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Stacja Naukowa PTH w Słupsku n a pewno przekazała przed drukiem książkę
recenzentom i niew ątpliw ie uwzględniłaby ich uwagi. Czyżby istotnie recenzenci
nie zwrócili autorow i i w ydaw nictw u uwagi n a błędy i niedociągnięcia pracy? Jeśli
zaś istotnie tak postąpili, to dlaczego? Oto pytania, które nasuw ają się nieuchron
nie, na które jednak odpowiedzieć nie potrafię.
W ładysław Czapliński

Józef Andrzej G i e r o w s k i , T raktat przyjaźni P olski z Francją
w 17l i r. Studium z dziejów dyplom acji, In sty tu t Historii PAN, P ań 
stwowe W ydawnictwo Naukowe, W arszawa 1965, s. 301.
H istoria dyplomacji to dziedzina pisarstw a historycznego, w której nie brak
prac efektownych i błyskotliwych. N iekiedy sam przedm iot narzuca historykowi
dram atyczną w artkość opowieści. Bywa jednak i tak, że autor, dając się nieść re 
toryce jednostronnie badanych źródeł, tw orzy obraz tym bardziej 'klarowny i su
gestywny, im dalszy jest od właściwego rozeznania w zagm atw anej i wieloznacznej
rzeczywistości. O kres między restauracją A ugusta II po Połtaw ie a konfederacją
tarnogrodzką nie obfituje w efektyw ne sceny de l'histoire bataille, Józef G i e r o w 
s k i zaś jest w ytraw nym badaczem, k tó ry w ysłuchuje różne strony i nie kwapi
się do pospiesznych uogólnień. Tworzywo historyczne oraz indywidualność autora
złożyły się n a książkę nie należącą do łatw ej lektury, ale gruntow ną, doskonale
udokum entow aną i skłaniającą do refleksji.
Przed trzynastu laty ukazała się praca Gierowskiego „Między saskim abso
lutyzmem a złotą wolnością” nosząca podtytuł: „Z dziejów w ew nętrznych Rzeczy
pospolitej w latach 1712—17)1'5”. We w stępie autor podkreślił okoliczność, że „nie
wykorzystał żadnego z archiw ów zagranicznych”. Obecnie otrzymaliśmy książkę
niem al wyłącznie opartą na archiw aliach paryskich, drezdeńskich, m erseburskich
moskiewskich i wiedeńskich. Je j zakres chronologiczny obejm uje laita 1713—1716
.trak tat francusko-rosyjski z r. 1717 został uwzględniony poniekąd w charakterze
posłowia). Aczkolwiek Gierowski w swej ostatniej książce nieco głębiej wchodzi
w okres konfederacji tarnogrodzkiej, obie prace są w zasadzie chronologicznie pa
ralelne i uzupełniają się nawzajem . Czytelnik otrzym ał więcej, niż zapowiada ty
tuł. Geneza, konkluzja i rozkład tra k ta tu polsko-francuskiego z 1714 r. zostały po
staw iane n a tle tak szerokim, iż książka niem al stanowi wykład o położeniu m ię
dzynarodowym państw a polsko-saskiego i polityce zagranicznej Augusta II
w latach 1713—.1716. A utor jednak dał zawężający tytuł nie tylko dlatego, że dla
stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich rozporządzał dokum entacją n a j
pełniejszą. Osią książki jest teza o dużym znaczeniu traktatu, który, zdaniem
autora, „stał się punktem zw rotnym w polityce króla polskiego” (s. 1Ί9) i w istotny
a ujem ny sposób zaważył na losach Rzeczypospolitej.
Znajdujem y się w okresie, kiedy to A ugust II po podźwignięciu się z klęski
altranstadzkiej, a przed poniżeniem tamogrodzlkim dąży do odbudowy sw ej za
chwianej suwerenności króla polskiego. C harakterystyka polityki Augusta jest god
na zacytowania: „Była to tylko polityka w ahań i niepewności, w planach nieraz
fantastyczna i aw anturnicza, w w ykonaniu ostrożna i zadowalająca się małymi
osiągnięciami, innym i słowy była to polityka am bitnego władcy o bardzo ograni
czonych możliwościach” (s. 153). Pogląd ten w arto sobie przyswoić, daw na histo
riografia bowiem zbyt była skłonna do przeceniania u W ettyna owego rysu aw antum ictw a. Zadowalanie się m ałym i osiągnięciami widzi Gierowski nie tylko w po
lityce zagranicznej króla, wciąż uzależnionego od w ielostronnych nacisków, zwłasz
cza ze strony aliantów północnych i swego suzerena w Rzeszy — cesarza. A utor
poddaje w w ątpliwość rozpowszechnione m niem anie o absolutystycznych planach
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Augusta II. Wolno się spodziewać, że ów szeroko dyskutowany problem znajdzie
w yjaśnienie w zapowiedzianej pracy autora o konfederacji tam ogrodzkiej.
Obok króla mamy w izerunki saskich i polskich polityków. Wśród tych o stat
nich wydobyto istotną inicjatyw ę grupy frankofilów (Bielińscy, P io tr Kczewski,.
K onstanty Szaniawski), którzy przy pomocy m etresy Augusta, M arianny z Bieliń
skich Denhoffowej, doprowadzili do zbliżenia między królem a posłem francu
skim Besenvalem. Zarówno Ludw ik XIV, jak A ugust II, dążyli do zakończenia
rujnujących wojen. N a rzecz zbliżenia polsko-francuskiego działały również wzglę
dy gospodarcze: zainteresow anie Francji handlem bałtyckim, w którym A ugust
chciał uczestniczyć osobiście jako posiadacz królew skich dóbr stołowych.
Rokowania rozpoczęto jeszcze w czasie trw ania w ojny sukcesyjnej hiszpań
skiej; Francja chciała odciągnąć Saksonię od Austrii, A ugust zaś zabiegał o ubez
pieczenie przez F rancję Polski przed ew entualnym atakiem ze strony Turcji
i Szwecji. 'Zanim jednak doszło do konkluzji, stanął tra k ta t w R astadt i punkt cięż
kości zainteresowań przeniósł się ze spraw Rzeszy Niemieckiej na północ. Po pod
pisaniu ogólnikowego tra k ta tu przyjaźni (20 sierpnia 1714) Francja obiecywała
poprzeć dążenia A ugusta II do wzmocnienia władzy królew skiej iw Polsce i za
prowadzenia dziedziczności tronu. Nawiązano p ertrak tacje w sprawie ożenku k ró 
lewicza (późniejszego A ugusta III) z mademoiselle de La Roche-sur-Yon (córką
księcia Conti, ryw ala A ugusta n a elekcji w 1697 r.). Spraw a związku dynastyczne
go burbońsko-w ettyńskiego była aktualna do końca życia Ludw ika XIV. Na plan
pierwszy w ysunęła się jednak spraw a francuskiej m ediacji w wojnie północnej.
Wiele trudności nastręczały tu "tytuły i roszczenia Leszczyńskiego, popierane przez
Karola XII. K siążka Gierowskiego przynosi i w rtej sprawie wiele nowych i cieka
wych informacji. Znajdujem y m. in. potwierdzenie pogłosek, że August II apro
bować plan zgładzenia Stanisław a.
'
Próby pogodzenia Szwecji z Augustem i Prusam i wypada powiązać z antyro
syjskim nurtem w polityce dworu wersalskiego. Niezależnie od FTancji August II
nawiązał antyrosyjskie rozmowy — sondaże z Turcją i Krymem. Choć w tych roz
mowach rozważano i ewentualność wspólnej wojny z Rosją, w gruncie rzeczy —
zdaniem Gierowskiego — Augustowi chodziło o w yw arcie presji n a Piotrze I, aby
go skłonić do zwrócenia In flant i wycofania poparcia dla opozycji hetm ańskiej.
Poczynania te wywołały zaniepokojenie w Rosji i w Danii. P io tr I tym usilniej
rozdmuchiwał antysaską opozycję w Rzeczypospolitej. Równocześnie, w 1715 r., na
skutek nieustępliwego stanow iska Karola X II i zaborczych apetytów P ru s załam a
ły się m ediacyjne próby dworu wersalskiego i Francja poparła Szwecję w jej no
wym zrywie wojennym. A utor uważa to za podstawowy błąd polirtyki W ersalu,
który nie uchronił Szwecji od klęski, a doprowadził do rozkładu porozumienie pol
sko-francuskie i popchnął Augusta ku Austrii.
W polskiej polityce Francji istniała zawsze dwutorowość; byli agenci popie
rający Leszczyńskiego i istniała możliwość przeorientowania tej polityki na antyaugustowską. Sam Leszczyński był również gotów do przeorientowania się na różna
strony, między innym i rosyjską. Wobec załamania się Szwecji F rancja wprawdzie
szukała nowego oparcia na północy w Polsce-Saksonii i w Prusach, rozważano
jednak już wcześnie i alternatyw ę zbliżenia do Rosji. Wreszcie August lawirował
na wszystkie strony, w gruncie rzeczy z sojusznikami północnymi zawsze się liczył
i był wobec nich m niej nielojalny, niż to głosiły dyplomatyczne plotki wyolbrzym ia
jące jego rzekome tajne zobowiązania wobec Francji, czy Turcji.
Sprawą najw ażniejszą jest sugerowany przez autora związek między zbliże
niem A ugusta II do F rancji a wybuchem konfederacji tam ogrodzkiej i interw en
cją Picrtra I w Rzeczypospolitej. Wprawdzie car — rozjemca między m ajestatem
a wolnością — wym awiał królowi polskiemu konszachty z Wersalem, ale nie w ia
domo czy była to jedna z istotnych przyczyn interw encji, czy też raczej jeden z pre
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tekstów narzucenia się z m ediacją, która ta k dobrze odpowiadała długofalowej
polityce P iotra i dla której nadeszła tak sposobna pora, kiedy m aszerujące przez
Polskę w ojsko rosyjskie okazało się już zbędne w Pom eranii (po zdobyciu
Stralsundu).
A utor trafnie charakteryzuje towarzyszącą tajnej dyplomacji gabinetowej tych
czasów dezorientację co do rzeczywistych zam iarów i poczynań partnerów i ry 
wali. Przekazyw ane przez agentów dyplomatycznych błędne inform acje czy św ia
domie lansow ane za pomocą różnych ,.kanałów” dezinform acje w ytw arzały mgłę
zaludnioną przez widm a. W arto jednak dodać, że jeśli kierownicy polityki zagra
nicznej miewali złą widoczność, to w owych latach często również brakow ało im
busoli. W ojna północna przyniosła ta k gwałtowne zmiany -fcr układzie mocarstw,
iż trudno było właściwie doceniać zmierzch dawnych potęg i wzrost nowych, tru d 
no było liczyć n a trw ałość pow stających stosunków. W tej sytuacji prowadzone
rokow ania w ielostronne, często ze sobą sprzeczne, obliczone na różne możliwości
rozwoju sytuacji. Am atorem alternatyw nych kom binacji był August II, a upraw ia
ła je system atycznie F rancja, któ ra kierow ała się zasadą utrzym ywania m ocar
stwowej aktywności dyplomatycznej n a w szystkich możliwych terenach. Zważyw
szy zarówno charakter ówczesnej sytuacji, jak i nastaw ienie głównych partnerów,
sądzę że można by nieco m m iejszyć wagę i znaczenie rokow ań polsko-francuskich.
Fiasko tra k ta tu z 1714 r. nie było następstw em załam ania się jakiejś zasad
niczej linii politycznej A ugusta II, czy dw oru wersalskiego. T rak tat rozwiał się
wówczas, gdy rozw iała się ewentualność, n a którą był pomyślany (pogodzenie
Szwecji z P ru sam i i Polską-Saksonią). W kilka lat później F rancja inną drogą
osiągnęła swój cel główny w tym rejonie Europy — mediację w w ojnie północnej.
Inną również, bardziej chyba skuteczną drogę obrał A ugust II, aby przy pomocy
Austrii zdążać do em ancypacji spod kurateli P io tra I. Jeśli podstawowe cele m e
diacyjne i em ancypacyjne nie zostały zrealizowane n a drodze współdziałania pol
sko-francuskiego, to nie tyle z powodu „ciężkiego błędu dyplomatycznego” dworu
wersalskiego <s. 251), co w ew nętrznej niem ocy państw a pousko-saskieigo. Stojący
na brzegu przepaści K arol X II mimo wszystko' przedstaw iał w 1715 r. realniej
szego p artn era, niż znajdujący się wciąż n a kraw ędzi detronizacji król Rzeczy
pospolitej.
D yskutow ana teza o znaczeniu i ocenie tra k ta tu polsko-francuskiego przew ija
się przez książkę Gierowskiego w sposób dyskretny. Autor jest daleki od apodyk
tycznych sądów i daje bardzo wszechstronny obraz sytuacji. Sprawy dyskutowane
w niniejszej recenzji tyczą się pewnych akcentów w hierarchii ważności, cała n a 
tom iast książka odkryw a przed nam i nieznane, a n ader interesujące negocjacje
z tych lat prowadzących do tam ogrodzkiego kryzysu. Po tym zachęcającym w stę
pie z najwyższym zainteresowaniem oczekujemy tak potrzebnego dzieła o przeło
mowym w dziejach Rzeczypospolitej okresie 1715—1717.
Emanuel Rostworowski

José-A ugusto F г a n ç a , Une utile des Lumières. La Lisbonne de
Pombal, Paris 1965, s. 259, 11 nlb., ilustr. 56.
Ta doskonała książka może zainteresow ać badaczy różnych specjalności. Cie
kaw y miateutiał zn ajd zie.tu bowiem zarówno historyk dziejów politycznych czy spo
łecznych, jak też łijjstoryfk ‘sztuki, -socjolog czy wrlbaniisAai. Obszerna, 'Wielojęzyczna
literaitiura przedm iotu została staran n ie omówiona w zamieszczonej nia faońcu książ
ki tbiblntognafi krytycznej. Zasadnicza część pracy została opamta o m ateriał ręko
piśm ienny oraz plany i .mapy publikow ane w edycjach źródłowych, bądź nieznane

