle w swoich studiach wiele uwagi poświęcił problem atyce realiza
cji zasad blokady kontynentalnej. Historyk, analizując poszczególne w y
dawane przez Napoleona rozporządzenia i dekrety w spraw ie blokady, 
podkreślił, że cesarzowi i jego najbliższym  współpracownikom nie udało 
się wypracować takich przepisów prawnych, które pod względem swej 
jednoznaczności i przejrzystości dorównywałyby celom, których realizacji 
służyły. Okoliczność ta stanowiła o słabości system u blokady, tak  w za
kresie jego założeń, jak i funkcjonowania.

Złożoność napoleońskiego „systemu prawodawstwa celnego” na pew
no stw arzała wiele okazji i pretekstów  do łam ania prawideł, podobnie 
jak „gm atwanina i niejasność w rozum ieniu dekretów  Napoleona były 
przyczyną skarg na to, że brak  jest jednego kom pletnego praw a do
tyczącego blokady kontynentalnej.” Niemniej w ydaje się, że ta  podnie
siona przez badacza sprawa miała drugorzędne znaczenie z punktu  w i
dzenia skutków blokady. W ostatecznym  rozrachunku liczyły się przecież 
konkretne i praktyczne kroki podjęte przez adm inistrację napoleońską 
w dziedzinie walki o podważenie angielskiej hegemonii w  handlu euro
pejskim.

58 W edług F. Crouzeta, to nie Francja, lecz A nglia zainicjow ała w  końcu  
XVIII w. blokadę wybrzeża przeciwnika. F. С r o u z e t: G roupes de pression  et 
politique de blocus: rem arques sur les origines des O rdres en Conseil de n ovem bre  
ISO7, „Revue H istorique”, 1962, t. 463, s. 46—48; id.: L’économ ie britannique e t les 
blocus continental (1806—1813), t. I, Paris 1958, s. 126— 163, passim .

59 G r o c h u l s k a :  op. cit., s. 99— 101,104— 105.
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Tarle włożył wiele wysiłku w omówienie kwestii struk tu ry , organi
zacji i sposobów działania ustanowionego przez Napoleona system u komór 
celnych. 60 Rozwijający się nadal przem yt towarów angielskich do Francji 
i innych zależnych od niej krajów  europejskich zmuszał Napoleona do 
stałej rozbudowy służby celnej, która zatrudniała w końcu kilkadziesiąt 
tysięcy urzędników. Miała ona przy tym  charakter zdecydowanie zmili
taryzow any „od strony formy, rangi i subordynacji, k tóra w niej pano
wała; resort ceł bardziej był zbliżony do arm ii, aniżeli do którejkolw iek 
dziedziny służby państw ow ej”.

Powołany do walki z towaram i angielskimi aparat zawsze cieszył się 
poparciem ze strony władz cywilnych i wojskowych wszystkich szczebli, 
ze strony dyplomacji napoleońskiej, k tóra broniła urzędników celnych 
w tych wypadkach, gdy przekraczali samowolnie granice państwowe i na 
obcym tery torium  chwytali kontrabandzistów , rekw irując przemycane 
przez nich towary. Ale, jak zauważa Tarle, na wynikach działalności 
spraw nej i gigantycznej służby celnej odbiły się negatyw nie takie zja
wiska, jak: rozzuchwalenie personelu, jego nadużycia, łapownictwo, przy
właszczanie skonfiskowanych towarów. Procedery tego typu upraw iał 
wcale niem ały odsetek aparatu  urzędniczego, mimo stosowania wielu su
rowych kar i sankcji.

Bezsilność napoleońskich władz i służb celnych w dążeniu do zahamo
wania stale rosnącej kontrabandy towarów angielskich z jednej strony, 
z drugiej zaś występowanie w gospodarce Francji negatyw nych zjawisk 
wywołanych działaniem blokady kontynentalnej, skłoniły rząd napole
oński do podjęcia akcji wydawania tzw. licencji.61 W ydawane w latach 
1809— 1812 zezwolenia na handel z Anglią, z punktu widzenia interesów 
rządu i przemysłowców francuskich, przyniosły — zdaniem Tarlego — 
dość ograniczone efekty. Otwierały jedynie fu rtkę  do spekulacji i dal
szych nadużyć, wzbogacały grupę obrotnych handlowców, przeważnie 
zresztą francuskich. W ytworzyła się więc taka sytuacja, że „nie zawsze 
dało się ustalić, gdzie kończy się smuggler, a gdzie zaczyna licencjono
w anie”. 62

Zagadnienie wpływu system u licencji na bilans handlowy W ielkiej 
B rytanii w  podstawowych pracach Tarlego o blokadzie zostało zaledwie 
zamarkowane. A utor ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że Anglicy 
starali się wyzyskać licencje w stopniu jak najwyższym. W latach póź
niejszych Tarle inaczej patrzył na tę sprawę. Na m arginesie swej biogra
ficznej pracy o Napoleonie stwierdził, że „licencje francuskie nie mogły

60 T a r l e :  K ontinen ta lnaja  blokada, s. 210—222.
61 Ibid., s. 225—232. .
62 Ibid., s. 229. Por. J. G o d e c h o t :  Les in stitu tion s de la France sous la R é

vo lu tion  e t l’E m pire, Paris 1951, s. 591.
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przynieść Anglii szczególnych korzyści m aterialnych. Jako środek walki 
z kryzysem  (1811 r. — S. W.) licencje w słabym tylko stopniu zdołały 
przyczynić się do ożywienia zbytu”. 63 W tej kwestii odmienne stanowisko 
zajął recenzent książki Tarlego, J. W illaume, który  zauważył słusznie, 
że licencje były dla Anglii „doniosłej wagi: ratow ały jej ludność przed 
głodem”. 64

Bardziej przekonywające natom iast jest to, co historyk rosyjski pisze 
na tem at politycznych i psychologicznych skutków polityki Napoleona 
w domenie handlu zagranicznego, polityki opartej na system ie licencji. 
Cesarz Francuzów, mimo że nie dawał tego znać po sobie, był przecież 
świadom faktu, że stał przecież na przegranej pozycji. On, „rzucający gro
my przeciwko wszystkim, którzy w najm niejszym  naw et stopniu naruszyli 
blokadę, zmieniający nieoczekiwanymi dekretam i poszczególnych m onar
chów i namiestników za ich słabość i ustępliwość, z tych też powodów na
ruszający suwerenność państw  [...] ten  twórca blokady i surow y sędzia 
tych, którzy ją łamali, zaczął rap tem  sam łam ać blokadę, w ydając za pie
niądze licencje w handlu z Anglią!” 65

W sumie więc, zdaniem Tarlego, nie ziściły się zupełnie nadzieje Na
poleona na przydatność i skuteczność system u kontynentalnego jako środ
ka odwetu i narzędzia w walce z angielską potęgą ekonomiczną i m ili
tarną, jako pretekstu  do podbojów i agresji, jako źródła dochodów francus
kiego skarbu i wreszcie jako czynnika stym ulującego rozwój ekonomiki 
Francji. Tego rodzaju generalne stanowisko badacza doprowadzić mogło 
do negatywnego osądu wszystkich bez w yjątku gospodarczych skutków  
i następstw  blokady. Niemniej, chociaż w zrekonstruow anym  przez T arle
go obrazie życia ekonomicznego Francji i Europy dominowały barw y 
ciemne, to historyk nie przym ykał przecież oczu na niektóre pozytywne 
i postępowe zjawiska i procesy wywołane przez blokadę. Dziejopis rosy j
ski jako pierwszy z badaczy zwrócił uwagę na ogromne zróżnicowanie re 
zultatów i konsekwencji gospodarczych blokady kontynentalnej. 69

Pionierskie, ale też nie doprowadzone do końca badania Tarlego, nie 
mogły przynieść wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o zasięg wpływów 
blokady na gospodarkę Europy napoleońskiej. Jednak  mimo całej zło
żoności zagadnienia historykowi dość w yraźnie rysow ały się k ierunki roz

63 T a r l e :  Napoleon, s. 308; podobnie sądzi С r o u z e t: L ’économ ie, t. II, s. 682.
64 J. W i l l a u m e :  rec. E. T a r l e :  N apoleon, „Roczniki H istoryczne”, 1948, z. 1, 

s. 261. Por. W. G. G a l p i n :  The G rain  S u pp ly  of England during th e  N apoleonic  
P eriod, N ew  York 1925, s. 164.

65 J. W.  T a r 1 e: G iegiem onija  F rancyi na kon tin ien tie  (w  proszłom  i n asto ja -
szczem ) [w:] id.: Soczin ien ija , t. X I, M oskwa 1961, s. 556; zob. G. L e f e b v r e :  N a
poléon, Paris 1969, s. 362—369 n.

68 Fakt ten podkreśla G r o c h u l s k a :  op. cit., s. 97.
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wojowe ekonomiki Francji, a także Królestwa Włoskiego i w mniejszym 
już nieco stopniu pozostałych krajów  kontynentu.

Te ważne i złożone problem y — jak wspomniano — znalazły stosun
kowo najszersze odbicie w m onografiach i artykułach Tarlego. Byłoby 
więc rzeczą pożyteczną poznanie najważniejszych poglądów historyka na 
tem at gospodarczego położenia Europy, jej poszczególnych regionów czy 
konkretnych państw  wciągniętych w orbitę  system u kontynentalnego. 
Spraw y te  jednak wym agają odrębnego opracowania.

Tu zaś pozostaje do omówienia jeszcze kwestia zapatryw ań Tarlego na 
zagadnienie szans, głównych źródeł niepowodzeń i generalnych skutków 
blokady. Z ogólnikowych wypowiedzi historyka należy wnosić, że do k ra 
chu tego „gigantycznego zam ysłu” Napoleona przyczyniła się pośrednio 
postawa kierownictwa angielskiej polityki zagranicznej i gospodarczej, 
k tóre w tych niew ątpliw ie trudnych i ciężkich chwilach potrafiło obrać 
nader elastyczny i skuteczny kierunek działania. Swoje umiejętności i za
radność wykazała angielska burżuazja w zakresie wyboru nowych ry n 
ków, ich penetracji w sposób legalny i nielegalny (kontrabanda). Na
poleon nie osiągnął podstawowego celu strategicznego: przeciwstawienia 
Anglii całego kontynentu. W końcu właśnie Europa przeciwstawiła się 
Napoleonowi, „jednoczyła się z Anglią, rozbijała kordony celne, otwierała 
przed Anglikam i porty, radosnym i okrzykam i i pozdrowieniami witała 
pierwsze jawne, legalne, a nie przem ytnicze handlowe ekspedycje angiel
skie.”

Czy jednak Tarle tylko ogólnoeuropejskiemu ruchowi oporu i m ili
tarnym  klęskom Napoleona przypisywał główną rolę w załamaniu się blo
kady? Otóż dostrzegał on także inne, znacznie głębsze przyczyny, które 
tkw iły nie ty le w  idei samej blokady, ile w niektórych jej prawidłach. 
„Ze wszystkich pomysłów Napoleona i jego rządu, związanych z blokadą 
kontynentalną, najbardziej utopijna była koncepcja, aby przekształcić losy 
handlu światowego, cofnąć historię do czasów przedkolum bijskich”. 67 Za
chodzi jednak pytanie, czy Europa nowożytna była w stanie dłużej znosić 
swoją „pokolum bijską sytuację w takiej wersji, jaka ostatecznie utrw aliła 
się na przełomie XVIII i XIX w.?” 68 Wiele faktów przemawiało za tym, 
że burżuazja krajów  europejskich zainteresowana była wyemancypowa
niem  się spod wpływów angielskich i na pewno nie odniosła się wrogo do 
podjętej między innym i dla tego samego celu blokady Anglii.

Zdaniem Tarlego, system  kontynentalny był przejaw em  i środkiem 
kolonialnej polityki Cesarstwa nacelowanej na perm anentną eksploatację 
narodów i państw, k tóre znalazły się w orbicie tego systemu. W arto jed
nak podkreślić, że nie tylko te egoistyczne cele przyświecały polityce Na

67 T a r l e :  K ontin en ta lnaja  blokada, s. 506.
M G r o c h u l s k a :  op. cit., s. 104— 105.
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poleona na arenie międzynarodowej. Dążył on w końcu do zintegrow ania 
gospodarczego Europy, co mogło w konsekwencji przynieść również pozy
tyw ne skutki. W łaśnie utworzony przezeń system kontynentalny, obejm u
jący Francję, kraje od niej zależne i związane z nią sojuszem, podporząd
kowany był między innymi idei wprowadzenia ekonomiki, którą współ
cześni badacze francuscy określają mianem „sterow anej”, „uporządkowa
n e j”. 69

W omawianych tu  pracach Tarle unikał dokonywania oceny rezultatów  
zabiegów Napoleona, zmierzających do urządzenia przy pomocy blokady 
skonsolidowanej ekonomicznie, zunifikowanej Europy. Dopiero w okre
sie międzywojennym ten w łaśnie aspekt blokady zaczął nurtow ać histo
ryka. Świadczy o tym  chociażby tem atyka jego referatów  wygłaszanych 
we Francji (schyłek lat 20-tych). Sam ty tu ł jednego z tych odczytów — 
„Blokada kontynentalna jako próba utworzenia paneuropejskiego soju
szu” — mówi sam za siebie. 70

Sprawie tej poświęcił wówczas osobny artykuł, wypełniony in teresu
jącymi rozważaniami na tem at, czy wprowadzenie w życie blokady kon
tynentalnej spowodowało w ostatecznym rachunku unifikację Europy, czy 
też pogłębiło jej zróżnicowanie? Autor, z właściwą sobie skłonnością do 
unikania ocen jednoznacznie rozstrzygających problem y 7ł, poprzestał na 
stwierdzeniu: „Czy to, że wspólnota gospodarcza kontynentu, k tóra za 
Napoleona nie osiągnęła koniecznej siły i rozmachu, oznacza, iż nigdy 
nie miała widoków na realizację? Odpowiedź tw ierdząca rów nałaby się 
z popełnieniem ciężkiego błędu historycznego. Każdy, ktokolwiek zna 
autentyczne dokum enty dotyczące tego problem u, nie ośmieli się wyrazić 
tak kategorycznej opinii” . 72

W sumie więc wiele interesujących koncepcji i oryginalnych spostrze
żeń przynoszą omówione tu  publikacje E. Tarlego. W prawdzie najnowsze 
badania naukowe zdezaktualizowały znaczną część tych ustaleń, to prze
cież najbardziej krytycznie ustosunkow any wobec jego dorobku dziejo- 
pisarskiego historyk nie może zakwestionować bezspornych osiągnięć 
Tarlego w dziedzinie studiów nad problem atyką historii gospodarczej epoki 
Napoleona I.

68 Por. B. d e  J o u v e n a l :  N apoléon e t l’économ ie dirigée. Le blocus con tinen 
tal, Paris 1942, s. 49 i п.; С r o u z e t: L ’économ ie britannique, t. II, s. 858 i n.; id.: 
W ars, B lockade and econom ic Change in  Europe 1792— 1815, „Journal of Modern 
H istory”, 1964, nr 4, s. 579, 585—586. Odrzuca te koncepcje W. G. S i r о t k i n: K on 
tinen talnaja  blokada i „objedinienije" Jew ropy , „Nowaja i N ow iejszaja Istorija”,
1964, nr 3, s. 132— 135.

70 B urżuaznyje  is to rik i Zapada w  SSSR  (Tarle, P ie tru szew sk i], K a rie jew , Bu- 
zesku l i dr.), „Istorik-M arksist”, 1931, nr 21, s. 60.

71 G r o c h u l s k a :  op.  cit., s. 97.
72 T a r l é :  L ’union économ ique du continent, s. 249.
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Р Е З Ю М Е

Е. В. Тарле (1875— 1955), ведущий русский и советский историк, исследова
тель необыкновенно плодовитый и разносторонний, является такж е выдающим
ся специалистом и знатоком в области наполеоновской эпохи. Этот высокий на
учный авторитет принесли ученому широко известные исследования и моно
графии, написанные в первый период его научной деятельности, до 1917 г.

Проблематика всеобщ ей истории нашла широкое отраж ение у ж е  в первых 
научных работах исследователя. Сравнительно дольш е и интенсивнее Тарле изу
чал историю рабочего класса Франции в период революции 1789 г. Еще до вы
хода в свет (1910) монографий, посвященных этой проблематике, ученый при
ступил к собиранию материалов о наполеоновской континентальной блокаде. 
В это время тема континентальной блокады не нашла ещ е широкого отражения  
в научной литературе. Исследователь обратился к богатым архивным источни
кам Франции, Англии, Италии, Голландии и Германии.

Тарле задумал написать цикл монографий, посвященных экономическому 
полож ению  как всего континента, так и отдельны х государств в период напо
леоновского господства. Хотя этот замысел историком до конца осуществлен  
не был (кроме нескольких статей вышли две брльшие монографии, посвящен
ные Франции и ее торговым связям с остальной Европой и Итальянским коро
левством), но научные достижения Тарле в этой области импонируют, а неко
торые его взгляды сохраняют свою актуальность и сегодня. Труды Тарле полу
чили высокую оценку у наиболее компетентных исследователей наполеоновской 
эпохи, они переводились и издавались за границей.

В отличие от своих предшественников, Тарле считал континентальную бло
каду важнейш им фактом в истории экономики Европы времен Наполеона. В этой 
плоскости ученый рассматривал ее генезис, реализацию и последствия. Мень
ше интересовал историка политический и милитарный аспект блокады. О со
здании континентальной системы и о всей экономической политике тогдашней 
Франции реш ал сам Наполеон. Тезис, что он был послушным орудием в руках  
французской бурж уазии, в работах Тарле появился позж е.

Выясняя вопрос генезиса континентальной блокады, Тарле старался понять 
и оценить интересы французского государства. Известно, что бурж уазия других 
стран была такж е заинтересована в ослаблении экономического превосходства 
Англии. По мнению Тарле, экономическая блокада потерпела поражение, хотя 
некоторые ее последствия имели положительное значение. Русский историк был 
первым исследователем, который увидел всю многосторонность эф ф ектов и по
следствий экономической блокады. Тем не менее в целом он оценил её отри
цательно.

„ R É S U M É

Eugène W. Tarlé (1875— 1955), le  principal historien russe et soviétique, l ’in vesti
gateur de l ’intérêt scientifique extraordinairem ent vaste  et de l’activ ité historiogra- 
phique excessivem ent féconde, est reconnu de m êm e en tant qu’un des historiens 
plus ém inents de l ’époque napoléonienne. Ce sont surtout ses études et ses mono
graphies largem ent connues de la prem ière période de son activ ité d’avant 1917 qui 
lu i ont assuré l ’autorité scientifique.
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Déjà dans ses prem iers travaux scientifiques Tarlé prenait am plem ent en con
sidération des problèm es de l’histoire universelle. R elativem ent longuem ent et in ten 
sivem ent exam inait-il l’histoire de la  classe ouvrière française à l ’époque de la 
révolution de 1789. A vant d’avoir publié ses m onographies de valeur de ce dom aine 
il a com m encé, en 1910, à ressem bler des m atériaux pour la question du blocus 
continental napoléonienne. Le sujet n’a pas trouvé, jusqu’ici, de répercussion plus 
vaste dans la littérature scientifique. L’investigateur devait donc de nécessité porter 
son attention sur les sources d’archives abondantes qui n’étaient pas encore ex a 
minées. Il les trouvait et les ram assait au cours des recherches aux archives et b i
bliothèques de la France, de l ’A ngleterre, de l ’H ollande, de l ’A llem agne, etc.

L’am bition de l ’h istorien c ’était la préparation d’un cycle  de m onographies qui 
m ontreraient, au possibe en détail et à fond, la situation économ ique de tout le  
continent ainsi que des États respectifs à l ’époque de la  dom ination napoléonienne. 
Bien que ce dessein  n’a pas été réalisé jusqu’à la  fin (à côté de quelques articles, 
deux monographies sérieuses et amples, consacrées à la France et ses liens com 
m erciaux avec la reste de l ’Europe et au royaum e d’Italie sont parues), les succès 
de recherche de Tarlé dans ce domaine se présentent d’une m anière im posante, et 
ses résultats conservent son actualité jusqu’à ce jour. Ces études ont trouvé la  haute 
estim ation des investigateurs les plus com pétents des tem ps napoléoniens, elles  
étaient de m êm e rééditées et précisém ent dans les versions en langues étrangères.

Tarlé, au contraire de ses prédécesseurs, traitait le  blocus continental en tant 
que le  fait le  plus im portant dans l ’histoire économ ique de l ’Europe de N apoléon Ier. 
C’était sur ce fond quMl exam inait sa genèse, sa réalisation et ses effets. Par contre, 
il était moins intéressé à l ’aspect politique et m ilitaire du blocus. N apoléon était 
seul à décider de la création du systèm e continental et, en général, de toute la 
politique économ ique de la  France de cette époque-là. La thèse qu’il avait é té  l ’in 
strum ent docile en main de la bourgeoisie française n’est parue que dans les tra
vaux postérieurs de Tarlé.

En explicant la question de la genèse du blocus continental, Tarlé essaie de com 
prendre et d’évaluer la raison d’État française. Cependant on sait que la  bourgeoisie 
d’autres pays était intéressée à l ’affaib lissem ent de la  suprém atie économ ique an 
glaise sur le continent. Le blocus continental a abouti à l ’insuccès sous tous les  
rapports, m ais —  selon l ’estim ation de Tarlé — il a apporté des e ffe ts  parfois posi
tifs. L’historien russe éta it le  prem ier investigateur qui voyait cette énorm e d iffé 
rentiation des effets et conséquences économ iques du blocus. N éanm oins, en son  
total, il l ’évaluait décidém ent de façon négative.


