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Robert K. Massie, Dreadnought.  Brytania, Niemcy  i nadejście  wielkiej  wojny, 
1.1-2, Gdańsk 2004, ss. XXXVIII+681, 580 

Druga połowa XIX w. i pierwsze lata następnego stulecia to z punktu widzenia większości 
krajów Europy Zachodniejokres względnego spokoju i stabilności, a jednocześnie niebywałe-
go rozwoju społeczno-ekonomicznego, w dużejmierze napędzanego przez postęp techniczny. 
Nie zakłócały tego stanu rzeczy wybuchające  co jakiś czas lokalne konflikty,  choćby były one 
tak brzemienne w skutki, jak wojna francusko-pruska  z lat 1870-1871. Od zakończenia wojny 
krymskiej nie rysowała się bowiem na horyzoncie groźba konfliktu  ogólnoeuropejskiego, 
angażującego  największe potęgi militarne (a zatem i gospodarcze) kontynentu. Nieskrępowa-
na w zasadzie wymiana handlowa pomiędzy poszczególnymi państwami, w połączeniu  z poja-
wieniem się chłonnych rynków zbytu, a zarazem obszarów zmasowanejeksploatacji w postaci 
kolonii, dawała możność szybkiego bogacenia się zarówno państw, jak i ich obywateli. Spokoju 
ducha ówczesnych polityków nie burzyła również rywalizacja kolonialna, szczególnie nasilona 
pod koniec XIX w., takie wydarzenia, jak francusko-brytyjski  spór o Faszodę z 1898 r., czy kry-
zysy marokańskie z lat 1905 i 1911. Choć w oczach ówczesnych obserwatorów groziły one wy-
buchem konfliktu,  udało się je zażegnać środkami pokojowymi, a zgodna (przynajmniejz po-
zoru) współpraca mocarstw europejskich (i Japonii) w dziele uzależniania Chin dawała złudne 
wrażenie jedności. I choć wraz ze stopniowym poszerzaniem się kręgu wyborców w poszczegól-
nych państwach istotnejwagi nabierać zaczęła kwestia robotnicza — często zresztą  umiejętnie, 
j ak choćby w bismarckowskich Niemczech — kanalizowana przez nowoczesne, j ak na ówczes-
ne standardy, ustawodawstwo socjalne, wizja spokojnej, stabilneji bezpiecznejEuropy wyda-
wała się generalnie niezachwiana. Do tego stopnia, że gdy latem 1914 r. katastrofa  nadchodziła 
szybkimi krokami, a cała niemal Europa jednogłośnie potępiała sprawców zamachu w Saraje-
wie, wielcy świata polityki udawali się na urlopy, a brytyjscy i niemieccy marynarze fraternizo-
wali się na ulicach Kilonii. 

Specyfika  naszejhistorii — fakt,  iż w XIX w. Polska nie była niepodległym państwem, w po-
ważnym stopniu rzutuje na nasze postrzeganie omawianego okresu. I wojna światowa w osta-
tecznym rozrachunku przyniosła nam niepodległość poprzez klęskę wszystkich trzech państw 
zaborczych. Jakże inaczejwidzi się Wielką  Wojnę we Francji czy WielkiejBrytanii, dla których 
była ona cezurą  nieodwołalnie kończącą  okres spokoju i prosperity. Potem była już tylko krew, 
śmierć i zniszczenie, a okupiony nieprawdopodobnymi kosztami zwycięski koniec wojny stano-
wił jedynie preludium do całego pasma dalszych kryzysów. Układ sił zdefiniowany  jeszcze na 
Kongresie Wiedeńskim, w niewielkim tylko stopniu modyfikowany  w latach późniejszych, za-
łamał się nieodwołalnie. Z dnia na dzień Europie, ufnej  we własne cywilizacyjne standardy 
i kulturowe dziedzictwo, przyszło stawić czoła brutalnejrzeczywistości. Sir Edward Grey, mi-
nister spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa, wyrażał stan ducha wielu sobie 
współczesnych, gdy na parę godzin przed przystąpieniem  swego kraju do szalejącejjuż  od kilku 
dni wojny, wypowiadał te słowa: „Lampy gasną  teraz w całejEuropie. W naszym życiu nie uj-
rzymy już, jak zapalą  się ponownie"1. 

Z uwagi na liczbę państw zaangażowanych w konflikt,  sieć ich wzajemnych oficjalnych 
i nieoficjalnych  powiązań  oraz gąszcz  powodujących  nimi sprzecznych interesów bardzo trud-
ne wydaje się być zadanie całościowego przedstawienia w pojedynczym dziele ewolucji sytuacji 
międzynarodowejw ciągu  kilkudziesięciu lat poprzedzających  wybuch I wojny światowej. Tym 
bardziej, jeśli studium takie ma mieć charakter popularnonaukowy. Praca Roberta K. Massie 

1 R. K. Massie, Dreadnought.  Brytania, Niemcy  i nadejście  wielkiej  wojny, Gdańsk 2004, t. 2, s. 442. 
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nie rości sobie bynajmniej tego rodzaju pretensji. Wskazuje na to sam tytuł — Autor osią  nar-
racji uczynił brytyjsko-niemiecką  rywalizację w dziedzinie zbrojeń morskich. Nie oznacza to 
jednak aż tak drastycznego zawężenia tematyki, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. 
Dla Autora wyścig zbrojeń morskich stanowi jedynie punkt odniesienia, jakby szkic, na pod-
stawie którego kreśli on — przy użyciu przeżywającejostatnio  swoisty renesans metody bio-
graficznej  — obraz barwnejepoki, widziany poprzez życie i działalność nie mniejbarwnych po-
staci. Obraz wszakże — pamiętajmy — niepełny, jako że w znacznejmierze ograniczony do 
wzajemnych relacji Wielkiej Brytanii i Niemiec. 

Od strony technicznej omawiana praca jest więc zestawem kilkudziesięciu esejów biogra-
ficznych  tych postaci brytyjskiej i niemieckiej polityki, które Autor uznał za najbardziej wpły-
wowe lub znaczące.  Każdy z tych esejów nie stanowi przy tym bynajmniejzamkniętej, izolowa-
nej całości; zawsze osadzony jest w szerszym kontekście historycznym. Czasami biografia  taka 
obejmuje jedynie parę akapitów, będąc  dla Autora jedynie wstępem, czy też punktem odniesie-
nia dla opisu danego wydarzenia czy procesu. Innym zaś razem rozrasta się do kilkudziesięciu 
stron, rozciągając  się —jak w przypadku adm. Johna Fishera — na kilka rozdziałów. Co oczy-
wiste, znalazło się tu miejsce dla indywidualności powszechnie znanych: królowejWiktorii i jej 
niepoprawnego następcy — Edwarda VII, Kaisera Wilhelma II (skądinąd  rodzonego wnuka 
brytyjskiejmonarchini), Ottona von Bismarcka, czy Winstona Churchilla. Obok nich poznaje-
my koleje życia i kariery postaci mniejbyć może przeciętnemu czytelnikowi znajomych, a rów-
nie (jeśli nie bardziej) wpływowych, jak: Joseph Chamberlain, lord Lansdowne, Arthur Bal-
four,  Edward Grey, wspomniany już adm. Fisher i wielu, wielu innych. Są  tu wreszcie nazwiska 
znane dziś jedynie specjalistom w danejdziedzinie, jak choćby Friedrich von Holstein, szara 
eminencja niemieckiejdyplomacji od czasów Bismarcka po pierwsze lata XX w. Będąc  dale-
kim od przeceniania wpływu jednostki na proces dziejowy, nie sposób czasami nie dać się po-
nieść pewnym szczególnym refleksjom.  Pamiętając,  że nie jest rzeczą  historyka tworzenie al-
ternatywnych wizji dziejów, można zastanowić się, jak wyglądałaby  Europa na początku  XX w., 
gdyby liberalny cesarz niemiecki Fryderyk III, entuzjasta parlamentarnego ustroju Wielkiej 
Brytanii, nie uległ śmiertelnej chorobie tuż po wstąpieniu  na tron, pozostawiając  go swemu 
niezrównoważonemu synowi. A jak wyglądałaby  Europa dzisiaj, gdyby kilkunastoletni Win-
ston Churchill nie przeżył po upadku z dziewięciometrowejwysokości?2 Lub gdyby miał mniej 
szczęścia podczas jednej ze swych sławetnych młodzieńczych kampanii, dzięki którym stał się 
powszechnie znaną  w swym kraju postacią  i otworzył sobie drogę do politycznejkariery... Na 
tym tle uderza brak jako takiego eseju biograficznego  Davida Lloyda George'a — postaci ab-
solutnie kluczowej dla polityki brytyjskiej pierwszych dwóch dekad minionego stulecia; tym 
bardziej, że nazwisko to często przewija się na kartach omawianejpracy. Doprawdy, trudno 
w jakikolwiek sposób uzasadnić takie odstępstwo od zastosowanej przez Autora metodologii. 

Pamiętając  o powyższym zastrzeżeniu, z uznaniem należy się odnieść do konstrukcji pracy 
— z uwagi na umiejętne osadzenie esejów biograficznych  w historycznym kontekście, całość 
jest bardzo spójna, niewątpliwy  zaś talent literacki Autora ma przełożenie na łatwy odbiór 
dzieła — i to pomimo jego znacznejobjętości: nawet pomijając  aparat naukowy (przypisy koń-
cowe, bibliografia,  skorowidz), liczy ono sobie przeszło 1100 stron. Autor nie ogranicza się przy 
tym do suchego przedstawienia faktów—czy  to z życia jednego ze swych bohaterów, czy też na-
tury ogólnej. Wręcz przeciwnie — obficie  sypie anegdotą,  dzięki czemu poznać możemy ludzką 
stronę nawet tak nieprzystępnych, „posągowych"  postaci, jak Bismarck, czy lord Salisbury. Za-
poznając  się z kolejami dzieciństwa i młodości późniejszego cesarza Wilhelma II, z wpływem, 

2 Ibidem, t. 2, s. 256. 
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jaki na jego rozwójemocjonalny miało wrodzone inwalidztwo, można dopatrzyć się przyczyn 
jego braku opanowania w życiu dorosłym . Innego kształtu nabiera w świetle lektury pojęcie 
„epoki wiktoriańskiej", a barwne opisy obyczajowych skandali, będących  udziałem księcia Wa-
lii, a późniejszego króla Edwarda VII (którego Autor najczęściejpoufale  zwie Bercikiem — 
oryg. Bertie) jakoś nijak mają  się do stereotypowych wyobrażeń na temat tego okresu w dzie-
jach Anglii. Niemal bezpośrednio daje się odczuć specyficzny  styl życia ówczesnejsocjety — 
niezależnie od jejprzynależności narodowejczy politycznejalbo wyznawanego światopo-
glądu.  Jesteśmy świadkami zakulisowych kontaktów wielkich świata polityki na alejkach mod-
nych uzdrowisk — Karlsbadu, Marienbadu czy Biarritz. Jakże — biorąc  pod uwagę dzisiejsze 
realia—odnieść się do sceny rozgrywającejsię  we francuskim  kurorcie wczesną  wiosną  1908 r.: 
w pokoju hotelowym „diuk Lancaster", czyli przebywający  incognito Edward VII zgodnie 
z tradycyjnym rytuałem, obejmującym  m.in. ucałowanie monarszejdłoni, powierza obowiązki 
premiera Herbertowi Asquithowi...?3 A czyż można przejść do porządku  dziennego nad oso-
bliwościami ówczesnejdyplomacji: oto w szczytowym okresie nasilenia brytyjsko-niemieckiej 
rywalizacji w dziedzinie zbrojeń morskich trwają  w najlepsze poufne,  lecz prowadzone za pełną 
akceptacją  obydwu zainteresowanych rządów  negocjacje. Obie strony reprezentowane są 
przez urodzonych w Niemczech finansistów  pochodzenia żydowskiego, z których jeden stał się 
naturalizowanym poddanym korony brytyjskiej, bliskim przyjacielem samego monarchy, a na 
dodatek zmienił wyznanie — na rzymskokatolickie...4 Wiele możemy dowiedzieć się o codzien-
nym życiu wielkich świata polityki — zwłaszcza w czasie wolnym od obowiązków.  Oto lord Sa-
lisbury — ikona brytyjskiego konserwatyzmu — okazuje się być człowiekiem otwartym na 
wszelkie ówczesne nowinki techniczne: jego posiadłość w Hatfield  jako jeden zpierwszych pry-
watnych domów w WielkiejBrytanii wyposażona została w oświetlenie elektryczne i telefon, 
przy czym obie instalacje — nie bez sporego ryzyka dla siebie, domowników i gości — sproku-
rował własnoręcznie sam gospodarz. Dodajmy, że ten wytrawny polityk i długoletni premier 
był też z zamiłowania botanikiem, fotografem  i chemikiem (ta ostatnia pasja również niosła ze 
sobą  liczne niebezpieczeństwa)5. Jak różne były zresztą  sposoby spędzania wolnego czasu, 
niech świadczą  dwa przykłady. Edward VII, czy to jeszcze jako książę  Walii, czy już jako monar-
cha, najlepiejczuł się w wesołym towarzystwie przyjaciół (i przyjaciółek!) pośród apartamen-
tów Marlborough House czy Sandringham. Jego imiennik i wieloletni minister spraw zagra-
nicznych Edward Grey, jeśli tylko mógł, odrywał się od obowiązków  i ruszał do swego wiejskie-
go domku, aby samotnie (owdowiał wkrótce po objęciu urzędu) spędzać czas na łonie natury, 
na ogół łowiąc  ryby w przepływającym  opodal strumieniu. 

Charakterystyka opisywanych postaci jest mocną  stroną  warsztatu Autora. Jeśli chodzi 
0 przedstawienie przez niego sytuacji międzynarodowejczy wewnętrznych problemów po-
szczególnych krajów, jak i wniosków wysnuwanych z ich analizy, ocena nie jest już tak jedno-
znaczna. Dopóki Autor ogranicza się do spraw związanych  bezpośrednio z Imperium Brytyj-
skim, przedstawione przezeń fakty  i wnioski są  w zasadzie rzetelne i opierają  się na źródłach 
1 literaturze przedmiotu. Do nielicznych wyjątków  należy zaliczyć sprawę daty zawarcia tzw. 
konwencji londyńskiej, gwarantującejautonomię  Transwalowi. Na s. 264 (tom I) jako data 
podpisania tego układu widnieje1881 r. Nieco dalejjest to już 1884 r. W końcu na s. 332 mowa 
jest o brytyjsko-burskiejkonwencji londyńskiejz 1882 r.... Gdzie leży więc prawda? Tejzpozo-
ru mało istotnej rozbieżności nie można złożyć wyłącznie  na karb błędów literowych (skądinąd 

3 Ibidem, t. 2, s. 38. 
4 Ibidem, t. 2, s. 303 i nn. 
5 Ibidem, 1.1, s. 248-250. 
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nader licznych, o czym wkrótce), jako że w rzeczywistości chodzi o dwa odrębne układy: podpi-
sany 3 sierpnia 1881 r. pokójw Pretorii (zapewniający  Transwalowi samodzielność z wyłącze-
niem polityki zagranicznej) oraz kolejny układ z 1884 r. — niezawierający  (wbrew temu, co 
twierdzi Autor6) wzmianek o brytyjskim zwierzchnictwie7. Tego rozróżnienia Autor nigdzie 
wyraźnie nie artykułuje. Natomiast wiele dwuznaczności i uproszczeń pojawia się przy oma-
wianiu sytuacji w innych krajach europejskich, przy czym im dalejna wschód, tym jest ich wię-
cej. Nie chodzi już tylko o tradycyjne dla zachodnich publicystów i historyków nader prosto-
duszne traktowanie pokojowych inicjatyw carskiejRosji, ale też np. o dość powierzchowne 
oceny sytuacji wewnętrznejmonarchii austro-węgierskiej. Dla przykładu: stwierdzenie, że 
„dla Słowian nie było miejsca ani na dworze, ani w rządzie"8,  razi ogólnikowością  i jest prawdzi-
we tylko w odniesieniu do Słowian Południowych — i to nie do końca. Trzeba wszakże uczciwie 
przyznać, biorąc  pod uwagę ogólny charakter omawianejpracy, że te i podobne zagadnienia 
stanowią  w zasadzie wątek  poboczny — niezależnie od ich historycznej wagi. 

Tego typu niedociągnięcia,  stosunkowo zresztą  niezbyt liczne, nie obniżają  w znaczącym 
stopniu wartości dzieła, tym bardziej, że centralne dla Autora zagadnienie brytyjsko-niemiec-
kiej rywalizacji wojennomorskiej zostało przedstawione ze swadą,  kompetentnie i na podsta-
wie obszernejliteratury przedmiotu. Charakterystyka przemian, które Królewska Marynarka 
Wojenna przeszła na przełomie stuleci — z początku  chaotycznych, potem ujętych żelazną  rę-
ką  I lorda morskiego, adm. Fishera, ewolucja koncepcji okrętu liniowego nowejgeneracji, bu-
dowa pierwszejtakiejjednostki (w iście ekspresowym tempie), wreszcie kolejne stadia wyścigu 
zbrojeń — wszystko to zostało oddane ze znawstwem i w szczegółach. Szkoda tylko, że Autor 
nie wyszedł poza dostępne opracowania — dla przykładu: trudno się dziś zorientować, jakim 
obciążeniem  dla gospodarek WielkiejBrytanii i Niemiec były zbrojenia morskie — podawanie 
choćby dokładnych kwot corocznych budżetów brytyjskiejmarynarki nie wnosi tu wiele. Nie 
wiadomo bowiem, jaką  część budżetu kraju stanowiły wydatki na marynarkę wojenną,  brak też 
jest przelicznika na dzisiejszy kurs funta  szterlinga. Nawiasem mówiąc,  jeśli chodzi o Niemcy, 
praca nie zawiera jakichkolwiek danych w tejmaterii. 

Pod względem technicznym pracę cechuje nader przemyślana i spójna konstrukcja. Z uwa-
gi na rozległy zakres omawianych zagadnień Autor pogrupował odnoszące  się do nich rozdzia-
ły (w łącznejliczbie  46) w pięć części, zachowując  w obrębie każdejz nich porządek  chronolo-
giczny (pewne odstępstwa wynikają  z samego charakteru pracy — biografie  poszczególnych 
bohaterów, przynajmniejjeśli chodzi o pierwsze etapy ich kariery, mają  zazwyczajcharakter 
retrospektywny; pewne niespójności chronologiczne wynikają  też ze zmian miejsca akcji). 
W trzech pierwszych częściach, które składają  się na pierwszy tom, Autor skupia się na wzro-
ście polityczneji militarnejpozycji Niemiec po zjednoczeniu w 1871 r. oraz początkach  ich 
morskiej ekspansji, zmianie polityki zagranicznej Zjednoczonego Królestwa (przejawiającej 
się w odrzuceniu doktryny „wspaniałejizolacji"), a wreszcie na organizacyjneji technicznej 
ewolucji brytyjskiejmarynarki wojennejw drugiejpołowie XIX w., którejkulminacją  był szero-
ko zakrojony program reform,  realizowany po 1904 r. przez I lorda morskiego, Johna Fishera. 
Treścią  ostatnich dwóch części, zawartych w tomie drugim, jest przypadający  na ostatnie lata 
pierwszej dekady XX w. wzrost napięcia w stosunkach brytyjsko-niemieckich oraz wydarze-
nia, które w ostatecznym rozrachunku legły u podłoża konfliktu  zbrojnego. 

6 Ibidem, 1.1, s. 270, 276. 
7 J. Pajewski, Historia  powszechna 1871-1918, Warszawa 1999, s. 202. 
8 R. K. Massie, op. cit., t. 2, s. 380. 
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Odrębną  kwestię stanowi tłumaczenie i przyznać należy, że jego jakość jest na ogół zado-
walająca.  Pewne obiekcje budzić może wszakże wykazywana przez tłumacza pewna swoboda 
w zakresie terminologii morskiej. Dla przykładu, termin midshipman,  oznaczający  służącego 
na okręcie, już przeszkolonego kandydata do oficerskich  szlifów,  którego to terminu odpo-
wiednikiem w języku polskim jest aspirant, na kartach omawianejpracy figuruje  j ako „midszyp-
men". Natomiast warta uznania jest troska tłumacza o zrozumienie przez czytelnika wszelkich 
niuansów związanych  zarówno z funkcjonowaniem  brytyjskiejmarynarki wojennej, jak też na-
tury ogólniejszej. Liczne przypisy tłumacza znakomicie ułatwiają  orientację w dziedzinie nie-
koniecznie znanejtypowemu czytelnikowi; od strony merytorycznejniewiele też można im za-
rzucić. Z uznaniem należy powitać konsekwentne przeliczanie (w przypisach) wszelkich wystę-
pujących  w tekście miar anglosaskich na metryczne. Zastrzeżenia budzić może co najwyżejkal-
kowanie przez tłumacza angielskiej terminologii historycznej czy geograficznej  — stąd  takie 
określenia jak „Dwuporozumienie" (chodzi o sojusz Francji i Rosji) albo „Kanał Angielski". 
Poza tego typu obiekcjami trudno jest mieć do jakości przekładu jakieś poważniejsze zastrze-
żenia. Niestety, komfort  lektury zdecydowanie obniża fatalna  korekta. Zrozumiałe jest, iż bio-
rąc  pod uwagę rozmiar omawianego dzieła, nie sposób ustrzec się pewnych niedociągnięć,  jed-
nakże liczba literówek i błędów interpunkcyjnych przypadających  na stronę jest poniżej wszel-
kiejkrytyki. 

Mimo przedstawionych powyżejzastrzeżeń stwierdzić należy, iż dzieło Roberta K. Massie, 
niezależnie od swego popularnego charakteru, spełnia kryteria pracy naukowej. Publikacja ta 
oparta jest na wyjątkowo  obszernej bibliografii,  obejmującej  zarówno źródła historyczne (nie-
stety, ograniczone w zasadzie do wspomnień), wydawnictwa źródłowe, jak i liczne opracowania 
(samodzielne pozycje i artykuły w czasopismach naukowych). Autor obficie  cytuje literaturę 
przedmiotu, jednakże z nieznanych przyczyn odnośniki do końcowych przypisów nie są  zazna-
czone w tekście. Zamiast tego każdy z przypisów poprzedzony jest fragmentem  tekstu główne-
go, do którego się odnosi. W założeniu miało to prawdopodobnie ułatwić lekturę, w praktyce 
dzieje się dokładnie na odwrót — lokalizacja przypisu odnoszącego  się do konkretnego zagad-
nienia jest zajęciem bardzo czasochłonnym. Poważnym ułatwieniem jest natomiast obszerny 
i szczegółowy skorowidz. 

Podsumowując,  należy stwierdzić, iż omawiana pozycja stanowi względnie wąski,  acz bar-
wny i szczegółowy wycinek panoramy jakże ważnej, a wciąż  zbyt słabo u nas znanej, epoki no-
wożytnej historii Europy. 

Wojciech Król 
Lublin 
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