Imponderabilia
Biuletyn Pi³sudczykowski

numer siódmy

Gdañsk 2014

Rada Naukowa
prof. zw. dr hab. Józef Arno W³odarski, dr Marek Bia³okur,
prof. nadzw. dr hab. Janusz Cisek, dr Micha³ Ga³êdek,
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Koko, prof. nadzw. dr hab. Maciej Marsza³,
prof. zw. dr hab. Zbigniew Opacki, prof. nadzw. dr hab. Waldemar Paruch,
dr Marcin Wiszowaty

Redakcja
Mateusz Cupa³a, Karol Dziuda, Marcin Michalak,
Jacek Srokosz, Jacek Wa³doch, Adrian Watkowski
Redaktor Naczelny
Jakub H. Szlachetko
Sekretarz Redakcji
Pawe³ Fiktus

T³umaczenia
Nadia Zaiets

Redaktor Wydawnictwa
El¿bieta Rusak

Projekt graficzny ok³adki
Anna Król

Sk³ad i ³amanie
Urszula Jêdryczka

ISSN 2080-8011

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
tel./fax 58 523 11 37, tel. 725 991 206
e-mail: wydawnictwo@ug.gda.pl
www.wyd.ug.edu.pl
Ksiêgarnia internetowa: www.kiw.ug.edu.pl

SPIS TREŒCI
TABLE OF CONTENTS
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Editor's Note

5

Rozprawy naukowe dotycz¹ce zjawisk politycznych
i spo³ecznych w miêdzywojennej Rzeczypospolitej
Disertations on political and social phenomena
in the interwar Poland
Waldemar Potkañski
Stosunek Józefa Pi³sudskiego do koncepcji terroryzmu w dzia³alnoœci PPS
na prze³omie XIX i XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Józef Pi³sudski’s attitude to a terrorism idea in the Polish Socialist Party’s activity
at the turn of the 19th and 20th centuries
Jacek Wa³doch
W s³u¿bie Bogu i ojczyŸnie – ¿ycie i dzia³alnoœæ ks. senatora
Alfonsa Schulza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In God’s and Motherland service – the life and activities of priest senator Alfons Schulz

9

35

Kamil Piska³a
Automobile, cygara i hulanki w „Oazie”. Moralne aspekty krytyki rz¹dów
pomajowych w wyst¹pieniach socjalistów w latach 1929–1930 . . . . . . .
Cars, cigares and drunken revels in the „Oaza Club”. Ethical aspects in the socialist's
criticism of the Polish government (1929–1930)

43

Adrian Watkowski
Program polityki zagranicznej II RP w publicystyce i rozwa¿aniach
Adolfa Marii Bocheñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A program of the foreign politics in the II Republic of Poland in journalistic writing
and reflections of Adolf Maria Bocheñski

62

Bartosz Rutkowski
Idea „si³ ataszowanych” jako Ÿród³a militarnej si³y Polski w X–XX wieku
w publicystyce W³odzimierza B¹czkowskiego z lat miêdzywojennych
(1934–1939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The idea of “Eastern supporting forces” as a source of Polish military power in
W³odzimierz B¹czkowski’s publicity from beetween world wars years (1934–1939)
Ariel Orze³ek
Refleksje na temat relacji Kazimierza Sosnkowskiego z Józefem Pi³sudskim
po przewrocie majowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reflections about the relationship of Kazimierz Sosnkowski’s with Józef Pi³sudski
after May’s Coup

78

88

3

Grzegorz Kulka
Zatarg honorowy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego z gen. Stanis³awem
Hallerem – próba rekonstrukcji (okolicznoœci powstania, przebieg, skutki) . . 120
A clash of honor between Marshal Józef Pi³sudski and General Stanis³aw Haller
– an attempt of the reconstruction (the circumstances of origin, its course and results)
Mateusz Kêpa
Koœció³ greckokatolicki w diecezji przemyskiej w II Rzeczypospolitej
The Greek Orthodox Church in the Diocese of Przemysl during the Second
Polish Republic time

. . . 133

Recenzje
Reviews
Ma³gorzata Gmurczyk-Wroñska
Polityka i emocje w stosunkach polsko-francuskich. O ksi¹¿kach
Ma³gorzaty Nossowskiej, O Francuzce, która pokocha³a Polskê. Rosa Bailly
i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2012, ss. 452 i Przemys³awa Marcina
¯ukowskiego, Na prze³omie pokoju i wojny. Francja w oczach polskiej opinii
publicznej od wiosny 1938 roku do lata 1940, Ksiêgarnia Akademicka,
Kraków 2012, ss. 514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Marek Bia³okur
Karol Sanojca, Relacje polsko-ukraiñskie w szkolnictwie pañstwowym
po³udniowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej, Towarzystwo
Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2013, ss. 477 . . . . . . . . . 164
Marek Bia³okur
Piotr Gajdziñski, Sztuka przywództwa. Pi³sudski, Wydawnictwo Poznañskie,
Poznañ 2013, ss. 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Karol Chylak
Marcin Kacprzak, Ziemia dla ¿o³nierzy. Problem pozyskania i rozdysponowania
gruntów na cele osadnictwa wojskowego nas Kresach Wschodnich 1920–1939,
£ódŸ 2009, ss. 313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

4

OD REDAKCJI

Szanowni Pañstwo,
kolejna rocznica Œwiêta Niepodleg³oœci i kolejny – ju¿ siódmy – numer periodyku „Imponderabilia. Biuletyn Pi³sudczykowski”, który oddajemy w Pañstwa rêce i zapraszamy do lektury!

* * *
Postaci¹, której tym razem oddajemy pok³on, jest Boles³aw Wieniawa-D³ugoszowski. By³ to cz³owiek wyj¹tkowo nietuzinkowy, niesztampowy, uciekaj¹cy wszelakim schematom: lekarz z wykszta³cenia, poeta z zami³owania,
szwole¿er z powo³ania, dyplomata z funkcji, a przy tym dusza towarzystwa, bohater okrytych s³aw¹ hulanek, zdobywca licznych kobiecych serc, obiekt po¿¹dañ i westchnieñ, i – co wa¿ne – oddany pi³sudczyk, powiernik pi³sudczykowskich tajemnic i sekretów.
Zdarzy³o siê nawet tak, ¿e – formalnie – pe³ni³ funkcjê Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdy¿ po niechlubnej ucieczce uprzednio sprawuj¹cy urz¹d
nominowa³ go na nastêpcê. By³ to tylko krótki i ma³o znacz¹cy epizod, ale zaistnia³. Poza tym Wieniawa by³ genera³em dywizji Wojska Polskiego, ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.
Zmar³ w niewyjaœnionych, i po dziœ dzieñ frapuj¹cych historyków, okolicznoœciach. Rozgoryczenie upadkiem pañstwa, bezsilnoœæ wobec trwaj¹cej wojny, odsuniêcie od s³u¿by i funkcji publicznej, sk³oni³y go do aktu desperacji –
samobójstwa. Choæ mog³o byæ to, jak niektórzy podaj¹, samobójstwo inspirowane...
Jakub H. Szlachetko
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STOSUNEK JÓZEFA PI£SUDSKIEGO
DO KONCEPCJI TERRORYZMU W DZIA£ALNOŒCI PPS
NA PRZE£OMIE XIX I XX WIEKU
WALDEMAR POTKAÑSKI*

T

erroryzm, rozumiany jako próba lub realne zastraszenie czêœci spo³eczeñstwa, wi¹¿e siê z przemoc¹, któr¹ mo¿na zdefiniowaæ zarówno jako presjê fizyczn¹, jak i wp³yw na innych za pomoc¹ groŸby u¿ycia si³y. Terroryzm jest
jednym z wariantów taktyki walki politycznej o pod³o¿u ideologicznym. Je¿eli
wiêc zastosowanie presji moralnej i psychicznej mo¿emy zdefiniowaæ tym terminem, to œwiadomie oraz z ca³ymi tego konsekwencjami nale¿y uznaæ, ¿e u¿ycie argumentu si³y w walce rewolucyjnej na pocz¹tku XX wieku by³o równie¿
terroryzmem1. Politolodzy rozró¿niaj¹ dwa pojêcia – wczeœniej stosowane zamiennie – to jest terror oraz terroryzm. To pierwsze odnosi siê do dzia³añ podejmowanych przez stronê dominuj¹c¹ (organa w³adzy pañstwowej) wobec
strony s³abszej – grupy lub warstwy spo³ecznej. Drugie oznacza przemoc i gwa³t
przejawiane przez stronê s³absz¹ wobec silniejszej (dominuj¹cej)2. U¿ycie si³y
przez „s³abszych” w celu „zastraszenia” tych „silniejszych” dawa³o mo¿liwoœæ
*

Dr Waldemar Potkañski – historyk, zawodowo zwi¹zany z Katedr¹ Badañ nad Konfliktem
i Pokojem na Uniwersytecie Szczeciñskim oraz z Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ Collegium Balticum
w Szczecinie.
1 W definicji zaproponowanej przez Waltera Laqueura – odwo³uj¹cego siê do koncepcji J. Hardmana z 1934 r. – terroryzm to: „termin u¿ywany do opisania metody lub teorii, uzasadniaj¹c metodê,
dziêki której zorganizowana grupa albo partia d¹¿y do osi¹gniêcia swoich zadeklarowanych celów
przede wszystkim poprzez systematyczne stosowanie przemocy. Akty terrorystyczne skierowane
przeciwko ludziom, którzy jako jednostki, agenci lub przedstawiciele rz¹du staj¹ na przeszkodzie
w realizacji celów grupy”. Cyt. za: J.B.S. Hardman, Terrorism: a Summing Up in the 1930s, [w:] The
Terrorism Reader. A Historical Anthology, ed. by W. Laquer, London 1979, s. 223.
2 Por. J. Muszyñski, Istota terroryzmu politycznego, [w:] Terroryzm polityczny, red. J. Muszyñski, Warszawa
1981, s. 21–22; A. Paw³owski, Typologia terroryzmu politycznego, [w:] ibidem, s. 91; J. Cronin, Introduction, [w:] Confronting fear. A History of Terrorism, ed. by J. Cronin, New York 2002, s. XI; B. Bolechów,
Terroryzm w œwiecie podwubiegunowym. Przewartoœciowania i kontynuacje, Toruñ 2002, s. 27.
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szybkiego zniwelowania dysproporcji potencja³ów i sta³o siê powszechn¹ metod¹ walki od XIX wieku3.
Na prze³omie XIX i XX wieku ludnoœæ zamieszkuj¹ca Królestwo Polskie
poddawana by³a agresywnym dzia³aniom rosyjskich w³adz zaborczych, co musia³o wywo³aæ odpowiednie reminiscencje poddanych tej polityce. Wœród
najg³oœniej i najdobitniej przeciwstawiaj¹cych siê takiej polityce byli cz³onkowie PPS, grupuj¹cej osoby walcz¹ce o kwestie klasowe i polityczne z wyraŸnym
odcieniem niepodleg³oœciowym. Pomimo to przez wiele lat nie u¿ywano w polskiej
historiografii okreœlenia terror (terroryzm) do opisu wyst¹pieñ kojarzonych
zw³aszcza z okresem rewolucji z 1905 r. Terrorystami nazywano (po 1945 r.,
a zw³aszcza od lat szeœædziesi¹tych XX w.) cz³onków irlandzkiej IRA, walcz¹cych z nacjonalizmem brytyjskim4, a tak¿e ró¿nego rodzaju ekstremistów œwiatopogl¹dowych, narodowych czy religijnych, po wspó³czesne radykalne grupy
islamskie z ostatnich dwóch dekad z prze³omu wieków. W istocie ekstremiœci
tak z PPS, jak i z IRA, stosowali tak zwany terroryzm taktyczny polegaj¹cy na
zwalczaniu autokratycznych rz¹dów i obcego panowania (zaborcy) poprzez akcje
przeprowadzane przez wyszkolonych zamachowców (morderców).
Koncepcje terroryzmu politycznego i ekonomicznego kszta³towa³y siê i dojrzewa³y od drugiej po³owy XIX wieku, przybieraj¹c konkretny kszta³t w latach
rewolucji 1905 r., czyli w okresie gwa³townych zmian, jakie dokonywa³y siê
w mentalnoœci oraz w przyjêtych wzorcach spo³ecznych zachowañ panuj¹cych
dot¹d w Królestwie Polskim pod rz¹dami cara5. Dzia³ania podejmowane przez
kolejne emanacje Organizacji Bojowej (dalej: OB) PPS (a od listopada 1906 r. –
PPS Frakcji Rewolucyjnej) nie by³y tylko przypadkow¹ kontynuacj¹ terroryzmu
indywidualnego, popularnego na zachodzie Europy na prze³omie XIX i XX wieku, czy – bli¿szej kulturowo i geograficznie – dzia³alnoœci dawnej rosyjskiej Narodnej Woli (z lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XIX w.) oraz Partii
Socjalistów-Rewolucjonistów (dalej: PS-R) z tej samej dekady, lecz œwiadom¹
oraz zaplanowan¹ powszechn¹ dzia³alnoœci¹ masow¹ (skupiaj¹c¹ w sumie kilkutysiêczn¹ grupê osób) o szerokim poparciu spo³ecznym. D³ugotrwa³oœæ tego
procederu oraz jego planowoœæ i konsekwencje wskazuj¹, ¿e nie by³a to przypad3

4

5
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W opisie naukowym terroryzmu z czasem pojawi³o siê wiele terminów i zwrotów ujmuj¹cych
z³o¿onoœæ oraz specyfikê jego mo¿liwych wariantów: W. Laquer, The Aqe of Terrorism, Boston 1987;
Þ.È. Àâäååâ, Òèïîëîãèÿ òåððîðèçìà, [w:] Ñîâðåìåííûé òåððîðèçì: ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû,
Ìîñêâà 2000; À.Ê. Áîòàøåâà, Ñîâðåìåííûé òåððîðèçì. Ïðîáëåìû êëàññèôèêàöèè âèäîâ, „Ïðàâî
è ïîëèòèêà” 2008, ¹ 10, c. 2311–2319; B. Ho³yst, Terroryzm, wyd. 2, Warszawa 2011, T. 1, c. 52–63.
O dzia³alnoœci IRA na prze³omie XIX i XX w.; zob. J. Konieczny, Terroryzm jako metoda walki politycznej. Casus IRA, [w:] Terroryzm. Globalne wyzwanie, red. K. Kowalczyk i W. Wróblewski, Toruñ
2006, s. 147–154.
Samuel Huntington definiuje rewolucjê jako: „szybk¹, fundamentaln¹ i gwa³town¹ zmianê dominuj¹cych wartoœci i mitów spo³eczeñstwa, instytucji politycznych, struktury spo³ecznej, przywództwa, a tak¿e dzia³alnoœci i polityki rz¹du”; cyt. za: S. Huntington, Political Order in Changing
Societies, New Haven 1968, s. 264.

kowa, poboczna droga w dzia³alnoœci PPS, ale wybór konkretnej metody walki,
podobnie jak to by³o w przypadku rosyjskiej PS-R, która ws³awi³a siê licznymi
zamachami i zabiciem czo³owych dygnitarzy carskiego imperium na pocz¹tku
XX wieku6. W ujêciu geograficznym wiêkszoœæ, bo a¿ 70% wszystkich zamachów terrorystycznych przeprowadzonych w trakcie rewolucji 1905 r., mia³a
miejsce w zachodniej czêœci Imperium Rosyjskiego, to jest w krajach zamieszka³ych przez mniejszoœci narodowe: Finów, £otyszy, Litwinów, Bia³orusinów,
Ukraiñców, ¯ydów oraz Polaków7.
W wiêkszoœci polscy badacze okresu rewolucji 1905 r. konsekwentnie odrzucali formê terroryzmu dla opisania dzia³alnoœci ekstremalnych aktywistów,
miêdzy innymi z udzia³em cz³onków PPS (z wyj¹tkiem bodaj kontrowersyjnej
opinii wyra¿onej w pracy Ireny Pannenkowej)8. Czêœciej padaj¹ sformu³owania,
i¿ na przyk³ad w pewnych wypadkach mo¿na mówiæ o akcjach z elementami
„posmaku terrorystycznego”, jak chocia¿by g³oœna „krwawa œroda” z 15 sierpnia 1906 r. przeprowadzona przez ekstremistów z OB PPS, ale na ogó³ nie wystêpuj¹ ju¿ w nich konkretni ,,bohaterowie” – ,,terroryœci”9. Jednoczeœnie przez
historyków rosyjskich postaæ Józefa Pi³sudskiego (lidera tego ugrupowania) –
by³a wymieniana w jednym rzêdzie obok Borysa Sawinkowa i uwa¿ana za
czo³owego organizatora akcji terrorystycznych w Cesarstwie Rosyjskim w pierwszej dekadzie XX wieku10. Nie zapominajmy, i¿ rewolucja 1905 r. by³a swoistym
detonatorem zmian politycznych, a w szerszym ujêciu spowodowa³a d³ugotrwa³e przeobra¿enia natury spo³ecznej w ramach modernistycznej wspólnoty
grupuj¹cej Polaków oraz narody zamieszkuj¹ce ziemie Królestwa Polskiego. Te
przeobra¿enia w nowym wymiarze postawi³y tak¿e aspekt walki z zaborc¹, czego skutkiem by³o odrzucenie romantycznej szlacheckiej tradycji walk narodo6

Opiniê tak¹ wyra¿a P.P. Zawarzin (stoj¹cy przejœciowo na czele tajnej policji carskiej w Warszawie), wskazuj¹c, i¿ PPS wprowadzi³a do swojego programu i realnej taktyki dzia³ania terrorystyczne w trakcie rewolucji 1905 r.; por. Ï.Ï. Çàâàðçèí, Ðàáîòà òàéíîé ïîëèöèè, [w:]
„Îõðàíêà”. Âîñïîìèíàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ïîëèòè÷åñêîãî ñûñêà, âñòóï. ñòàòüÿ, ïîäãîò. òåêñòà
è êîììåíò, Ç.È. Ïåðåãóäîâîé, Ìîñêâà 2004, Ò. 1, c. 463.
7 A. Geifman, Thou Shalt Kill. Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917, Princeton 1993, s. 23 i n.;
J. Keep, Terror in 1905, [w:] Reinterpreting Revolutionary Russia. Essays in Honour of James D. White, ed.
by I.D. Thatcher, New York 2006, s. 26–27.
8 „Metoda, któr¹ g³ównie, jeœli nie jedynie, zamierza³ wówczas Pi³sudski walczyæ o niepodleg³oœæ
Polski, by³a to metoda terroru”, cyt. za: J. Lipecki [I. Pannenkowa], Legenda Pi³sudskiego, Warszawa 1923, s. 17. Do nielicznych wyj¹tków, gdzie podejmowana jest analiza aspektu terrorystycznego mo¿na zaliczyæ prace W³adys³awa Lecha Karwackiego, opisuj¹cego czas rewolucji 1905 r.
w £odzi, oraz El¿biety Kaczyñskiej i Dariusza Drewniaka, zajmuj¹cych siê dzia³alnoœci¹ carskiej
Ochrany. Zob. W.L. Karwacki, £ódŸ w latach rewolucji 1905–1907, £ódŸ 1975; E. Kaczyñska, D. Drewniak, Ochrana. Carska policja polityczna, Warszawa 1993.
9 Por. J. Wojtasik, Aspekt militarny rewolucji 1905–1907 – miêdzy mitem a rzeczywistoœci¹, [w:] Dziedzictwo rewolucji 1905–1907, red. A. ¯arnowska, A. Ko³odziejczyk, A. Stawarz, P. Tusiñski, Warszawa–
Radom 2007, s. 58–60.
10 Î.Â. Áóäíèöêèé, Òåððîðèçì â ðîññèéñêîì îñâîáîäèòåëüíîì äâèæåíèè: èäåîëîãèÿ, ýòèêà,
ïñèõîëîãèÿ (âòîðàÿ ïîëîâèíà XIX-íà÷àëî XX â.), Ìîñêâà 2000, c. 13.
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wowyzwoleñczych z epoki powstañ w XIX wieku na rzecz bezkompromisowej
walki, œcierania siê ideologii ugruntowanej w spo³ecznych i ekonomicznych
przestrzeniach, z ró¿nymi formami tego konfliktu, tak¿e z wykorzystaniem nie
branych dot¹d pod uwagê metod, miêdzy innymi zwi¹zanych z zastosowaniem
metod terrorystycznych w celu odniesienia zwyciêstwa nad despotycznym pañstwem. Akty terrorystyczne nabra³y powszechnego wymiaru, sta³y siê wyznacznikiem rewolucji 1905 r. Przez kolejne trzy lata rewolucji (od paŸdziernika 1905 r.
do koñca 1907 r.) zabitych lub okaleczonych zosta³o w Cesarstwie Rosyjskim a¿
dziewiêæ tysiêcy osób, w wiêkszoœci pracowników aparatu pañstwowego.
Nawet w schy³kowym okresie rewolucji, to jest w 1907 r., œrednio ka¿dego dnia
odnotowywano oko³o 18 ofiar aktów o charakterze terrorystycznym. Ogó³em
w pierwszej dekadzie XX w. ofiarami terroryzmu sta³o siê oko³o 17 tysiêcy ludzi.
Co znamienne, dzia³alnoœæ ta spotyka³a siê z przychylnoœci¹ znacznej czêœci
spo³eczeñstwa podleg³ego carskiemu systemowi w³adzy. Równie¿ w kolejnych
latach (a¿ do 1910 r.) powszechnie dochodzi³o do wyst¹pieñ maj¹cych taki ekstremalny wymiar11. Socjalistyczni ekstremiœci, zw³aszcza spod sztandaru PPS
(a tak¿e id¹ce ich œladem bojówki, miêdzy innymi z PPS „Proletariat”, Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy – SDKPiL, Bundu, Poaleju Syjonu i oczywiœcie anarchiœci), w okresie masowego ruchu rewolucyjnego postanowili podj¹æ
bezpardonow¹ walkê z carskim rz¹dem i jego organami, aprobuj¹c tê w³aœnie
formê walki jako najskuteczniejsz¹ odpowiedŸ na oczekiwan¹ przez rosyjskie
w³adze zaborcze bezwzglêdn¹ inercjê, do carskiego systemu nie trafia³y bowiem tradycyjne argumenty zaczerpniête z koncepcji parlamentarnej i demokratycznej. Terroryzm zarazem rodzi³ terror (bezwzglêdn¹ reakcjê w³adz carskich) i prowadzi³ do klinczu, a jego widom¹ oznak¹ by³a wzrastaj¹ca liczba
ofiar oraz poszkodowanych, czêsto zupe³nie przypadkowych osób, niezwi¹zanych z nurtami tocz¹cymi sw¹ bezpardonow¹ walkê.
W momencie tworzenia PPS w trakcie zjazdu paryskiego (w dniach 17–23
listopada 1892 r.) polscy socjaliœci okreœlili podstawy programowe nowego
ugrupowania12. W za³o¿eniach programowych szczegó³owo okreœlono cele socjalne (priorytetowe dla partii socjalistycznej) oraz polityczne z uwypukleniem
11

À. Ãåéôìàí, Ðåâîëþöèîííûé òåððîð â Ðîññèè, 1894–1917, Ìîñêâà 1997, c. 31–33; Ì.È. Ëåîíîâ,
Òåððîð è ðóññêîå îáùåñòâî. (Íà÷àëî XX â.), [w:] Èíäèâèäóàëüíûé ïîëèòè÷åñêèé òåððîð â Ðîññèè.
XIX-íà÷àëî XX â., Ìîñêâà 1996, ñ. 33–42; È.Ì. Ïóøêàðåâà, Ðîññèéñêîå îáùåñòâî íà÷àëà XX â.
è èíäèâèäóàëüíûé ïîëèòè÷åñêèé òåððîð, [w:] ibidem, ñ. 43–51.
12 Zob. m.in.: Dokumenty do historii zjazdu paryskiego 1892 r., oprac. L. Wasilewski, „Niepodleg³oœæ”
1933, t. VIII, z. 1 (18), s. 107–152; Do historii zjazdu paryskiego. Raport Raczkowskiego, szefa agentury paryskiej rosyjskiego Departamentu Policji, „Niepodleg³oœæ” 1933, t. VII, z. 2 (16), s. 269–271; B. Limanowski,
Z moich wspomnieñ o narodzinach PPS, [w:] Ksiêga pami¹tkowa PPS, Warszawa 1923, s. 23–26; F. Perl,
Szkic dziejów PPS, ibidem, s. 4; J. Kancewicz, Zjazd Paryski socjalistów polskich (17–23 XI 1892 r.). Jego geneza, przebieg i znaczenie, „Z pola walki” 1962, r. V, nr 4 (20), s. 3–34; J. Tomicki, PPS 1892–1948, Warszawa 1983, s. 21–30; W. Gie³¿yñski, Budowanie niepodleg³ej, Pary¿ 1985, s. 167–172.
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kwestii narodowej (przy jednoczesnym odrzuceniu internacjonalistycznie pojmowanej walki klasowej). Najwa¿niejszym dla PPS celem by³o doprowadzenie
do niepodleg³oœci Polski, której ustrój mia³ siê opieraæ na zasadach republikañskich i demokratycznych13. W trakcie zjazdu paryskiego kluczow¹ rolê w dyskusji odegra³a kwestia podejœcia do koncepcji terroryzmu14. Ci¹gle „¿ywe” by³y
w Cesarstwie Rosyjskim (wœród Rosjan, a tak¿e wœród polskich poddanych
cara) tradycje i dziedzictwo Narodnej Woli, od kilku ju¿ lat rozbitej i formalnie
nie istniej¹cej, nadal jednak do niej siê odwo³ywano i dawa³a ona impuls do
dyskusji nad taktyk¹ partii lewicowej. Spór na temat zastosowania aktów
terrorystycznych przez dopiero co utworzon¹ partiê rozgorza³ miêdzy „proletariatczykami” (zwolennikami) a „zjednoczeniowcami” (przeciwnikami) i móg³
doprowadziæ do rozbicia nowo powsta³ego ugrupowania (maj¹cego, notabene,
jednoczyæ, a nie dzieliæ polskie grupy socjalistyczne). W sporze tym nie uczestniczy³ osobiœcie Józef Pi³sudski, który nie by³ uczestnikiem zjazdu paryskiego,
a do partii wst¹pi³ w okrêgu wileñskim, ju¿ po jej powstaniu. Tymczasem a¿
cztery dni (po³owê spoœród wszystkich) zjazdu poœwiecono w³aœnie tej kwestii.
W gronie optuj¹cych za powa¿nym potraktowaniem terroru wyró¿niali siê Feliks Perl, Edward Abramowski, Boles³aw Jêdrzejowski i Aleksander Dêbski,
którzy twierdzili, ¿e partia powinna stosowaæ tê metodê, prowadz¹c bezwzglêdn¹ walkê z carskim rz¹dem15. Ich adwersarze – ze Stanis³awem Wojciechowskim na czele – argumentowali, ¿e terroryzm nie mieœci siê w przestrzeni
dzia³añ partii socjalistycznej oraz nigdy nie by³ has³em do rewolucji i takowej
wywo³aæ nie zdo³a, a mo¿e odstraszyæ nieuœwiadomionych. Z pewnoœci¹ zaœ
doprowadzi do wiêkszych represji oraz os³abienia lub nawet rozbicia organizacji socjalistycznej. W tym duchu deliberowa³ Stanis³aw Grabski, dowodz¹c, ¿e
mo¿na go wykorzystaæ tylko taktycznie w krytycznym momencie, tu¿ przed
wybuchem zasadniczej rewolucji: „terror poci¹ga za sob¹ wszelkie represalia.
Sprowadza reakcjê i odstrasza robotników. Przeto mo¿e nas tylko os³abiæ. Tym13

Por. Szkic programu PPS (1892–1893), [w:] Polskie programy socjalistyczne 1878–1918, zebra³ i opatrzy³ komentarzem F. Tych, Warszawa 1975, s. 242–260. Po raz pierwszy wydano go na ³amach
emigracyjnego „Przedœwitu” [Londyn] V 1893, nr 5, s. 2–7.
14 O kwestii tej dyskutowano ju¿ podczas zjazdu dzia³aczy socjalistycznych w Tuluzie (w tym samym 1892 r.), chocia¿ jej uczestnicy nie odnotowali tego w swoich wspomnieniach. Piêtnastu
zgromadzonych podjê³o burzliw¹ dyskusjê, jednak tylko siedmiu spoœród nich opowiedzia³o siê
za podniesieniem kwestii terroryzmu w bie¿¹cej dzia³alnoœci partii socjalistycznej. Przeciw temu
wystêpowa³ najbardziej stanowczo Jakub Borowski (ze Zwi¹zku Robotników Polskich). L. Krzywicki, Wspomnienia, t. II, Warszawa 1958, s. 321.
15 Tak E. Abramowski opowiada³ siê za koncepcj¹ stosowania metod terrorystycznych jako potencjalnej formy walki proletariatu, na równi z akcj¹ strajkow¹ lub dzia³alnoœci¹ zwi¹zków zawodowych. E. Abramowski, Czego chc¹ socjaliœci?, Londyn 1902 (pierwsze londyñskie wyd. z 1896 r. pod
pseudonimem „Warszawiak”) oraz: ten¿e, Pisma, Warszawa 1928, t. IV, s. 216–236; idem, Pisma
publicystyczne w sprawach robotniczych i ch³opskich, Warszawa 1938, s. 216–236.
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czasem przed rewolucj¹ walka zaczyna siê «en gros». Wtenczas warto wywo³aæ
represalie, by jeszcze bardziej rozdra¿niæ lud”16. Terrorystyczne intencje nie
by³y ideowo skierowane tylko na akcje bezpoœrednie, powi¹zane z walk¹ socjalistów o prawa robotnicze, ale mia³y tak¿e wymiar szerszy, zwi¹zany z odrodzeniem walki niepodleg³oœciowej17.
Zwaœnione strony pogodzi³ dopiero Boles³aw Limanowski, prosz¹c o kompromis, który oficjalnie przyjêto w trakcie zjazdu. „Nawet Mendelson g³osowa³
przeciwko terrorowi. Zmienny, jak kameleon, odpowiednio do warunków, wyczu³, ¿e w kraju terror jest niepopularny”18. Znamienne jest to, ¿e Mendelson
odradza³ ju¿ wczeœniej u¿ycie bomby w planowanym przez Ignacego Moœcickiego zamachu (jeszcze w ramach II Proletariatu), dowodz¹c, i¿ jej u¿ycie mo¿e
byæ Ÿle odebrane przez publikê, gdy¿ jest za bardzo kojarzone z zamachami anarchistów, coraz bardziej nagminnymi w zachodniej czêœci Europy19. Pomimo tak
namiêtnych sporów o kwestiê terroryzmu, w ci¹gu kolejnej dekady istnienia
partii nie podejmowano w praktyce takich dzia³añ, nie licz¹c sporadycznych
akcji odwetowych przeprowadzanych z inicjatywy konkretnych robotników
przeciw donosicielom lub fabrykantom20. Jak trafnie podsumowa³ tê dysputê
Stanis³aw Wojciechowski: „Okaza³o siê, ¿e najwiêcej sprzeczaliœmy siê o to, co
w ci¹gu nastêpnych 10 lat nie by³o aktualne; ¿adnego terroru nie stosowano.
Spór nasz okaza³ siê akademickim, jak to czêsto bywa, kiedy obraduj¹ca inteligencja nie opiera siê na gruncie rzeczywistych si³ i uzdolnieñ ludu”21. Nale¿y
nadmieniæ, i¿ sam Wojciechowski do pewnego stopnia lansowa³ koncepcjê
16

17

18

19
20

21
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Cyt. za: Do historii zjazdu paryskiego 1892 roku, s. 127; W. Potkañski, Wokó³ koncepcji ideologicznej oraz
praktycznej terroru w ujêciu liderów i szeregowych cz³onków PPS na prze³omie XIX i XX w., [w:] Wybrane
zagadnienia bezpieczeñstwa dla edukacji, red. S.Z. Bukowski i M. Cupryjak, Szczecin 2009, s. 159.
O roli, jak¹ odegra³ S. Grabski w trakcie za³o¿ycielskiego zjazdu paryskiego, zw³aszcza w podniesieniu koncepcji niepodleg³oœciowej oraz wokó³ dyskusji o stosowaniu metod terrorystycznych przez
PPS: W. Wojdy³o, Rola Stanis³awa Grabskiego w paryskim zjeŸdzie socjalistów polskich w 1892 roku, [w:]
Lewica polska, t. II: Dzia³alnoœæ, red. E. Krasucki, T. Sikorski i A. W¹tor, Wroc³aw 2012, s. 31–36.
Szerzej o tym kierunku w ramach terroryzmu: S. Pikulski, Terroryzm a walka narodowowyzwoleñcza,
[w:] Terroryzm. Aspekty prawno-miêdzynarodowe, kryminalistyczne i policyjne, red. K. S³awik, Poznañ
1993.
Cyt. za: L. Krzywicki, Wspomnienia, t. II, s. 34. Kilka lat wczeœniej Mendelson: „by³ wtedy terroryst¹ nieub³aganym, wahaj¹cym siê pomiêdzy dwiema krañcowoœciami – terrorem anarchistycznym a terrorem blankistycznym. Pamiêtam swoje z nim spory w tym wzglêdzie”; cyt. za: ibidem,
s. 286–287. Do zwolenników terroru i zarazem dawnych proletariatczyków nale¿eli dzia³acze
tego rzêdu, co: A. Dêbski, B.A. Jêdrzejowski, W. Jodko-Narkiewicz, S. i M. Mendelsonowie,
F. Perl i A. Sulkiewicz. Por. Res [F. Perl], Dzieje ruchu socjalistycznego w zaborze rosyjskim. (Do powstania PPS), Kraków 1910, t. 1, s. 398–399; M. Œliwa, Feliks Perl, Kraków 1988, s. 44–46; W. Gie³¿yñski, Budowanie niepodleg³ej, s. 169–170.
I. Moœcicki, Autobiografia, „Niepodleg³oœæ” 1979, t. XII, Nowy Jork–Londyn, s. 97.
Jak trafnie uj¹³ to póŸniejszy prezydent II RP S. Wojciechowski opowiedzenie siê za taktyk¹ terrorystyczn¹ wymusza³o na partii stworzenie odpowiedniej organizacji spiskowej, która by kierowa³a tak prowadzon¹ walk¹ z rz¹dem. S. Wojciechowski, Moje wspomnienia, Lwów–Warszawa
1938, t. I, s. 50.
Cyt. za: Ibidem.

dzia³añ terrorystycznych i na przestrzeni kolejnych lat by³ w tym bliski bardziej
Ludwikowi Kulczyckiemu ni¿ Józefowi Pi³sudskiemu. Wojciechowski tymczasem w kontaktach z robotnikami przekonywa³ ich, i¿ za „pierwsze przykazanie” nale¿y przyj¹æ w dzia³alnoœci partyjnej likwidowanie donosicieli i zdrajców
(„œpiewaków”), a partia – poza drukiem i kolporta¿em bibu³y – winna siê zaj¹æ
konkretn¹ walk¹ z caratem, wykorzystuj¹c „dru¿yny bojowe” stosuj¹ce metody si³owe22.
Na marginesie nale¿y podkreœliæ, ¿e zwolennikami tego kierunku nie byli
bynajmniej zawodowi zbrodniarze, ¿yj¹cy w permanentnym konflikcie z prawem i powszechnie obowi¹zuj¹c¹ moralnoœci¹. Nie odrzucali oni wszelkich ludzkich odruchów, lecz pozostawali „normalnymi”, a nawet mo¿emy ich zaliczyæ do elit. Podejmowali tê dyskusjê z ch³odnych i pragmatycznych kalkulacji,
poszukuj¹c najlepszej i najbardziej efektywnej drogi dzia³ania tak z perspektywy
za³o¿eñ partii, jak i planowanych przeobra¿eñ spo³ecznych. Podejœcie liderów
PPS do terroryzmu w istocie wynika³o z przes³anek doktrynalnych maj¹cych
wzmocniæ sposób oddzia³ywania nowej partii i doprowadziæ do zak³adanych
programowych celów23.
Na prze³omie XIX i XX wieku za poœrednictwem organów prasowych PPS
(m.in. na szpaltach „Przedœwitu”, „Robotnika” i „Krytyki”) podjêto dyskurs
wokó³ po¿¹danych koncepcji planowych dzia³añ w najbli¿szej perspektywie
czasowej. Feliks Perl nawi¹za³ do propagowanej powszechnie wizji walki zbrojnej, rozumianej jako wyst¹pienie przeciw Rosji, maj¹ce charakter powstania
narodowego z nowymi elementami wyst¹pieñ rewolucyjnych. Jednak to nie insurekcja narodowa (w minionym, romantycznym stylu) mia³a przynieœæ wyzwolenie Polaków spod panowania wschodniego zaborcy, lecz nowatorsko
podjêta koncepcja terroryzmu. W tym okresie PPS by³a nadal tylko organizacj¹
kadrow¹, z³o¿on¹ z kilkudziesiêciu aktywnych dzia³aczy (i co prawda tysiêcy,
ale tylko sympatyków ruchu), co gorsza pozbawionych broni i mo¿liwoœci
otwartego dzia³ania w warunkach policyjno-wojskowego pañstwa. Nieliczni
œmia³kowie mogli jednak zadaæ dotkliwe ciosy, uderzaj¹c w przedstawicieli obcego re¿imu i zachêcaj¹c tym samym jego rz¹dców do reform w pañstwie, byæ
mo¿e mog³o to nast¹piæ przez wzniecenie masowego ruchu rewolucyjnego na
bazie mas robotniczych oraz ludowych. To w³aœnie zaplanowany terroryzm
mia³ byæ kluczem maj¹cym zniwelowaæ olbrzymie dysproporcje potencja³ów
ludzkich, gospodarczych i militarnych pomiêdzy zaborc¹ a poddanymi (Polakami).
22

Cyt. za: List S. Wojciechowskiego do Londynu z VIII 1895 r., Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Archiwum PPS, sygn. 305/VII/57, podt. r. 1895, k. 47; List Adama [idem] do
Londynu z 27 V 1896 r., ibidem, podt. r. 1896, k. 54. Wspomniany rozwa¿a³ dokonanie zamachu
na cara Miko³aja II w sierpniu 1896 r. w trakcie jego podró¿y poci¹giem z Warszawy do Wiednia.
List S. Wojciechowskiego do Centrali ZZSP w Londynie z 25 VIII 1896 r., ibidem, k. 72.
23 Na ow¹ „normalnoœæ” w zetkniêciu z przedstawicielami grup terrorystycznych dawniej i dzisiaj
zwraca uwagê: B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, z ang. prze³. H. Pawlikowska-Gannon, Warszawa
2001, s. 9.

15

Do koncepcji terroryzmu nawi¹zywa³ równie¿ W³adys³aw Gumplowicz,
oceniaj¹c praktyczny „dorobek” rosyjskiej Narodnej Woli i irlandzkich ekstremistów z IRA, wskazywa³, i¿ planowana akcja powstañcza (rozumiana jako narodowe wyzwolenie Polaków spod panowania carskiego zaborcy) nie mo¿e byæ
integralna z planowaniem i przeprowadzaniem doraŸnych aktów terroryzmu
indywidualnego, gwarantuj¹cych jedynie chwilowy, lokalny sukces24. Dlatego
sam terroryzm dawa³ tylko namiastkê zwyciêstwa, niezwykle iluzorycznego
i nieprawdziwego, co oddala³o nawet od osi¹gniêcia zamierzonego celu stawianego przez PPS. Dlatego koncepcja ta, poza krwawymi ofiarami, nie mia³a
praktycznego wymiaru i stawa³a siê raczej kolejn¹ utopi¹ zamazuj¹c¹ obraz
faktycznej walki opartej na doprowadzeniu do przemian spo³eczno-gospodarczych, a przede wszystkim – politycznych, gwarantuj¹cych samodzielny byt narodowy Polakom. St¹d rysowa³o siê w opiniach samych liderów ruchu lewicowego negatywne podejœcie do aktów terrorystycznych. Wiêkszoœæ nie wierzy³a
w to, ¿e same akty terrorystyczne doprowadz¹ do zniszczenia imperialnej potêgi, prawdopodobnie jednak na pocz¹tku XX wieku nie mo¿na by³o wyobraziæ
sobie innej, realnej formy prowadzenia walki zbrojnej z carsk¹ Rosj¹.
Propaguj¹c koncepcje socjalistyczne, liderzy PPS nie wyrzekali siê bynajmniej klasyków lewicowych, ani piewców doktryny terrorystycznej popularnej
w nurcie rosyjskim i na zachodzie Europy z Piotrem Kropotkinem na czele25.
Gdy na pocz¹tku XX wieku, wyros³a idea aktywnego terroryzmu na koncepcjach zapo¿yczonych od Narodnej Woli i realizowana z ca³¹ stanowczoœci¹ przez
cz³onków PS-R, którzy wywo³ali istn¹ burzê zamachów terrorystycznych, kierownictwo PPS godzi³o siê jedynie na sporadyczne akcje likwidowania prowokatorów dzia³aj¹cych w samej partii26. Jedynym jaskrawym odst¹pieniem od tej
regu³y by³ zamach bombowy, zorganizowany z oddolnej inicjatywy robotników,
na rezydencjê przemys³owca Juliusza Kunitzera w £odzi 17 czerwca 1893 r.
Jednak oficjalny aktyw dzia³aczy partyjnych z Centralnego Komitetu
Robotniczego (dalej: CKR), z Pi³sudskim i Wojciechowskim na czele, zdecydowanie odcina³ siê od tych samodzielnych wyst¹pieñ na przestrzeni lat dziewiêædziesi¹tych XIX wieku, temperuj¹c zapêdy ,,do³ów partyjnych” d¹¿¹cych do
prowadzenia walki si³owej. Pi³sudski wypowiedzia³ siê w tym czasie wzglêdem
24

Podsumowuj¹c, Gumplowicz stwierdzi³: „nawet w Rosji, takiej, jak¹ by³a przed 20 laty, terror by³
bardzo niepewn¹ metod¹ walki, od której raczej chwilowego ni¿ sta³ego zwyciêstwa spodziewaæ
siê by³o mo¿na; o ile zaœ ta metoda stosowan¹ by³a dla ówczesnej Rosji, o tyle w³aœnie dlatego
w Polsce obecnej stosowaæ jej nie mo¿emy”. P. Górkowski [W. Gumplowicz], Powstanie czy terror?,
„Przedœwit” [Londyn] IV 1901, nr 4, s. 126.
25 W Londynie wydawano staraniem partii t³umaczenia rosyjskich „klasyków terroryzmu” –
P. Kropotkin, Do m³odzie¿y... Analiza wyznawanej przez niego myœli anarchistycznej; zob. W. Rydzewski, Kropotkin, Warszawa 1979.
26 I tak, 28 III 1897 r. grupa robotników zamordowa³a Bronis³awa Zejdowskiego, a 19 IV tego roku
zabito w Wilnie szpiega Rafa³a Misiewicza. List S. Wojciechowskiego do Londynu z 5 IX 1897 r.,
AAN, Archiwum PPS, sygn. 305/VII/57, podt. r. 1897, k. 67.
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oficjalnego stanowiska partii wobec terroryzmu w grudniu 1897 r. (opublikowano je na ³amach „Robotnika”). Doœæ enigmatycznie i bez wyraŸnego wskazania stwierdzi³: „Nie mo¿emy obecnie przes¹dzaæ formy tego odporu przeciwko
gwa³tom rz¹dowym. Czy bêdzie to natychmiastowa, a ¿ywio³owo wybuchaj¹ca
odpowiedŸ si³y fizycznej na gwa³t zadany, czy bêdzie zawczasu przygotowany
zbrojny opór przemocy, czy te¿ nareszcie kara, wykonana na g³ównych sprawcach zbrodni – wszystko to zale¿eæ musi od warunków czasu i miejsca, których
przewidzieæ nie mo¿emy”27. WypowiedŸ ta o charakterze deklaratywnym, bez
wyrazistego wskazania dla szeregowych cz³onków, przez kolejne lata nie by³a
w istocie realizowana, poza pierwszym z wymienionych wariantów, na pozosta³e nie przysz³a jeszcze wtedy pora. W³adze PPS rejestrowa³y te fakty, odnotowuj¹c je w prasie partyjnej, nie zabieraj¹c jednak g³osu w dyskusji nad istot¹
i celowoœci¹ koncepcji terrorystycznej. Akceptuj¹c taki stan rzeczy, nie podejmowano wewnêtrznej polemiki oraz nie wprowadzono do za³o¿eñ programowych tej metody walki z wrogiem zasadniczym, czyli pañstwem carów. Dominowa³a w tym okresie akcja agitacyjno-informacyjna, maj¹ca na celu uœwiadomienie i wyrobienie odpowiednich postaw wœród robotników, ale i lewicuj¹cych œrodowisk inteligenckich. Prze³omowe wyst¹pienie rewolucyjne mia³o
dopiero nadejœæ i do niego przygotowywano aktyw partyjny i potencjalnych
zwolenników. Tylko sporadycznie doprowadzano do œwiadomego (zaplanowanego) zabójstwa na zlecenie w³adz partii (CKR PPS) osób, które przenika³y do
struktur organizacji i inwigilowa³y je, donosz¹c policji (a konkretnie – os³awionej carskiej Ochranie)28. Tymczasem Rosjanie poczêli zdawaæ sobie sprawê
z rosn¹cej si³y tego radykalnego ugrupowania oraz jego organizacyjnych mo¿liwoœci w kraju i na emigracji, miêdzy innymi po precyzyjnie przeprowadzonej
ucieczce Józefa Pi³sudskiego z petersburskiego szpitala œw. Miko³aja Cudotwórcy w 1901 r.29.
27

Cyt. za: [J. Pi³sudski], Wobec mordu w D¹browie, „Robotnik” 12 XII 1897, nr 25, s. 4. Tytu³ artyku³u
nawi¹zywa³ do masakry robotników z Huty Bankowej w Zag³êbiu D¹browskim (30 IX 1897 r.),
kiedy to w wyniku interwencji carskiego wojska zabito trzy i ciê¿ko raniono cztery osoby. Wydarzenie to wp³ynê³o na radykalizacjê nastrojów i chêæ bojowej odpowiedzi wœród robotników, którzy domagali siê wsparcia w tym dziele ze strony dzia³aczy partyjnych.
28 O kolejnych aktach odwetowych, wymierzonych w konkretne osoby zwi¹zane dot¹d z PPS, donoszono na kartach „Robotnika”, ale tylko do takich akcji ograniczano aktywnoœæ pa³aj¹cych
chêci¹ zemsty szeregowych dzia³aczy partyjnych. Np. w 1899 r. zabito z polecenia partii dwóch
agentów Ochrany, którzy przeniknêli do PPS: Jana Mazura, dzia³aj¹cego na terenie Zag³êbia,
i Józefa Szancenberga w Czêstochowie. Zob. L. Wasilewski, Ze wspomnieñ (1899–1904), cz. 2,
„Z pola walki” 1974, r. XVII, nr 4 (68), s. 218; J. Targalski, Geneza PPS Proletariat, ,,Z pola walki”
1973, r. XVI, nr 2–3 (62–63), s. 50–52.
29 Por. List osobisty kierownika specjalnego oddzia³u Departamentu Policji z 30 X 1901 r. adresowany do P.J. Raczkowskiego. Akta rosyjskiej Ochrany z Ambasady Rosyjskiej w Pary¿u dotycz¹ce
Józefa Pi³sudskiego i innych rewolucjonistów. Kopie z Hoover Institution Archives, Instytut im.
Józefa Pi³sudskiego w Nowym Jorku (dalej: IJPA), Archiwum Józefa Pi³sudskiego nr 1, sygn. 35,
k. 38–39.
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W przededniu rewolucji 1905 r. pojawi³o siê pytanie, w jaki sposób poruszyæ masy, aby te œwiadomie wyst¹pi³y przeciw panuj¹cym. Problemowi temu
poœwieci³ uwagê Pi³sudski post factum, a swoje wnioski opublikowa³ w artykule
Zadania praktyczne rewolucji w zaborze rosyjskim30. Wyszed³ on z za³o¿enia, ¿e niezadowolenie i oburzenie przeciw rosyjskiemu zaborcy by³o w spo³eczeñstwie
polskim bez porównania wiêksze ni¿ w innych krajach zale¿nych od wschodniego imperium, co wynika³o z dziedzictwa walk narodowowyzwoleñczych
oraz z w³asnej œwiadomoœci okrzep³ego ju¿ narodu. Brakowa³o jednak chêci
zmiany i podjêcia bezkompromisowej walki z tyrani¹, maj¹c¹ swoj¹ stolicê
w Petersburgu, gdy wiêkszoœæ narodu nie wierzy³a w osi¹gniêcie sukcesu. Ta
powszechna apatia powstrzymywa³a masy przed rozpoczêciem rewolucji, gdy¿
tylko wiara w zwyciêstwo mog³a wzmocniæ nastroje spo³eczne do takiego krytycznego stanu, w którym rewolucja pozostawa³a ju¿ jedyn¹ mo¿liw¹ koniecznoœci¹. Dlatego, aby rozpocz¹æ rewolucjê, nale¿a³o pobudziæ masy nawet drobnymi posuniêciami, które w efekcie zadzia³a³yby na nie o¿ywczo, zgodnie
z zasadami psychologii zbiorowoœci. W tej taktyce zamachy terrorystyczne wymierzone w osoby szczególnie znienawidzone w konkretnych krêgach spo³ecznych mog³y odegraæ pierwszoplanow¹ rolê.
Bardzo trudno zrozumieæ prawid³a rz¹dz¹ce psychik¹ zbiorow¹, tym bardziej w aspekcie rewolucji, czyli niezwykle ¿ywio³owego ruchu, który nie da siê
przewidzieæ ze wzglêdu na przydan¹ mu dynamicznoœæ i nieokreœlonoœæ.
W niezaplanowanych wyst¹pieniach ulicznych wszystko siê mo¿e przeobraziæ
i ka¿dy uczestnik mo¿e siê staæ kluczowym ogniwem determinuj¹cym masy
spo³eczne. Dlatego – jak s¹dzi³ Pi³sudski – partie socjalistyczne winny uj¹æ w zaplanowane karby gniew ludu i pokierowaæ nim w celu odniesienia zak³adanego
zwyciêstwa nad zaborczym rz¹dem. Pierwszoplanow¹ rolê Pi³sudski przypisywa³ oczywiœcie PPS, jednak dobrze zdawa³ sobie sprawê z wewnêtrznej s³aboœci
tej organizacji i niemo¿noœci zapanowania nad wielotysiêcznymi masami ludowymi. I tak by³o w istocie, gdy rewolucja wybuch³a w 1905 r., rozwija³a siê nieomal samoistnie, poza postulatami wyra¿anymi przez liderów partii lewicowych, którzy starali siê ingerowaæ w jej przebieg, jednak – tak naprawdê – nie
opanowali oni wielu jej samorodnych nurtów. Do tego dochodzi³a potêga instytucji podlegaj¹cych w³adzy, co prawda os³abionych i Ÿle zarz¹dzanych, ale nadal maj¹cych olbrzymi¹ przewagê w œrodkach i mo¿liwoœciach dzia³ania nad
bezbronnymi w zasadzie masami ludowymi uniesionymi nag³¹ fal¹ rewolucyjn¹. Nikt te¿ nie móg³ przewidzieæ, jak¹ rolê odegra w tych wyst¹pieniach
30
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Artyku³ powsta³ na podstawie przemówienia wyg³oszonego w Krakowie w 1910 r., czyli ju¿ po rewolucji 1905 r. Zob. J. Pi³sudski, Zadania praktyczne rewolucji w zaborze rosyjskim, [w:] Pisma zbiorowe, Warszawa 1937, t. III, s. 5–22.

taktyka terrorystyczna i do czego doprowadzi dwie sk³ócone strony w realiach,
w których nie by³o alternatywy i mo¿liwoœci osi¹gniêcia jakiegokolwiek kompromisu.
Ju¿ w lutym 1904 r. Józef Pi³sudski omówi³ z Boles³awem Czarkowskim,
cz³onkiem CKR PPS, problem utworzenia w ramach partii „organizacji na wpó³
wojskowej, daj¹cej siê u¿yæ do wszystkiego”, która mia³a siê przeistoczyæ w organizacjê paramilitarn¹ obejmuj¹c¹ wszystkich pragn¹cych w³¹czyæ siê do walki o wolnoœæ Polski. Pi³sudski, wnikliwie studiuj¹cy dzieje powstania styczniowego, nawi¹za³ do pomys³ów z okresu tak zwanej dyktatury Romualda
Traugutta (schy³ek insurekcji styczniowej) – na czele nowej formacji mia³o
stan¹æ „centrum dowodzenia” z odpowiedni¹ technik¹ i podoficerami „ruchu”.
Na obszarze wszystkich guberni tworz¹cych Królestwo Polskie mia³y powstaæ
centra dowodzenia kieruj¹ce zakonspirowan¹ terenow¹ sieci¹ organizacji bojowych31. Pierwotnie Pi³sudski, poza planowanym pionem militarnym, postulowa³ równie¿ zawi¹zanie milicji partyjnej, „przez któr¹ da³oby siê przeprowadziæ
wszystkie rozporz¹dzenia” oraz mo¿na by kontrolowaæ ruchy zaborczej w³adzy,
a tak¿e przewodziæ oddolnym szeregom partyjnym. Taki by³ pocz¹tek Organizacji Bojowej PPS, która sta³a siê narzêdziem walki bezpoœredniej w latach
rewolucyjnych wyst¹pieñ. Formacja mia³a pocz¹tkowo w zamyœle Pi³sudskiego
pe³niæ rolê dyspozycyjn¹ wobec partii i wykorzystywaæ si³ê fizyczn¹, ale nie
wprost w ujêciu uprawiania koncepcji terrorystycznej. Realia czasu rewolucji
spowodowa³y, ¿e jej cz³onkowie bynajmniej nie stronili od metod terrorystycznych w walce z re¿imem carskim i osobami go reprezentuj¹cymi32. Prze³omowym momentem by³ VII Zjazd partii (luty 1905 r.), na którym og³oszono rezolucjê okreœlaj¹c¹ cele nowej formacji bojowej33. Mia³a ona, po pierwsze – byæ
form¹ samoobrony dla cz³onków PPS, a po drugie – dezorganizowaæ rz¹d zaborcy i militarnie przygotowywaæ kadry do ewentualnego narodowego powstania.
31

Por. List J. Pi³sudskiego do Komitetu Zagranicznego PPS z koñca II 1904 r., [w:] idem, Pisma zbiorowe, Uzupe³nienia, red. A. Garlicki, R. Œwiêtek, t. II: 1899–1914. Dokumenty zebra³ i opracowa³
R. Œwiêtek, Warszawa 1993, s. 239–240 oraz [w:] Przegl¹d krajowy, „Przedœwit” III 1904, nr 3,
s. 123; L. Wasilewski, Józef Pi³sudski jakim go zna³em, Warszawa 1935, s. 80–83.
32 Wskazywa³ równie¿ na potrzebê zaognienia sytuacji politycznej w kraju przez zorganizowanie
manifestacji, akcji bicia szpiclów oraz niszczenia pomników postawionych przez w³adze carskie.
List J. Pi³sudskiego do Londynu z 17 III 1904 r., cyt. za: W. Jêdrzejewicz, Sprawa „Wieczoru”. (Józef
Pi³sudski a wojna rosyjsko-japoñska 1904–1905), „Zeszyty Historyczne” [Pary¿] 1974, z. 27, s. 9.
33 W dokumencie programowym stwierdzono: „Wobec mo¿liwoœci masowych rewolucyjnych
wyst¹pieñ w kraju i w Rosji zjazd poleca CKR zorganizowanie spiskowej organizacji, która by stanowi³a nasze pierwsze szeregi w momencie rewolucji. Do tego zaœ czasu CKR kieruje, zgodnie
z instrukcj¹, masowymi wyst¹pieniami ulicznymi (manifestacjami, zgromadzeniami mas itp.),
je¿eli chodzi o ca³y kraj, i inicjatyw¹ komitetów okrêgowych w sprawach lokalnych. Na czele
organizacji staæ mia³ wydzia³ odpowiedzialny równie¿ za zaopatrywanie tej organizacji w broñ”,
cyt. za: Uchwa³a VII Zjazdu PPS w sprawie zorganizowania Organizacji Spiskowo-Bojowej PPS,
z 5 II 1905 r., AAN, Archiwum PPS, sygn. 305/III/1, podt. 3, k. 17.
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Strategicznie Józef Pi³sudski uwa¿a³, ¿e nale¿y siê przygotowaæ do insurekcji – rozumianej na dziewiêtnastowieczn¹ mod³ê jako wojna z Rosjanami – miêdzy innymi przez rozbudowanie kadr bojowych (wydzielonych z pionu partyjnego
PPS) oraz odpowiednie ich uzbrojenie i wyszkolenie. Dopiero wtedy mo¿liwe
by³o przejœcie do drugiego etapu dzia³ania, to jest do „ostrej walki” rewolucyjnej z caratem. Tak wiêc dla Pi³sudskiego rewolucja oznacza³a militarn¹ walkê
ze wschodnim zaborc¹ w imiê odzyskania niepodleg³oœci34. Mia³a ona polegaæ
na zamachach (wyst¹pieniach terrorystycznych), wymierzonych w przedstawicieli w³adzy, oraz na wszelkie instytucje rz¹dowe (symbolizuj¹ce panowanie
zaborcy w Królestwie Polskim)35. Cz³onkowie bojówek mieli stosowaæ taktykê
„partyzantki ukrytej” (tak¿e na terenie miast). Musieli sprawiaæ wra¿enie
„zwyczajnych ludzi” zatrudnionych w zak³adach pracy i podlegaæ w³adzy lokalnego naczelnika. Mieli byæ powo³ywani na æwiczenia i do konkretnych akcji, po
których powracali do codziennych zajêæ, tak, aby carskiej policji trudniej by³o
ustaliæ, kto przynale¿y do danej grupy bojowej. Kieruj¹c siê celami doraŸnymi
(które, oczywiœcie, by³y równie¿ niezwykle wa¿ne), takimi jak odbijanie aresztowanych rewolucjonistów, zw³aszcza tych skazanych na karê œmierci, mieli
tak¿e zdobywaæ broñ i pieni¹dze na potrzeby przysz³ego powstania. Terroryzowanie Rosjan przynosi³o korzyœci materialne, a jednoczeœnie – co by³o o wiele
wa¿niejsze – podwa¿a³o potêgê i powagê caratu, który w odbiorze spo³ecznym
traci³ na znaczeniu. W³adze zaborcze dopiero wielkim wysi³kiem – wyprowadzaj¹c z koszar oko³o 300 tysiêcy ludzi – mog³y powstrzymywaæ te liczne akcje
terrorystyczne. Pi³sudski chcia³ opanowaæ ca³e Królestwo Polskie, uwa¿a³ bowiem, ¿e to zmusi si³y zaborcy, które bêd¹ pilnowaæ ka¿dego mostu czy nieomal
s³upa telegraficznego, do rozœrodkowania, faktycznie trac¹c dotychczasow¹
przewagê militarn¹ i liczbow¹ nad lokalnymi centrami bojowymi PPS. W tym
momencie planowa³ przejœcie do zasadniczego etapu swojego planu, to jest do
powstania antyrosyjskiego w imiê walki o niepodleg³oœæ dla Polski36. Tak wiêc
sformu³owany przez Pi³sudskiego dalekosiê¿ny plan wybicia siê na niepodleg³oœæ mia³ doprowadziæ do militarnej rozgrywki ze wschodnim zaborc¹, jednak poprzedza³a go intensywna walka rewolucyjna, w której zaczêto na coraz
wiêksz¹ skalê wykorzystywaæ metodê walki terrorystycznej.
34

Na tak¹ interpretacjê wskazuj¹: A. Garlicki, Geneza legionów. Zarys dziejów Komisji Tymczasowej
Skonfederowanych Stronnictw Niepodleg³oœciowych, Warszawa 1964, s. 21; J. Molenda, Pi³sudczycy
a narodowi demokraci 1908–1918, Warszawa 1980, s. 43–45.
35 Wszelkiego rodzaju komisje wojskowo-lekarskie, monopole, poczty, koleje, urzêdy skarbowe,
wiêzienia, a tak¿e instytucje zapewniaj¹ce si³ê w³adzy, tj. placówki ¿andarmerii i posterunki policji, magazyny z broni¹ oraz sk³ady œrodków technicznych.
36 W. Pobóg-Malinowski, Józef Pi³sudski 1901–1908. W ogniu rewolucji, Warszawa 1935, s. 321–329;
I. Paw³owski, Geneza i dzia³alnoœæ Organizacji Spiskowo-Bojowej PPS 1904–1905, Wroc³aw–Warszawa
1976, s. 110–111.
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W 1904 r. wybuch wojny rosyjsko-japoñskiej na Dalekim Wschodzie wywo³a³
coraz bardziej powszechne niezadowolenie wœród osób zamieszkuj¹cych Królestwo Polskie. Zaburzenia gospodarcze, a zw³aszcza rosn¹ce koszty ¿ycia, spowodowane trwaj¹cym konfliktem, radykalizowa³y nastroje spo³eczne. Do tego
dochodzi³ problem zwi¹zany z poborem polskich rekrutów do armii rosyjskiej.
Aby temu przeciwdzia³aæ, przywódcy PPS zachêcali robotników do masowych
wyst¹pieñ antymobilizacyjnych, stawiaj¹c noœne zapytanie wzywaj¹ce do zbiorowego niepos³uszeñstwa: „W imiê czego, w imiê jakich d¹¿eñ i hase³ mamy
walczyæ?”37. Demonstruj¹cy, pozbawieni odpowiedniej ochrony, byli jednak
³atwym celem dla carskiego aparatu policyjnego. Wspierane przez bojówkê partyjn¹ (której przewodzi³ w Warszawie Boles³aw Berger, grupuj¹c oko³o
40 osób), maj¹c¹ chroniæ i zabezpieczaæ demonstruj¹cych, wyst¹pienie z 28 paŸdziernika 1904 r. zorganizowano przy ulicy Karmelickiej na Lesznie, a zw³aszcza
demonstracja z 13 listopada na pl. Grzybowskim (obie w Warszawie) ukaza³y
si³ê i now¹ jakoœæ uzbrojonej w broñ paln¹ bojówki PPS w zetkniêciu z regularnymi formacjami caratu38. Widok wszechw³adnych dot¹d rosyjskich policjantów, którzy z obawy przed uzbrojonymi rewolucjonistami na pocz¹tku
wyst¹pienia w pop³ochu zaczêli uciekaæ z ulicy lub ukrywali siê miêdzy nogami
demonstruj¹cych, na d³ugo zapisa³ siê w pamiêci demonstruj¹cych. Pêk³a w ten
sposób „bañka” rosyjskiego panowania, pojawi³a siê wiara w mo¿liwoœæ prowadzenia boju z zaborc¹ i odniesienia sukcesu39.
Próbuj¹c oceniæ to wyst¹pienie, Józef Pi³sudski wskaza³ na prze³omowoœæ
tego – co prawda drobnego w wymiarze historycznym – faktu, wa¿nego z punktu widzenia podjêcia œwiadomej walki zbrojnej z zaborc¹, po wielu latach stagnacji i apatii narodowej (wynikaj¹cej z braku wiary we w³asne si³y po upadku
powstania styczniowego)40. Osobnym problemem by³y jednak nastêpstwa
przedsiêwziêcia zaplanowanego na tak¹ skalê w centrum du¿ej aglomeracji
miejskiej; zrywano ze starym porz¹dkiem i proklamowano bezpardonow¹ walkê z rosyjskim panowaniem, nara¿aj¹c obie walcz¹ce strony na wszelkie konsek37
38

Cyt. za: Nasze has³o, „Robotnik” 22 VII 1904, nr 56, s. 1.
Bojówk¹ z³o¿on¹ z ponad 50 osób kierowali w dn. 13 XI 1904 r.: Stefan Okrzeja i Bronis³aw ¯ukowski. Por. I. Paw³owski, Geneza..., przypis 115, s. 42–43; J. Krzes³awski, Dzieje PPS od 1904 r. do wybuchu wojny œwiatowej w roku 1914, [w:] Ksiêga jubileuszowa PPS 1892–1932, Warszawa 1933, s. 66.
39 Zob. Raport p.o. oberpolicmajstra warszawskiego P. Mejera do cara Miko³aja II o stanie miasta
Warszawy w 1904 r., z dn. 13 I 1906 r., Warszawa, [w:] Raporty warszawskich oberpolicmajstrów
1892–1913, wyd. H. Kiepurska i Z. Pustu³a, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1971, s. 55–57; 13 listopada w Warszawie, „Przedœwit” X–XII 1904, nr 10–12, s. 451–458.
40 Godne uwypuklenia, w jego ocenie, w 25. rocznicê tych wyst¹pieñ, by³o zdarzenie do jakiego
dosz³o w trakcie odwrotu na ul. Bagno, kiedy to m³odzi bojowcy zdo³ali powstrzymaæ ogniem
swych pistoletów znaczne i, co istotne, regularne si³y rosyjskie (w tym ¿andarmów i dragonów na
koniach). To wydarzenie dowodzi³o celowoœci podjêtej taktyki militaryzacji formacji robotniczych. Por. J. Pi³sudski, Wspomnienie o Grzybowie, [w:] tego¿, Pisma zbiorowe, Warszawa 1937, t. IX,
s. 200–206.
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wencje tego wyboru. Co prawda nikt z szeregów bojówki PPS nie zgin¹³, a zaledwie tylko kilku jej cz³onków aresztowano, to jednak du¿e straty odnotowano
wœród ludnoœci cywilnej – byli zabici i ranni41. Dyskusyjna pozostaje teza postawiona przez Roberta Blobauma, ¿e demonstracja grzybowska dokonana przez
ekstremistów z PPS w zamyœle Józefa Pi³sudskiego mia³a sprowokowaæ Rosjan
do otwartej walki zbrojnej z Polakami i doprowadziæ do wybuchu powstania
narodowego, czyli odegraæ rolê katalizatora emocji spo³ecznych42. W istocie, kolejne tygodnie na prze³omie 1904 i 1905 r. przynios³y eskalacjê dzia³añ, a ich
uczestnicy wykazywali siê coraz wiêkszym zaanga¿owaniem i determinizmem,
nawet w zetkniêciu z regularnymi formacjami rosyjskiego wojska i ¿andarmerii, jednak nie dosz³o do frontalnego wybuchu powstania antyrosyjskiego
w Królestwie Polskim.
Wiosn¹ 1905 r., poza przedstawionymi zadaniami w ramach dzia³añ OB
PPS, postanowiono podj¹æ konkretne i zaplanowane zamachy terrorystyczne –
rozumiane jako akcje odwetowe oraz os³abiaj¹ce potencja³ i morale carskiego
re¿imu43. Stoj¹cy na czele formacji Józef Pi³sudski raczej krytycznie odnosi³ siê
do koncepcji œwiadomego terroryzmu jako metody walki z caratem, jednak jego
podkomendni ju¿ w pierwszych miesi¹cach rewolucji d¹¿yli do przeprowadzenia zamachów na najbardziej znienawidzonych przedstawicieli obcego panowania na terenie Królestwa Polskiego. Tak dosz³o do faktycznego przejœcia od
wczeœniejszego taktycznego po strategicznego podejœcia do metody terrorystycznej. Eskalacja tej metody dzia³ania, po³¹czona z wyraŸn¹ taktyczn¹ „gr¹ na rewolucjê rosyjsk¹” (jak to uj¹³ Stanis³aw Mackiewicz), by³a na rêkê liderowi
PPS, gdy¿ mog³a doprowadziæ do powszechnej anarchii w pañstwie carów i jego
ewentualnego rozpadu lub przynajmniej permanentnej niemocy organizacyjnej.
To, z kolei, mog³oby pozwoliæ na stworzenie niezale¿nego polskiego pañstwa
narodowego i to we wspó³dzia³aniu z innymi etnicznymi s¹siadami, z którymi
graniczyliœmy od wschodu44.
41

Wed³ug J. Krzes³awskiego zginê³o 6 osób, a 27 by³o rannych wœród cywilów oraz jeden zabity
i piêciu rannych policjantów; J. Krzes³awski, Przed i po Grzybowie..., s. 148. W relacji lekarza pogotowia ratunkowego K. Niedzielskiego zginê³o jedenaœcie osób, a 30 by³o rannych. K. Niedzielski,
Z dni burzliwych w Warszawie (1904–1907), Warszawa 1908, s. 14. Pu³kownik K. Nolken wskazuje
odpowiednio: dziesiêciu i 43, [w:] Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie, Kancelaria
Genera³-Gubernatora Warszawskiego, sygn. 2384, k. 67–68.
42 R.E. Blobaum, Rewolucja. Russian Poland, 1904–1907, Ithaca–London 1995, s. 42–43.
43 W pierwszej kolejnoœci postanowiono zabiæ warszawskiego oberpolicmajstra, g³ównego urzêdnika
Ratusza Miejskiego, p³k. Karla Nolkena, któremu podlega³y wszystkie cyrku³y w stolicy Królestwa
Polskiego. Podlega³y sprawy policyjne i œledcze, meldunkowe i paszportowe, stra¿ ogniowa, a tak¿e
cenzura, kontrola stowarzyszeñ i imprez rozrywkowych. Od 1900 r. podlega³ mu tak¿e Wydzia³
do Ochrony Porz¹dku i Bezpieczeñstwa Publicznego w m. Warszawie (³¹cz¹cy funkcje wywiadowcze i œledcze). A. Tuszyñska, Rosjanie w Warszawie, Pary¿ 1990, s. 85–86.
44 S. Mackiewicz Cat, Klucz do Pi³sudskiego, Warszawa 1996, s. 91–92.
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W specjalnej odezwie Wydzia³u Spiskowo-Bojowego PPS, skierowanej do
polskiego spo³eczeñstwa, t³umaczono sens podjêcia dzia³alnoœci terrorystycznej przez w³adze tej partii. Stwierdzano w niej: ,,okrucieñstwa rz¹du doprowadzi³y masê ludow¹ do tego, ¿e sam widok policjanta wywo³uje ¿¹dzê zabicia go.
W walce o wolnoœæ i sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ polski lud pracuj¹cy spotyka siê
z takiemi wyrafinowanymi katuszami, z takiem zwierzêcem znêcaniem siê nad
nim, ¿e d³u¿ej czekaæ nie chce i ¿¹da odwetu. Na nas, jako na przedstawicieli
tego walcz¹cego proletariatu, spada obowi¹zek mœciciela”45. Mia³a to te¿ byæ
zemsta za ofiary poniesione podczas manifestacji antymobilizacyjnych i zajœæ
rewolucyjnych z pocz¹tku 1905 r. W tej akcji uœwiadamiaj¹cej i „oswajaj¹cej”
spo³eczeñstwo z potrzeb¹ wykorzystania terroru politycznego w walce z rz¹dem
wydawano nak³adem partii pozycje ksi¹¿kowe, maj¹ce przybli¿yæ szerszemu
ogó³owi postacie rewolucjonistów, którzy ju¿ oddali ¿ycie za sprawê robotnicz¹
i stosowali te radykalne metody walki46.
Podczas I Rady Partyjnej PPS, zapocz¹tkowanej 15 czerwca 1905 r. w Józefowie pod Warszaw¹ (kontynuowanej po dwóch dniach w dworze Koszutskich),
Pi³sudski jeszcze raz naœwietli³ w przemówieniu swoj¹ wizjê walki z zaborc¹,
dowodz¹c wagi agitacji, a przede wszystkim kwestii militarnych. PóŸniejszy
Marsza³ek Polski stwierdzi³, i¿ nale¿y ludzi odpowiednio przygotowaæ do zetkniêcia siê z regularnym wojskiem i wyt³umaczyæ, ¿e ,,Marksem ¿o³nierza zabiæ
nie mo¿na”. Odniós³ siê tak¿e do sprawy terroryzmu w tocz¹cej siê ju¿ rewolucji. Traktuj¹c go jako jeden z mo¿liwych œrodków walki, nie pozbawia³ go znaczenia, ale mia³ jednoczeœnie wiele w¹tpliwoœci – jak to uj¹³: „nie suszy³ sobie
g³owy dla teoretycznego uzasadnienia potrzeby terroru i dla znalezienia w teorii
miejsca dla zalet terroru”. Rozwa¿a³ tak¿e negatywne cechy zwi¹zane z t¹ form¹
walki z Rosjanami, wskazuj¹c, i¿ bierze w niej udzia³ stosunkowo niewielka
grupa osób wtajemniczonych i elitarnie wydzielonych z szeregów partyjnych.
Bywa ona przez pozosta³ych odbierana jako wszechmocna „opatrznoœæ rewolucyjna”, mog¹ca ka¿dego ukaraæ, a to zdaniem Pi³sudskiego by³o nierealnym
ogl¹dem rzeczywistoœci i praktycznych mo¿liwoœci grup bojowych PPS. Poza
tym zastosowany terroryzm mia³ byæ w odbiorze spo³ecznym postrzegany jako
wyraz d¹¿eñ do „wyrównania krzywd” w imiê sprawiedliwoœci spo³ecznej, co
jednak wypacza³o koncepcjê tej idealistycznej wizji, a przyjmowa³o cechy przypadkowoœci i losowoœci, wbrew oczekiwaniom oraz ocenom lokalnej spo³ecznoœci. Pod koniec swojego przemówienia odniós³ siê do tragicznej sytuacji towarzyszy partyjnych, którzy podjêli siê dobrowolnie tego niewdziêcznego
45
46

Cyt. za: Przedruk tej odezwy z 29 III 1905 r. zamieszczono w „Robotniku” 14 IV 1905, nr 60, s. 7.
Do postaci takich nale¿a³ S. Kunicki, jeden z dzia³aczy Wielkiego Proletariatu, zg³adzony z wyroku s¹du w 1886 r.; A. Dêbski, Stanis³aw Kunicki, [w:] Bohaterowie „Proletariatu”, Warszawa 1906,
s. 23–32.
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zajêcia, staj¹c siê nieomal „zawodowymi terrorystami” (przyjmuj¹c niewdziêczn¹ rolê katów) w imiê wyznawanej sprawy, co oznacza³o, de facto, banicjê
spo³eczn¹ i alienacjê. Dlatego – dowodzi³ Pi³sudski – zamachy terrorystyczne
powinny raczej odgrywaæ rolê poœredni¹ i drugoplanow¹, byæ tylko przygotowaniem do zasadniczej oraz planowo przygotowanej walki z zaborc¹. Wskazywa³, ¿e czêœæ tego brzemienia powinni wzi¹æ na swoje barki szeregowi dzia³acze
partyjni, przeprowadzaj¹c pospolite zamachy na lokalnych rewirowych czy stójkowych, którym nale¿a³a siê zemsta za ich niegodziwe zachowanie i pe³nion¹
s³u¿bê. W ocenie W. Pobóg-Malinowskiego w Pi³sudskim rodzi³a siê coraz bardziej awersja do terroryzmu „jednostkowego”, który nie móg³ doprowadziæ do
zwyciêstwa rewolucji. Alternatyw¹ dla takiej koncepcji walki pozostawa³a taktyka oddzia³owa (nawi¹zuj¹ca do tradycyjnych formacji militarnych)47.
Podczas II Rady Partyjnej, która odby³a siê 15 paŸdziernika 1905 r. w Miñsku, zasz³y w dziejach bojówki istotne zmiany. W³adze partyjne powierzy³y kierownictwo nad Wydzia³em Bojowym Józefowi Pi³sudskiemu i odt¹d to w jego
rêkach skupi³o siê faktyczne dowodzenie i wybór metod prowadzonej walki
z zaborc¹. Reorganizacji mia³o towarzyszyæ odpowiednie scalenie podleg³ych
bojówek, a przede wszystkim ich odpowiednie przeszkolenie oraz wyposa¿enie
przed podjêciem dzia³añ zbrojnych. Kolejne akcje mia³y byæ zaplanowane
i skrupulatnie przeprowadzone, tak, aby chroniæ ¿ycie zamachowców48. Terroryœci stali siê ,,racjonalnymi aktorami”, kieruj¹cymi siê logicznymi przes³ankami i postêpuj¹cymi zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami w celu osi¹gniêcia zamierzonego sukcesu, to jest przeprowadzenia zaplanowanego ze wszystkimi
szczegó³ami zamachu i wycofania siê z miejsca akcji bez strat w³asnych. Ich
praktyczny racjonalizm wyrasta³ z doktryny ekonomicznej oraz metody behawioralnej i móg³ siê staæ stabiln¹ przeciwwag¹ dla dotychczasowych aktów
terrorystycznych, które stosunkowo ³atwo poskramiali Rosjanie, stosuj¹c œrodki si³owej reakcji49.
Na czele partyjnej bojówki stan¹³ tak charyzmatyczny i obdarzony siln¹
osobowoœci¹ nie tylko funkcjonariusz partyjny, ale wyró¿niaj¹cy siê lider ruchu
niepodleg³oœciowego. Oddany sprawie potrafi³ umiejêtnie „zara¿aæ” innych
i motywowaæ do najbardziej skrajnych, a zarazem realnych, wyst¹pieñ w imiê
wyznawanych pogl¹dów. Potrafi³ poza tym dobraæ ludzi, którzy samodzielnie
mogli zaplanowaæ i przeprowadziæ wiele ekstremalnych akcji godz¹cych w pod47
48

W. Pobóg-Malinowski, Józef Pi³sudski 1901–1908..., s. 322–329.
Co by³o zgodne z kanonami dzia³añ terrorystycznych; zob.: J. Horgan, Psychologia terroryzmu, red.
A. Fraczek, t³um. A. Jaworska-Surma, Warszawa 2008, s. 129–136; S. Twardo, Organizacja sekcji
PPS, [w:] Ogniwa jednego ¿ycia, Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. akc. 10430, k. 5;
W. Pobóg-Malinowski, Józef Pi³sudski 1901–1908..., s. 360–362; J. Wojtasik, Aspekt militarny rewolucji 1905–1907 – miêdzy mitem a rzeczywistoœci¹, [w:] Dziedzictwo rewolucji 1905–1907, s. 51.
49 B. Bolechów, Terroryzm: aktorzy, statyœci, widownie, Warszawa 2010, s. 32–38.
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stawy carskiego panowania w Królestwie Polskim. Bra³ na siebie odpowiedzialnoœæ za ¿ycie podleg³ych mu cz³onków partyjnej bojówki oraz stara³ siê nie ulegaæ presji otoczenia, motywowanej dodatkowo gwa³townymi i trudnymi do
przewidzenia realiami dni rewolucyjnych50. Wypadkow¹ tego okresu by³a postêpuj¹ca ewolucja myœli Pi³sudskiego w kontekœcie do terroryzmu. Wczeœniej,
jak ju¿ wspomniano, opowiada³ siê za jego ewentualnym taktycznym zastosowaniem, teraz akceptowa³ i wprost kierowa³ elitarn¹ bojówk¹, maj¹c¹ takie
akcje przeprowadzaæ, i to na niespotykan¹ na ziemiach polskich skalê. Militarne przygotowanie kadr formacji bojowej powoli postêpowa³o w jej szeregach,
ale w odbiorze spo³ecznym oczekiwano od nich akcji tu i teraz, z zastosowaniem radykalnych i bezpardonowych metod walki.
Od listopada 1905 r. zaczêto organizowaæ w Krakowie, a póŸniej tak¿e we
Lwowie, kilkutygodniowe kursy w oparciu o szko³ê bojow¹. Jej komendantem
zosta³ W³adys³aw Jaxa-Ro¿en „Barnaba”, ale faktyczne kierownictwo nad
,,szko³¹” spoczywa³o jednak w rêkach Józefa Pi³sudskiego, wokó³ którego skupili siê najbardziej doœwiadczeni i obyci bojowcy, przybyli zza objêtego rewolucj¹ kordonu51. Kurs rozpoczyna³ siê wyk³adem, który osobiœcie wyg³asza³
Józef Pi³sudski, staraj¹c siê uœwiadomiæ i wskazaæ adeptom sztuki bojowej najwa¿niejsze wartoœci i przes³anie ideowe maj¹ce im przyœwiecaæ w trakcie podejmowanych póŸniej dzia³añ rewolucyjnych52. W ten sposób Pi³sudski stara³ siê
rozbudziæ w grupie s³uchaczy odpowiednie wyrobienie ideowe i psychiczne, tak
aby stali siê oni elit¹ wœród bojowców, aby swoim przyk³adem i wyrobieniem
dawali przyk³ad innym rewolucjonistom53. Po odbyciu regulaminowego szkolenia teoretycznego i praktycznego zdawano egzaminy przed komisj¹, w sk³ad
której wchodzili wszyscy wyk³adowcy. Na zakoñczenie kursu organizowano
wspóln¹ „wieczerzê” – spotkanie wszystkich instruktorów i uczniów „rewolucyjnej podchor¹¿ówki”. Jej celem by³o zintegrowanie œrodowiska OB PPS, i tu
ponownie kieruj¹cy szko³¹ stara³ siê wyrobiæ u podkomendnych niezbêdne na50

O roli lidera formacji terrorystycznych oraz po¿¹danych cechach jego osobowoœci oraz metodach
oddzia³ywania na podleg³ych mu szeregowych cz³onków zob. B. Ho³yst, Terroryzm..., t. 1,
s. 271–274.
51 W trakcie tych trzech kursów (do po³owy 1906 r.) przeszkolono ponad stu bojowców; J. Klemensiewiczowa, Ludzie i sprawy minionej epoki. Wspomnienia o Zygmuncie Klemensiewiczu, t. I: Pod ber³em
Habsburgów, Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu, sygn. 15408 II,
k. 233–235; W. Jêdrzejewicz, Kronika ¿ycia Józefa Pi³sudskiego 1867–1935, t. I: 1867–1920, Londyn
1977, s. 196–197; J. Nowak, Zwi¹zki Józefa Pi³sudskiego z Krakowem (do roku 1912), „Krzysztofory”
1980, r. VII, nr 7, s. 32–33; J. Cisek, Józef Pi³sudski w Krakowie, Kraków 2003, s. 13–14; S. Hempel,
Wspomnienia bojowca, „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce” 1937, t. III, nr 3 (11), s. 147.
52 Relacja W. Momentowicza o szkole bojowej w Krakowie: Organizacja Bojowa PPS (Wspomnienia)
1904–1908, AAN, Archiwum PPS, sygn. 305/III/20, podt. 1, k. 1.
53 W. S³awek, Wspomnienia (1895–1910), „Niepodleg³oœæ” 1986, t. XIX, Nowy Jork–Londyn,
s. 177–178; L. Wasilewski, Józef Pi³sudski jakim go zna³em, s. 98–99; A. Chwalba, Józef Pi³sudski a pamiêtniki, „Zeszyty Historyczne” [Pary¿] 1993, z. 104, s. 192–201.
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wyki i œwiadomoœæ dojrza³oœci wobec powierzanych im zadañ na terenie Królestwa Polskiego. W myœli Pi³sudskiego s³uchacze mieli nie tyle staæ siê przeszkolonymi terrorystami, lecz emisariuszami maj¹cymi podj¹æ niebezpieczn¹ misjê
o charakterze zbrojnym w imiê odzyskania niepodleg³oœci dla Polski54.
Nowy rok rewolucji – 1906, zapisa³ siê kolejnym ci¹giem zamachów terrorystycznych na przedstawicieli w³adz carskich55. Wymienione akty terrorystyczne by³y swoistym preludium spektakularnej akcji, do której dosz³o 15 sierpnia 1906 r. Bojówka PPS by³a wtedy u szczytu swojej potêgi organizacyjnej.
Cz³onkowie Wydzia³u Bojowego pocz¹tkowo wzbraniali siê przed t¹ akcj¹, jednak na kolejnych konferencjach, a precyzyjniej w Zakopanem, zadecydowano
o podjêciu dzia³añ, co ostatecznie potwierdzono w Falenicy (oba spotkania z lipca tego roku)56. Pi³sudski nie by³ zwolennikiem tego agresywnego w formie
wyst¹pienia terrorystycznego, jednak przewa¿y³ g³os wiêkszoœci na wydziale
oraz parcie szeregowych cz³onków bojówki do podjêcia takiej spektakularnej
akcji. Postanowiono przeprowadziæ ogólnokrajowe wyst¹pienie, które w historii znane jest pod nazw¹ „krwawa œroda”. Istota tej akcji polega³a na wykonaniu szeregu zamachów o charakterze terrorystycznym na terenie Królestwa
Polskiego, a jej g³ównym celem by³o wywo³anie efektu psychologicznego. Zamachowcy pragnêli po pierwsze wykazaæ s³aboœæ carskiego panowania nad
Wis³¹, a po drugie zachwiaæ spokojem przedstawicieli s³u¿b mundurowych, zasiaæ atmosferê grozy i niepewnoœci, któr¹ potêgowa³a œwiadomoœæ obecnoœci
w obcym jednak kraju. Ju¿ sam efekt przera¿enia, jakim by³a groŸba u¿ycia si³y,
nawet bez wyrz¹dzenia rzeczywistych szkód fizycznych, stanowi³ element wojny psychologicznej, w któr¹ wci¹gano instytucje pañstwowe wrogiego re¿imu
oraz jego funkcjonariuszy57. Liczono, ¿e wzmocni to opór polskiego spo³eczeñstwa dostrzegaj¹cego os³abienie rosyjskiego re¿imu i ca³ego wrogiego systemu58. Terroryzm stawa³ siê semantycznym i propagandowym polem bitwy miêdzy bojówk¹ lewicowej organizacji a si³ami carskiego rz¹du59.
54
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W. Potkañski, Szko³a Bojowa PPS w Krakowie z okresu rewolucji 1905 roku, ,,Studia Historyczne”
2010, r. LIII, z. 3 (211), s. 312–313.
Raport p.o. oberpolicmajstra warszawskiego P. Mejera do cara Miko³aja II o stanie miasta Warszawy w 1906 r., z 4 I 1908 r., Warszawa, [w:] Raporty warszawskich oberpolicmajstrów..., s. 70;
Z dziejów ruchu. Akt oskar¿enia [67 bojowców], „Przedœwit” V 1909, nr 5, s. 304–305; E. Ajnenkiel,
Rok 1906 w rejestrze ochrony warszawskiej. I. Zamachy na carskie w³adze, „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce” 1936, t. II, nr 2 (6), s. 72 i n.
S. Hempel, Wspomnienia bojowca, s. 151–152.
J. Horgan, Psychologia terroryzmu, s. 33–34.
W. Pobóg-Malinowski, Józef Pi³sudski 1901–1908..., s. 435–437; W. Potkañski, Wokó³ koncepcji ideologicznej..., s. 165.
Tak mo¿na okreœliæ podejmowanie wyzwania, u¿ywaj¹c terminologii zaczerpniêtej ze schematycznego sceptycyzmu postmodernistycznego; zob. B. Bolechów, Terroryzm w œwiecie podwubiegunowym..., s. 101–107.

Do szczególnie spektakularnych wyst¹pieñ dosz³o w sto³ecznej Warszawie,
gdzie „pi¹tki” bojowe rozpoczê³y bój ju¿ w godzinach porannych atakuj¹c funkcjonariuszy policji i ¿andarmerii. Tego dnia przeprowadzono wiele zamachów,
niektórzy bojowcy uczestniczyli nawet w kilku, na przyk³ad Henryk Baron bra³
udzia³ w trzech akcjach (w trakcie których zabi³ dwóch policjantów i jednego
rewirowego). Najbardziej spektakularne by³o zaatakowanie VII cyrku³u (komisariatu policji) przy ulicy Ch³odnej, gdzie rzucono dwie bomby60. Miejskie pogotowie ratunkowe praktycznie przez ca³y dzieñ mia³o wiêc ostry dy¿ur; w sumie
w tym dniu zginê³o szesnastu, a rannych zosta³o siedemnastu funkcjonariuszy
sto³ecznej policji, ¿andarmerii i wojska oraz wiele osób cywilnych61. Do podobnych w charakterze akcji dosz³o tak¿e na prowincji, a cz³onkowie OB PPS zabili
w tym dniu oko³o osiemdziesiêciu przedstawicieli carskiego aparatu bezpieczeñstwa62. Wydarzenia te doczeka³y siê niebawem licznych komentarzy, tak¿e
w s¹siednich pañstwach zamieszka³ych przez Polaków. W konserwatywnym
krakowskim „Czasie” poinformowano o krwawych zdarzeniach w Warszawie
i na prowincji w sta³ej rubryce: „Anarchia w Królestwie”63, co nale¿y uznaæ za
znamienne. Tymczasem w organie prasowym PPS – w „Robotniku” – trzy dni
póŸniej wspominano o tych wydarzeniach, ideologizuj¹c akcjê i deprecjonuj¹c
policjantów oraz ¿o³nierzy rosyjskich: „z woli rewolucji z r¹k cz³onków naszej
bojowej organizacji zginê³o naraz w wielu miejscach kraju parê dziesi¹tków
szczególnie z³oœliwych i szkodliwych s³ug carskich. Twarda rêka rewolucji musia³a znów podruzgotaæ okrutnie wiele carskich ¿ywych narzêdzi tortury i mordu [...]. Gdy, rozpêdziwszy Dumê, carska horda czynownicza mobilizowa³a siê
do nowego najœcia na Rosjê, gdy i u nas w Polsce oczekiwaæ trzeba by³o rozjuszenia siê represji, rzuciliœmy jej u siebie groŸne ostrze¿enie...”64.
Oceniaj¹c wyst¹pienie z 15 sierpnia 1906 r., mo¿na stwierdziæ, ¿e pozwoli³o
ono osi¹gn¹æ za³o¿one cele. Pokazano, ¿e partia dysponuje realn¹ si³¹, któr¹
mo¿e przeciwstawiæ carskiemu w³adztwu na terenie Królestwa Polskiego. Si³y
rosyjskie zosta³y w du¿ym stopniu sterroryzowane i niezdolne do podjêcia bezpoœredniej kontrakcji. Jednak Józef Pi³sudski post factum krytycznie ocenia³ to
przedsiêwziêcie, gdy¿, jak twierdzi³, z natury by³ przeciwny terroryzmowi per60
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A. Próchnik, Henryk Baron, [w:] Studia z dziejów polskiego ruchu robotniczego, wyboru dokona³ K. Dunin-W¹sowicz, Warszawa 1958, s. 502; E. Ajnenkiel, Rok 1906..., s. 74; Pamiêci Henryka Barona i Tadeusza Dzierzbickiego niez³omnym bojownikom o niepodleg³oœæ i socjalizm, Warszawa 1938, s. 7–8.
Por. Raport p.o. oberpolicmajstra warszawskiego P. Mejera..., z 4 I 1908 r., Warszawa, [w:] Raporty warszawskich oberpolicmajstrów..., s. 71; S. Twardo, Organizacja sekcji PPS, k. 15.
Wed³ug W.D. ¯y¿yna podczas zajœæ „krwawa œroda” zginê³o 29 osób, a 43 zosta³y ranne, w „Robotniku” zaœ (22 VIII 1906, nr 171, s. 6) wymieniono 77 ofiar. W. Pobóg-Malinowski, Józef Pi³sudski
1901–1908..., przypis 86, s. 437.
Por. Krwawy dzieñ w Warszawie, „Czas” 15 VIII 1906, nr 186, s. 1.
Cyt. za: Odezwa Centralnego Komitetu Robotniczego PPS, „Robotnik” 18 VIII 1906, nr 170, s. 1.
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sonalnemu (wymierzonemu przeciw konkretnej osobie) i dlatego nigdy ¿adnego zamachu osobiœcie nie organizowa³65. W jego ocenie podjêcie masowej akcji
– w jej maksymalnym terrorystycznym charakterze – wymusi³o koniecznoœæ jej
kontynuowania w myœl zasady, ¿e po pierwszym uderzeniu musi nast¹piæ drugie, trzecie i czwarte. Jednak po „krwawej œrodzie” nie dosz³o do kolejnych
akcji. Bojówka nie mia³a takich mo¿liwoœci organizacyjnych, ani odpowiedniej
liczby zrzeszonych i przeszkolonych cz³onków. Tymczasem rz¹d musia³ zacz¹æ
przeciwdzia³aæ aktom terrorystycznym i maksymalnie zmobilizowaæ w³asne
si³y do kontrreakcji na dzia³ania podejmowane przez rewolucyjne organizacje
bojowe i ca³y proletariat na terenie imperium. Pi³sudski, po latach, trafnie oceni³ „krwaw¹ œrodê”, mówi¹c, ¿e wydarzenie to przynios³o wiêcej niekorzystnych nastêpstw ni¿ przysporzy³o triumfu i uznania OB PPS, chocia¿by tylko
w odbiorze polskiego spo³eczeñstwa.
Tymczasem dochodzi³o do kolejnych drastycznych aktów przeprowadzanych z obu stron, to jest przez rewolucjonistów, którzy uderzali w przedstawicieli carskiego re¿imu, i przez rz¹dz¹cych, którzy prowadzili akcje represyjne
i pogromowe przeciw zbuntowanemu spo³eczeñstwu, czêsto stosuj¹c zasady
odpowiedzialnoœci zbiorowej66. Poza deklaracjami wspó³czucia i drobnej pomocy PPS nie mog³a przeprowadziæ jakiejœ realnej kontrakcji na te ostatnie, co obna¿y³o prawdziwy obraz sytuacji partii i jej mo¿liwoœci dzia³ania w zderzeniu
z potêg¹ carskiego re¿imu67. Dochodzi³o do kolejnych zamachów terrorystycznych, w tym na samego warszawskiego genera³-gubernatora Gieorgija Antona
Ska³ona, jednak nie zawsze koñcz¹cych siê sukcesem organizatorów, jak
w przytoczonym powy¿ej przyk³adzie68. Tymczasem podjête jesieni¹ 1906 r.
przez carat reperkusje wobec wszelkiej maœci rewolucjonistów oraz anarchistów zaczê³y przynosiæ wymierne rezultaty. Po wielomiesiêcznych walkach re65

J. Pi³sudski, Poprawki historyczne (pocz¹tek 1931 r.). Uwagi do pamiêtników Ignacego Daszyñskiego, [w:]
idem, Pisma zbiorowe, t. IX, s. 280; L. Wasilewski, Józef Pi³sudski jakim go zna³em, s. 98.
66 Cyt. za: F. Gross, The Revolutionary Party. Essays in the Sociology of Polities, Westport–London 1974,
s. 169.
67 Zob. W. Pobóg-Malinowski, Józef Pi³sudski 1901–1908..., s. 435–440; idem, Józef Montwi³³-Mirecki.
Szkic biograficzny. W dwudziest¹ pi¹t¹ rocznicê stracenia, „Niepodleg³oœæ” 1934, t. IX, z. 1 (21),
s. 173–174; L. Krzymowski, Krwawa Œroda w Siedlcach, „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce”
1936, t. II, nr 2, s. 111.
68 Rok 1906 by³ z pewnoœci¹ najbardziej krwawy spoœród tych kilku lat rewolucyjnego zrywu. Bojówka PPS oraz inne grupy terrorystyczne wed³ug szacunków w³adz przeprowadzi³y 678 zamachów terrorystycznych (w tym a¿ 286 w samej guberni warszawskiej), w ich wyniku zabito 336
osób, w tym 68 wojskowych i 268 administracyjnych urzêdników (funkcyjnych pracowników
policji, tajnych donosicieli, zatrudnionych w wiêzieniach itp.). Ranny odnios³o 235 osób. Wed³ug
obliczeñ Â.Ä. Æèæèí, Îáçîð Ïîëüñêîãî ðåâîëþöèîííîãî äâèæåíèÿ çà 1906 ãîä, Âàðøàâà 1907,
c. 50–51; W. Pobóg-Malinowski, Józef Pi³sudski 1901–1908..., s. 427. W samej Warszawie w tym
roku zabito 56 i raniono stu funkcjonariuszy, a pogotowie ratunkowe odnotowa³o 1282 ofiary
walk rewolucyjnych, w tej liczbie 181 zmar³o. Zob. E. Ajnenkiel, Rok 1906..., s. 71–72; K. Niedzlelski,
Z dni burzliwych w Warszawie..., s. 32.

28

wolucyjne wyst¹pienia poczê³y dogasaæ, a w³adza mog³a triumfalnie og³osiæ
przywrócenie dawnego porz¹dku.
Podsumowuj¹c podjête rozwa¿ania na temat stosunku Józefa Pi³sudskiego
do koncepcji terroryzmu w okresie jego przynale¿noœci i faktycznego kierowania PPS oraz przejœciowo jej partyjn¹ bojówk¹, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ pierwotnie
traktowa³ ten aspekt czysto doktrynalnie i nie przywi¹zywa³ do niego istotnej
wagi. Z czasem zaczê³o siê to zmieniaæ, a istotny prze³om nast¹pi³ na pocz¹tku
XX wieku, kiedy dzia³ania terrorystyczne sta³y siê jednym z kluczowych sposobów walki w Rosji, jak i w Królestwie Polskim, co nast¹pi³o w okresie rewolucji
1905 r. Partyjna bojówka dodawa³a presti¿u podejmowanym dzia³aniom politycznym i wielokrotnie wzmacnia³a si³ê argumentacji, nie tylko w odbiorze
spo³ecznym, ale i w percepcji w³adz carskich, z którymi podjêto bezpardonow¹
rywalizacjê w imiê za³o¿onych celów programowych. Zjawisko to tak siê upowszechni³o na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, ¿e pozosta³e partie lewicowe zosta³y zmuszone do rozwa¿enia u¿ycia tej si³owej taktyki czynu rewolucyjnego,
wbrew swoim wczeœniejszym za³o¿eniom programowym, odwo³uj¹cym siê
uprzednio do klasycznego marksizmu. Próby podjêcia tej niepewnej taktyki
zakoñczy³y siê raczej niepowodzeniem i jej zarzuceniem pod koniec rewolucji.
Pomimo to formacja bojowa PPS odnios³a wiele spektakularnych sukcesów, rywalizuj¹c poœrednio z dokonaniami rosyjskiej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e kierunek ten wywo³a³ wiele perturbacji
w samej partii, doprowadzaj¹c ostatecznie do roz³amu programowego i powstania dwóch zwalczaj¹cych siê frakcji, a co gorsza – nie sprawdzi³ siê w walce podjêtej z potê¿nym aparatem carskiego re¿imu. Dodatkowo powszechna – od
po³owy 1906 r. – demoralizacja i pospolity bandytyzm w du¿ych aglomeracjach
miejskich (a zw³aszcza w Warszawie i £odzi) zniweczy³ pocz¹tkowo idealistyczne podejœcie do koncepcji terrorystycznej i wywo³a³ sprzeciw spo³eczny oraz dysonans w gronie kierowników OB PPS.
Upadek rewolucji, w której pok³adano od kilku dziesiêcioleci wielkie nadzieje w krêgach proletariackich, doprowadzi³ w zasadzie do zaniechania taktyki terrorystycznej w walce o cele polityczne i ekonomiczne. Ka¿da rewolucja –
w ocenie Ralfa Dahrendorfa – bywa „melancholijnym” momentem historii, powoduj¹cym nag³y poryw nadziei oraz rozbudzenie oczekiwañ mas spo³ecznych,
które z regu³y rozp³ywaj¹ siê ponownie w nêdzy i powszechnym rozczarowaniu69. I tak, po wznios³ych miesi¹cach 1905 r., tych z pocz¹tku i koñca tego
roku, rewolucyjne uniesienie zaczê³o gwa³townie opadaæ. Po pierwszej fali fascynacji – przysz³o autentyczne przera¿enie i obawa, a z nich rozczarowanie oraz
69

R. Dahrendorf, Rewolucje nowoczesnoœci. Opowieœæ o dwóch miastach, [w:] idem, Nowoczesny konflikt
spo³eczny, t³. S. Bratkowski, Warszawa 1993, s. 21.
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krañcowy pesymizm, utracono wiarê w skutecznoœæ samodzielnych si³ w zetkniêciu z niewzruszonym, ostatecznie, firmamentem zaborczej w³adzy70. Postêpuj¹ca anarchia w epoce rewolucji wywo³ywa³a poczucie strachu i niepewnoœci.
Poszukuj¹c ³adu i harmonii spo³ecznej, wielu z utêsknieniem oczekiwa³o interwencji caratu, pomimo ¿e istniej¹cy stan rzeczy wynika³ z dzia³ania tych w³adz.
Jak uj¹³ to Stanis³aw A. Radek, we wstêpie do swojej pracy poœwiêconej walkom rewolucyjnym na terenie Warszawy, oceniaj¹c taktykê podjêt¹ przez PPS:
„W kurzawie tych spraw, Polska Partia Socjalistyczna straci³a swoj¹ pierwotn¹
orientacjê, da³a siê porwaæ obcym ¿ywio³om i zosta³a strzaskana – jak ³ódŸ bez
steru”71. W 1910 r. Józef Pi³sudski podczas swojego odczytu w Krakowie, wspominaj¹c wydarzenia rewolucji 1905 r., krytycznie odniós³ siê do postawy dwudziestoparoletnich weteranów minionych wydarzeñ, którzy niczym ludzie
Wschodu mieli niedojrza³¹ psychikê, niegodn¹ miana bohatera. Wskazywa³, ¿e
przy podejmowaniu si³owej taktyki terrorystycznej nale¿a³o trzymaæ emocje na
wodzy i beznamiêtnie – niczym ¿o³nierz – wykonywaæ powierzone zadania.
Tymczasem ci niedoszli mêczennicy rewolucji, którzy „otar³szy siê o wiêzienie,
doznawszy brutalnoœci ze strony ¿andarmów lub so³datów, z dziecinnem oburzeniem prezentuj¹ Europie swoje guzy i rany, jak gdyby ci, którym wydali walkê, do których strzelali i w których rzucali bomby, mieli w zamian obowi¹zek
odpowiadania kurtuazj¹, honorami i wdziêcznoœci¹ ze swej strony. A przecie¿
walka jest walk¹ i represja ze strony wroga jest najbardziej naturaln¹ i zrozumia³¹ rzecz¹, której siê nale¿y spodziewaæ, gdy siê na walkê idzie”72. Podjêcie
walki w wymiarze terrorystycznym musia³o skutkowaæ represjami wobec
dzia³aczy i traktowaniem ich nie jak równoprawnego partnera – konkurenta,
ale jak osoby wyjête spod prawa, pozbawione podmiotowoœci, z którymi nale¿a³o walczyæ i bezwzglêdnie ich pokonaæ.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e faktycznie pe³ne zawierzenie koncepcji terrorystycznej nie przynios³o przywódcom PPS oczekiwanego zwyciêstwa nad si³ami
rz¹du carskiego. Czynniki polityczne i si³owe, a nawet wojsko pocz¹tkowo zosta³o zastraszone, co sparali¿owa³o ich dzia³ania, prowadz¹c do chwilowego
kryzysu. W krótkim jednak czasie zwyciêstwo odnios³y posiadan¹ broñ i zdobyte si³y reakcji dysponuj¹ce mia¿d¿¹c¹ przewag¹ tak pod wzglêdem liczby, jak
i wyposa¿enia. Do tego dochodzi³ problem z zapanowaniem nad w³asnymi, czêsto ulegaj¹cymi krañcowej demoralizacji, dru¿ynami bojowymi i jej cz³onkami,
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E. Kaczyñska, T³um a w³adza. Anatomia masowych ruchów spo³ecznych w Królestwie Polskim na
prze³omie XIX i XX wieku, [w:] Przemoc zbiorowa. Ruch masowy. Rewolucja, red. E. Kaczyñska i Z.W.
Rykowski, Warszawa 1990, s. 77–78.
71 Cyt. za: S.A. Radek, Rewolucja w Warszawie..., s. 12.
72 Cyt. za: Bogus³aw Miedziñski, [w:] Pi³sudski i pi³sudczycy. Zbiór wspomnieñ, red. K. Wrzos, Warszawa
1936, s. 152.
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którzy stawali siê bezwzglêdnymi i czêsto wynaturzonymi wyznawcami przemocy. Dotychczasowi ideowi rewolucjoniœci ginêli podczas kolejnych
wyst¹pieñ, a ich nastêpcami stawali siê czêsto pospolici bandyci, staraj¹cy siê
wykorzystaæ ju¿ umiejêtnoœci dla w³asnych korzyœci materialnych, w trudnych
do normalnego zdefiniowania czasach rewolucyjnych walk i przeobra¿eñ.
W tych okolicznoœciach liderzy partii lewicowych, w tym Józef Pi³sudski, zostali
zmuszeni do oczyszczenia w³asnych szeregów z elementu bandyckiego i to
w³asnymi rêkami73. Co gorsza, porzucono nadziejê na zwyciêstwo w drodze
spontanicznej rewolucyjnej formy walki z dominuj¹cym akcentem terrorystycznego wyzwania, bliskiego od pocz¹tku wszelkim ruchom lewicowym. Cz³onkowie PPS (i póŸniejszej Frakcji Rewolucyjnej) pod przewodnictwem Pi³sudskiego
dostrzegali to przesilenie rewolucyjne. Jak stwierdzi³ Chester Bernard: „organizacjê, jeœli nie mo¿e ona osi¹gn¹æ swego celu, czeka nieuchronny rozpad”, i dalej: „Ale osi¹gaj¹c go, unicestwia siê ona te¿ sama”74. Dlatego musia³o nast¹piæ
przesilenie i nale¿a³o poszukaæ nowych form dzia³alnoœci, adekwatnych do
zmieniaj¹cej siê sytuacji postrewolucyjnej. Tak na prze³omie lat 1907 i 1908
nast¹pi³ kryzys ideowego wyboru prowadzonej przez nich walki z zaborc¹75.
Ostatecznie postanowili dotychczasow¹ rewolucyjn¹ aktywnoœæ zakoñczyæ
(oko³o 1908 r.) i podj¹æ dzia³ania na niwie militarnego przygotowania (na terenie autonomicznej Galicji) do ewentualnego wyst¹pienia zbrojnego. O wyborze
tej w³aœnie drogi, a nie o podjêciu kierunku terrorystycznego, myœla³ Pi³sudski
jeszcze przed wybuchem rewolucji 1905 r. W tamtym okresie by³a to bardziej
próba nawi¹zania do tradycji powstañ narodowych z XIX wieku, gdy po 1908 r.
propagowano ju¿ now¹ i przemyœlan¹ drogê militarnego przeszkolenia na
mod³ê wojskow¹. Dawni konspiratorzy i terroryœci uzbrojeni w rewolwer i bombê odchodzili do przesz³oœci, a na placu boju mieli siê pojawiæ ¿o³nierze ubrani
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Ten moralny aspekt, jak¿e wyczuwalny w schy³kowym okresie rewolucji, podnosi w swoich
wspomnieniach: J. Klemensiewiczowa, Ludzie i sprawy minionej epoki..., s. 237–238.
74 Cyt. za: Ch.I. Bernard, Funkcje kierownicze, Kraków–Warszawa 1997, s. 114.
75 Wymowny jest tu nastrój, jaki wyziera z listu J. Pi³sudskiego z V 1908, gdzie wskazuje nader obrazowo: „Czujê siê teraz tak, jakbym z szerokiej drogi szed³ dla skrócenia jej na w¹sk¹ dró¿kê,
która w dodatku zamienia siê w œcie¿ynê i tu na tej œcie¿ynie zaskoczy³a mnie noc. Wiem dobrze,
¿e ta szeroka droga, któr¹ opuœci³em, prowadzi do celu, lecz prowadzi bardzo, bardzo daleko,
wiem i czujê, ¿em szed³ skrótem i ¿e na nim dot¹d stojê, lecz czy mi siê si³y nie wyczerpi¹ przy
przeczekiwaniu nocy nie wiem. Wracaæ nie chcê i bêdê próbowa³ i w ciemnoœci iœæ do koñca –
koñca czego, mnie czy moich si³, czy œcie¿ki – oto pytanie, które stoi przede mn¹ i które rozstrzygn¹æ musi najbli¿sza przysz³oœæ. Tym skrótem jest dla mnie becja i wszystko, co z ni¹ jest
zwi¹zane”. I rzucaj¹c wszystkie posiadane atuty na szalê przysz³oœci i powodzenia, dodaje: „Pytasz czy jesteœmy zdolni do tego lub owego. Jesteœmy zdolni jedynie do dopadniêcia resztkami si³
do czegokolwiek wiêkszego. Uda siê, dobrze! Mo¿na rozpocz¹æ na nowo budowê ró¿nych rzeczy.
Nie uda siê – no to koniec i basta. Do ¿adnych politycznych rzeczy nie mamy si³ i mo¿noœci, to
fakt”, cyt. za: List J. Pi³sudskiego do W. Jodki-Narkiewicza z dn. 25 V 1908 r., Kraków, IJPA, Archiwum Józefa Pi³sudskiego nr 1, sygn. 166, k. 3–4.

31

w mundury oraz uzbrojeni w regulaminow¹ broñ76. Dlatego nie mo¿na zaakceptowaæ tezy postawionej przez Jerzego Janusza Tereja, który, analizuj¹c polityczn¹ drogê Józefa Pi³sudskiego, wskazywa³, ¿e doœwiadczenia rewolucji 1905 r.
odcisnê³y swoiste piêtno i doprowadzi³y do stworzenia kompleksu w umyœle
przysz³ego Naczelnika Polski oraz jego najbli¿szych wspó³pracowników tworz¹cych bliski mu obóz belwederski, a potem grupê sanacyjn¹77. W istocie to trudne dziedzictwo wspomnianej formacji bardziej cementowa³o jej cz³onków, ni¿
prowadzi³o do wewnêtrznych rozterek i braku wiary w podejmowane decyzje
w trakcie procesu dochodzenia do niepodleg³oœci oraz przejmowania w³adzy
w II RP. Nie oznacza to bynajmniej, ¿e te traumatyczne wydarzenia nie odcisnê³y piêtna na postawach ¿yciowych bohaterów tego okresu – w tym samego
Pi³sudskiego – których „dopad³a” tragiczna historia w okresie rewolucji 1905 r.
i otarli siê o skrajne i niehumanitarne koncepcje – w tym walkê terrorystyczn¹.
Dobitnym przyk³adem mo¿e byæ powieœæ napisana przez Wac³awa KostkêBiernckiego, osadzona w realiach lat rewolucji 1905 r. i odwo³uj¹ca siê do postaci
oraz partii politycznych z tej epoki. Na jej kartach przeplata siê wielokrotnie
strach i trwoga, bêd¹ce odbiciem z³owrogiego oraz wszechobecnego terroru,
tak mocno odczuwanego w minionej epoce z pocz¹tku XX wieku78.

Józef Pi³sudski’s attitude to a terrorism idea in the Polish
Socialist Party’s activity at the turn of the 19th and 20th centuries
(Summary)
Using an argument of force in the revolutionary struggle against tsardom in the
Kingdom of Poland’s lands in the beginning of the 20th century had also a terrorism
dimension, however, many of historians avoids that expression in their studies on
this period of the Polish nation’s history. The PPS activists took up the fight for class
and political goals with an emphasis on the independence aspect. During the
founding Parish Congress in November 1892, the Polish socialists, defining a programme of a new party, took part in discussion about using acts of terrorism in a cur76

O tym przeobra¿eniu i przejœciu na mod³ê wojskow¹, przez za³o¿enie ZWC i formacji strzeleckich
(„Strzelca” w Krakowie i „Zwi¹zku Strzeleckiego” we Lwowie) zob. J. Stachiewicz, Pocz¹tki
Zwi¹zku Walki Czynnej, „Niepodleg³oœæ” 1930, t. I, z. 1, s. 46 i n.; K. Sosnkowski, Materia³y historyczne, Londyn 1966, s. 569–570; A. Garlicki, U Ÿróde³ obozu belwederskiego, s. 200 i n.; J. Wojtasik, Józef
Pi³sudski a konspiracja i ruch wojskowy w latach 1904–1914, „Studia i Materia³y do Historii Wojskowoœci” 1990, t. XXXIII, s. 258 i n.; T. Na³êcz, Irredenta polska, Warszawa 1992, s. 191 i n.
77 Por. uwagi J.J. Tereja z 1978 r. na marginesie twórczoœci A. Garlickiego poœwiêconej J. Pi³sudskiemu i obozowi sanacyjnemu. J.J. Terej, Ksi¹¿ki Garlickiego, [w:] idem, Refleksje historyczne, Warszawa 1983, s. 151.
78 Zob. Brunon Kostecki [W. Kostek-Biernacki], Szlakiem buntu. Powieœæ, Kraków 1911. Podobna tonacja w: idem, Diabe³ zwyciêzca, Kraków 1931.
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rent programme. Eventually, this way was abandoned and agitation and organizing
works were undertaken in the coming years, what also supported Józef Pi³sudski,
referred to above-mentioned questions cautiously and with criticism.
At the turn of the 19th and 20th centuries, through the PPS’ press, a doctrinal issue and a question of profits of using political and economic terrorism were taken
up anew. Feliks Perl particularly postulated using an innovative understood terrorism idea, in relation to the popularly promoted view of military fight against the
Russian Empire, that would be a national uprising with elements of revolutionary
demonstrations. Planned terrorism was to be a key to overcome disproportions in
human, economic and military capabilities between the invader and its subjects
(Poles). An impulse for the use of radical acts of terrorism was organization of antimobilization demonstrations in the Kingdom of Poland since mid-1904. These
measures were targeted at Russian officials and institutions and expressed a social
demand in the form of response to the official Russian regime’s repressions. Pi³sudski, who started to rule the armed and trained fighting squad of the PPS, understood it very well. The Combat Organization of the PPS began an instrument of direct fight during revolutionary demonstrations and its members did not avoid
terrorism methods in order to self-defence of the PPS’ members and to defence
whole Polish society. In the second place, they used terrorism in order to disorganization the government and to prepare a cadre for a possible national uprising.
Pi³sudski’s intension was that the members of fighting squads should use
a tactics of “hidden guerrillaism” (also in towns), giving the impression of “ordinary people” employed in working places and to subordinate to a local chief. They
were all called to exercises and to concrete actions, after which they returned to
their everyday routines in order to make the recognition of membership in the
fighting squads more difficult for the tsarist police. Terrorizing Russians brought
material profits and – what was much more important – undermined the power and
authority of the regime, which was coming to an end in popular opinion. The invasive authorities only with huge efforts (bringing about 300 thousands of people out
from barracks) were able to stop these numerous acts of terrorism, de facto losing
previous military and numerical supremacy over the local fighting centers of the
PPS. Since spring 1905 the Combat Organization of the PPS has pursued further
planned acts of terrorism, understood as retaliatory ones and these weakening regime’s capability and morale. The culmination of this tactics was the so-called
“Bloody Wednesday” on 15 August 1906, when in many towns of the Kingdom of
Poland were pursued assassinations in the terrorism capacity, and as a result about
80 Russian officers were killed. The attack on the Warsaw General-Governor Gieorgij Anton Ska³on had also such dimension, but even thought the plan was perfect,
the assassins were not able to kill the most important of the tsarist dignitaries in
Warsaw. At the same time, repressions against revolutionists and anarchists taken
up by the tsarist regime in 1906 started to bring fruit. Over the several months of
fights, revolutionary demonstrations started to burn out and the regime could pro-
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claim the restoration of the previous order. It was the reason to reject a revolutionary and terrorist tactics by the leader of the Revolutionary Fraction of the PPS,
Pi³sudski, and to reorganize subordinated cadres (i. e. a turn to military training in
preparing for the coming great war).
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C

ech¹ charakterystyczn¹ miêdzywojennej Rzeczypospolitej by³o zaanga¿owanie jej obywateli w ¿ycie spo³eczne oraz polityczne. Prawd¹ jest, ¿e motywacja do takiej aktywnoœci p³ynê³a z ró¿nych Ÿróde³ i przynosi³a rozmaite
efekty, jednak wiele postaci odrzuca³o w³asne korzyœci, widz¹c w swojej pracy
g³êbszy sens. Czêsto zdarza³o siê, ¿e pe³ni³y one dwie s³u¿by – ojczyŸnie oraz
Bogu, a idealnym przyk³adem takiej osoby by³ ksi¹dz Alfons W. Schulz, który
po³¹czy³ funkcjê duszpasterza, jak równie¿ parlamentarzysty – senatora. Jego
dzia³alnoœæ przypad³a nie tylko na trudny okres w dziejach Polski, ale odbywa³a
siê w regionie o specyficznych warunkach spo³eczno-politycznych, gdzie trudne s¹siedztwo zmusza³o go do nader wytê¿onej pracy.
Alfons Wac³aw Schulz urodzi³ siê 5 marca 1872 r. w Tymawie niedaleko
Gniewu w rodzinie Jakuba i Marii z Binerowskich, w³aœcicieli gospodarstwa rolnego2. Naukê pobiera³ w pobliskiej szkole podstawowej w Gniewie, a od 13 kwietnia 1880 r. w progimnazjum biskupim Collegium Marianum w Pelplinie. Od
1890 r. kontynuowa³ edukacjê w gimnazjum w Starogardzie3, gdzie trzy lata
póŸniej uzyska³ œwiadectwo dojrza³oœci4. Mo¿liwe, ¿e pelpliñska szko³a odegra³a
szczególn¹ rolê w ¿yciu Alfonsa, poniewa¿ zdecydowa³ siê na powrót do Pelpli*
1

2
3
4

Mgr Jacek Wa³doch – asystent w Katedrze Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego.
Artyku³ ma charakter przyczynkarski i stanowi uzupe³nion¹ wersjê referatu, wyg³oszonego przez
autora na temat historii KL Stutthof oraz pobytu w nim ks. Alfonsa Schulza na konferencji w Tymawie 5 marca 2011 r.
R. Szwoch, Ks. Alfons Schulz (przyczynki do biografii senatora z Kociewia), „Magazyn Regionalny”,
kwiecieñ – maj – czerwiec 2011, nr 2, s. 31.
M. Stanke, Collegium Marianum in Pelplin. Schülerverzeichnis 1858–1920, Bonn [1999], s. 212–213.
R. Szwoch, op. cit., s. 31; zob. te¿: Festschrift zur Erinnerung an die Gründung des ehem. Friedrichs-Gymnasiums zu Pr. Stargard 1880–1930, Berlin 1930, s. 10.
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na, wybieraj¹c studia teologiczne w Seminarium Duchownym. Po otrzymaniu
œwiêceñ kap³añskich w dniu 27 marca 1898 r.5, ksi¹dz Schulz rozpocz¹³ dzia³alnoœæ duszpastersk¹ na Kaszubach oraz Kociewiu. Zanim otrzyma³ funkcjê proboszcza, pracowa³ jako wikariusz w kilku pomorskich parafiach, co z jednej
strony utrudnia³o mu prowadzenie innej pos³ugi ni¿ kap³añska, a z drugiej
pozwoli³o na poznanie specyfiki regionu i potrzeb ludnoœci polskiej, co zaowocowa³o w póŸniejszym okresie, gdy osiad³ na d³u¿ej w Konarzynach. Pocz¹tkowo oddelegowany zosta³ do pe³nienia pos³ugi kap³añskiej w gdañskiej Oliwie,
nastêpnie w Starych Szkotach, Che³mie, a ju¿ w 1900 r. powierzono mu funkcjê
wikariusza w Kartuzach i póŸniej w Wejherowie, gdzie pracowa³ przez dwa
lata. Stamt¹d skierowano go do Lipusza, do parafii prowadzonej przez ks. Karola
Micha³a ¯y³³ê – niezwykle szanowanego dzia³acza spo³ecznego, cz³onka zarz¹du
miejscowego Kó³ka Rolniczego. Kolejnym przystankiem na ¿yciowej drodze ks.
Schulza by³a parafia w Chojnicach6, gdzie pe³ni³ pos³ugê od 14 paŸdziernika
1902 r., pomagaj¹c w obowi¹zkach proboszczowi ks. Leonowi Boenigowi w parafii Œciêcia œw. Jana Chrzciciela.
Zaledwie cztery lata póŸniej, 2 lipca 1906 r., otrzyma³ probostwo w parafii
w Konarzynach, co rozpoczê³o nowy, bardzo intensywny etap w ¿yciu ksiêdza.
W 1924 roku otrzyma³ funkcjê dziekana chojnickiego, a nastêpnie powierzono
mu godnoœæ delegata biskupiego na komisariat kamieñski. Dopiero w 1931 r.
zmieni³ miejsce zamieszkania po objêciu parafii w Subkowach ko³o Tczewa7.
W zwi¹zku z pewn¹ stabilizacj¹, chocia¿ jednoczeœnie zwiêkszeniem obowi¹zków, móg³ poœwiêciæ nieco wiêcej czasu aktywnoœci na niwie spo³ecznej.
Zapocz¹tkowa³ j¹ jako wikariusz, zasilaj¹c w 1897 r. szeregi Towarzystwa Naukowego w Toruniu8, a od 1905 r. wspó³pracuj¹c z Towarzystwem „Stra¿”9. Czerpi¹c ze wzorców lipuskiej parafii, za³o¿y³ w 1909 r. Kó³ko Rolnicze, a ponadto
stan¹³ na czele miejscowego Towarzystwa Czytelni Ludowych10 oraz kó³ œpiewaczych11. Cz³onkostwo w tych organizacjach by³o wynikiem szczególnego
dbania o rozwijaj¹cy siê polski ruch narodowy na ziemiach Kociewia oraz Ka5
6
7
8
9

F. Manthey, Sto lat Seminarium Duchownego w Pelplinie, Pelplin 1948, s. 76.
Schematismus des Bistums Culm mit dem Bischofssitze in Pelplin 1904, Pelplin 1904, s. 491.
R. Szwoch, op. cit., s. 31.
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruñ 1897, Rocznik czwarty, s. 6.
Mowy wyg³oszone na 1-szym walnym wiecu „Stra¿y” w Poznaniu dnia 18-go czerwca 1905, Poznañ 1905,
s. 6–7; Polska organizacja za³o¿ona w celu ochrony ludnoœci polskiej, pozostaj¹cej pod zaborem
pruskim, dbaj¹ca o krzewienie polskiej kultury i jêzyka.
10 Czytelnia ludowa. Kwartalnik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu, Poznañ 1906, rocznik I,
s. 3–6; Organizacja reaktywowana 11 paŸdziernika 1880 r. w Poznaniu, której celem by³o „szerzenie po¿ytecznych, religijne uczucia ludu, podnosz¹cych i pouczaj¹cych ksi¹¿ek polskich oraz
zak³adanie biblioteczek ludowych”. W pierwszym roku dzia³alnoœci za³o¿ono 150 bibliotek.
11 J. Kêciñska, Geografia ¿ycia literackiego na Pomorzu Nadwiœlañskim 1772–1920, Gdañsk – S³upsk
2003, s. 488.
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szub. Ksi¹dz Schulz nie poprzesta³ na tego typu dzia³alnoœci, ale zyskany w ten
sposób szacunek wykorzysta³ do rozpoczêcia aktywnoœci politycznej, czego wynikiem by³o wejœcie w 1912 r. w sk³ad cz³uchowskiego Komitetu Wyborczego,
którego zosta³ prezesem. Nastêpnie uzyska³ mandat delegata do Prowincjonalnego Komitetu Wyborczego na Prusy Zachodnie, a na wiecu w dniu 24 listopada 1918 r. wybrano go delegatem do Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu12. Po tych wydarzeniach ksi¹dz Schulz zainicjowa³ powo³anie Rady Ludowej w powiecie cz³uchowskim (ukonstytuowana 6 grudnia 1918 r.), zostaj¹c
jednoczeœnie jej przewodnicz¹cym13.
Intensywny udzia³ w ¿yciu politycznym sprawi³, ¿e osob¹ ksiêdza zaczê³y
interesowaæ siê w³adze niemieckie, zlecaj¹c przy tym dwukrotn¹ rewizjê w jego
plebanii oraz koœciele, czego efektem by³o zarekwirowanie listy Polaków,
op³acaj¹cych tak zwany podatek narodowy14. W nastêpstwie tych wydarzeñ
kap³ana aresztowano, osadzaj¹c go w areszcie s¹dowym w Chojnicach 25 stycznia 1919 r., gdzie przebywa³ do 24 marca 1919 r. Mo¿liwe, ¿e tak d³ugi okres
aresztu by³ spowodowany wydarzeniami, jakie rozgrywa³y siê w Wielkopolsce
i na Pomorzu, bowiem w tym czasie dobiega³o koñca powstanie wielkopolskie
podpisaniem rozejmu w Trewirze (16 lutego 1919 r.). Niemcy d³ugo nie mogli
pogodziæ siê ze strat¹ ziem wschodnich, dlatego mimo zawieszenia broni i faktu
rozpoczêcia konferencji pokojowej w Pary¿u, dokonywali licznych prowokacji
i zbrojnych ataków na polskie miasta. Napiêta sytuacja na granicy trwa³a nawet
mimo rozpoczêcia prac miêdzynarodowej komisji delimitacyjnej, dzia³aj¹cej
w celu dok³adnego wytyczenia granicy polsko-niemieckiej. Jej wstêpne ustalenia
z 16 lutego 1920 r. by³y wyraŸnie sprzeczne z interesem miejscowej polskiej ludnoœci, dlatego do prac komisji w³¹czy³ siê ks. Schulz, przekonuj¹c o potrzebie
rewizji dokonanych postanowieñ15. W efekcie tego przesuniêto granicê o oko³o
10 km na zachód, w³¹czaj¹c do Rzeczypospolitej typowo polskie wsie, jak na
przyk³ad Ciecholewy, Konarzyny oraz Zychce (¯ychce)16.
Ksi¹dz Schulz zdoby³ tak¿e bogate doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej,
zasiadaj¹c w chojnickim Sejmiku Powiatowym, Pomorskiej Izbie Rolniczej oraz
12

13
14

15
16

Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918, Poznañ 1918, s. 114, z którego
wynika, ¿e z powiatu cz³uchowskiego oprócz ks. Schulza delegatami do Polskiego Sejmu Dzielnicowego byli Leon Kiedrowski oraz Jan ¯ó³towski.
M. Fryda, Cz³uchowska Rada Ludowa 1918–1920, „Pomerania” 1993, nr 11, s. 28–29.
Z. Chody³a, Po¿yczka narodowa w powstaniu styczniowym, Poznañ 1972, s. 5; zob. te¿: Akta podatku
narodowego 1863 roku, rkps, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, sygn. 5951/II. Wprowadzenie podatku narodowego uchwalone zosta³o przez Rz¹d Narodowy na mocy dekretu z 8 maja 1863 r.
Zebrane w ten sposób pieni¹dze przeznaczano na zaopatrzenie powstañców w broñ i ekwipunek.
R. Szwoch, op. cit., s. 31.
Dz. U. 1920, nr 35, poz. 200, Traktat pokoju miêdzy mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku, Zachodnie granice Polski, mapa.
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kieruj¹c zarz¹dem Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego w Tczewie17. W Konarzynach za³o¿y³ ko³o Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”, a w 1926 r. Towarzystwo Robotników. Wszystkie obowi¹zki, wynikaj¹ce z pracy spo³ecznej,
godzi³ z pe³nionymi funkcjami w strukturach koœcielnych. Pracowa³ jako wizytator nauki religii w szko³ach podstawowych, delegat biskupi na delegaturê kamieñsk¹ oraz uczestniczy³ w Synodzie Diecezji Che³miñskiej18. Nigdy jednak
nie zrezygnowa³ z kariery politycznej, czego wyrazem by³o wystartowanie
w wyborach do Senatu z listy nr 1 Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem
(BBWR). Na ³amach lokalnego „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” zamieszczono
jego odezwê do wyborców, w której pisa³: „Oddajcie tedy, mili bracia – co jest
polskie – Polsce, czyli g³osujcie na listê nr 1. Tak¹ radê dajê Wam z serca i duszy,
co s³ucha nakazów boskich wasz d³ugoletni kap³an i s³uga bo¿y [...] kandydat
listy 1”19. Nied³ugo po wyborach z 23 listopada 1930 r.20 prasa poinformowa³a
o zwyciêstwie BBWR, które zdoby³o zdecydowan¹ wiêkszoœæ miejsc zarówno
w Sejmie, jak i Senacie21. W województwie pomorskim statystyki te wygl¹dy
zupe³nie inaczej, poniewa¿ region pozostawa³ pod silnym wp³ywem Stronnictwa
Narodowego, które uzyska³o najwiêcej g³osów, jednak mimo tego w wyborach do
Senatu ugrupowanie otrzyma³o zaledwie jeden mandat, tak samo jak BBWR22.
Ksi¹dz Schulz, bêd¹c reprezentantem mieszkañców województwa pomorskiego, stawa³ w obronie interesów gospodarczych tego regionu, na przyk³ad podczas wyst¹pienia w dniu 6 marca 1931 r., kiedy domaga³ siê sprawiedliwego
roz³o¿enia podatków, aby Pomorze nie zosta³o zanadto nimi obci¹¿one23. Pojawiaj¹ siê jednak opinie, ¿e dzia³alnoœæ kap³ana, jako parlamentarzysty, nie
przynios³a wyraŸnych rezultatów24, co jednak wymaga dok³adniejszych badañ.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e praca ksiêdza w œrodowisku lokalnym by³a niezwykle
trudna, poniewa¿ nie doœæ, ¿e odbywa³a siê w zapalnym regionie przygranicznym, to ponadto wœród spo³eczeñstwa nieprzychylnie nastawionego do rz¹dów
17

18
19
20
21

22
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24
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H. Mross, Schulz Alfons Wac³aw, [w:] Polski s³ownik biograficzny, red. H. Markiewicz, t. XXXVI/1,
z. 148, Warszawa–Kraków 1995, s. 36; J. Walkusz wskazuje, ¿e Pomorskie Towarzystwo Rolnicze
by³o silnie powi¹zane z ugrupowaniami politycznymi, a szczególnie z BBWR. Co ciekawe, zarz¹d
tczewskiego oddzia³u organizacji mia³ pozostawaæ w rêkach Stronnictwa Narodowego, chocia¿
kierowa³ nim ks. Schulz; idem, Dzia³alnoœæ polityczno-narodowa duchowieñstwa Pomorza Nadwiœlañskiego 1918–1939, Warszawa 1991, s. 99–100,
R. Szwoch, op. cit., s. 31.
Cyt. za: Ibidem, s. 32.
Dz. U. 1930, nr 19, poz. 492, Zarz¹dzenie prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 sierpnia 1930 r. o wyborach do Sejmu i Senatu.
Olbrzymi sukces listy nr 1., Polska przy urnie wyborczej, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 25 XI 1930,
nr 320, s. 2; Ostateczne wyniki wyborów do Senatu., „Ilustrowana Republika”, 25 XI 1930, nr 323, s. 1;
Po wyborach do Senatu., „Gazeta Szamotulska”, 25 XI 1930, nr 137, s. 1.
R. Wapiñski, Endecja na Pomorzu 1920–1939, Gdañskie Towarzystwo Naukowe, Gdañsk 1966, s. 88–89.
R. Szwoch, op. cit., s. 32.
J. Walkusz, op. cit., s. 11.

sanacji, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego25. Krytyczne uwagi, a wrêcz
ataki opozycji na obóz rz¹dz¹cy, dotknê³y ksiêdza bezpoœrednio. Na ³amach lokalnej prasy ks. dr Franciszek Liss pisa³: „Nie jestem tak naiwny, jak ks. Schulz,
który mniema, ¿e kto ma obraz Matki Boskiej na œcianie, to jest i dobrym katolikiem”. W innym artykule zaznaczono, ¿e „spo³eczeñstwo nie ma zaufania do
sanacji i poczyna ju¿ g³oœno ¿¹daæ, ¿eby ci, co przez 6 lat rz¹dziæ nie potrafili, jak
najprêdzej odeszli”26. Wraz z koñcem III kadencji Senatu w 1935 roku ksi¹dz
Alfons Schulz rozsta³ siê z polityk¹, powracaj¹c do dzia³alnoœci spo³ecznej, za
któr¹ zosta³ wyró¿niony odznaczeniami pañstwowymi (jeszcze przed otrzymaniem mandatu senatora) – Krzy¿em Oficerskim Orderu Polonia Restituta,
Krzy¿em Organizacji Wojskowej Pomorza oraz Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi za
osi¹gniêcia na niwie oœwiatowej na Pomorzu27.
Wraz z wybuchem II wojny œwiatowej niemieckie represje w sposób szczególny dotknê³y polskich dzia³aczy spo³ecznych oraz ksiê¿y. Hitlerowcy aresztowali ks. Schulza dwukrotnie – po raz pierwszy prawdopodobnie po 14 wrzeœnia
1939 r.28, a nastêpnie 29 lutego 1940 r. Wszystko wskazuje na to, ¿e pocz¹tkowo
przetrzymywano go w obozie jenieckim w Nowym Porcie w Gdañsku, jednak ze
wzglêdu na rozpoczêt¹ likwidacjê tego miejsca, osadzonych tam wiêŸniów stopniowo przenoszono do Obozu Jeñców Cywilnych29 we wsi Stutthof. Wskazuje
na to numer obozowy 102130, który otrzyma³ ks. Schulz31. Byli oni rekrutowani
z aresztowanych dzia³aczy niepodleg³oœciowych na terenie Pomorza, w których
œciganiu szczególnie wyspecjalizowa³o siê Gestapo. W efekcie tak zwanej „akcji
oczyszczania” do koñca 1939 r. pojmano i osadzono w pomorskich obozach
5150 osób, jednak do kwietnia 1940 r. ten stan wzrós³ ju¿ do 900032. Podobno
namawiano kap³ana, ¿eby ze wzglêdu na brzmienie swojego nazwiska przyzna³
siê do niemieckiego pochodzenia, aby w ten sposób uratowaæ siê od pewnej
25
26
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R. Wapiñski, op. cit., s. 90–91.
Cyt. za: R. Szwoch, op. cit., s. 32.
Ibidem, s. 33.
H. Mross, op. cit., s. 36; por. z: R. Szwoch, op. cit., s. 33, który wskaza³, ¿e zgodnie z zapiskami
w ksiêdze koœcielnej ks. Schulz pochowa³ w dniu 14 wrzeœnia 1939 r. 5-miesiêczne dziecko –
Edwarda Cybulskiego. W literaturze przyjê³o siê jednak, ¿e pierwsze aresztowanie ksiêdza
nast¹pi³o 9 wrzeœnia 1939 r.
J. Grabowska-Cha³ka, Stutthof – informator historyczny. Przewodnik, Gdañsk–Sztutowo 2010,
s. 25–26, gdzie wskazano, ¿e obóz w Stutthofie przybiera³ ró¿ne nazwy, a formalnie po podporz¹dkowaniu go Inspektoratowi Obozów Koncentracyjnych 7 stycznia 1942 r. sta³ siê obozem
koncentracyjnym, chocia¿ funkcjê eksterminacyjn¹ pe³ni³ od pierwszych dni funkcjonowania.
W.J. Wysocki, Martyrologia duchowieñstwa w obozie koncentracyjnym Stutthof, [w:] Koœció³ katolicki na
ziemiach Polski w czasie II wojny œwiatowej, t. X, Warszawa 1981, s. 336, 377.
E. Grot, Eksterminacja poœrednia, [w:] Stutthof – hitlerowski obóz koncentracyjny, Warszawa 1988,
s. 183; Numery ewidencyjne o tak niskiej wartoœci przyznawano jedynie wiêŸniom z obozu w Nowym Porcie.
J. Grabowska, Przyczyny osadzenia w obozie. Transporty przychodz¹ce, [w:] Stutthof..., s. 116–118.
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œmierci, jednak nie uleg³ namowom, decyduj¹c siê tym samym na dzielenie
obozowego ¿ycia wraz z innymi wiêŸniami33. Kiedy przyby³ do obozu, ten by³
dopiero w budowie, a osadzeni mê¿czyŸni pracowali przy stawianiu kolejnych
baraków mieszkalnych i zagospodarowywaniu terenu. Stan osobowy rós³ systematycznie i ocenia siê, ¿e w tamtym okresie wyniós³ oko³o 6500 osób34. Wszyscy musieli pomieœciæ siê w zbudowanych dziesiêciu barakach. W zat³oczonych
izbach nie by³o prycz, wiêc spano na s³omie, robi¹c zmiany oko³o godziny dwudziestej czwartej, aby druga grupa wiêŸniów mog³a siê po³o¿yæ. W takich warunkach szczególnie groŸna by³a zima w 1939 r., kiedy baraki mieszkalne okaza³y siê byæ marnym zabezpieczeniem przed zimnem i wod¹. W dodatku
zakazano posiadania czapek, rêkawiczek, szalików, skarpetek i p³aszczy, a za
dodatkowe okrycie siê choæby kawa³kiem szmaty lub papieru grozi³a kara co
najmniej 25 tzw. bykowców35. Paradoksalnie, sytuacja ta poprawi³a siê po wpisaniu obozu Stutthof do rejestru pañstwowych obozów koncentracyjnych.
WiêŸniowie pozbawieni byli wszelkich œrodków czystoœci i mo¿liwoœci zmiany
odzie¿y – pracowali i spali w tym samym ubraniu, w jakim zostali aresztowani.
Ponadto woda, czerpana z zasobów gruntowych, w zasadzie nie nadawa³a siê
do picia, poniewa¿ zawiera³a wiele groŸnych bakterii powoduj¹cych biegunkê.
By³a to powszechna przypad³oœæ, która dotknê³a tak¿e 68-letniego ksiêdza
Schulza. Jak wynika z relacji jednego z wiêŸniów: „komenda zarz¹dzi³a jako
odpowiedŸ na wybuch biegunki dwie rzeczy. Otworzy³a nowy rewir, do którego
przyjmowano ju¿ prawie dogorywaj¹cych i tak wyczerpanych chorych, ¿e robili
pod siebie. Drugie zarz¹dzenie to wysypywanie ustêpu chlorkiem. I to wszystko. [...] Poniewa¿ z rewiru zakaŸnego prawie nikt ¿ywy nie wraca³ [...]”36. Los
chorych wiêŸniów by³ w zasadzie przes¹dzony, poniewa¿ obozowej administracji nie zale¿a³o na ich wyleczeniu. W izbie chorych przeznaczono dla nich jedno
pomieszczenie, w którym w tragicznych warunkach przetrzymywano oko³o
85–95 osób, jednak stan ten rós³ wraz z kolejnymi transportami wiêŸniów do
obozu37. W pierwszym okresie dzia³alnoœci szpitala chorzy otrzymywali mniejsze racje ¿ywnoœciowe, a ponadto odebrano im mo¿liwoœæ mycia siê, wiêc wiêŸniowie le¿eli w zawszonym i brudnym od odchodów bar³ogu. Œwiadkiem przyjêcia ksiêdza Schulza do szpitala by³ ks. Wojciech Gajdus, który tak opisa³ to
wydarzenie: „Trzeba dziœ znowu odnieœæ do biegunówki dwóch kolegów. Jednym z nich jest ks. kanonik Jan Ryglewicz, proboszcz z Lipna, drugim senator
33
34
35

R. Szwoch, op. cit., s. 33
J. Grabowska-Cha³ka, op. cit., s. 25.
D. Drywa, Eksterminacja bezpoœrednia, [w:] Stutthof..., s. 255. Kara „bykowców” to potoczna nazwa
ch³osty.
36 W. Gajdus, Nr 20998 opowiada, Pelplin 2001, s. 164–165.
37 M. Gliñski, Organizacja i obsada personalna szpitala w obozie koncentracyjnym Stutthof, „Stutthof. Zeszyty Muzeum”, nr 1, Wroc³aw 1976, s. 13–14.
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Rzeczypospolitej ks. Alfons Schulz, proboszcz z Subków, obaj staruszkowie.
W czasie, gdy zanosimy ich do rewiru, wpatruj¹ siê w nas uwa¿nie, chc¹c wyczytaæ w naszych oczach odpowiedŸ na pytanie, nurtuj¹ce w nich, czy wróc¹
z rewiru?”38. W dniu 25 czerwca 1940 r. ksi¹dz Schulz otrzyma³ polecenie rozebrania siê i wejœcia do wanny, nape³nionej zimn¹ wod¹. Gdy wykona³ rozkaz,
przytrzymano jego g³owê pod wod¹ za pomoc¹ szczotki do chwili, gdy przesta³
siê ruszaæ39. By³a to powszechna praktyka stosowana w obozowym szpitalu.
Cia³o ksiêdza wraz z innymi zmar³ymi wywieziono tego samego dnia na cmentarz na Zaspie w Gdañsku, gdzie zosta³o pogrzebane w zbiorowej mogile.
Ekshumacjê przeprowadzono dopiero po wojnie, w marcu 1946 r. i w tym
samym miesi¹cu szcz¹tki ksiêdza pochowano na przykoœcielnym cmentarzu
w Subkowach40. Mimo up³ywu lat, pamiêæ o kap³anie i jego zas³ugach dla Polski jest wci¹¿ ¿ywa w œwiadomoœci mieszkañców, miêdzy innymi dziêki pomorskim politykom. Niedawno, z ich inicjatywy przybli¿ono postaæ ksiêdza senatora mieszkañcom Kociewia oraz Kaszub, poprzez upamiêtnienie jego osoby
w miejscowoœciach, z którymi ks. Schulz by³ zwi¹zany w sposób szczególny.
Ods³oniêto tablice pami¹tkowe lub zorganizowano specjalne prelekcje w Tymawie, Subkowach oraz Konarzynach, a ponadto losy kap³ana sta³y siê inspiracj¹
do napisania kilku artyku³ów w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych.

In God's and Motherland service – the life and activities
of priest senator Alfons Schulz
(Summary)
A characteristic feature of the interwar Republic was the involvement of its citizens in social and political life. Often the person served two services – to the homeland, and to God, and a perfect example was a priest Alfons Schulz, who combined
the function of a pastor, as well as parliamentarian – Senator. The priest Schulz
worked in several parishes in Pomerania, where he led social activities. He expanded it for political activity, for which he was arrested by the Germans. However,
gained fame among the Poles, and after his release from prison he did not give up
his activity.
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W. Gajdus, op. cit., s. 166.
Ibidem, s. 167; M. Gliñski, op. cit., s. 15; por. z: W. J. Wysocki, op. cit., s. 361. Nie wiadomo, kto utopi³ ks. Schulza, ale wed³ug ks. Wojciecha Gajdusa by³ to „szef rewiru”. Je¿eli myœla³ o szefie
administracyjnym szpitala, to by³ to SS-Hauptscharführer Otto Haupt. Przed wojn¹ pracowa³
jako pielêgniarz w szpitalu dla psychicznie chorych w Gdañsku. Po wst¹pieniu do SS bra³ czynny
udzia³ w mordowaniu pensjonariuszy szpitala w Kocborowie.
40 R. Szwoch, op. cit., s. 33.
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The priest Schulz also had extensive experience in local government, sitting in
Chojnice Parliament of the County, Pomeranian Chamber of Agriculture and directing the management of the Pomeranian Agricultural Society. But he never gave up
his political career, which was reflected in the elections to boot to the Senate. The
priest Schulz, being the representative of the inhabitants of the province of Pomerania, stood in defense of the economic interests of the region.
With the outbreak of World War II German repression in a special way affected
the Polish social activists and priests. The Nazis arrested Fr. Schulz and held in
a POW camp Stutthof. When he fell ill and could not work, he was murdered by
German SS officer.
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P

roblem zwi¹zków ³¹cz¹cych moralnoœæ i politykê rozpatrywaæ mo¿na na
dwóch zasadniczych p³aszczyznach. Pierwsza z nich – nazwijmy j¹ normatywn¹ – zwi¹zana jest z rol¹, jak¹ zasady moralne powinny odgrywaæ w ¿yciu
politycznym i, jako taka, interesuje g³ównie filozofów polityki oraz etyków1.
Druga p³aszczyzna, któr¹ moglibyœmy nazwaæ instrumentaln¹, wi¹¿e siê z u¿ytkami, jakie czyniæ mo¿na z wszelkiego rodzaju odwo³añ do zasad moralnoœci
w walce politycznej. W tym drugim wypadku, problematyka zwi¹zków polityki
i moralnoœci mo¿e byæ szczególnie interesuj¹ca dla socjologów i politologów,
ale równie¿ dla historyków. Przedmiot zainteresowania nie stanowi tutaj bowiem problem moralnoœci/niemoralnoœci postêpowania uczestników ¿ycia
politycznego, lecz sposób, w jaki wykorzystuj¹ oni argumentacjê moraln¹
w sporze politycznym, funkcja tego typu retoryki i jej skutecznoœæ. Próba przyjêcia takiej perspektywy bêdzie równie¿ podjêta w niniejszym artykule.

Polityka i „retoryka moralnoœci”
Truizmem bêdzie stwierdzenie, ¿e wartoœci moralne odgrywa³y w dyskursie publicznym miêdzywojennej Polski niezwykle istotn¹ rolê. Polityki nie postrzegano wówczas jako dziedziny, której domen¹ powinno byæ skuteczne
*
1

Mgr Kamil Piska³a – doktorant w Katedrze Historii Polski Najnowszej na Wydziale Historii
Uniwersytetu £ódzkiego.
Przyk³adowe prace z tego nurtu badañ to: Polityka a moralnoœæ, red. M. Szyszkowska i T. Koz³owski,
Warszawa 2001; Etyka w polityce, red. J. Ga³kowski, W. Schreiber, Warszawa 2000.
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osi¹ganie celów i sprawne zarz¹dzanie, lecz raczej jako przestrzeñ sporu ideowego i bezinteresownej – w za³o¿eniu – s³u¿by dla dobra spo³eczeñstwa. Od klasy
politycznej powszechnie oczekiwano przede wszystkim wysokich predyspozycji moralnych i ideowoœci, zaœ kompetencje i polityczna skutecznoœæ, choæ równie¿ doceniane, nie by³y traktowane jako jedyne kryterium oceny danego polityka czy ugrupowania. O tym, jak wielk¹ wagê przywi¹zywano do problemu
moralnoœci ¿ycia publicznego, najlepiej œwiadczy fakt, ¿e zamach majowy dokona³ siê w³aœnie pod sztandarami „uzdrowienia” (przede wszystkim w sensie
moralnym) pañstwa, a has³o „sanacji moralnej” przez d³ugi czas mia³o byæ jednym z g³ównych sposobów na legitymizacjê nowych rz¹dów.
W miêdzywojennej Polsce wszystkie w zasadzie si³y polityczne chêtnie siêga³y w sporach z oponentami po argumentacjê moraln¹. Bywa³y jednak momenty, kiedy natê¿enie pojawiaj¹cych siê w komunikatach politycznych
odwo³añ do wartoœci moralnych by³o szczególnie wysokie. Jednym z takich
przyk³adów mo¿e byæ okres zaostrzaj¹cej siê walki pomiêdzy demokratyczn¹
opozycj¹, tworz¹c¹ od wrzeœnia 1929 Centrolew, a obozem rz¹dowym. Najaktywniejsz¹ parti¹ Centrolewu, niejako motorem napêdowym ca³ej koalicji, by³a PPS
i to w³aœnie socjalistom chcia³bym siê tutaj przyjrzeæ. Przedmiotem artyku³u
bêdzie analiza moralnych aspektów krytyki wysuwanej w latach 1929–1930
przez socjalistów pod adresem rz¹dów pomajowych i ich parlamentarnego zaplecza, czyli BBWR2. Za cel stawiam sobie rekonstrukcjê g³ównych w¹tków tej
moralnej krytyki, jednoczeœnie podejmujê te¿ próbê okreœlenia przyczyn intensywnego wykorzystywania swoistej „retoryki moralnoœci” w toczonym wówczas sporze politycznym i jego funkcji. Wierzê, ¿e niniejszy artyku³ przyczyni siê
tym samym nie tylko do lepszego poznania polityki socjalistów w tym niezwykle interesuj¹cym okresie, lecz równie¿ stanowiæ bêdzie pewien niewielki
krok na drodze do wyjaœnienia skomplikowanych zwi¹zków moralnoœci i polityki w okresie miêdzywojennym, czekaj¹cych wci¹¿ na pe³ne oœwietlenie w rodzimej historiografii.
Okresy ostrej walki politycznej w naturalny sposób wp³ywaj¹ na zaostrzenie retoryki u¿ywanej przez publicystów i przywódców partyjnych, nios¹c ze
sob¹ te¿ intensyfikacjê polemik i bardziej zdecydowane manifestowanie niechêci do politycznego przeciwnika. W okresach tego typu konfrontacji zwykle
znacznemu poszerzeniu ulega lista pól, tematów czy dziedzin ¿ycia spo³eczne2
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Rekonstruuj¹c formu³owan¹ przez socjalistów krytykê moraln¹ rz¹dów pomajowych zamiennie
u¿ywaæ bêdê takich sformu³owañ, jak „sanacja”, „obóz rz¹dowy”, „rz¹dy pomajowe” itd. Socjaliœci w swoich wypowiedziach traktowali je synonimicznie, nie dokonuj¹c w tym kontekœcie rozró¿nienia pomiêdzy nimi. Przedmiot moralnej krytyki stanowi³ „system rz¹dzenia” jako ca³oœæ –
zarówno polityczne zaplecze rz¹dów pomajowych, jak i zdominowana przez sanacjê administracja pañstwowa.

go, które staj¹ siê przestrzeni¹ ostrego sporu pomiêdzy rywalizuj¹cymi ze sob¹
ugrupowaniami. S³owem, to, co dotychczas zdawa³o siê stanowiæ margines ¿ycia politycznego, teraz ulec mo¿e gwa³townemu upolitycznieniu.
Znakomity przyk³ad, pozwalaj¹cy zaobserwowaæ tego rodzaju tendencjê,
stanowiæ mog¹ lata 1929–1930, na które przypada, jak wiadomo, okres konfrontacji opozycji demokratycznej oraz dzier¿¹cego w³adzê obozu pomajowego.
W ci¹gu pierwszych dwóch i pó³ lat rz¹dów sanacji socjaliœci, mimo ¿e sukcesywnie przechodzili do coraz bardziej stanowczej i zasadniczej opozycji, raczej nie
nadu¿ywali w walce z rz¹dem argumentów odwo³uj¹cych siê do zasad moralnych. Przypadki nadu¿yæ i nieetycznych zachowañ oczywiœcie piêtnowano, zarówno na ³amach prasy, jak i w wyst¹pieniach parlamentarnych, niemniej jednak raczej nie podejmowano próby wskazania ich systemowych Ÿróde³, nie
czyniono równie¿ z moralnych „potkniêæ” jednej z g³ównych osi krytyki formu³owanej pod adresem rz¹dów pomajowych. Zmieniaæ zaczê³o siê to wraz
z pierwszymi miesi¹cami 1929 roku, kiedy konflikt pomiêdzy sejmow¹ opozycj¹ a rz¹dem zacz¹³ siê zaostrzaæ, a im bardziej ros³a temperatura politycznego
sporu, tym czêœciej socjaliœci zaczêli siêgaæ po moralne argumenty, jednoczeœnie
podejmuj¹c próbê przekonania opinii publicznej, ¿e kolejne nadu¿ycia, o których skwapliwie donosi³a prasa, to nie odosobnione przypadki, lecz dowody na
pog³êbianie siê moralnej degrengolady sanacji.

Od sanacji do… demoralizacji
Na ³amach „Wyzwolenia Spo³ecznego”, pepeesowskiego tygodnika wydawanego w Bia³ej, w dosadny sposób podsumowywano jesieni¹ 1930 r. efekty
zabiegów podjêtych przez majowych zwyciêzców na rzecz uzdrowienia stosunków w pañstwie:
„Skoro dziœ jednak, po czteroletnich rz¹dach sanacyjnych spojrzymy na rezultaty tej pracy, to stwierdziæ musimy, ¿e z hase³ tych pozosta³y strzêpy, ¿e ¿ycie i geniusz wykonawców programu, wykoœlawi³ go pod ka¿dym wzglêdem
i stworzy³ okres najniemoralniejszy mo¿e w dotychczasowej historii naszych
rz¹dów, okres zaniku wszelakiej praworz¹dnoœci. […] Ciê¿ka sytuacja pañstwa
przed majem 1926 r., a nastêpnie zamach stanu celem uzdrowienia ¿ycia
poci¹gn¹³ bardzo wiele jednostek ideowych do obozu sanacyjnego. Gdyby generalicja obozu nie by³a myœla³a o swoich karierach, lecz o rzetelnej pracy dla
Pañstwa, by³by obóz ten móg³ przedstawiaæ dziœ ogromn¹ si³ê. Lecz po wznios³ych deklamacjach na pocz¹tku przysz³o ¿ycie ze wszystkimi swoimi ponêtami,
wtedy ci ludzie, którzy chcieli ¿ycie polskie uzdrawiaæ, okazali siê takimi samymi s³abeuszami moralnymi, jak ludzie z obozów przez nich przed majem zwal-
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czanych. Wszystko co szlachetniejsze zaczyna z powrotem wycofywaæ siê z gromady, a zostaje czwarta brygada, ta najwierniejsza sojuszniczka ka¿doczesnej
si³y. Karierowicze sprzêgli siê razem i wykorzystuj¹ koniunkturê, co nawet odstrêcza od wspó³pracy starych weteranów obozu pomajowego. Z piêknej idei
zatem pozosta³a stara walka o posadki i miejsca reprezentacyjne, zaœ dyktatura
przemienia siê poma³u na rz¹dy oligarchii”3.
Podobnych cytatów, dowodz¹cych rozczarowania socjalistów poziomem
moralnym obozu rz¹dz¹cego moglibyœmy przytoczyæ znacznie wiêcej. W „Naprzodzie”, który uchodzi³ wówczas za pismo doœæ powœci¹gliwe w krytyce
rz¹du4 pisano w podobnym tonie:
„Dla nikogo dziœ nie jest ju¿ tajemnic¹, sanacja zawiod³a na ca³ej linii.
Powsta³a, jak powiedzieliœmy, pod has³em uzdrowienia zagnie¿d¿onych w Polsce nieprawoœci. Kto nie przyzna, ¿e takie by³y i to w niema³ej liczbie? By³y
nadu¿ycia na stanowiskach urzêdowych, by³y nadu¿ycia ze strony pewnego gatunku pos³ów – walka z tymi nadu¿yciami poci¹gnê³a ku sanacji wielu ludzi,
którzy szczerze byli oburzeni z powodu nadu¿ywania urzêdu czy mandatu.
A jednak wszystkie te nadu¿ycia publiczne i prywatne by³y tylko zabawk¹ wobec tego, co siê sta³o w erze sanacji”5.
Herman Lieberman kilka miesiêcy póŸniej na wiecu w Krakowie, przy aplauzie s³uchaczy, dokonywa³ podobnego bilansu rz¹dów pomajowych: „Mówiono o sanacji moralnej, o walce z nieprawoœciami, a czy mo¿e byæ wiêcej nieprawoœci ni¿ dzisiaj. Ludzie uczciwi s¹ przeœladowani, a protegowani… wstyd
mówiæ. Panuje lêk i strach przed wolnym s³owem […]”6.
Tym, co ³¹czy wszystkie cytowane wypowiedzi (a podobnych moglibyœmy
przytoczyæ znacznie wiêcej), jest teza o sprzeniewierzeniu siê przez obóz sanacji
postulatom i d¹¿eniom, które zapewni³y mu powodzenie w maju 1926 r. i przez
d³ugi czas legitymizowa³y jego rz¹dy. „Sanacja moralna” – przekonywali socjaliœci – zamieni³a siê w swoje przeciwieñstwo, zamiast podniesienia poziomu
¿ycia publicznego, doprowadzono do nie notowanej wczeœniej demoralizacji
i zepsucia obyczajów.

W obronie moralnoœci ¿ycia publicznego
Socjaliœci nie poprzestawali jednak na tak ogólnej konstatacji. W ich ówczesnej publicystyce, wyst¹pieniach parlamentach czy przemówieniach wyg³asza3
4
5
6
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M³ot, Co i kogo reprezentuje dziœ „Sanacja”?, „Wyzwolenie Spo³eczne”, nr 30, 1931, s. 2.
Zob. A. Toczek, Krakowski „Naprzód” i jego polityczne oblicze 1919–1934, Kraków 1997, s. 157.
Sanacja w rozsypce, „Naprzód”, 21 III 1929, s. 1.
Gasn¹cy œwiat sanacji. Mowa tow. Libermana, „Robotnik”, 26 IX 1929, s. 3.

nych podczas zgromadzeñ formu³owano d³ug¹ listê – czêsto zazêbiaj¹cych siê
i uzupe³niaj¹cych wzajemnie – zarzutów natury moralnej. W wiêkszoœci wi¹za³y
siê one z rozwa¿aniami na temat diagnozowanego przez socjalistów g³êbokiego
zepsucia polskiego ¿ycia politycznego, spowodowanego przez metody dzia³ania
sanatorów7. Szczególnie czêsto socjaliœci piêtnowali przypadki korumpowania
dotychczasowych oponentów i przeci¹gania ich na pozycje prorz¹dowe. Jak
wiadomo, w³adze posiada³y szereg instrumentów, pozwalaj¹cych „przekonywaæ” pojedynczych dzia³aczy, redakcje pism czy ca³e œrodowiska do porzucenia
opozycyjnego stanowiska. W wyniku takich dzia³añ równie¿ partyjne szeregi
socjalistów uleg³y pewnemu wyszczerbieniu. Moraln¹ ocenê takiego postêpowania formu³owa³ Adam Próchnik w tekœcie pisanym z okazji sierpniowych
rocznic (wymarsz kompanii kadrowej, bitwa warszawska), w którym z gorycz¹
zwraca³ siê do dawnych towarzyszy walk niepodleg³oœciowych:
„Rocznice œwiêcone przez was tak chêtnie niech wam jeszcze jedno przypomn¹. Obok ewolucji ideowej nast¹pi³a równie¿ w was ewolucja moralna.
Gdy przed kilkunastu laty toczy³ siê bój, do innych odwo³ywaliœmy siê pierwiastków moralnych, ni¿ wy to dziœ czynicie. Od tych co wtenczas w naszym szeregu
stawali wymaga³o siê ofiarnoœci, poœwiêcenia, odwagi. Dziœ do innych uczuæ
apelujecie. Operujecie chciwoœci¹ i tchórzostwem. Ci¹gniecie do siebie stanowiskami lub groŸb¹ wyrzucenia ze stanowisk, pieniêdzmi lub groŸb¹ odmawiania pieniêdzy. Gromada ludzi, którzy chc¹ zrobiæ karierê, którzy boj¹ siê utraty
posad, którzy upodleniem p³ac¹ za chleb, oto co was dzisiaj otacza”8.
Ten sposób pozyskiwania zwolenników – szanta¿em, przekupstwem, groŸb¹
pozbawienia posady – uwa¿ali socjaliœci nie tylko za niemoralny, lecz równie¿
za przynosz¹cy skutki odwrotne od zamierzonych. £amanie charakterów i odwo³ywanie siê do motywacji materialnej nie gwarantowa³o trwa³oœci i odpowiednio wysokiego poziomu ideowego w ten sposób budowanego zaplecza
politycznego. Zreszt¹, jak zobaczymy nieco dalej, zdaniem socjalistów, moralne
skutki tego procederu mia³y byæ jeszcze powa¿niejsze.
Samo zjawisko korumpowania oponentów wi¹zali socjaliœci z zaw³aszczeniem administracji pañstwowej, stopniowo dokonywanym po przewrocie przez
sanatorów. Przy ró¿nych okazjach starali siê przekonaæ opiniê publiczn¹, ¿e ci,
którzy obiecywali walkê z „partyjnictwem”, sami doprowadzili do – nie noto7

8

Norbert Barlicki, podczas walnego zebrania warszawskiej organizacji PPS w listopadzie 1929 r.,
mia³, wed³ug policyjnego raportu, powiedzieæ: „Jad sanacji moralnej wprowadzi³ nies³ychane
rozprê¿enie moralne w najszerszych warstwach spo³eczeñstwa polskiego. Nieprawoœæ s¹czy siê
w duszê Narodu Polskiego z tego bagna, które nazwa³o siê sanacj¹, jakby na poœmiewisko”, „Komunikaty Informacyjne Komisariatu Rz¹du na miasto st. Warszawê” [dalej: KIKRz], t. 4, z. 2,
Warszawa 1997, s. 517.
A. Próchnik, Ci, którzy odeszli, „Robotnik”, 29 VII 1930, s. 1.
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wanego wczeœniej – upartyjnienia administracji9. Przyk³adów wyliczano bez
liku – rz¹dy komisarskie w Kasach Chorych, szanta¿owanie œrodowisk opozycyjnych przez starostów i urzêdników pañstwowych, coraz szerszy zakres cenzury, zakazywanie wieców i zgromadzeñ publicznych itd. Wszystko to dowodziæ mia³o, ¿e administracja pañstwowa sta³a siê narzêdziem s³u¿¹cym rz¹dowi
do walki z opozycj¹. Kazimierz Czapiñski podczas sejmowej debaty bud¿etowej
w pocz¹tkach 1930 r. ocenia³ jednoznacznie, ¿e „system pomajowy, który trwa
od maja r. 1926 jest systemem panowania kliki, korumpuj¹cej swoim partyjnictwem ca³y aparat pañstwowy”10.
Rozwa¿aj¹c zgubny wp³yw metod stosowanych przez obóz rz¹dz¹cy na jakoœæ polskiego ¿ycia publicznego, socjaliœci mocno krytykowali równie¿ – przypisywan¹ przez nich sanacji – sk³onnoœæ do zakulisowych dzia³añ, nielojalny
stosunek do przeciwników politycznych oraz zami³owanie do intryg obliczonych na os³abienie czy oœmieszenie opozycji. Owa „nieszczeroœæ”11 – jak pisali
socjaliœci – i dwuznacznoœæ w postêpowaniu liderów sanacji stanowi³a Ÿród³o
szczególnej irytacji publicystów i liderów PPS. Zaznaczmy jednoczeœnie, ¿e ukrywanie swoich planów albo obmyœlanie intryg, maj¹cych na celu skompromitowanie opozycji w oczach opinii publicznej, traktowane by³o przez socjalistów
równie¿ jako postêpowanie z gruntu niemoralne, choæ przecie¿ trudno oprzeæ
siê wra¿eniu, ¿e s¹ to cechy nieod³¹czne nowoczesnej rywalizacji politycznej.
Socjaliœci jednak odrzucali „politykê rozumian¹ jako oszustwo”, jak pisa³
Ignacy Daszyñski w noworocznym artykule w 1930 r. W tekœcie zatytu³owanym Moralnoœæ w polityce stara³ siê przekonaæ czytelników „Robotnika”, ¿e istniej¹ dwa ró¿ne sposoby uprawiania polityki – ten, w którym polityka rozumiana jest jako intryga, gdzie prawdziwe intencje pozostaj¹ ukryte, oraz taki, który
traktuje politykê jako dzia³alnoœæ podejmowan¹ w imiê realizacji zasad moralnoœci12. Oczywiste jest po której stronie tego podzia³u widzieli socjaliœci samych
siebie, gdzie zaœ lokowali sanatorów. Na artyku³ ten warto zwróciæ uwagê z jeszcze jednego powodu. Daszyñski, bêd¹c marsza³kiem Sejmu, bardzo rzadko,
w zasadzie tylko w wyj¹tkowych okolicznoœciach, zabiera³ g³os na ³amach partyjnej prasy. Ponadto, socjaliœci w okresie Centrolewu starali siê wykreowaæ
Daszyñskiego na najwiêkszy autorytet ca³ej opozycji i wrêcz jej przysz³ego kandydata do fotela prezydenckiego. W tych okolicznoœciach wszystkie jego publiczne wypowiedzi nabiera³y dla socjalistów du¿ej wagi i donios³oœci. Fakt, ¿e
przedmiotem swego artyku³u marsza³ek Sejmu uczyni³ w³aœnie problem moral-

9

Por. Sprawozdania Stenograficzne z posiedzeñ Sejmu (dalej: SSS), II okres, pos. 72 z dn. 4 II
1930, ³. 45; pos. 76 z dn. 8 II 1930, ³. 21.
10 SSS, II okres, pos. 71, z dn. 3 II 1930, ³. 33.
11 Zob. M. Niedzia³kowski, Szczeroœæ i nieszczeroœæ, „Robotnik”, 20 V 1930, s. 1.
12 I. Daszyñski, Moralnoœæ w polityce, „Robotnik”, 1 I 1930, s. 1.
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noœci w polityce pokazuje, jak wielk¹ wagê przywi¹zywali socjaliœci w³aœnie do
tego aspektu krytyki rz¹dów pomajowych.
W wyst¹pieniach socjalistów czêsto pojawia³y siê równie¿ zarzuty pod adresem sanacji o brutalizowanie i demagogizowanie polskiego ¿ycia politycznego. Przejawy takich tendencji widzieli choæby w tolerowanej przez w³adze
dzia³alnoœci bojówek PPS d. Frakcji Rewolucyjnej, w prasowych zapowiedziach
ponownego zamachu stanu czy zapewnieniach Walerego S³awka o gotowoœci
do „³amania koœci” przeciwnikom politycznym, w razie sprzeciwu wobec projektu konstytucji z³o¿onego przez BBWR. Podsumowuj¹c przedwyborcze wiece,
w lwowskim „Dzienniku Ludowym” tak pisano o metodach stosowanych przez
sanacjê i ich wp³ywie na poziom ¿ycia publicznego:
„Obóz pomajowy wyst¹pi³ na niedzielnych zgromadzeniach w pe³nym rynsztunku: rewolwery, pa³ki, materia³y œmierdz¹ce. Walne zgromadzenie legionistów lwowskich zosta³o zakoñczone wezwaniem z trybuny do rozbicia wieców
robotniczych i ch³opskich. […] Pola³a siê obficie krew. S¹ ranni, a nawet jak
dot¹d dwaj zabici. Oto posiew dnia jednego, rozpoczynaj¹cego kampaniê wyborcz¹, a przez te w³aœnie wybory p. Pi³sudski chce «uzdrowiæ parlamentaryzm
polski». Dzieñ wczorajszy jest wymown¹ ilustracj¹ stosunków w ¿yciu publicznym Polski, a kto do ich wytworzenia siê przyczyni³, kto takie elementy na widowniê publiczn¹ wydoby³, bêdzie te¿ za ich nastêpstwa odpowiada³”13.
Naiwna wiara w przemoc fizyczn¹ oraz pogarda dla merytorycznej polemiki
– tak mo¿na by³oby streœciæ koncepcjê ¿ycia publicznego, realizowan¹, zdaniem
socjalistów, przez przywódców sanacji. Wi¹zano z tym równie¿, rzekomo przejawian¹ przez œrodowiska prorz¹dowe, sk³onnoœæ do wyrachowanego pos³ugiwania siê populistycznymi i demagogicznymi argumentami. Krytykowano
zw³aszcza sympatyzuj¹c¹ z rz¹dem warszawsk¹ „prasê czerwon¹”, maj¹c¹ licznych czytelników i znaczny wp³yw na opiniê sto³ecznej ulicy. Mieczys³aw Niedzia³kowski, przyjmuj¹c pozê obroñcy dobrych obyczajów panuj¹cych w ¿yciu
politycznym, zapytywa³ retorycznie na ³amach „Robotnika”: Wypowiedziano ongiœ wojnê demagogii. „Czy¿ «Kurier Poranny», «G³os Prawdy», «Przedœwit», prasa
tzw. czerwona, czy¿ mowy sejmowe niektórych panów pos³ów z BB nie daj¹
prawie codziennie przyk³adów demagogii najjaskrawszej, najbardziej rozpaczliwej, bo robionej «na zimno», cynicznie, z rozmys³em?”14. W ówczesnych wypowiedziach socjalistów, dziennikarze prorz¹dowych pism – zw³aszcza tych
wysokonak³adowych, adresowanych do mniej wyrobionego czytelnika – przedstawiani byli jako konformiœci nieszanuj¹cy dziennikarskiej etyki, nieprzebieraj¹cy w œrodkach, gdy nale¿a³o zaatakowaæ opozycjê. To w³aœnie w owych
„waletach” – jak ich chêtnie po g³oœnym artykule Daszyñskiego15 zaczêto nazy13
14
15

Przed wyborami, „Dziennik Ludowy”, 17 IX 1930, s. 2.
M. Niedzia³kowski, Pod ciê¿arem w³asnych win, „Robotnik”, 1 III 1929, s. 1.
I. Daszyñski, S³owo do „waletów”, „Robotnik”, 30 VI 1930, s. 1.
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waæ – chcieli widzieæ socjalistów jako ludzi, którzy licz¹c na sowite wynagrodzenie swych us³ug przez w³adze, przyczyniaj¹ siê w najwiêkszym stopniu do
obni¿enia poziomu debaty politycznej.

Luksusy w³adzy
Niszcz¹cy wp³yw sanacji na polskie ¿ycie publiczne by³, zdaniem socjalistów, efektem realizowania z góry przyjêtej taktyki, obliczonej z jednej strony
na zniechêcenie obywateli do polityki, co stanowiæ mia³o gwarancjê stabilnoœci
rz¹dów pomajowych, z drugiej zaœ na ostateczne podwa¿enie wiary w zasadnoœæ dalszego trwania systemu demokracji parlamentarnej. J.M.Borski wyjaœniaj¹c intencje przeciwników pisa³: „Trzeba by³o najpierw zatruæ ¿ycie, by nastêpnie móc wmawiaæ w spo³eczeñstwo, ¿e projekt konstytucyjny BB s³u¿y
«naprawie» i «wzmocnieniu» Pañstwa”16. Na tym jednak socjaliœci nie poprzestawali, wskazuj¹c, ¿e obóz rz¹dowy, wbrew temu, co sam o sobie twierdzi³,
uleg³ bardzo szybko ca³kowitemu wewnêtrznemu rozk³adowi moralnemu.
Szczególnie krytycznie oceniano relacje panuj¹ce wewn¹trz obozu rz¹dowego.
Podkreœlano, ¿e we wzajemnych stosunkach tworz¹cych go grup i œrodowisk
panuje fa³sz i intryga, trwaj¹ nieustaj¹ce rozgrywki i, skrywane przed opini¹
publiczn¹ walki o personalnym i ambicjonalnym, a nie ideowym pod³o¿u.
Chc¹c oddaæ atmosferê panuj¹c¹ w obozie rz¹dowym niejednokrotnie pisano
i mówiono o „klice”, „mafii”, „kamaryli” – s³owa te nasuwa³y jednoznacznie
negatywne pod wzglêdem moralnym konotacje.
Wraz z zaostrzaniem siê walki politycznej z sanacj¹, socjaliœci coraz czêœciej
i coraz ostrzej piêtnowali równie¿ wszelkie przyk³ady nadu¿ywania przywilejów zwi¹zanych ze sprawowaniem w³adzy. Kreœl¹c portrety liderów sanacji,
zwracali uwagê na zami³owanie do luksusu, dygnitarskie, pe³ne wynios³oœci
zachowanie i sk³onnoœæ do szastania groszem publicznym w celu zaspokojenia
prywatnych potrzeb. Przy ró¿nych okazjach z³oœliwie wypominano sanacyjnym
prominentom takie „potkniêcia”, jak wielotysiêczne wydatki ministra Miedziñskiego na papierosy17, wypoczynkowy wyjazd premiera Œwitalskiego za granicê
s³u¿bowym samochodem18 czy hulanki w salach „Oazy”. Coraz liczniej przyta16
17
18
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J.M. Borski, Na marne, „Robotnik”, 7 V 1929, s. 1.
Zob. A. Adamczyk, Bogus³aw Miedziñski (1891-1972). Biografia polityczna, Toruñ 2000, s. 133–140.
Zob. T. Serwatka, Kazimierz Œwitalski (1886-1962). Biografia polityczna, Warszawa 2009, s. 98-99;
warto przy tym dodaæ, ¿e biograf Œwitalskiego zdecydowanie nieprzychylnie ocenia krytykê, jak¹
z powodu tego wakacyjnego wyjazdu skierowano przeciwko ówczesnemu premierowi, pisz¹c
o „demagogicznym i doœæ g³oœnym zmasowanym ataku lewicowej opozycji”. Dalej jeszcze zarzuty przeciwko Œwitalskiemu ocenia jednostronnie i autorytatywnie jako „plotkarskie, obcesowe,
niestosowne i demagogiczne”.

czane na ³amach socjalistycznej prasy przyk³ady tego typu zachowañ traktowano jako dowody na demoralizuj¹cy wp³yw, jaki fakt sprawowania w³adzy wywar³ na cz³onków sanacyjnej elity, doœwiadczaj¹cych czêsto b³yskawicznego
awansu spo³ecznego. Socjaliœci czêsto podkreœlali, ¿e po zamachu majowym
wysokie stanowiska w administracji pañstwowej zajêli ludzie przeciêtni, o niewielkim doœwiadczeniu w pracy publicznej i niezbyt szerokich horyzontach. Ich
g³ówn¹ „zas³ug¹”, decyduj¹c¹ o tak b³yskotliwej karierze, by³a wiernoœæ Pi³sudskiemu i gotowoœæ do ca³kowitego podporz¹dkowania siê jego dyrek- tywom. To
w³aœnie w chêci utrzymania siê na wysokich stanowiskach przez owych „przybyszów”19 – jak nazwa³ ich choæby krakowski „Naprzód” – widzieli socjaliœci
jedn¹ z przyczyn determinacji obozu rz¹dowego w walce o utrzymanie w³adzy;
determinacji, która sk³aniaæ mia³a do siêgania po moralnie w¹tpliwe metody
walki politycznej. W „Robotniku” pisano:
„Có¿by czeka³o tych szczêœliwych wybrañców losu, gdyby nagle musieli
odejœæ od pe³nego ¿³obu, do którego siê dorwali, od w³adzy, od «bajecznych karier», od synekur, od automobilów, od parad – i wróciæ do mozolnych zajêæ, do
skromnych posad, do skromnych dochodów. Nauczyciel gimnazjalny musia³by
wróciæ do gimnazjum uczyæ dzieci, lekarz z prowincji do ordynacji i wizyt u pacjentów, a student niedokoñczony, a pu³kownik o domowym wykszta³ceniu,
który nigdy nawet plutonem nie dowodzi³, a genera³, któryby nawet kompani¹
komenderowaæ nie potrafi³ – co by zrobili wszyscy ci «podgeniusze» i «zbawcy
ojczyzny»? Musieliby uczciwie zarabiaæ na ¿ycie, zamiast ministrowaæ, wojewodziæ, prezesowaæ, komisarzowaæ…”20.
Nuworysze – wyjaœniali socjaliœci – zaskoczeni awansem, którego tak nagle
doœwiadczyli, bardzo szybko zagustowali w luksusach w³adzy, zapominaj¹c
o szczytnych idea³ach s³u¿by dla dobra spo³eczeñstwa. St¹d, jak wyjaœnia³ Niedzia³kowski, „zdemoralizowanie siê w³adz¹ nast¹pi³o w danym wypadku z szybkoœci¹ wrêcz zawrotn¹”21. Socjaliœci wskazywali zreszt¹, ¿e w³aœnie chêæ utrzymania w³adzy, i zwi¹zanych z ni¹ przywilejów, by³a najwa¿niejszym czynnikiem
integruj¹cym, bardzo heterogeniczny przecie¿, obóz rz¹dowy. W interesuj¹cym
nas tutaj okresie, publicyœci i mówcy socjalistyczni bardzo czêsto podejmowali
rozwa¿ania nad wewnêtrznym zró¿nicowaniem obozu rz¹dz¹cego i rzekom¹
niemo¿liwoœci¹ pogodzenia d¹¿eñ politycznych poszczególnych grup go
tworz¹cych. Socjaliœci nie umieli dostrzec idei politycznej, która mog³aby
po³¹czyæ choæby „radyka³ów” (np. Marian Zyndram-Koœcia³kowski, Tadeusz
Ho³ówko, Jêdrzej Moraczewski i in.) z monarchistami spod znaku wileñskiego
„S³owa” czy konserwatystami z krêgu Janusza Radziwi³³a. Skoro zaœ nie wspól19
20
21

Zob. Przybysze, „Naprzód”, 1 IX 1929, s. 1.
Si³a moralna a przemoc fizyczna, „Naprzód”, 18 VI 1930, s. 1.
M. Niedzia³kowski, Pod ciê¿arem…, s. 1.
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na idea polityczna nadawa³a spoistoœci obozowi rz¹dz¹cemu, to musia³ byæ to –
jak wskazywali socjaliœci – materialny interes22.

Tragedia dyktatury
Jak ju¿ wspomniano, cech¹ charakterystyczn¹ moralnej krytyki wysuwanej przez socjalistów w tym okresie pod adresem obozu rz¹dowego by³o bez
w¹tpienia to, ¿e nie ogranicza³a siê ona jedynie do piêtnowania pojedynczych
zachowañ czy omawiania zgubnego wp³ywu wywieranego przez sanacjê na
polskie ¿ycie polityczne. Ujêcie socjalistów mia³o znacznie bardziej systemowy
charakter; nie poprzestawano na opisie obserwowanych zjawisk, lecz równie¿
poszukiwano ich Ÿróde³.
Podejmuj¹c krytykê wszelkich niedemokratycznych form rz¹dów, publicyœci i teoretycy PPS wskazywali, ¿e obok s³aboœci natury politycznej, zwi¹zanych
choæby z ich niezdolnoœci¹ do ³agodzenia wielkich konfliktów spo³ecznych czy
niewielk¹ skutecznoœci¹, cechuje je równie¿ swoista strukturalna predyspozycja do demoralizacji ¿ycia publicznego. Na ³amach „Robotnika” pisano: „Bo to
jest w³aœnie tragedia ka¿dej dyktatury. W ¿yciu publicznym nie ma moralnoœci
tam, gdzie nie ma kontroli i odpowiedzialnoœci; nikt nie potrafi stworzyæ
«gwardii anio³ów» dla kierowania du¿ym pañstwem wed³ug w³asnego «widzimi-siê». Prêdzej trochê lub póŸniej trochê wype³zaj¹ z ciemnoœci macki wszelakich klik, «korzystania z rozkoszy w³adzy», nadu¿ywania «rozkoszy w³adzy»,
macki intryg i mafii, porachunków i sporów osobistych, przekupstwa i terroru”23. Podobn¹ opiniê wyra¿a³ warszawski pose³ PPS, Józef Dziêgielewski podczas debaty bud¿etowej w pocz¹tkach 1930 r.: „Psychologi¹ ka¿dej dyktatury
jest demoralizacja organów pañstwowych i u nas jest nie inaczej. […] Cztery
lata rz¹dów sanacji spe³ni³y swoj¹ «zaszczytn¹» rolê i dziœ w Polsce jest ju¿ jasne
dla ca³ej opinii publicznej, ¿e rz¹dy dyktatorskie to posiew korupcji i rozk³adu,
posiew z³ych obyczajów. Wszystkie dziedziny ¿ycia pañstwowego zosta³y spaczone, a niezaprzeczalnie administracjê ca³¹ stoczy³ rak zgnilizny”24.
Moralna s³aboœæ wszelkiej dyktatury wynikaæ mia³a, zdaniem socjalistów,
przede wszystkim z faktu sprawowania w³adzy w tego typu systemach przez
w¹sk¹ i zamkniêt¹ grupê, niepoddan¹ kontroli spo³ecznej. W tym sensie – prze22

M. Niedzia³kowski na jednym z zebrañ partyjnych, wed³ug policyjnego raportu, mia³ wyjaœniaæ,
¿e „sanacja jest w³aœciwie zjednoczeniem czynników ¿yciowych, politycznych, kupców i szalbierzy, którzy interes praktyczny, polegaj¹cy na korzyœci, jakie czerpaæ mo¿na z posiadania w Pañstwie w³adzy, przedk³adaj¹ nad wszelk¹ ideê”, KIKRz, t. 4, z. 1, Warszawa 1997, s. 79; zob. tak¿e
M. Porczak, Dyktator Józef Pi³sudski i „pi³sudczycy”, Kraków 1930, s. 35–36.
23 Ciê¿ar w³asnych win, „Robotnik”, 7 II, s. 1.
24 SSS, II okres, pos. 76 z dn. 8 II 1930, ³. 20-21.
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konywano – ustrój demokratyczny, mimo wszystkich swych s³aboœci, dziêki
konkurencji miêdzy stronnictwami i utrzymaniu kontroli spo³eczeñstwa nad
w³adz¹, znacznie lepiej zabezpiecza przed demoralizacj¹ elit i sprowadzeniem
polityki do zakulisowych intryg. Na ³amach „Robotnika” tê wy¿szoœæ demokracji wyjaœniano nastêpuj¹co: „Mo¿na siê nawet sceptycznie zapatrywaæ na moralnoœæ poszczególnych obozów politycznych w demokracjach parlamentarnych, wiadomo bowiem, ¿e ludzie bywaj¹ u³omni, a w³adza i pieni¹dz s¹
potê¿nymi i skutecznymi kusicielami. Nie zaprzeczy jednak nikt, ¿e rywalizacja
obozów wykrywa i uniemo¿liwia nadu¿ywanie w³adzy dla jakichkolwiek celów
i ¿e chwilowi w³adcy, choæby nawet moralnie nie zawsze stali zbyt wysoko, to
przecie¿, o ile nie chc¹ siê rozstaæ ze swoj¹ karier¹, to musz¹ siê z g³osem i krytyk¹ parlamentu, prasy i opinii liczyæ”25.
Ówczesna publicystyka i wyst¹pienia socjalistów podczas wieców czy sesji
parlamentarnych nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci, ¿e rz¹dom pomajowym przypisywali dyktatorski charakter, i choæ nie panowa³a wœród nich zgoda na temat
charakteru owej dyktatury oraz jej podmiotu26, to zgodnie uznawano strukturalne przyczyny postêpuj¹cej, w ich opinii, demoralizacji ¿ycia publicznego.
Zreszt¹, obok typowych dla dyktatury patologii, na jakie nara¿ona mia³aby byæ
– niepoddana spo³ecznej kontroli – elita w³adzy, wskazywali równie¿, ¿e cech¹
charakterystyczn¹ tego typu rz¹dów jest wyraŸna preferencja postaw konformistycznych i serwilizmu, godz¹cych, ich zdaniem, w moralne podstawy wszelkiej aktywnoœci publicznej.

II Oddzia³ i „IV brygada“
Oprócz strukturalnych Ÿróde³ demoralizacji, jakiej ulec mia³, zdaniem socjalistów, obóz rz¹dowy, wskazywano równie¿ na jego specyficzny sk³ad, jako
kolejn¹ przyczynê tego procesu. Jak ju¿ wspomniano, socjaliœci w latach 1929–
1930 bardzo wiele uwagi poœwiêcali analizie sytuacji wewn¹trz obozu rz¹dowego i relacjom miêdzy tworz¹cymi go œrodowiskami politycznymi. Przedmiotem
szczególnej krytyki, jako grupa ca³kowicie zdemoralizowana, by³a tzw. „IV brygada”, do której zaliczano tych wszystkich, którzy nie maj¹c przed majem 1926 r.
jakichkolwiek zwi¹zków ze œrodowiskiem pi³sudczykowskim, po przewrocie
wcieliæ siê mieli w rolê gorliwych zwolenników marsza³ka. Owa „IV brygada”,
25
26

W.J. [W. Jampolski?], Na drogach rozstroju. Niebezpieczeñstwa dyktatury, „Robotnik”, 10 XI, s. 2.
Socjaliœci nie byli w stanie jednoznacznie okreœliæ, czy w Polsce panuje dyktatura „jawna” czy
„ukryta”, ani na czym mia³aby polegaæ ró¿nica miêdzy nimi. Na ró¿ne sposoby równie¿ okreœlano
podmiot dyktatury – raz by³ to Józef Pi³sudski, innym razem wyzyskuj¹ca jego autorytet grupa
wy¿szych oficerów (tzn. „pu³kownicy”), innym jeszcze razem wy¿sza biurokracja cywilna i wojskowa.
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stanowi¹ca zdaniem socjalistów dotychczas przede wszystkim polityczn¹
klientelê endecji27, by³a uosobieniem moralnego zepsucia, karierowiczostwa
i s³u¿alczoœci. W lwowskim „Dzienniku Ludowym” pisano:
„«Czwarta Brygada» stanowi powa¿n¹ podporê obozu sanacyjnego. Dezerterzy z ró¿nych stronnictw, wypêdki i wyrzutki polityczne w poszukiwaniu ¿eru
przenieœli swoje manatki do «sanacji» i rozwinêli z sobie w³aœciwym sprytem
akcjê w kierunku ob³owienia siê. Poza biedakami ze sfer urzêdniczych, których
do sanacji przynios³a fala lêku przed przysz³oœci¹, poza szukaj¹cymi geszeftu
rekinami kapitalistycznymi – do portu sanacji zawinêli ludzie czêsto o kryminalnej przesz³oœci, karierowicze, ludzie, dla których sprawa moralnoœci osobistej i publicznej sprowadza siê do dobrze p³atnych synekur i mamony”28.
„IV brygada” w okresie Centrolewu stanowi³a, bez w¹tpienia, jeden z ulubionych obiektów krytyki socjalistycznych publicystów. Warto zauwa¿yæ, ¿e
nie definiowali tego terminu i nigdy nie zakreœlili wyraŸnych granic dziel¹cych
ow¹ „IV brygadê” od innych cz³onów obozu rz¹dowego. By³o to raczej porêczne
s³owo-klucz, swoisty symbol moralnej degrengolady, jakiej ulec mia³ obóz
rz¹dowy. „IV brygadê” demonizowano i znacznie wyolbrzymiano jej wp³ywy,
dowodz¹c, ¿e za spraw¹ swojej liczebnoœci, wyrachowania i doœwiadczenia w zakulisowych rozgrywkach, powoli podporz¹dkowuje sobie ca³y obóz rz¹dowy29.
Zdaniem socjalistów, by³ to skutek odwrócenia siê sanacji od si³ spo³ecznych, których poparcie mia³o przes¹dziæ, w ich interpretacji, o powodzeniu zamachu majowego. Nie chc¹c realizowaæ oczekiwañ mas ludowych, Pi³sudski
i jego wspó³pracownicy pozbawili swoje rz¹dy podstawy spo³ecznej, mog¹cej
zagwarantowaæ im trwa³oœæ i stabilnoœæ. W tej sytuacji sanatorzy musieli,
w opinii socjalistów, skwapliwie skorzystaæ z us³ug zg³aszaj¹cych siê do nich,
zwabionych perspektyw¹ posad i w³adzy, karierowiczów. Przyjmuj¹c „IV brygadê” w swoje szeregi, przyjmowaæ mia³a sanacja, zdaniem Niedzia³kowskiego,
„wszystko z³e, tchórzliwe i s³abe w polskim ¿yciu”. Dalej redaktor „Robotnika”
dodawa³: „uciekinierzy ze stronnictw odsuniêtych od wp³ywu, przynieœli im
«dar danaid» – wszystkie wady i b³êdy lat «przedmajowych», pomno¿one o tchórzostwo bez granic i s³u¿alstwo bez czci i sumienia”30. W³¹czenie w szeregi obo27
28
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Zob. P.S., „Sanacja” i endecja, „Robotnik”, 5 X, s. 1.
Na drodze do upadku, „Dziennik Ludowy”, 16 VIII, s. 2.
We lwowskim „Dzienniku Ludowym” tak opisywano zjawisko rzekomego zdominowania ca³ego
obozu sanacyjnego przez opacznie pojêt¹ moralnoœæ „IV brygady”: „W przesz³o dwuletnim okresie sanacji nast¹pi³o zlanie siê elementów z Pierwszej i Czwartej Brygady. Dziœ trudno ju¿ odró¿niæ tych ludzi. Sta³o siê bowiem tak, ¿e czwarta brygada zatryumfowa³a, nadaj¹ca ca³emu
obozowi sanacyjnemu swoje oblicze moralne, ton i charakter. Obóz sanacji przedstawia dziœ zbiegowisko, przejmuj¹ce wstrêtem ka¿dego uczciwie myœl¹cego cz³owieka”; Mobilizacja kalumniatorów, „Dziennik Ludowy”, 24 III 1929, s. 1.
30 M. Niedzia³kowski, Po roku, „Robotnik”, 12 III, s. 1.
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zu rz¹dowego „IV brygady”, choæ krótkoterminowo, mog³o oznaczaæ pomno¿enie si³ i wzmocnienie przed ostateczn¹ konfrontacj¹ z opozycj¹ demokratyczn¹,
w konsekwencji prowadziæ musia³o, jak zauwa¿ali socjaliœci, do skutków zgo³a
odwrotnych, ni¿ zapowiadana „sanacja moralna”.
Inn¹ grup¹ tworz¹c¹ obóz rz¹dowy, co do której poziomu moralnego socjaliœci zg³aszali zastrze¿enia, byli „pu³kownicy”. W tym wypadku zarzuty dotyczy³y jednak nie tyle konformizmu – ich trwaj¹cej od wielu lat wiernoœci Pi³sudskiemu nikt nie podwa¿a³ – ile stosowanych metod walki politycznej. Oczywiœcie,
zdarza³y siê równie¿ na marginesie przytyki do wystawnego i dygnitarskiego
trybu ¿ycia, oraz nieszczególnie heroicznej przesz³oœci wojennej. Przeciwstawiano czasami wysi³ek szeregowych legionistów, jakoby ca³kowicie oddanych
idea³om „Polski Ludowej”, wygodnej i raczej bezpiecznej s³u¿bie na „ty³ach”,
maj¹cej byæ domen¹ wielu (nie wymienianych z nazwiska), spoœród pomajowych dygnitarzy w oficerskich mundurach. Jednak zdecydowanie najostrzej
krytykowali socjaliœci w³aœnie metody walki politycznej „pu³kowników”, stanowi¹ce ich zdaniem kontynuacjê sposobów dzia³ania charakterystycznych dla
wywiadu wojskowego, a praktykowanych przez spor¹ czêœæ cz³onków tej grupy
podczas pracy w II Oddziale Sztabu Generalnego. W „Robotniku” wyjaœniano:
„Pisaliœmy czêsto o specjalnej roli, jak¹ graj¹ w dzisiejszej rzeczywistoœci polskiej «ludzie II Oddzia³u”. Pisaliœmy o co nam chodzi. Praca w «wywiadzie»
i w «kontrwywiadzie» tworzy z koniecznoœci odrêbne «typy» jednostek, wyrabia
– zw³aszcza w umys³ach s³abszych – odrêbny – powiedzielibyœmy – cyniczny
pogl¹d na œwiat. Walka polityczna prowadzona tak, jak gdyby siê walczy³o nie
z odmiennymi grupami w³asnego narodu, ale z organizacj¹ szpiegowsko-dywersyjn¹ obcego mocarstwa – taka walka stanowi owoc opanowania Pañstwa
przez wychowanków «II Oddzia³u» […]”31. To w³aœnie tutaj tkwiæ mia³y Ÿród³a
owej nieszczeroœci, któr¹ wprowadziæ do polskiego ¿ycia publicznego mieli,
zdaniem socjalistów, „pu³kownicy”. Cynizm i spryt, nawet jeœli okazywa³y siê
w ostatecznym rozrachunku politycznie skuteczne, by³y dla nich – jak deklarowali – nie do przyjêcia; w polityce liczyæ mia³ siê nie tylko cel i jego osi¹gniêcie,
lecz równie¿ œrodki, za pomoc¹ których tego dokonano.

Jak skompromitowaæ „system rz¹dzenia”?
Nieco wczeœniej zasygnalizowaliœmy problem, jaki mieli socjaliœci z jednoznacznym sklasyfikowaniem rz¹dów pomajowych i uzgodnieniem klasycznych
pojêæ ustrojowych z sytuacj¹, w której z jednej strony formalnie wci¹¿ obo31
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wi¹zywa³y demokratyczne zasady konstytucji marcowej, z drugiej zaœ praktyka
¿ycia politycznego coraz wyraŸniej nabiera³a cech typowych dla autorytaryzmu.
Próbowano poradziæ sobie z tym, istotnym z teoretycznego punktu widzenia,
problemem poprzez wprowadzenie pojêcia „system rz¹dzenia” na okreœlenie
rz¹dów pomajowych. W interesuj¹cym nas tutaj okresie wystêpuje ono regularnie w uchwa³ach programowych w³adz PPS, w publicystyce i w tekstach przemówieñ. Co wiêcej, o „systemie rz¹dzenia” mówi³y odezwy Centrolewu, a tak¿e
liderzy tworz¹cych go stronnictw; pojêcie to, co ciekawe, przeniknê³o równie¿
do historiografii. Co jednak oznacza³o? W jaki sposób mia³o siê przyczyniæ do
wyjaœnienia skomplikowanej sytuacji politycznej panuj¹cej wówczas w Polsce?
Niestety, socjaliœci nigdy nie przedstawili dopracowanej i spójnej definicji
„systemu rz¹dzenia”. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e sformu³owanie to mo¿e wydawaæ
siê odbiorcom niejasne, wielokrotnie podejmowano próbê wyjaœnienia, co rozumieæ nale¿y pod pojêciem „system rz¹dzenia” i jak wygl¹daæ powinna jego
likwidacja, lecz za ka¿dym razem, zamiast analitycznie u¿ytecznej definicji, socjaliœci proponowali jedynie listê – czasem d³u¿sz¹, czasem krótsz¹ – elementów, sk³adaj¹cych siê na pomajowy „system rz¹dzenia”. W kontekœcie podejmowanych tutaj rozwa¿añ, warto jednak zauwa¿yæ, ¿e poœród elementów
tworz¹cych „system rz¹dzenia”, wiele bezpoœrednio wi¹za³o siê z omawianym
moralnym wymiarem krytyki wysuwanej pod adresem sanacji. Niedzia³kowski
pisa³: „pojêcie «pomajowego systemu rz¹dzenia” obejmuje przede wszystkim
zasadê, ¿e «oto my – obóz sanacyjny» – stanowimy jedyne w Polsce grono zdolne do kierowania Pañstwem i do odpowiedzialnoœci za Pañstwo, ¿e oto nam –
«sanatorom» wolno wydawaæ pieni¹dze Rzeczypospolitej na cele naszego obozu; ¿e wolno nam dysponowaæ wed³ug naszego uznania posadami i stanowiskami w wojsku i w administracji cywilnej; ¿e my jesteœmy poza Prawem i ponad
Prawem; pojêcie «pomajowego systemu rz¹dzenia» obejmuje i obelgi p. Marsza³ka Pi³sudskiego pod adresem Sejmu i ca³¹ «wojnê kokosz¹» p. Prystora
z Kasami Chorych, i samowolê ni¿szych urzêdników na tzw. Kresach, i «nietykalnoœæ» podkomendnych p. £okietka z BBS, i konfiskaty prasowe, i nikczemne
tchórzostwo wszelakich karierowiczów, i hulanki po salach «Oazy», i korupcjê,
jako sposób oddzia³ywania na opiniê publiczn¹”32. Pomajowy „system rz¹dzenia” oznacza³ wiêc, z jednej strony, regularne ignorowanie parlamentarnej
kontroli nad rz¹dem i faktyczne niestosowanie siê do ducha (a czasem i litery)
konstytucji marcowej, z drugiej zaœ by³ okreœleniem na zjawisko zaw³aszczenia
pañstwa i jego administracji przez jeden obóz polityczny w celu realizacji swoich partykularnych interesów. Jedno i drugie zaœ mo¿na by³o krytykowaæ zarówno w kategoriach politycznych i prawnych, jak i klasowych czy moralnych.
32
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Ze wszystkich tych mo¿liwoœci korzystali socjaliœci, nie traktuj¹c zreszt¹ – jak
widzieliœmy – ostatniej z nich bynajmniej w sposób marginalny.
Dodajmy jeszcze, ¿e pojêcie „system rz¹dzenia” odgrywa³o w myœli politycznej socjalistów bardzo wa¿n¹ rolê. Sugerowaæ mia³o, jak siê wydaje, ¿e choæ
praktyka sprawowania w³adzy politycznej nabiera³a w Polsce stopniowo dyktatorskiego charakteru, to samo pañstwo nie sta³o siê jeszcze pañstwem dyktatury.
Wobec tego, nie nale¿a³o czyniæ instytucji pañstwowych przedmiotem negacji
ze strony klasy robotniczej, tak, jak choæby w pañstwach takich, jak faszystowskie W³ochy. Negowano sam „system rz¹dzenia”, a walkê z nim postrzegano
w³aœnie jako walkê o pañstwo. W wypowiedziach socjalistów pojawia³y siê
zreszt¹, jak mo¿na by³o wczeœniej ju¿ zauwa¿yæ, obrazy odwo³uj¹ce siê do organicystycznych metafor, np. „zatruwanie” ¿ycia publicznego przez sanacjê, czy
„rak zgnilizny” tocz¹cy administracjê. Jeœli trzymaæ by siê tej organicystycznej
metafory – a jak widaæ nie by³a ona wcale obca socjalistom – to mo¿na by³oby
powiedzieæ, ¿e socjaliœci traktowali pomajowy „system rz¹dzenia” jako groŸn¹
naroœl na zdrowym wci¹¿ jeszcze organizmie pañstwa. To, co niezdrowe, nale¿a³o – zdaniem socjalistów – precyzyjnie usun¹æ, dbaj¹c jednoczeœnie o to, aby
w ¿aden sposób nie zaburzyæ normalnego funkcjonowania ca³ej reszty. Innymi
s³owy, pojêcie „system rz¹dzenia” pozwala³o oddzieliæ krytykê praktyk administracji i dyktatorskiego sposobu sprawowania w³adzy od krytyki pañstwa i jego
instytucji33. Tutaj w³aœnie tkwi³o jedno z najwa¿niejszych teoretycznych uzasadnieñ dla ostro¿nej i pe³nej wstrzemiêŸliwoœci taktyki socjalistów w okresie
Centrolewu.
Antoni Czubiñski w monografii Centrolewu, zaliczaj¹cej siê ju¿ dziœ do
historiograficznej klasyki, okreœli³ taktykê stosowan¹ w tym okresie przez opozycjê mianem „taktyki kompromitowania” sanacji34. Zdawano sobie sprawê,
¿e skompromitowanie sanacji w oczach opinii publicznej by³o warunkiem koniecznym powodzenia wszelkich prób pokojowego odsuniêcia pi³sudczyków od
w³adzy i przywrócenia demokracji parlamentarnej, a jak wiemy, tylko tak¹, pokojow¹ drogê brali wówczas pod uwagê przywódcy opozycji. Do delegitymizowania rz¹dów pomajowych w opinii publicznej szczególnie przydatne mog³o
byæ zdezawuowanie, noœnego spo³ecznie, has³a „sanacji moralnej”, stanowi¹cego obietnicê podniesienia moralnego i fachowego poziomu polskiej polityki. Socjaliœci doskonale zdawali sobie sprawê, ¿e zapowiedŸ moralnego
uzdrowienia ¿ycia publicznego trafia³a w oczekiwania opinii publicznej i w du¿ym
stopniu decydowa³a o sporym poparciu spo³ecznym dla pomajowych gabine33
34
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tów. Nic wiêc dziwnego, ¿e moralny aspekt krytyki obozu rz¹dowego w okresie
narastaj¹cego napiêcia politycznego zacz¹³ stawaæ siê jednym z wiod¹cych
w¹tków w publicystyce i wyst¹pieniach programowych polskich socjalistów.
Tutaj nale¿a³o uderzyæ szczególnie mocno, tak, aby wytr¹ciæ przeciwnikowi argumenty z rêki i sukcesywnie pozbawiaæ go zaufania opinii. St¹d te¿ w du¿ej
mierze bra³o siê, wczeœniej niespotykane, nasycenie dyskursu prasy socjalistycznej w¹tkami moralnymi i rozwa¿aniami nad etyk¹ ¿ycia publicznego.
W okresie Centrolewu socjaliœci bardzo konsekwentnie d¹¿yli do tego, aby
dychotomiê „demokracja-dyktatura” przedstawiæ jako zasadnicz¹ oœ podzia³ów
politycznych w Polsce. Po stronie zwolenników demokracji widzieli oczywiœcie
siebie i swoich sojuszników z Centrolewu, po przeciwnej stronie barykady lokowali zaœ zarówno obóz rz¹dowy, któremu poœwiêcano zdecydowanie najwiêcej
uwagi, jak i endecjê oraz komunistów. Ow¹ dychotomiê, id¹c¹ w poprzek tradycyjnych podzia³ów polskiej sceny politycznej, opisywano w ró¿nych kategoriach – polityczno-ustrojowych, socjalnych, historycznych, a tak¿e na p³aszczyŸnie moralnej. Co oczywiste, we wszystkich tych wypadkach zestaw pozytywnych cech i okreœleñ zarezerwowany by³ dla „obozu demokracji”, kreowany
przez socjalistów obóz zwolenników dyktatury prezentowano zgo³a przeciwnie.
Nie powinno w tym kontekœcie dziwiæ wiêc, ¿e ca³y „obóz demokracji”, uosabiany przez Centrolew, portretowano jako jednocz¹cy jednostki etyczne, prawe
i ideowe. Polityczna konfrontacja, zdaniem socjalistów, nabiera³a równie¿ wymiaru starcia o charakterze moralnym, zderzenia dwóch krañcowo ró¿nych
modeli ¿ycia publicznego. We wspólnej odezwie szeœciu stronnictw, og³oszonej
przed kongresem krakowskim, wyraŸnie dawano to do zrozumienia:
„Rozgorza³a w Polsce ostra walka, w której o wielkie rzeczy idzie. Z jednej
strony stoi niezale¿na wiêkszoœæ Sejmu, która chce gospodarki w Pañstwie opartej na prawie i porz¹dku prawnym, która uznaje, ¿e prawdziwie silnym jest tylko Rz¹d oparty na zaufaniu ludu, Rz¹d, który nie ucieka od odpowiedzialnoœci
przed Przedstawicielstwem Narodu, nie boi siê jego kontroli. Z drugiej strony
stanêli ludzie, którzy posiedli w³adzê i sprawuj¹ j¹, g³usi na ciê¿kie po³o¿enie
mas pracuj¹cych, lekcewa¿¹c ich wolê, bo wystarcza im przemoc. Ludzie ci traktuj¹ Pañstwo jak prywatne przedsiêbiorstwo, a ogó³ obywateli jako biernych
p³atników podatków i pokorne narzêdzie ich woli”35.
W sposób jeszcze bardziej stanowczy moralny aspekt tocz¹cej siê walki politycznej wyrazi³ nazajutrz po kongresie Niedzia³kowski, pisz¹c: „W dniu 29
czerwca 1930 r. demokracja polska odnalaz³a sam¹ siebie na Kongresie Krakowskim, odnalaz³a sam¹ siebie bez intryg, bez «mafii», bez tej ci¹g³ej, rozpaczliwej
nieszczeroœci wzajemnej, jaka istnia³a od lat […]. Demokracja polska odzyska³a
35
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sam¹ siebie. Robotnik i ch³op podali sobie rêce. Rozpocz¹³ siê bój ostatni o Demokracjê, o Wolnoœæ i o Prawo. Bêdzie on zarazem walk¹ o moralnoœæ”36. Socjaliœci chcieli, aby Centrolew jawi³ siê jako nowa jakoœæ moralna w polskim ¿yciu
politycznym, które, za spraw¹ zwyciêstwa opozycji, oprzeæ siê mia³o na zasadach zgodnej i lojalnej wspó³pracy oraz zdrowego kompromisu. Jednoczeœnie
jednak, polityka staæ siê mia³a na powrót „ideow¹”, a klasa polityczna cieszyæ
siê mia³a zaufaniem spo³eczeñstwa. Przeciwieñstwem tego idyllicznego obrazu
by³a oczywiœcie wizja Polski rz¹dzonej nadal przez sanacjê, pogr¹¿aj¹cej siê
w moralnej degrengoladzie, stanowi¹cej ¿er dla karierowiczów i koniunkturalistów. Wobec tego, socjaliœci ju¿ sam fakt zaanga¿owania po stronie sanacji, czy
nawet tylko bierne jej popieranie, prezentowali jako coœ zgo³a nieetycznego.
Bardzo mocno podkreœlano w wielu wyst¹pieniach, nie sil¹c siê przy tym na
szczególne subtelnoœci, ¿e pod wzglêdem moralnym spo³eczeñstwo podzieli³o
siê na dwie grupy – ludzi prawych, posiadaj¹cych „charakter” i w³asn¹ opiniê –
czyli zwolenników demokratycznej opozycji – oraz na tych, którzy pozbawieni
resztek przyzwoitoœci, a czêsto i z kryminalnym epizodem w ¿yciorysie37, opowiedzieli siê po stronie sanacji. Oczywiœcie, nie by³a to próba opisu stanu faktycznego, a raczej retoryczny zabieg, obliczony na wyborców niemaj¹cych sprecyzowanych preferencji politycznych. Starano siê w ten sposób poddaæ tê grupê
swoistej presji, przekonuj¹c, ¿e choæby bierne wsparcie sanacji bêdzie ju¿ czynem
godnym potêpienia, stawiaj¹cym poza nawiasem „zdrowej” moralnie czêœci
spo³eczeñstwa.

Moralna krytyka i program opozycji
Analiza wyst¹pieñ socjalistów z okresu Centrolewu – zarówno w postaci
artyku³ów prasowych, jak i przemówieñ parlamentarnych albo wiecowych –
zdaje siê byæ argumentem przemawiaj¹cym na rzecz tezy o silnej obecnoœci
odwo³añ do wartoœci moralnych w jêzyku polityki Drugiej Rzeczypospolitej.
Opinia publiczna oczekiwa³a wówczas od klasy politycznej nie tylko skutecznoœci i fachowoœci, lecz równie¿ – a momentami mo¿e nawet przede wszystkim –
wysokich kwalifikacji moralnych. Po okresie zaborów, oczekiwano wiele nie
tylko od niepodleg³ego pañstwa, lecz równie¿ od jego sterników. Konfrontacja
tych wizji z realiami przynios³a, jak wiemy, du¿e rozczarowanie. Wykorzystuj¹c
36
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w³aœnie te nastroje i umiejêtnie je podsycaj¹c przed majem 1926, obóz pi³sudczyków torowa³ sobie drogê do w³adzy.
Omówiony tutaj przyk³ad socjalistów wyraŸnie pokazuje, ¿e krytyka moralna
przeciwników politycznych mog³a nabieraæ cech systematycznoœci i wewnêtrznej
koherencji, wpisuj¹c siê jednoczeœnie w szerszy kontekst formu³owanej przez
dane ugrupowanie myœli politycznej (np. powi¹zanie politycznej i moralnej
krytyki rz¹dów dyktatorskich). DoraŸna krytyka nadu¿yæ i nieetycznych zachowañ, o ile przedstawiano je jako odosobnione przypadki, tylko w niewielkim
stopniu mog³a zaszkodziæ obozowi rz¹dowemu. Aby zdyskwalifikowaæ go moralnie w oczach opinii publicznej, konieczna by³a pod tym wzglêdem konsekwentna i metodyczna krytyka, wskazuj¹ca g³êbsze przyczyny, skrupulatnie
odnotowywanych, moralnych przewinieñ.
W swej krytyce socjaliœci odwo³ywali siê do takich wartoœci i zasad jak
praworz¹dnoœæ, skromnoœæ i pokora w³adzy, bezinteresownoœæ, wiernoœæ idei
i czystoœæ intencji. Obóz rz¹dowy, unikaj¹c kontroli spo³eczeñstwa, opowiadaj¹c siê za niedemokratycznym modelem rz¹dów i rozpaczliwie poszukuj¹c
oparcia w tzw. „IV brygadzie”, sprzeniewierzy³ siê, w ich opinii, nie tylko szczytnemu has³u „sanacji moralnej”, lecz równie¿ elementarnym zasadom przyzwoitoœci w ¿yciu publicznym. Socjalistyczni publicyœci i mówcy przedstawiali
swym czytelnikom i s³uchaczom sugestywne obrazy postêpuj¹cej degrengolady
moralnej, a tym samym groŸby, jak¹ mia³o nieœæ ze sob¹ dalsze trwanie rz¹dów
pomajowych. Liczono, ¿e wzbudzony w ten sposób lêk i têsknota za praworz¹dnoœci¹ bêd¹ bodŸcem sk³aniaj¹cym do poparcia Centrolewu. Blok demokratycznej opozycji by³ bowiem pod wzglêdem programowym doœæ niejednolity
i nie potrafi³ wypracowaæ wspólnego programu pozytywnego. Sojuszników
dzieli³o wiêcej, ni¿ gotowi byliby sami przyznaæ – pocz¹wszy od koncepcji ustrojowych, a na wizjach gospodarczych skoñczywszy. Moralna krytyka rz¹dów pomajowych by³a jedn¹ z nielicznych p³aszczyzn, gdzie stanowiska opozycyjnych
stronnictw by³y zbie¿ne ze sob¹ – nie powinno wiêc zaskakiwaæ, ¿e ten w³aœnie
aspekt eksponowano w sposób szczególny.

Cars, cigares and drunken revels in the „Oaza Club”.
Ethical aspects in the socialist's criticism of the Polish
government (1929–1930)
(Summary)
The following article presents ethical criticism and moral accusations formulated by Polish Socialist Party (PPS) against the Sanacja (political followers of Józef
Pi³sudski) in 1929 and 1930. It was a critical period in the political history of the in-
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terwar Poland and apogee of the conflict between democratic oppositon (united in
the Centrolew) and authoritarian Pi³sudski’s Camp. During this struggle, extensive
and methodical criticism of the moral decay of the Polish political life under Pi³sudski’s rule was presented by Polish Socialists in their press commentary or parliamentary speeches. Socialists were arguing that ethical degeneration is an endemic
feature of every dictatorship, even if the dictator is personally honest and incorruptible. Followers of the Pi³sudski’s rules were being accused by socialists of brutality, political corruption, opportunism and calculated demagogy. A kind of the
„morality rhetoric” was an important part of the Sanacja’s rule legitimization. Thus,
there is no wonder, that socialist were strongly emphasizing every cases of the embezzlements, immoral behaviours or abuses of power and government post for personal benefits. For socialists, promoters of the moral decay in the Polish political life
were esspecially a members of the „4th Brigade” – careerists and time-servers, who
had joined Pi³sudski’s Camp just after May Coup. The conclusion of the article argues, that ethical criticism of the Pi³sudski’s rule was an important component in
the socialist’s strategy focused on embarrassing and compromising the Sanacja carried out (without success) during this period.
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W

yznacznikiem si³y ka¿dego pañstwa na arenie miêdzynarodowej s¹
m.in. jego relacje z najbli¿szymi s¹siadami. Od nich w du¿ej mierze zale¿y, czy
dany podmiot prawa miêdzynarodowego bêdzie mia³ zdolnoœæ do prowadzenia
samodzielnej polityki zagranicznej, osi¹gania zamierzonych celów. Polska graniczy³a wówczas z dwoma potê¿nymi s¹siadami – Niemcami i Zwi¹zkiem
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Niemcy i Rosja, której spadkobierc¹ by³ ZSRR, przez ponad sto lat zajmowa³y znaczne terytoria polskie, które
utraci³y po 1918 r. W³adze niemieckie przez ca³y okres miêdzywojenny (1918–
1939) d¹¿y³y do rewizji zachodniej granicy z Polsk¹. Przywódcy ZSRR natomiast, pañstwa, które za nadrzêdny cel stawia³o sobie budowê komunizmu, nigdy
nie porzucili planów ekspansji terytorialnej w g³¹b kontynentu europejskiego.
Warunkowa³o to okreœlone koncepcje polityki zagranicznej Polski. Problematyka
ta znajdowa³a szeroki oddŸwiêk w ówczesnej publicystyce. Szczególnie istotny
by³ g³os m³odego pokolenia, które chcia³o w przysz³oœci decydowaæ o losach
Rzeczypospolitej. Czo³owym jego reprezentantem by³ Adolf Maria Bocheñski
(1909–1944), przedstawiciel m³odej generacji konserwatystów.
W artykule tym pragnê przedstawiæ wizjê polityki zagranicznej II RP, jak¹
A.M. Bocheñski przedstawia³ na ³amach ró¿nych periodyków w okresie miêdzywojennym, na podstawie wznowieñ jego publikacji, wydanych po 1989 r.,
opracowanych przez Marcina Króla1 i Kazimierza Micha³a Ujazdowskiego2.
*
1
2
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Mgr Adrian Watkowski – absolwent administracji na Wydziale Prawa i Administracji oraz student
historii na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdañskiego.
A. Bocheñski, Historia i polityka (dalej: HiP). Wybór publicystki, wybra³, opracowa³ i przedmow¹ poprzedzi³ M. Król, Warszawa 1989.
A. Bocheñski, Zanim Powsta³a Kultura (dalej: ZPK). Antologia tekstów Adolfa Marii Bocheñskiego poœwiêconych polskiej polityce wschodniej, opracowa³ i wstêpem opatrzy³ K.M. Ujazdowski, Lublin 2006.

Zw³aszcza to drugie opracowanie ze wzglêdu na tematyczny dobór zawiera wiele
istotnych informacji odnoœnie stosunku A. M. Bocheñskiego do wielu wa¿nych
spraw z tego zakresu. Jednoczeœnie zawarte w obu ksi¹¿kach pisma stanowi¹
reprezentatywn¹ próbê ukazania pogl¹dów A.M. Bocheñskiego na dzia³alnoœæ
polskiej dyplomacji w omawianym okresie. W tekœcie tym odniesiono siê równie¿ do g³ównej pozycji napisanej przez Bocheñskiego – Miêdzy Niemcami
a Rosj¹3,w której da³ pe³ny wyk³ad swojej wizji stosunków miêdzynarodowych.
A.M. Bocheñski pozostawi³ po sobie wyj¹tkowo bogaty dorobek publicystyczny, którego nie da siê uj¹æ w ramach jednego artyku³u. Z tej racji czêœæ jego
tekstów poruszono jedynie marginalnie, w celu uzupe³nienia lub doprecyzowania poszczególnych wywodów.
A.M. Bocheñski, urodzony w 1909 r. pod Lwowem, od wczesnego dzieciñstwa
wykazywa³ wyj¹tkowe uzdolnienia intelektualne. Znany dzia³acz i publicysta
konserwatywny Stanis³aw Mackiewicz-Cat okreœli³ go mianem „wunderkinda”, czyli dziecka o nadzwyczajnie jak na swój wiek rozwiniêtej inteligencji4.
A.M. Bocheñski nauczy³ siê czytaæ, studiuj¹c dzie³o historyka wojskowoœci Mariana Kukiela Dzieje orê¿a polskiego w dobie napoleoñskiej5. W wieku szesnastu lat
wraz z bratem Aleksandrem wyda³ broszurê Tendencje samobójcze narodu polskiego6. Bracia potêpili w niej pacyfistyczne tradycje w historii Polski. Pragnêli aktywnej polityki na rzecz silnego pañstwa i wzmocnienia armii7.
W styczniu 1928 r. A.M. Bocheñski rozpocz¹³ studia w renomowanej Szkole
Nauk Politycznych w Pary¿u. W okresie tym ostatecznie ukszta³towa³ siê jego punkt
widzenia na dyplomacjê i stosunki miêdzynarodowe. Przyczynili siê do tego czterej znacz¹cy myœliciele. Stykaj¹c siê wówczas z dzia³aczami popularnej wœród
m³odzie¿y „Action Française”, zapozna³ siê z pogl¹dami Jacquesa Bainville’a,
g³osz¹cego relatywizm w polityce zagranicznej. J. Bainville twierdzi³, ¿e pañstwo silne ma s³abych s¹siadów, a pañstwo s³abe – silnych. Wa¿ne miejsce
w œwiatopogl¹dzie publicysty zajmowa³ te¿ Carl von Clausewitz, wybitny pruski
teoretyk wojskowoœci XIX wieku. Podkreœla³ on, ¿e wartoœæ danej koncepcji
równa siê jej realizmowi. Bocheñski nawi¹zywa³ te¿ do myœli W³adys³awa
Studnickiego i Józefa Pi³sudskiego. Pierwszy z nich g³osi³ program walki z Rosj¹,
do czego niezbêdna by³a jego zdaniem wspó³praca z Niemcami8, Pi³sudski zaœ
podkreœla³ koniecznoœæ rozbicia Rosji na szereg pañstw narodowych9.
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A. Bocheñski, Miêdzy Niemcami a Rosj¹ (dalej: MNR), Warszawa 1994.
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W maju 1926 r. dosz³o w Polsce do zamachu stanu. Ster rz¹dów w pañstwie
przejêli zwolennicy marsza³ka J. Pi³sudskiego. Pragnêli oni uzyskaæ poparcie
wœród m³odzie¿y akademickiej wywodz¹cej siê z krêgów ziemiañsko-zachowawczych10. W tym celu powsta³ za³o¿ony w 1926 r. Zwi¹zek Akademicki „Myœl
Mocarstwowa”. M³odzi „mocarstwowcy”, „imperialiœci”, dzia³ali na rzecz budowy silnej Polski. Odrzucali przy tym koniecznoœæ jakichkolwiek podbojów
terytorialnych. Za najwa¿niejsz¹ uwa¿ali si³ê wewnêtrzn¹ pañstwa, wyra¿on¹
gospodarczo i militarnie11. Z tymi pogl¹dami uto¿samia³ siê A.M. Bocheñski,
który aktywnie dzia³a³ w lwowskim kole „Myœli Mocarstwowej”12.
Swoje pogl¹dy najpe³niej przedstawi³ w artykule Imperializm nacjonalistyczny a imperializm pañstwowy, który opublikowa³ na ³amach „Myœli Mocarstwowej” w 1927 r. Podda³ w nim krytyce sposób myœlenia Romana Dmowskiego
i narodowych demokratów, którzy uwa¿ali naród za podstawow¹ polityczn¹
kategoriê. Dla Bocheñskiego nieporównanie wa¿niejsze by³o pañstwo13.
Wa¿n¹ okolicznoœci¹ w ¿yciu A.M. Bocheñskiego by³o spotkanie z Jerzym
Giedrojciem, maj¹cym liczne kontakty towarzyskie w sferach publicznych.
W 1928 r. Giedrojæ zosta³ prezesem Komitetu Wykonawczego „Myœli Mocarstwowej”. By³ jednoczeœnie redaktorem naczelnym „Buntu M³odych” (póŸniejszej „Polityki”), pisma które skupi³o wokó³ siebie m³odych, mocno zaanga¿owanych w sprawy publiczne inteligentów14. A.M. Bocheñski wspó³pracowa³
z pismem, bêd¹c autorytetem w kwestiach polityki zagranicznej15. W tym okresie opublikowa³ pierwsze artyku³y dotycz¹ce problematyki sojuszy polityczno-militarnych pañstwa polskiego. Krytykowa³ w nich za³o¿enia polityki zagranicznej opozycji – zarówno lewicy, jak i Narodowej Demokracji. W tekœcie Z genealogii
lewicy w Polsce16, z 1937 r., zarzuci³ on ugrupowaniom lewicowym, ¿e na pierwszym miejscu stawia³y partykularne interesy partyjne. Jako przyk³ad podawa³
stosunek polskiej lewicy do Niemiec. Z uwagi na panuj¹cy tam narodowosocjalistyczny re¿im Hitlera, bezwzglêdnie zwalczaj¹cy wszelkie ruchy i ideologie
lewicowe, przyjê³a ona wrog¹ postawê wobec tego kraju. Jednoczeœnie w relacji
do ZSRR zajê³a stanowisko mu przychylne, mimo i¿ pañstwo to, zdaniem Bocheñskiego, prowadzi³o wrog¹ politykê wobec Polski17. Bocheñski uwa¿a³, ¿e
endecja w sprawach miêdzynarodowych kieruje siê „si³¹ emocjonaln¹”18.
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W jego opinii przejawia³o siê to w sentymentalnym stosunku do Rosji, wynikaj¹cym z nieaktualnej sytuacji z okresu I wojny œwiatowej19. Odnosi³ siê równie¿ bardzo krytycznie do pogl¹dów œrodowisk liberalnych i chadeckich zrzeszonych w emigracyjnym, antysanacyjnym Froncie Morges, skupionych wokó³
osób gen. W³adys³awa Sikorskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Zwi¹zani
z tym œrodowiskiem publicyœci czêsto porównywali przedstawicieli ówczesnej
elity rz¹dz¹cej do „targowicy”, bêd¹cej symbolem zdrady interesów narodowych w dziejach Polski. Argumentowali to niechêci¹ rz¹dz¹cych do wzmocnienia sojuszu z Francj¹, jak i szukania porozumienia ze Zwi¹zkiem Radzieckim.
Polemikê z tymi pogl¹dami Bocheñski zawar³ w tekœcie Targowiczanie naszych
czasów20. A.M. Bocheñski przypomina³, ¿e targowica by³a ruchem d¹¿¹cym do
utrzymania stanu anarchii przed uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Jej cz³onkowie opowiadali siê za wkroczeniem armii rosyjskiej do Polski, tak jak obecnie
chcieli tego zwolennicy koncepcji szefa francuskiej dyplomacji Jeana Louisa
Barthou. Uwaga ta by³a swym ostrzem skierowana w kierunku ówczesnych politycznych adwersarzy. Targowiczanie mieli równie¿ ³¹czyæ „ba³wochwalczy
stosunek do Rosji” z „nienawiœci¹ do Prus”. Zdaniem Bocheñskiego wizja ta
stoi w zupe³nej sprzecznoœci z dzia³aniami obecnego oœrodka w³adzy w Polsce.
D¹¿y on bowiem do ustabilizowania sytuacji wewnêtrznej w kraju poprzez
wzmocnienie w³adzy wykonawczej. W polityce zagranicznej wyró¿nia siê du¿¹
rezerw¹, jeœli chodzi o stosunek do Rosji21. Wa¿n¹ rolê w pismach publicysty
zajmowa³a kwestia ukraiñska. Dostrzega³ on zale¿noœæ miêdzy pozytywnym
rozstrzygniêciem tego problemu, a trudn¹ sytuacj¹ Polski na arenie miêdzynarodowej. Ukraiñcy byli najliczniejsz¹ mniejszoœci¹ narodow¹ w Polsce. J. Tomaszewski w oparciu o dane spisu z 1931 r. szacowa³ ich liczbê na 16% ogó³u
ludnoœci22. W ówczesnych warunkach mieli oni ograniczone mo¿liwoœci rozwoju spo³ecznego, kulturalnego i gospodarczego23. W tej sytuacji popularnoœæ zdobywa³a Organizacja Ukraiñskich Nacjonalistów (OUN)24. Mog³a ona liczyæ na
wsparcie ze strony pañstw s¹siednich, m.in. Niemiec25. Publicysta protestowa³
przeciwko wysuwanym przez narodowych demokratów koncepcjom przymusowej asymilacji narodowej Ukraiñców. Wyrazi³ to w artykule Teoria pañstwa narodowego26. W jego opinii plany te sprzyja³y jedynie pog³êbieniu antagonizmów
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narodowoœciowych27. W kolejnym artykule Polski imperializm ideowy28 opowiedzia³ siê za bardziej aktywn¹ polsk¹ polityk¹ zagraniczn¹. S³u¿yæ temu mia³a
wspó³praca Polski z mniejszymi pañstwami29, a tak¿e przyjazna polityka wobec
mniejszoœci narodowych30. Krytykowa³ pogl¹dy publicystów zwi¹zanych z obozem narodowym: Jêdrzeja Giertycha i Tadeusza Gluziñskiego31. Zarzuca³ im
nieznajomoœæ tej problematyki i formu³owanie wniosków opartych na b³êdnych przes³ankach32.
W 1937 r. Bocheñski wyda³ broszurê Miêdzy Niemcami a Rosj¹. Omówi³ w niej
stan stosunków Polski z s¹siadami i oceni³ ich dalsze perspektywy. W pierwszym rozdziale tej ksi¹¿ki O dobrych i z³ych s¹siadach wskazywa³, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ stosunków miêdzynarodowych oraz polityki zagranicznej jest jej
zmiennoœæ w czasie i przestrzeni. Z tej przyczyny wszelkie prognozy polityczne
w stosunku do przysz³oœci nie mog¹ byæ ograniczone dogmatyzmem i skostnieniem. Publicysta wysun¹³ wiêc wniosek o braku sta³ych niezmiennych,
le¿¹cych u podstaw racji stanu pañstw. Stanowi³ on pod³o¿e tezy, ¿e ka¿de pañstwo ma ró¿ne interesy. Poszczególne z nich, w zale¿noœci od sytuacji mia³y
przybieraæ pierwszoplanow¹ postaæ. W rezultacie w poszczególnych okresach
miêdzy danymi pañstwami dochodzi do zbie¿noœci celów i interesów, w innych
zaœ wystêpuje sprzecznoœæ33. Wysun¹³ wiêc wniosek, ¿e Zachód, a zw³aszcza
Francja, zawsze kierowaæ siê bêdzie swoim a nie polskim interesem i racj¹ stanu34. W zwi¹zku z tym zawsze trzeba siê liczyæ z ci¹g³ymi zmianami taktycznymi i strategicznymi w polityce miêdzynarodowej35. Naczeln¹ wartoœci¹, na której opar³ swoj¹ publikacjê, by³ interes pañstwa. Bocheñski uto¿samia³ go
z celami, jaki ka¿dy podmiot posiada na arenie miêdzynarodowej. Droga do ich
realizacji prowadzi³a przez uk³ady, sojusze z poszczególnymi krajami. Jednak
w opinii Bocheñskiego nie mia³y one trwa³ego charakteru. Obowi¹zywa³y jedynie do momentu, gdy sprzyja³y osi¹gniêciu celów przez danego gracza na forum
miêdzynarodowym36.
Formu³owana przez niego zasada zmiennoœci stanowi³a jedn¹ z podstaw
nie tylko jego pogl¹dów, lecz ca³ego œrodowiska tzw. „germanofilów”. By³a to
grupa konserwatystów, którzy opowiadali siê za wspó³prac¹ Polski z III Rzesz¹,
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widz¹c w niej sposób na zabezpieczenie siê przed Zwi¹zkiem Radzieckim. Do
g³ównych przedstawicieli tego nurtu, poza Bocheñskim, nale¿y zaliczyæ
W³adys³awa Studnickiego i redaktora wileñskiego „S³owa” Stanis³awa Mackiewicza-Cata. Uwa¿ali oni, ¿e w ka¿dym pañstwie musi istnieæ wiele idei prowadzenia polityki zagranicznej, których wartoœæ zale¿y w du¿ej mierze od ich
zgodnoœci z racj¹ stanu. W Niemczech musia³y wiêc istnieæ programy mniej lub
bardziej korzystne dla Polski. Maj¹c to na uwadze, za g³ówny cel polskiej dyplomacji uwa¿ali oni doprowadzenie do zwyciêstwa programu najbardziej dla
Polski korzystnego. „Germanofile” pragnêli wiêc, aby w III Rzeszy przewa¿y³a
koncepcja antykomunistycznych polonofilów. Studnicki prezentowa³ to w tezie o potrzebie przekonania Niemców, ¿e dobre relacje z Polsk¹ przynios¹ im
wiêksze korzyœci ni¿ konflikt37.
Druga Rzeczypospolita mia³a dwóch sojuszników: Francjê i Rumuniê.
W lutym 1921 r. zawar³a uk³ad sojuszniczy z Francj¹, skierowany przeciwko
Niemcom. Mia³ on gwarantowaæ wzajemn¹ pomoc obydwu pañstw na wypadek agresji ze strony Niemiec. W³adze francuskie zobowi¹za³y siê równie¿ zapewniæ Polsce bezpieczeñstwo ze strony Niemiec w sytuacji wojny Polski z Rosj¹
Radzieck¹38. Jednak miêdzynarodowe porozumienie z Locarno, zawarte w paŸdzierniku 1925 r., doprowadzi³o do os³abienia sojuszniczych wiêzi polsko-francuskich. Podpisany wówczas pakt reñski przyniós³ Francji uznanie jej wschodniej granicy ze strony Niemiec. Na stra¿y gwarancji jego postanowieñ stanê³y
rz¹dy Wielkiej Brytanii i W³och. Dla przywódców francuskich by³ on wystarczaj¹c¹ rêkojmi¹ bezpieczeñstwa39. Jednoczeœnie dosz³o do zawarcia polsko-francuskiego traktatu gwarancyjnego. Stwierdzano w nim, ¿e w przypadku
agresji Niemiec, koniecznym stawa³o siê zwrócenie do Rady Ligi Narodów.
Organ ten mia³ przedstawiæ zalecenia stronom znajduj¹cym siê w konflikcie.
Dopiero po odrzuceniu propozycji Rady przez strony wiod¹ce spór, mo¿na by³o
podj¹æ dzia³ania militarne. Umowa ta ogranicza³a realne wspó³dzia³anie obydwu
pañstw. Oznacza³a os³abienie dotychczasowej rangi sojuszu polsko-francuskiego40.
W konsekwencji polityka francuska nie mog³a spe³niæ oczekiwañ polskich
w³adz. Uwidoczni³a to odmowa przyznania Polsce kredytów na cele zbrojeniowe i preferowanie pod tym wzglêdem Czechos³owacji. W rezultacie polskie
w³adze zaczê³y prowadziæ bardziej niezale¿n¹ od Francji politykê zagraniczn¹.
Przejawem tego rodzaju dzia³añ by³a zbrojna demonstracja kontrtorpedowca
37
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„Wicher” w porcie gdañskim w czerwcu 1932 r., czy te¿ likwidacja francuskiej
misji wojskowej w sierpniu tego roku41.
A.M. Bocheñski krytycznie ocenia³ relacje polsko-francuskie. W artykule
Dlaczego nie chcemy broniæ Locarna udowadnia³ s³aboœæ gwarancji lokarneñskich
i rzeczywiste nastawienie polityki francuskiej. Tym samym poddawa³ zdecydowanej krytyce jeden z g³ównych filarów polityki miêdzynarodowej II Rzeczypospolitej, jaki stanowi³o przeœwiadczenie o mocy i sile III Republiki na arenie
europejskiej42. By³ przekonany, ¿e w przypadku silnego napiêcia w relacjach
polsko-niemieckich Polska mog³aby jedynie liczyæ na akcjê dyplomatyczn¹ ze
strony Francji. Poddawa³ w w¹tpliwoœæ mo¿liwoœæ udzielenia Polsce pomocy
militarnej43.
W jego opinii Francuzi mieli dwóch potencjalnych sprzymierzeñców na
wschodzie przeciwko Niemcom – „s³abszego” i „silniejszego”. Tym „s³abszym”
by³a Polska, „silniejszym” – Rosja. Bocheñski by³ zdania, ¿e w momencie konfliktu miêdzy tymi pañstwami, Francja zawsze stanie po stronie tego silniejszego, czyli Rosji. Dlatego szanse na trwa³y sojusz polsko-francuski publicysta widzia³ w rozpadzie Rosji na szereg pañstw narodowych. Uwa¿a³, ¿e w takiej
sytuacji Francji zale¿a³oby na polskiej pomocy44. Jego zdaniem tak¹ mo¿liwoœæ
dawa³a przyjazna polityka Polski wzglêdem Niemiec. Francja i Wielka Brytania
nigdy nie bêd¹ mog³y doceniæ Polski jako sojusznika z racji tego, ¿e na wschodzie mia³y silniejsz¹ Rosjê. Polska nie doœæ tego, ¿e by³a krajem pod wzglêdem
gospodarczym i militarnym s³abym, to jeszcze zagro¿onym ze Wschodu. Niezale¿nie od wzrostu si³y bezwzglêdnej, Polska nigdy nie bêdzie postrzegana na
Zachodzie jako stabilny aliant w sytuacji, gdy by³aby zmuszona walczyæ na dwa
fronty. Tym samym rozbicie ZSRR przynios³oby Polsce liczne korzyœci. Niemcy
zosta³yby pozbawione partnera, z którym mog³yby siê wi¹zaæ przeciwko pañstwu polskiemu. W opinii Londynu i Pary¿a wartoœæ Polski jako sojusznika
przeciwko Niemcom na wschodzie niepomiernie by wzros³a45. Pozostawa³ jednak wierny twierdzeniu, ¿e sojusz z Francj¹ mo¿e byæ uzupe³nieniem lub wsparciem innego zabezpieczenia naszych granic. Nie mo¿e natomiast pozostawaæ
jego podstaw¹46. Ten punkt widzenia bliski by³ pozosta³ym dzia³aczom konserwatywnym, którzy uwa¿ali, ¿e Polska nie mo¿e œciœle wi¹zaæ siê z Francj¹, gdy
nie jest pewna jej pomocy. Wyp³ywa st¹d koniecznoœæ dbania o poprawnoœæ
stosunków z Rzesz¹47. Bocheñski zdawa³ sobie sprawê ze s³aboœci wewnêtrznej
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Francji. Dostrzega³ przy tym rosn¹ce w spo³eczeñstwie francuskim wp³ywy idei
pacyfizmu48.
Konkluduj¹c, Bocheñski podkreœla³ wartoœæ porozumienia Polski z Francj¹
w kontekœcie rozpadu ZSRR na pañstwa narodowe, w tym niepodleg³¹ Ukrainê.
Twierdzi³, ¿e droga do Pary¿a nie jest prosta i „prowadzi szlakiem bardziej okrê¿nym, ale wiêkszym, wspanialszym – przez Kijów, przez Charków i Odessê”49.
Konieczny w tej sytuacji by³oby podtrzymanie antagonizmu niemiecko-rosyjskiego. Bocheñski sta³ na stanowisku, ¿e dla Polski najbardziej korzystne
by³oby rozbicie Rosji i równoczesny sojusz polsko-francuski przeciwko Niemcom50. Bliski by³ równie¿ koncepcji stworzenia kontynentalnego bloku francusko-niemiecko-polskiego. Gwarantowa³by on bezpieczeñstwo i stabilnoœæ w Europie. Porozumienie najpotê¿niejszych pañstw europejskich wymierzone by³oby
w zaborcz¹ i ekspansywn¹ politykê ZSRR51.
W marcu 1921 r. Polska zawar³a uk³ad sojuszniczy z Rumuni¹. Na mocy
postanowieñ tego uk³adu obaj sygnatariusze zobowi¹zali siê do pomocy
w przypadku naruszenia ich wschodnich granic52. Pakt ten by³ skierowany
przeciwko ZSRR. Bocheñski wysoko ocenia³ wartoœæ sojuszu Polski z po³udniowym s¹siadem. Sta³ na stanowisku, ¿e powy¿sze porozumienie ma zdecydowanie
wiêksz¹ wartoœæ ni¿ ewentualny sojusz z Czechos³owacj¹ przeciwko Niemcom.
W federacji natomiast czechos³owackiej, gdzie silne by³y koncepcje panslawistyczne, filorosyjskie, niemo¿liwy jest jakikolwiek uk³ad przeciwko rosn¹cemu
w si³ê komunizmowi, maj¹cemu g³ówn¹ bazê ideologiczn¹ w Rosji53. Uwa¿a³,
¿e „rusofilizm czeski jest przeciwpolski”54. Z tej przyczyny pozytywnie ocenia³
tendencje proniemieckie w polityce rumuñskiej. Zdawa³ sobie bowiem sprawê,
¿e stanowi¹ one w du¿ej mierze wynik lêków spowodowanych groŸb¹ ewentualnej
agresji ze strony ZSRR55. Przywódcy ZSRR nigdy nie pogodzili siê z przy³¹czeniem do rumuñskiego pañstwa Besarabii. W jego opinii Polska by³a dla Królestwa
Rumunii dobrym partnerem, który równowa¿y³ wp³ywy niemieckie. Dla Polski
pañstwo to by³o wa¿nym sojusznikiem w sytuacji zbrojnego konfliktu z ZSRR56.
Dalsz¹ czêœæ swoich rozwa¿añ A.M. Bocheñski poœwiêci³ Czechos³owacji.
Relacje tego pañstwa z Polsk¹ by³y dosyæ ch³odne. Polska nigdy nie pogodzi³a siê
z utrat¹ na rzecz swojego po³udniowego s¹siada Œl¹ska Cieszyñskiego, Spiszu
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i Orawy, które zamieszkiwa³ znaczny odsetek ludnoœci polskiej. W pañstwie
tym silne by³y te¿ sympatie do Rosji. Praga udziela³a równie¿ wsparcia ukraiñskiemu ruchowi narodowemu. Próby normalizacji stosunków z Czechos³owacj¹,
podjête w latach 1921–1923, nie da³y spodziewanych rezultatów57.
Bocheñski nie widzia³ korzyœci w ewentualnym porozumieniu polsko-czechos³owackim. Nie dostrzega³ w tym pañstwie wiarygodnego partnera w razie
konfliktu z Niemcami. Uwa¿a³, ¿e w sytuacji antagonizmu polsko-niemieckiego, Czesi podejm¹ próby porozumienia z Niemcami. Klêska Polski w tym
konflikcie nie stanowi³aby dla nich problemu, gdy¿ otwiera³aby im drogê do
dalszego zbli¿enia z Rosj¹58. Z tego wzglêdu dla Polski najlepszy by³by rozpad
Czechos³owacji na pañstwa narodowe. Dostrzega³ przy tym rozwijaj¹cy siê separatyzm s³owacki. Bocheñski podkreœla³, ¿e Czesi i S³owacy nie maj¹ wspólnych
interesów w polityce zagranicznej59. Polska natomiast, nigdy w swojej historii
nie mia³a i nie bêdzie mieæ ¿adnych planów o charakterze hegemonistycznym
na po³udniu. Z tej racji miêdzy narodem polskim a s³owackim istnia³a pewna
wspólnota interesów. W jego opinii niepodleg³oœæ s³owacka by³aby dla Polski
korzystna i przyczyni³aby siê do „definitywnego oddzielenia Czech od Rosji…”60.
Zdecydowanie z niechêci¹ Bocheñski odnosi³ siê do polityki jak¹ prowadzi³a Republika Czechos³owacka. Za korzystny dla Polski uwa¿a³ on czêœciowy
rozbiór tego pañstwa. W jego opinii pozbawiona Sudetów Czechos³owacja prowadzi³aby politykê antyniemieck¹, co stanowi³oby pewien atut w przypadku
zagro¿enia ze strony zachodniego s¹siada. Plan ten móg³ siê doczekaæ realizacji
jedynie pod warunkiem oddzielenia siê od tego pañstwa S³owacji, co pozbawi³oby Czechów kompleksu antywêgierskiego. W tej sytuacji mo¿liwa sta³aby
siê wspó³praca Warszawy, Pragi i Budapesztu61. Sojusz ten stanowi³by pocz¹tek
bloku pañstw wspó³pracuj¹cych ze sob¹ przeciwko wzmocnieniu zarówno potêgi niemieckiej, jak i rosyjskiej.
Postanowienia konferencji z Monachium z wrzeœnia 1938 r. doprowadzi³y
do upadku pañstwa czechos³owackiego. Polska zajê³a sporne Zaolzie, powsta³o
pañstwo s³owackie. W rzeczywistoœci jednak prawdziwym zwyciêzc¹ okazali
siê Niemcy, którzy podporz¹dkowali sobie zarówno Czechy w formie Protektoratu Czech i Moraw, jak i S³owacjê. Oznacza³o to realne zwiêkszenie ich
wp³ywów w Europie Œrodkowo-Wschodniej. W konsekwencji mo¿liwoœci manewru polskiej s³u¿by dyplomatycznej w tym regionie zosta³y znacznie ograni57
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czone. Ambicje pañstwowoœci polskiej do przewodzenia na tym obszarze sta³y
siê wrêcz niemo¿liwe62.
W twórczoœci A.M. Bocheñskiego wa¿ne miejsce zajmowa³y stosunki polsko-niemieckie. Na pocz¹tku lat trzydziestych uleg³y one zmianie. W 1933 r. do
w³adzy w Niemczech doszli narodowi socjaliœci z Adolfem Hitlerem na czele.
Nowy niemiecki przywódca stawia³ sobie bardziej dalekosiê¿ne cele ni¿ rewizja
postanowieñ traktatu wersalskiego. Zmierza³ do zdobycia „przestrzeni ¿yciowej dla narodu niemieckiego na wschodzie”63. Oznacza³o to zerwanie dotychczasowej wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Jednoczeœnie w paŸdzierniku
1933 r. Niemcy zrezygnowa³y z cz³onkostwa w Lidze Narodów i udzia³u w pracach genewskiej konferencji rozbrojeniowej64. Decyzje te skutkowa³y ich izolacj¹ na arenie miêdzynarodowej. Normalizacja stosunków z Polsk¹ mog³a
oznaczaæ jej prze³amanie. W konsekwencji dnia 26 stycznia 1934 r. podpisano
polsko-niemieck¹ deklaracjê o niestosowaniu przemocy. Oznacza³a ona nowy
etap w historii wzajemnych stosunków65. Bocheñski pozytywnie ocenia³ zmiany, jakie zasz³y w tych relacjach. Dostrzega³ biernoœæ zachodnich mocarstw
wobec jawnego ³amania przez III Rzeszê postanowieñ traktatu wersalskiego.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w marcu 1936 r., gdy wojska niemieckie zajê³y zdemilitaryzowany obszar Nadrenii, Polska by³a gotowa wype³niæ zobowi¹zania sojusznicze wobec Francji. Rz¹d francuski nie by³ jednak zainteresowany polsk¹
ofert¹66. Bocheñski podkreœla³, ¿e niemiecki re¿im by³ bardzo negatywnie nastawiony do komunizmu i ZSRR. Skutkowa³o to, jego zdaniem, korzystnym dla
Polski, pogorszeniem relacji niemiecko-radzieckich. Jednoczeœnie wyra¿a³ dezaprobatê dla negatywnego stanowiska narodowych demokratów wzglêdem
Niemiec. Wyrazi³ to w krytyce ich koncepcji podzia³u Niemiec na kilka pañstw.
W opinii przedstawicieli endecji mia³a ona doprowadziæ do przy³¹czenia do Polski Prus Wschodnich i reszty Œl¹ska67. Bocheñski uwa¿a³, ¿e idea narodowa
w Niemczech jest tak silna, ¿e poparcie ewentualnych ruchów separatystycznych stanowi³oby „czyst¹ iluzjê i anachronizm historyczny”68. W z³ych stosunkach niemiecko-rosyjskich widzia³ wielk¹ szansê dla Polski, jak¹ stanowi³oby
prowadzenie samodzielnej polityki zagranicznej. Z tej przyczyny udziela³ poparcia szefowi polskiej dyplomacji – ministrowi Józefowi Beckowi, który stara³ siê
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prowadziæ politykê odprê¿enia wzglêdem Niemiec69. Poparcie to by³o tym wa¿niejsze, ¿e niepopularna w spo³eczeñstwie polityka J. Becka nie mog³a liczyæ na
wsparcie w samym obozie w³adzy70. Bocheñski by³ zdania, ¿e polityka Hitlera
mia³a wy³¹cznie charakter defensywny, jej g³ównym celem by³o zapewnienie
spokojnej granicy na wschodzie. G³osi³ on pogl¹d, ¿e polityka Führera wobec
Polski stanowi³a kontynuacjê polityki bezpiecznej granicy na wschodzie kanclerza Bismarcka. Pañstwo polskie by³o dla Hitlera w tym uk³adzie tym samym,
czym by³a Rosja dla Bismarcka w XIX wieku71. By³ jednak œwiadomy, ¿e ówczesne dobre relacje polsko-niemieckie, nie maj¹ charakteru trwa³ego i mo¿e dojœæ
do powrotu wspó³pracy niemiecko-rosyjskiej72. Uwa¿a³, ¿e w tej sytuacji Polska
powinna d¹¿yæ do podtrzymania dotychczasowego antagonizmu miêdzy III
Rzesz¹ i ZSRR73. Wroga polityka wzglêdem Niemiec mog³aby jedynie doprowadziæ do zwyciêstwa komunizmu w tym pañstwie. Sytuacja ta stworzy³aby najgorszy z mo¿liwych dla Polski uk³adów militarno-politycznych74.
Publicysta twierdzi³, ¿e w sytuacji napiêtych relacji niemiecko-rosyjskich
ros³o zainteresowanie w³adz niemieckich kwesti¹ ukraiñsk¹, co mog³o przynieœæ Polsce okreœlone korzyœci75. W jego opinii polityka Niemiec wzglêdem
Ukrainy mia³a dwa oblicza. Jednym z nich by³o d¹¿enie do rozbicia ZSRR poprzez wsparcie ukraiñskiej idei narodowej. Maj¹c na uwadze ten cel, Niemcy,
jego zdaniem, chcieli doprowadziæ do porozumienia miêdzy Polakami i Ukraiñcami, aby zorganizowaæ wspólny niemiecko-polsko-ukraiñski marsz na Moskwê
i Kijów76. Wykazuj¹c du¿¹ znajomoœæ spraw miêdzynarodowych, nie wyklucza³
drugiego scenariusza. Wiedzia³, ¿e w przypadku pogorszenia obustronnych relacji, Niemcy nie bêd¹ mia³y skrupu³ów, aby wykorzystaæ ukraiñski ruch narodowy w Galicji przeciwko Polsce. Przyk³adem tego by³a, w jego opinii, niejednoznaczna polityka III Rzeszy w sprawie Rusi Podkarpackiej77. Zdawa³ sobie
sprawê z faktu, ¿e w przypadku powstania niepodleg³ej Ukrainy, stosunki tego
pañstwa z Polsk¹ bêd¹ w du¿ym stopniu zale¿ne od relacji polsko-niemieckich.
Bocheñski obawia³ siê sytuacji, w której Niemcy mogliby powróciæ do polityki
rewizji wobec polskiej granicy zachodniej. Ukraina wspar³aby wtedy Niemców,
pragn¹c odzyskaæ tereny Galicji i Wo³ynia78. Publicysta dopuszcza³ wiêc mo¿li69
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woœæ sojuszu polsko-rosyjskiego w przypadku zagro¿enia niemiecko-ukraiñskiego79.
W koncepcji porozumienia polsko-niemieckiego A.M. Bocheñski dostrzega³
szansê na wyjœcie Polski z trudnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej znajdowa³a
siê u progu lat trzydziestych XX wieku. Uwa¿a³, ¿e zapobiegnie to komunistycznej ekspansji ZSRR w Europie. Idea ta, w zwi¹zku póŸniejszymi ¿¹daniami niemieckimi wobec Polski, nie zosta³a zrealizowana.
Najwiêksze zagro¿enie dla m³odej pañstwowoœci polskiej Bocheñski widzia³ w odradzaj¹cej siê potêdze rosyjskiej. W jego opinii ZSRR by³ ze wszech
miar zainteresowany w podsycaniu konfliktu polsko-niemieckiego. Uwa¿a³, ¿e
sytuacja ta daje Moskwie wygodn¹ pozycjê arbitra w Europie Wschodniej.
Stwarza mo¿liwoœæ ekspansji w g³¹b europejskiego kontynentu80. Bocheñski
nigdy nie mia³ z³udzeñ, co do tego, ¿e zwyciêstwo komunizmu w Europie przyniesie nie tylko zniszczenie ca³ej zachodniej cywilizacji, lecz w przysz³oœci oznaczaæ bêdzie „zag³adê ambitnej pañstwowoœci polskiej”81. W celu zapobie¿enia
temu sformu³owa³ tzw. „polsk¹ doktrynê Monroe”82. Przedstawi³ w niej trzy
g³ówne priorytety polskiej polityki zagranicznej. Na pierwszym miejscu stawia³
nienaruszalnoœæ granic Rzeczypospolitej83. W tym celu polscy przywódcy powinni d¹¿yæ do radykalnych zmian terytorialnych w Europie Wschodniej. W jego
stanowisku dzia³ania te mia³y zapobiec ewentualnemu porozumieniu niemiecko-rosyjskiemu. Oczekiwa³, ¿e stworzy to warunki do wspó³pracy pañstw regionu
przeciwko Niemcom i Rosji84.
Bocheñski podkreœla³ jednoczeœnie, ¿e trwa³oœæ granic Rzeczypospolitej
w ¿adnym wypadku nie mo¿e zale¿eæ od jednego z jej s¹siadów85. W polskim
interesie nie le¿y wiêc wzmocnienie Niemiec czy te¿ ZSRR. Spadek znaczenia
ka¿dego z nich by³, jego zdaniem, korzystny dla Polski. G³osi³ opiniê, ¿e wzrost
potêgi rosyjskiej stanowi³ dla Polski zawsze zagro¿enie86. Maj¹c to na uwadze,
publicysta opowiedzia³ siê za wspó³prac¹ Polski z mniejszymi pañstwami czy
te¿ narodami87. Nawi¹za³ przy tym do idei prometejskiej, w której widzia³ podstawê polskiej racji stanu. Jego zdaniem oznacza³a ona d¹¿enie do podzia³u
„chorych pañstw” Europy – ZSRR i Czechos³owacji – na szereg nowych organiz-
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mów pañstwowych88. Program ten stanowi³ swoiste credo polityczne A.M. Bocheñskiego.
Bocheñski w swojej publicystyce i rozwa¿aniach dotycz¹cych sojuszy
polityczno-militarnych II RP nie wyklucza³ wspó³pracy z Niemcami. Pogl¹d ten
nie by³ przejawem sympatii do ideologii niemieckiego re¿imu, lecz w swych zamierzeniach mia³ s³u¿yæ os³abieniu potêgi rosyjskiej, zgodnie z polsk¹ racj¹ stanu. Uwa¿a³ bowiem, ¿e w interesie polskiej racji stanu le¿y utrzymanie podzia³u narodowoœciowego na terenie Zwi¹zku Radzieckiego i jego pog³êbienie
przez podzia³ na mniejsze pañstwa. Zasadniczym by³ podzia³ pañstwa radzieckiego na dwa zwalczaj¹ce siê organizmy – ukraiñski i rosyjski89. W jego rozwa¿aniach III Rzesza mia³a byæ taranem, który przeprowadzi korzystne dla Polski
zmiany granic w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Zdawa³ sobie jednak sprawê,
¿e interesy Polski i Niemiec mog¹ byæ sprzeczne. Nie zastanawia³ siê jednak nad
tym, w jaki sposób Polska mog³aby przeciwstawiæ siê Niemcom, po uskutecznieniu planów Hitlera na Wschodzie90.
Wbrew popularnym opiniom Bocheñski i bliskie mu ideowo œrodowisko
konserwatystów z „Polityki” i wileñskiego „S³owa” nie wyklucza³o mo¿liwoœci
konfliktu z Niemcami. Odrzucenie innych scenariuszy politycznych sprzeczne
by³o z zasadami, jakie wyznawali Bocheñski i jego wspó³pracownicy. Rozpoczêcie wojny z III Rzesz¹, przy tak zasadniczej ró¿nicy uk³adu si³ w obu pañstwach
i niekorzystnej sytuacji geopolitycznej, oznacza³oby w ich opinii katastrofê dla
Polski. Bocheñski nie tyle odnosi³ siê krytycznie do samej idei wojny z Hitlerem,
co do wybrania momentu jej rozpoczêcia91
Publicysta opowiada³ siê za wspó³prac¹ Polski z pañstwami maj¹cymi powstaæ po rozpadzie Czechos³owacji i ZSRR. Mia³a ona gwarantowaæ ca³kowit¹
neutralizacjê jej g³ównego wroga w postaci Rosji, a jednoczeœnie stanowi³aby
skuteczn¹ zaporê dla rosn¹cej potêgi niemieckiej. W jego koncepcjach rzadko
wystêpowa³y odniesienia do kwestii militarnych. Nigdy zreszt¹ nie wystêpowa³
jako specjalista w zakresie tej problematyki. Idee Bocheñskiego nie doczeka³y
siê realizacji. Spe³ni³y siê jego najbardziej pesymistyczne przewidywania.
W sierpniu 1939 r. zawarto niemiecko-radzieckie porozumienie (pakt Ribbentropp-Mo³otow). W rezultacie, we wrzeœniu 1939 r. dosz³o do agresji obydwu
pañstw na Polskê. Bocheñski opuœci³ swoj¹ ojczyznê, bior¹c udzia³ w walkach
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, daj¹c przy tym dowody niezwyk³ej odwagi
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i mêstwa. Zgin¹³ w lipcu 1944 r., w czasie rozbrajania min pod Ankon¹ we
W³oszech.
Nale¿y siê zgodziæ z opini¹ wiêkszoœci badaczy, ¿e Bocheñski trafnie ocenia³ wartoœæ sojuszu polsko-francuskiego. Jego przewidywania potwierdzi³y
wydarzenia z wrzeœnia 1939 r., kiedy Polska osamotniona walczy³a z III Rzesz¹.
Bocheñski nigdy nie odnosi³ siê z sympati¹ do Republiki Czechos³owackiej.
Sam fakt jej istnienia w takich a nie innych granicach uwa¿a³ za szkodliwy dla
geopolitycznych interesów Polski. Jednak wskazywany przez niego rozpad tego
pañstwa doprowadzi³ do zupe³nie odmiennych skutków ni¿ oczekiwa³. Zarówno autor artyku³u, jak i znawcy tej problematyki, pozostaj¹ zgodni, co do tego,
¿e wydarzenia z jesieni 1938 r. odebra³y Rzeczypospolitej dotychczasow¹ du¿¹
swobodê manewru, przyczyni³y siê do zmniejszenia jej roli miêdzynarodowej.
Polska zamiast mieæ na swojej po³udniowej granicy przyjazne sobie nowo powsta³e pañstwa, mia³a w istocie dwa niemieckie protektoraty, które stanowi³y
doskona³¹ bazê wypadow¹ do ataku Wehrmachtu na Polskê. Wykazana przez
póŸniejsze wydarzenia s³aboœæ koncepcji A. M. Bocheñskiego odnoœnie Czechos³owacji karze nasuwaæ w¹tpliwoœci w stosunku do jego programu u³o¿enia
relacji z Niemcami i narodami ZSRR.
S³usznym by³ pogl¹d Bocheñskiego, ¿e poprawa relacji z Niemcami przyczyni³a siê do miêdzynarodowego wzmocnienia po³o¿enia Polski, doprowadzi³a
do tego, ¿e pozosta³e pañstwa zachodnie zaczê³y o ni¹ zabiegaæ. Sk¹din¹d na
d³u¿sz¹ metê polityka ta oznacza³a koniecznoœæ przyst¹pienia lub odmowy do
antyradzieckiego sojuszu z Niemcami. Bocheñski nie obawia³ siê skutków
wspó³pracy polityczno-militarnej z III Rzesz¹. W dzia³aniach Hitlera widzia³
zgodnoœæ interesów i celów obu pañstw. S³usznie jednak podkreœlaj¹ P. Eberhardt
i A. Micewski, ¿e jego wizja ogranicza³a siê jedynie do momentu zwyciêstwa
nad ZSRR. Istnia³a wiêc obawa, ¿e móg³ siê powtórzyæ scenariusz podobny do
tego, jaki mia³ miejsce z Czechos³owacj¹. Bardzo w¹tpliwym wydaje siê pogl¹d
J. Sadkiewicza, który uwa¿a³, ¿e Polska mog³aby wygrywaæ na swoj¹ korzyœæ
konflikty, jakie powsta³yby wœród jej nowych, wschodnich s¹siadów92. W takim razie równie¿ mo¿liwy stawa³ siê inny bieg wydarzeñ, w którym to Niemcy
uzyska³yby sposobnoœæ do rozgrywania poszczególnych antagonizmów miêdzy
Polsk¹ a jej nowymi s¹siadami. Nie zapominajmy, ¿e w granicach Rzeczypospolitej mieszka³ znaczny odsetek ludnoœci bia³oruskiej i ukraiñskiej, co samo
w sobie mog³o stanowiæ pod³o¿e do ewentualnych konfliktów.
Realizacja poszczególnych koncepcji i planów polityki zagranicznej wymaga nie tylko ich teoretycznego uzasadnienia i przygotowania. Konieczne jest
zdobycie na ten cel okreœlonych œrodków. Wi¹za³o siê to z szukaniem dróg po92
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rozumienia z innymi grupami i ruchami politycznymi. Uwzglêdniona literatura
przedmiotu s³usznie wykaza³a, ¿e myœl Adolfa Bocheñskiego i bliskiego mu
œrodowiska konserwatystów, skupionych wokó³ „Polityki” i wileñskiego „S³owa”,
by³a odosobniona nie tylko na tle programów innych ugrupowañ politycznych,
lecz równie¿ pozosta³ych nurtów myœli zachowawczej. Podkreœla to nawet
J. Sadkiewicz. Wa¿nym czynnikiem by³o równie¿ pozyskanie do swoich idei
przynajmniej czêœci opinii publicznej, któr¹ „germanofile” lekcewa¿yli,
twierdz¹c, ¿e nigdy nie jest ona w stanie w pe³ni zrozumieæ mechanizmów
i metod rz¹dz¹cych polityk¹.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na dwa zasadnicze w¹tki, które mo¿e nie
tyle w dotychczasowej literaturze zosta³y pominiête, co czêsto nadawano im
jako kwestiê drugorzêdn¹. Publicyœci, tacy jak W. Studnicki, A.M. Bocheñski
czy S. Mackiewicz-Cat, prawid³owo oceniali naturê pañstwa radzieckiego. Deklaracje jego przedstawicieli o „pokojowych zamiarach”, chêci u³o¿enia „dobros¹siedzkich stosunków” z poszczególnymi s¹siadami, powsta³ymi na gruzach
imperium carów, uwa¿ali za doskona³y kamufla¿, s³u¿¹cy realizacji imperialnych celów. W przeciwieñstwie do pozosta³ych twórców myœli politycznej tego
okresu dostrzegali zagro¿enie ze strony Zwi¹zku Radzieckiego. Nigdy nie ³udzili siê co do trwa³oœci antagonizmu niemiecko-rosyjskiego, nie wierzyli (co w odniesieniu do ugrupowañ opozycyjnych wykaza³ K. Kawalec93) w neutralnoœæ ze
strony wschodniego s¹siada w przypadku wojny z Niemcami. Dlatego obstawali za utrzymaniem dobros¹siedzkich relacji z Niemcami, gdy¿, jak s³usznie zauwa¿y³ J. Radkiewicz, dawa³o to konieczny czas na przygotowanie do wojny
i przyjœcie lepszej koniunktury politycznej.
W okresie miêdzywojennym coraz wiêksz¹ rolê w stosunkach miêdzynarodowych odgrywa³a ideologia nacjonalizmu. Sytuacjê tê na korzyœæ Polski
pragn¹³ wykorzystaæ A.M. Bocheñski. Ekspansywna polityka Hitlera, d¹¿¹ca
do skolonizowania przez Niemców terenów ZSRR, by³a poniek¹d prób¹ skanalizowania silnych w spo³eczeñstwie niemieckim pragnieñ, oczekiwañ, emocji, bêd¹cych naturalnymi sk³adnikami nacjonalizmu. A.M. Bocheñski mia³ zamiar
wykorzystaæ nastroje panuj¹ce w niemieckiej elicie rz¹dz¹cej i spo³eczeñstwie
do realizacji korzystnych dla Polski celów, jakim by³o rozbicie ZSRR. Uzupe³nieniem tego by³y rodz¹ce siê nacjonalizmy wœród narodowoœci uciskanych
przez Józefa Stalina. Jednoczeœnie A.M. Bocheñski wysuwa³ projekt zdecydowanie sprzeczny z programem narodowym, maj¹cy na celu uczynienie z Polski
kraju przyjaznego poszczególnym mniejszoœciom narodowym. Za t¹ pozorn¹
sprzecznoœci¹, kry³ siê ambitny program uczynienia z Polski swoistego oœrodka,
wokó³ którego jednoczy³yby siê mniejsze organizmy pañstwowe i narodowe
93
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w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Wykorzystanie ideologii nacjonalizmu, silnej w s¹siednich pañstwach i narodach w celu realizacji polskich interesów,
po³¹czone z póŸniejszym formowaniem przez Warszawê zupe³nie przeciwstawnej im koncepcji, stanowi³o moim zdaniem w du¿ej mierze podstawê polityki
zagranicznej Polski, jak¹ pragn¹³ widzieæ Bocheñski. W³aœnie ten wa¿ny sk³adnik jego myœli politycznej stanowi kolejne cenne uzupe³nienie badañ nad
dzia³alnoœci¹ publicysty. Podkreœla oryginalnoœæ jego myœli. Dobrze ilustruje
dylematy polityczne epoki, w której przysz³o mu ¿yæ i dzia³aæ.

A program of the foreign politics in the II Republic of Poland
in journalistic writing and reflections of Adolf Maria Bocheñski
(Summary)
Germany and Russia (after 1917 USRR) had occupied Polish territory for over
one hundred years, which returned to Poland after 1918. Between First and Second
World War Poland bordered with two powerful states – Germany and Soviet Union.
German government in this period (1918 – 1939) wanted to change Polish west border. The leaders of USRR wanted to spread socialistic revolution of the world and
were preparing the plans of military aggression in Europe. This situation was influencing on the ideas of Polish political – military alliances.
This difficult relations interested many writers and philosophers, such as Adolf
Maria Bocheñski. He represented the youngest generation of conservatives. He had
written many articles about this subject. This philosopher negatively evaluated
conceptions of alliance with France and Czechoslovakia. He was sure that France is
weak country with many internal political conflicts. The French society, which
represented pacific ideas, did not want fight with German. Political relationships
between Czechoslovakia and Poland were very antagonistic. In addition in this
country sympathy to Russia was very strong. He also thought that Romania was
good ally for polish government. He perceived that Poland and Romania had the
same enemy – USRR. In 1937 he printed of his book “Miêdzy Niemcami a Rosj¹”. In
his opinion the most dangerous for Polish independence was Russia. For this
reason he proposed to divide Soviet Union for smallest countries such as Ukraine,
Slovakia. A.M. Bocheñski believed that Poland had to play a major role in Middle –
East Europe. In this reason Poland had to support pursuit of independence of small
nations such as: Slovakian, Belarusian etc. A.M. Bocheñski did not have misgivings
about possessive politic of German dictator Adolf Hitler. He was a supporter of idea
of Polish – German agreement. The German politics in his opinion was conducive to
polish international interests. However that was not true. The aggressive international politic of Adolf Hitler which caused outbreak of Second World War in 1939
made his conception unable.
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W

³odzimierz B¹czkowski by³ jednym z najaktywniejszych polskich publicystów lat miêdzywojennych. Opublikowa³ wówczas piêæ ksi¹¿ek i oko³o dwustu
artyku³ów. Jako redaktor naczelny kilku czasopism mia³ istotny wp³yw na dyskusjê w sprawie polskiej polityki wschodniej. Wspó³czeœnie coraz czêœciej dostrzega siê jego twórczoœæ. Piotr Eberhardt umieœci³ go wœród dwunastu twórców
podstaw polskiej geopolityki1.
B¹czkowski poœwiêci³ swoje pióro ca³kowicie prometeizmowi, traktuj¹c go
jako rozwiniêcie idei konfederacyjnej Józefa Pi³sudskiego2. Poda³ nastêpuj¹c¹
definicjê: „Prometeizm polski to zespó³ ideowych zainteresowañ myœli polskiej
zagadnieniami wyzwoleñczymi narodów uciœnionych na Wschodzie w ogóle,
a w Rosji (ZSSR) w szczególnoœci”3. Uwa¿a³, ¿e g³ównym zagro¿eniem dla Polski
i Europy by³a Rosja. W swoich publikacjach zwraca³ uwagê na jej sta³¹ ekspansjê terytorialn¹. Konsekwencj¹ tych pogl¹dów by³o widzenie narodów podbitych przez Rosjê jako potencjalnych sprzymierzeñców Polski. B¹czkowski uwa¿a³, ¿e w sytuacji po³o¿enia Polski pomiêdzy dwoma wrogimi jej potêgami
*
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3
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(Niemcami i Rosj¹), jednoczesna walka z obiema by³aby absurdem4. Jego zdaniem nale¿a³o zwróciæ siê przeciwko ZSRR, który by³ niejednolity etnicznie.
Uwa¿a³, ¿e nie mo¿na go podbiæ militarnie, ale nale¿y podzieliæ5.
Akcja prometejska by³a wspierana przez polski wywiad wojskowy. Do 1932 r.
prowadzono nawet „dywersjê polityczn¹” na terenie ZSRR. Po podpisaniu paktu
o nieagresji skupiono siê g³ównie na dzia³alnoœci ukierunkowanej na pozyskanie mniejszoœci narodowych zamieszkuj¹cych w Polsce. Chodzi³o g³ównie o najbardziej licznych Ukraiñców. B¹czkowski na ³amach kilku czasopism stara³ siê
ukazaæ wspólny interes obu narodów. G³ównym miejscem jego publikacji by³
„Biuletyn Polsko-Ukraiñski” (BPU), wychodz¹cy w latach 1932–1938. Pismo
by³o nieoficjalnie sponsorowane przez II Oddzia³ Sztabu G³ównego Wojska Polskiego6.
Zadaniem, jakie postawi³ sobie publicysta, by³o przekonanie szerokich krêgów obu narodów o nieuchronnoœci i dziejowej koniecznoœci wspó³pracy. Jego
przeciwnikami byli zarówno nacjonaliœci ukraiñscy, jak i przedstawiciele polskiej Narodowej Demokracji. B¹czkowski stara³ siê za wszelk¹ cenê unikn¹æ
miana „ukrainofila”. Uwa¿a³, ¿e jego pogl¹dy maj¹ pod³o¿e czysto pragmatyczne i sam siebie okreœla³ jako „ukrainistê”7.
G³ównym argumentem na rzecz porozumienia, powtarzanym w wielu artyku³ach, by³a kwestia obronnoœci Polski. B¹czkowski jako aksjomat swojej
myœli politycznej postawi³ twierdzenie, i¿ wobec nadchodz¹cego konfliktu Rzeczypospolita nie mia³a szans bez sojuszu z Ukraiñcami. Wed³ug niego militarna
si³a Polski mog³a zostaæ zwiêkszona wy³¹cznie w ten sposób. Aby uzasadniæ
swoje pogl¹dy, czêsto siêga³ do przyk³adów historycznych. Potrzeba pozyskania
si³ ze wschodu przewija siê w wielu jego miêdzywojennych publikacjach. Odrêbn¹ nazwê – „si³y ataszowane” nada³ im dopiero w 1939 r. Niniejszy artyku³
ma na celu przedstawienie i omówienie fragmentu myœli politycznej W³odzimierza B¹czkowskiego.
Publicysta uwa¿a³, ¿e polski styl prowadzenia wojen i polityki zosta³ wymuszony przewag¹ militarn¹ Niemiec. Uwa¿a³, ¿e powa¿ne zagro¿enie granicy
zachodniej zmusza³o Polskê do w³aœciwego dbania o bezpieczeñstwo jej granicy
wschodniej. W ten sposób nie tylko tworzono zaplecze wobec ewentualnego
konfliktu, ale równie¿ wzmacniano potencja³ militarny pañstwa. Jego zdaniem
najistotniejsze dla Polski by³o: „wyszukiwanie si³ uzupe³niaj¹cych, narodowo
4
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postronnych, b¹dŸ najemnych, b¹dŸ te¿ specyficznie sprzêganych z polsk¹ racj¹
i polskimi planami wojennymi”8. Pozyskiwanie takich sojuszników B¹czkowski widzia³ jako rzecz charakterystyczn¹ dla Polski i odmienn¹ od najmowania
w Europie Zachodniej wojsk zaciê¿nych: „To wyraŸne i od najwczeœniejszych
czasów wystêpuj¹ce rozgraniczenie pomiêdzy powszechnie w ca³ej Europie
znanym zjawiskiem wojsk najemnych, a czêstym w Polsce zjawiskiem wynajdywania sobie przez w³adców Polski sojuszników o specjalnym typie pog³êbionego wspó³dzia³ania politycznego, zmusza nas do nadania temu ostatniemu
czynnikowi w polskiej sile zbrojnej wyodrêbniaj¹cego terminu «si³ ataszowanych», w odró¿nieniu od pospolitych si³ zaciê¿nych, dobrze znanych naszym
dziejom zw³aszcza od czasów Batorego. Si³y ataszowane, to si³y zwi¹zane g³ównie z granicami wielkiej Polski Jagiellonów i polsk¹ polityk¹ wojenn¹ na przesmyku ba³tycko-czarnomorskim, forsowanym przez potêgê niemieck¹, nadczarnomorski Tatar i póŸniejsz¹ moc moskiewsk¹. Bêd¹ to si³y narodowo obce,
lecz w mniejszym lub wiêkszym stopniu zwi¹zane z pañstwowoœci¹ i ide¹
polsk¹, wystêpuj¹ce stale i nieomal nieprzerwanie od wieku X-go do XX-go
w stanie nieuœwiadomionej ani przez te si³y, ani przez sam¹ Polskê swoistej
symbiozy, obustronnie korzystnej i w swym rozwoju i bycie wzajem uwarunkowanej”9.
B¹czkowski rozpocz¹³ historiê wojsk ataszowanych od czasów Boles³awa
Chrobrego. To on jako pierwszy pozyskiwa³ obce wojska do swoich celów politycznych10. Umiejêtnie prowadzona polityka pozwoli³a mu zdobyæ sprzymierzeñców, a nie najemników11. Jego wnuk Boles³aw Krzywousty, zdobywaj¹c
ziemie swego brata Zbigniewa, korzysta³ ze wsparcia Wêgrów i Rusinów12. Traktowa³ ich jako sojuszników i partnerów politycznych. Publicysta wskazywa³
równie¿ na podobne dzia³ania podjête za panowania Jagie³³y: „To od tamtego
czasu istniej¹ca symbioza doprowadzi³a do powstania armii nowego typu: Owe
utajnione pierwiastki wspó³zale¿noœci leg³y u Ÿróde³ unii i od czasów Jagie³³y
zapocz¹tkowa³y nowe dzieje armii polskiej, nadaj¹c jej charakter sta³y i niezmienny Armii «Polsko-Litewskiej»”13.

8
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Kolejnym argumentem B¹czkowskiego, potwierdzaj¹cym s³usznoœæ jego
idei, by³a bitwa pod Grunwaldem. Zdaniem publicysty wojska Witolda zadecydowa³y o zwyciêstwie, a jego obecnoœæ by³a du¿ym wsparciem dla Jagie³³y14.
B¹czkowski ocenia³ skutki bitwy jako trudne do przecenienia: „Zwyciêstwo
zosta³o odniesione, a wyp³ywaj¹ce z niego Horod³o, pomimo nastêpuj¹cych
niesnasek polsko-litewskich, staæ siê mia³o tak jasnym i celowym, jak religijny
œwiatopogl¹d cz³owieka pocz¹tków XV stulecia w Polsce. Arcyproblem ma³ej
Polski, wielkimi potêgami od pó³nocy, zachodu i wschodu otoczonej, zosta³
w ten sposób rozwi¹zany. U¿ywaj¹c s³ownictwa wspó³czesnego – doktryna manewru operacyjnego wsparta pó³-tatarsk¹ a na wpó³ staropolsk¹ taktyk¹
«fortelów» wraz z podwojeniem szczup³ych si³ polskich przez si³y ataszowane
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (wraz z jego elementami tatarskimi) leg³y
u fundamentów paruwiekowej depresji niemczyzny, spoczê³y u Ÿróde³ ho³dów
pruskich, zwyciêskich wypraw na Moskwê, sukcesów nad Pó³ksiê¿ycem – s³owem zapocz¹tkowa³y dzieje wielkiej i wspania³ej Rzeczypospolitej Polskiej”15.
B¹czkowski uwa¿a³, ¿e podwaliny zwyciêstwa militarnego pod Grunwaldem zosta³y stworzone przez Kazimierza Wielkiego, a póŸniej W³adys³awa Jagie³³ê. Jego zdaniem Kazimierz Wielki prowadzi³ „sprawiedliw¹” politykê zjednuj¹c¹ inne grupy narodowoœciowe zamieszkuj¹ce w Polsce. Publicysta dawa³
jako przyk³ad politykê nadañ ziemskich prowadzon¹ przez króla, który wiêcej
aktów przydzieli³ szlachcie ruskiej ni¿ polskiej. Monarcha dba³ równie¿ o wolnoœci religijne. Polityka ta, zdaniem B¹czkowskiego, mia³a bardzo pozytywne
skutki: „Szanowanie tradycji miejscowej i pozytywny w szerokiem tego s³owa
znaczeniu stosunek do ludnoœci ruskiej, zjedna³y mu ¿elaznem prawem «do, ut
des» ludzi szczerze oddanych, którym nie ba³ siê nadawaæ wysokich pañstwowych godnoœci wojewodów i innych. Rezultat: niepodobna stwierdziæ wœród
ludnoœci ruskiej jakiejkolwiek opozycji przeciw rz¹dom polskim”16. Zdaniem
publicysty podobn¹ politykê prowadzili póŸniej Jagiellonowie.
Jednym z najwa¿niejszych zagadnieñ, jakie publicysta stara³ siê naœwietliæ,
by³a wspó³praca polsko-kozacka. W swoich artyku³ach przypomina³ wszystkie
pozytywne dla Polski jej aspekty, prezentuj¹c nawet te ma³o istotne. Zaznacza³,
¿e by³a ona wzajemnie korzystna dla dawnej Rzeczypospolitej i Kozaczyzny17.
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M. Kukiel, Zarys historii wojskowoœci w Polsce, Warszawa, bdw., s. 12–20; cyt. za: W. B¹czkowski,
Europa…, s. 79. Przebieg bitwy i rola wojsk litewsko-ruskich zosta³y potwierdzone w badaniach
wspó³czesnych, zredukowano jednak ich liczebnoœæ do 11 tys. ludzi, w³¹czaj¹c w to Tatarów. Zob.
Encyklopedia Wojskowa…, t. 1, s. 312–313.
15 W. B¹czkowski, Europa…, s. 80.
16 H. Paszkiewicz, Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, bdw., s. 251–259; cyt. za: W. B¹czkowski,
Pomniejszyciele Rzeczypospolitej, BPU, nr 29 z VII 1934, s. 3.
17 Ibidem.
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Publicysta twierdzi³, ¿e w wiekach XVI–XVII kozackie si³y ataszowane
pe³ni³y wa¿n¹ rolê dla bezpieczeñstwa pañstwa. Swoje rozwa¿ania na ten temat rozpocz¹³ od okresu panowania Stefana Batorego18. Akcentowa³ rolê Kozaków w rozwi¹zywaniu problemów wschodnich. Król Stefan Batory, próbuj¹c
zabezpieczyæ po³udniowo-wschodni¹ granicê pañstwa, nakaza³ organizacjê:
„wojska jego królewskiej moœci zaporoskiego urzêdowo zwanego «mo³ojcami»”19. W 1580 r. wziê³o ono udzia³ w wyprawie na Siewierszczyznê, a ich hetmanem by³ Samuel Zborowski20. Wed³ug B¹czkowskiego tylko dziêki tym
dzia³aniom znaczny obszar stepu nadczarnomorskiego, od Krymu do Kijowa,
nie sta³ siê terenem kolonizacji turecko-tatarskiej21. Autor przytacza³ równie¿
inne zas³ugi kozackie w tamtym okresie. Nale¿a³ do nich werbunek „ludzi ni¿owych i doñskich” przez hetmana Jana Zamoyskiego do walki z Turcj¹ w 1590 r.22.
Przypomina³ list hetmana do gdañszczan z 1600 r., w którym ten konstatowa³
m.in.: „W tej wojnie najœwietniej zajaœnia³o mêstwo ni¿owców; ten ¿o³nierz ma
obszarpan¹ odzie¿, lecz przes³awn¹ cnot¹ odwagi i walecznoœci zas³uguje na ¿yczliwoœæ Wasz¹”.
Kontynuuj¹c kreœlenie pozytywnego wizerunku wspó³pracy polsko-kozackiej, publicysta wymienia³ jej kolejne przejawy. Opisywa³ bitwê pod Cecor¹
(1595 r.) i walki w Inflantach (1601 r.). Nawet wœród nazwisk szlachty polskiej,
wchodz¹cej w sk³ad husarii pod Kircholmem (1605 r.), doszukiwa³ siê nazwisk
¿mudzkich, litewskich i ruskich.
Jego zdaniem, równie¿ rozpoczêta w 1609 r., wojna moskiewska pokaza³a
mo¿liwoœci lekkiego wojska ataszowanego. B¹czkowski opisywa³ udzia³ Kozaków w walkach o Smoleñsk w 1609 r. i ich dalsze zaanga¿owanie w konflikcie.
Donios³oœæ ich dzia³añ podkreœli³ cytatem: „By³y chwile przesilenia, w których
Polska na ich mêstwie opiera³a siê”23.
Redaktor naczelny BPU przytacza³ kolejne, korzystne dla Polski, przyk³ady
wspó³pracy z Kozakami. Opisywa³ ich walkê po stronie polskiej pod K³uszynem
w 1610 r. Wspomina³ równie¿ rok 1618, gdy na s³u¿bê królewicza W³adys³awa
wst¹pi³ hetman kozacki Piotr Konaszewicz Sahajdaczny wraz z 20 tysi¹cami
¿o³nierzy. W tym samym roku wziêli oni udzia³ w pochodzie na Moskwê, a jego
wojska spustoszy³y ziemiê riazañsk¹. W 1619 r. sk³oni³ buntuj¹cych siê Koza18
19
20
21
22
23
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ków do podpisania z Polsk¹ ugody rastawieckiej, a w 1621 r. dowodzi³ wojskami kozackimi pod Chocimiem24. B¹czkowski przypomina³, ¿e Kozacy byli pozytywnie postrzegani przez im wspó³czesnych: „Z radoœci¹ te¿ przyjmowali
królewicz i hetmani zastêpy mo³ojców, które zyska³y (te¿) powszechne pochwa³y
i kole¿eñsk¹ ¿yczliwoœæ u rycerstwa polskiego walecznoœci¹ i wytrwa³oœci¹.
By³a to wielka, najwiêksza zas³uga, jak¹ wyœwiadczy³a kozaczyzna nie tylko
Polsce, ale i Europie chrzeœcijañskiej, i cywilizacji zachodniej w ci¹gu swego istnienia”25.
Publicysta podawa³ wiele innych przyk³adów udzia³u Kozaków w walkach
po stronie polskiej. Nale¿a³y do nich: odsiecz Smoleñska w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1633 r., wspieranie w tym samym okresie hetmana Stanis³awa
Koniecpolskiego w czasie walk z Abazy-Pasz¹ czy te¿ plan u¿ycia Kozaków
w 1635 r. do wyprawy czajkami na Ba³tyk. Rozejm zawarty ze Szwedami
w Sztumskiej Wsi przerwa³ tê akcjê. Jeszcze przed wybuchem powstania Bohdana Chmielnickiego, w ramach przygotowañ do wojny z Turcj¹, planowano
zwiêkszenie rejestru Kozaków. Obieca³ to pos³om kozackim podczas audiencji
król W³adys³aw IV. Ci ze swej strony przyrzekli mu wystawienie 50 tysiêcy
¿o³nierzy26.
Du¿ym problemem by³o dla B¹czkowskiego przedstawienie jednego z najtrudniejszych momentów w historii polsko-ukraiñskiej – powstania Bohdana
Chmielnickiego. Samo u¿ywanie przez publicystê s³owa „powstanie” zamiast
tradycyjnego „bunt” wskazuje na jego sposób widzenia tej problematyki.
B¹czkowski zaprezentowa³ je jako skutek negatywnej polityki polskiej na
jej ziemiach wschodnich. Do przyczyn wybuchu powstania Chmielnickiego
B¹czkowski zaliczy³: b³êdn¹ politykê narodowoœciow¹ na wschodzie, deprecjonowanie wiary prawos³awnej, „samobójcze” wspieranie ¯ydów na Ukrainie
i dzia³alnoœæ agentów moskiewskich27. Pisa³ o tym dobitnie: „Polityka polska
odepchnê³a Ruœ od siebie. Dziœ czytaj¹c skargi Herburta i innych, nie mo¿emy
w tym wzglêdzie mieæ ¿adnych w¹tpliwoœci […] Tam na kresach pope³nione
b³êdy czy winy, sprowadzi³y zachwianie posad ca³ej Rzplitej, desygnowa³y
B. Chmielnickiego na «nowego Moj¿esza» i wybawiciela z «lackiej niewoli
egipskiej» i na kartach rozwijaj¹cych siê wypadków wypisa³y s³owa zag³ady
Rzplitej”28.
Publicysta zwraca³ uwagê na fakt, i¿ nawet w tamtym okresie, nie wszyscy
Kozacy byli wrogami Rzeczypospolitej. Wspomina³ bitwê pod Beresteczkiem,
24
25
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gdzie wielu Kozaków i Tatarów walczy³o po stronie polskiej. Czêœæ z nich
chcia³a powrotu do stosunków poprzedzaj¹cych wybuch konfliktu. Tym bardziej ¿e wiêkszoœæ obietnic Chmielnickiego okaza³a siê bez pokrycia, a jego wojska dokonywa³y niekontrolowanych rekwizycji wœród Kozaków29.
Autor przypomina³ równie¿ inne przyk³ady wspó³pracy polsko-kozackiej.
Dosz³o do nich w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1659 r. W czasie walk naprzeciwko armii rosyjskiej stanê³a ma³a lecz doborowa armia polska. Jej czêœæ
w sile 14 chor¹gwi i 200 dragonów stanowili Kozacy pod wodz¹ hetmana kozackiego Jana Wyhowskiego30. Po 1672 r. Kozacy walczyli przeciwko Turkom i Tatarom na Krymie. Odbili tam kilka tysiêcy jeñców polskich, których wraz z pojmanymi Tatarami odes³ali do Kijowa.
B¹czkowski opisywa³ te¿ udzia³ Kozaków w wojnach toczonych przez Jana
III Sobieskiego. Za ich najwiêksze osi¹gniêcie uwa¿a³ atak dywersyjny wykonany na Mo³dawiê w 1683 r., kiedy to odnieœli zwyciêstwo nad armi¹ tureck¹ pod
Tilgrotinem w Besarabii31. Wk³ad kozacki w odsiecz wiedeñsk¹ oceni³ jako
mniej istotny (i przesadzony przez pisarzy ukraiñskich) od opisanych powy¿ej
zmagañ, zaznaczaj¹c jednak ich udzia³ w sk³adzie lekkich chor¹gwi walcz¹cych
w bitwie32. B¹czkowski podkreœla³, ¿e król doceni³ rolê wojsk kozackich w zwyciêstwie nad Turkami i w 1684 r. skierowa³ do nich uniwersa³, podkreœlaj¹c wykazane mêstwo i odwagê, zachêcaj¹c do wspólnego udzia³u w dalszych walkach oraz do osadnictwa33.
Publicysta wspomina³ tak¿e zas³ugi hetmana zaporoskiego Andrzeja
Mohy³y w latach 1683-1688. By³ on wiernym sojusznikiem Polski. Bra³ udzia³
w wyprawach na Kamieniec Podolski, a z³apanych wiêŸniów tatarskich sumiennie odsy³a³ królowi. Jego zas³ugi zosta³y docenione w uchwale sejmowej
z 1685 r. Opis wspó³pracy polsko-kozackiej publicysta zakoñczy³ przedstawieniem udzia³u wojsk kozackich w kampanii 1691 r. podczas oblê¿enia Sorok,
twierdzy naddniestrzañskiej34.
B¹czkowski przypomina³ równie¿ wydarzenia maj¹ce miejsce podczas insurekcji koœciuszkowskiej. Zaznacza³, ¿e Tadeusz Koœciuszko d¹¿y³ do pozyskania do walki o niepodleg³oœæ „dawnych polskich si³ ataszowanych na terenie
wschodnich po³aci Polski”35. Próbowa³ to osi¹gn¹æ, rozsy³aj¹c listy, w których
obiecywa³ Rusinom i wyznawcom prawos³awia sprawiedliwoœæ religijn¹
29
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i spo³eczn¹. Rozpatruj¹c problematykê wspó³pracy polsko-ukraiñskiej w nastêpnych latach, publicysta opisywa³ dzia³alnoœæ ksiêcia Adama Czartoryskiego.
Autor wspomnia³ o jego planach federacji polsko-ruskiej i nadziejach na wspó³pracê Rusi–Ukrainy z Polsk¹. Zaznaczy³ równie¿ udzia³ Rusinów w powstaniu
styczniowym w 1863 r.
Powstanie niepodleg³ej Polski postawi³o na nowej p³aszczyŸnie problem
stosunków polsko-ukraiñskich. Po wojnie z lat 1918–1919, zagro¿enie ze strony
wspólnego wroga – bolszewickiej Rosji, doprowadzi³o do porozumienia. Zdaniem autora umowa Pi³sudski – Petlura z kwietnia 1920 r. i wynikaj¹ca z niej
wspólna wyprawa kijowska by³y prób¹ odrodzenia siê dawnej wspó³pracy.
Autor wylicza³ si³y ukraiñskie zaanga¿owane w walkê o Kijów a nastêpnie Zamoœæ. Zdaniem B¹czkowskiego, pó³roczny sojusz wojskowy zakoñczy³ siê
wywi¹zaniem armii ukraiñskiej z postawionych jej zadañ36.
Aby podkreœliæ militarne znaczenie „si³ ataszowanych” publicysta przypomina³, ¿e walkê Ukraiñców wysoko oceniali polscy wojskowi. Tak uczyni³
w swoim rozkazie w 1922 r. szef sztabu g³ównego gen. W³adys³aw Sikorski. Pozytywnie wyra¿a³ siê o nich gen. Tadeusz Kutrzeba w pracy pt. Wyprawa kijowska. Dziêkowa³ im równie¿ marsza³ek Józef Pi³sudski w rozkazie po¿egnalnym
z 18 paŸdziernika 1920 r., koñcz¹c go s³owami: „Obecnie po dwóch latach ciê¿kich walk z barbarzyñskim najeŸdŸc¹, ¿egnam wspania³e wojska Ukraiñskiej
Republiki Ludowej i stwierdzam, ¿e w najciê¿szych chwilach, wœród nierównych walk nios³y one wysoko swój sztandar, na którym wypisane has³o: «Za
nasz¹ i wasz¹ wolnoœæ»…”37.
Publicysta wylicza³ równie¿ inne narodowoœci wspó³pracuj¹ce z Polakami
podczas wojny polsko-rosyjskiej. Po stronie polskiej bili siê te¿: Litwini,
Bia³orusini, Azerowie, Tatarzy oraz górale z Pó³nocnego Kaukazu. Jego zdaniem, by³y to wojska bitne i odnosz¹ce wiele sukcesów, zw³aszcza w walkach
podjazdowych i zagonach na ty³y wojsk bolszewickich38.
Przytoczone powy¿ej fragmenty artyku³ów W. B¹czkowskiego pokazuj¹
jak dobiera³ przyk³ady maj¹ce potwierdziæ jego ideê „si³ ataszowanych”. Publicysta wybra³ fakty popieraj¹ce jego tezê, g³ównie z dzie³a wybitnego polskiego
historyka Tadeusza Korzona: Dzieje wojen i wojskowoœci w Polsce39. Zrobi³ to, jak
sam pisa³, w sposób wybiórczy, œwiadomie, nie zwa¿aj¹c na wymogi naukowej
obiektywnoœci: „Przyk³ady te przytaczaliœmy bez ambicji, naukowo-historycznego zobrazowania ca³okszta³tu tej sprawy”40. Ca³kowicie pomin¹³ negatyw36
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ne strony wspólnej historii polsko-ukraiñskiej, opisywane szeroko równie¿
przez Korzona. Uwa¿a³, ¿e s¹ one zbyt dobrze znane w odró¿nieniu od wydarzeñ pozytywnych: „Przyk³ady podawaliœmy tylko dodatnie, pomijaj¹c ujemne,
œwiadcz¹ce o niekonstruktywnoœci elementów ludnoœciowych wschodniej
po³aci dawnej Rzplitej. Czyniliœmy to w przekonaniu, i¿ o istnieniu ujemnych
elementów wœród kozactwa zbyt du¿o, a¿ za du¿o wie ca³e spo³eczeñstwo polskie, ostrzegane ze wszech stron przez ajentury najusilniej, aby nie daj Bo¿e, nie
dosz³o do jakiegoœ u³o¿enia stosunków Polski z jej ludami s³owiañskimi, co
wzmacniaj¹c Polskê niezwykle, usunê³oby wszelkie wiêksze mo¿liwoœci dla
swobody ruchów ajenturze niemieckiej wœród Ukraiñców i zagrozi³oby moskiewski stan posiadania na Ukrainie i Bia³orusi sowieckiej”41.
G³ównym problemem, opisywanym przez B¹czkowskiego w wielu publikacjach, by³o zagro¿enie Polski ze strony wschodniej. Zwolennicy prometeizmu
d¹¿yli do pokonania Rosji poprzez jej podzia³ na pañstwa narodowe. Szukaj¹c
sprzymierzeñców dla tej idei, publicysta jednoznacznie wskazywa³ na Ukraiñców. Naród ten w znacznej czêœci wch³oniêty przez ZSRR i poddawany straszliwym przeœladowaniom jawi³ mu siê jako naturalny sojusznik. Wobec gro¿¹cej
Polsce utracie niepodleg³oœci na skutek polityki sowieckiej, B¹czkowski œwiadomie marginalizowa³ znaczenie konfliktu polsko-ukraiñskiego42, akcentuj¹c
korzystne strony wspó³pracy, szczególnie w jej aspekcie militarnym. Wynikiem
takiego postrzegania polsko-ukraiñskiej sytuacji geopolitycznej by³a idea „si³
ataszowanych”. Publicysta stara³ siê je pokazaæ jako si³y polepszaj¹ce wschodni¹ sytuacjê Polski na przestrzeni X–XX wieku. Dokumentuj¹c tê ideê
przyk³adami historycznymi, chcia³ uœwiadomiæ swoim czytelnikom koniecznoœæ znalezienia sojuszników w czasach mu wspó³czesnych. Jak pisa³, w jednym z ostatnich artyku³ów opublikowanym w lutym 1939 r., Polska zmuszona
jest do „twórczego i politycznego pozyskania si³ sojuszniczych, które mog³yby
podwoiæ lub potroiæ nasze ludzkie si³y”43. Na polityczne wykorzystanie tej idei
zabrak³o jednak czasu.

The idea of “Eastern supporting forces” as a source of Polish
military power in W³odzimierz B¹czkowski’s publicity
from beetweenworld wars years (1934–1939)
(Summary)
W³odzimierz B¹czkowski was one of the polish most active interwar publicists.
He represented the Prometeism. This was idea of dividing Russia by giving freedom
41
42
43

86

Ibidem.
Zob. te¿: R. Wapiñski, Polityka i politycy o polskiej scenie politycznej XX wieku, Wroc³aw 2006, s. 84–85.
W. B¹czkowski, Europa…, s. 90.

to all its conquered nations like: Ukrainians, Caucasian nations, Georgians etc. Before the Second World War about 4 millions of Ukrainians lived in Poland.
B¹czkowski tried to gain them to polish side. One of the instruments was to show
both nations their mutual military history. B¹czkowski took almost 1000 years history of Poland and searched it looking for military forces on the East supporting
Poland. He called them “Eastern supporting forces”. He tried to prove that idea of
using such as forces by polish kings was a rule. It helped to keep east of Poland safe
and to win wars on the other borders. Then he came to Cossacks history and their
200 years lasting cooperation with Poland. He also mentioned Young Ukraine and
Poland fighting arm to arm against Russia after the First World War. In this article
author pointed out Polish-Ukrainian military cooperation to get the both nations
closer against shared enemy. B¹czkowski and other prometeists failed in their task
and from the beginning of the Word War II there was a strong Ukrainian military
resist against Poland.
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REFLEKSJE NA TEMAT RELACJI
KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO Z JÓZEFEM PI£SUDSKIM
PO PRZEWROCIE MAJOWYM
ARIEL ORZE£EK*

P

rzesz³o po³owa okresu d³ugoletniej dzia³alnoœci politycznej Kazimierza
Sosnkowskiego wi¹¿e siê nierozerwalnie z postaci¹ Józefa Pi³sudskiego. To pod
wp³ywem us³yszanej z ust Aleksandra Œwiêtochowskiego opowieœci o przywódcy
PPS niespe³na dziewiêtnastoletni Sosnkowski zrezygnowa³ z planów podjêcia
studiów w Petersburgu, aby zaanga¿owaæ siê czynnie w dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹1. Spotkanie z Pi³sudskim w lutym 1906 r. zdecydowa³o o przyst¹pieniu m³odego dzia³acza do Organizacji Bojowej PPS2, wreszcie to z inspiracji
przysz³ego Marsza³ka stworzy³ Sosnkowski Zwi¹zek Walki Czynnej3 – pierwsz¹
od momentu upadku powstania styczniowego polsk¹ ponadpartyjn¹ organizacjê
niepodleg³oœciow¹, stawiaj¹c¹ sobie za cel walkê zbrojn¹ o niepodleg³oœæ Polski.
M³ody dzia³acz sta³ obok doœwiadczonego ju¿ polityka, jakim by³ Pi³sudski, w tak
wa¿nych inicjatywach, jak ZWC i Zwi¹zek Strzelecki, pe³ni¹c w tych organizacjach
funkcjê szefa sztabu Komendanta G³ównego. St¹d te¿ jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹ coraz powszechniej mówiono w krêgach pi³sudczykowskich o Pi³sudskim
i Sosnkowskim jako – po prostu – o Komendancie i Szefie. Ich wspó³praca i przyjazne
stosunki uleg³y jeszcze wzmocnieniu w latach „wielkiej wojny”, kiedy to pe³ni¹c
*

Ariel Orze³ek – student historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
1 K. Sosnkowski, W 30-lecie wspó³pracy z Marsza³kiem Pi³sudskim, [w:] K. Sosnkowski, Materia³y Historyczne, red. J. Matecki, Londyn 1966, s. 565; J. Sosnkowska, W. T. Kowalski, W krêgu mitów i rzeczywistoœci, Warszawa, bdw, s. 14.
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funkcje komendanta i szefa sztabu w 1. pu³ku piechoty a nastêpnie w I Brygadzie
Legionów Pi³sudski i Sosnkowski podejmowali wspólnie akcje polityczne maj¹ce na
celu budowê fundamentów polskiej pañstwowoœci i wojska. Aresztowani przez
Niemców tego samego dnia – 22 lipca 1917 r. – przez ponad rok przebywali w jednym wiêzieniu, z którego wrócili do Warszawy 10 listopada 1918 r.

W odradzaj¹cej siê Polsce Sosnkowski, rych³o awansowany na pierwszy
stopieñ generalski, obj¹³ stanowisko dowódcy Okrêgu Generalnego Warszawskiego4. Z powodu choroby, zagra¿aj¹cej jego ¿yciu, musia³ jednak ju¿ w grudniu
1918 r. opuœciæ to stanowisko. Po powrocie do zdrowia zosta³ w marcu 1919 r.
II wiceministrem Spraw Wojskowych5, zaœ w lutym 1920 r. – jedynym wiceministrem6. Faktycznie jednak genera³ pe³ni³ obowi¹zki ministerialne, pozostawiaj¹c nominalnemu szefowi resortu – gen. Józefowi Leœniewskiemu – funkcje
reprezentacyjne7. Wspó³pracowa³ wówczas, podobnie jak wczeœniej, bardzo blisko z Józefem Pi³sudskim, zw³aszcza w kwestiach polityki wschodniej. Po objêciu urzêdu ministra Spraw Wojskowych w sierpniu 1920 r.8. Sosnkowski w dalszym ci¹gu pozostawa³ najbli¿szym wspó³pracownikiem Naczelnika Pañstwa,
bêd¹c jego zastêpc¹ i uchodz¹c za nastêpcê Pi³sudskiego. Pierwszym powa¿nym zgrzytem w relacjach obu wojskowych by³ letni kryzys gabinetowy w 1922 r.,
kiedy Sosnkowski zgodzi³ siê po d³ugich naleganiach Pi³sudskiego na objêcie
urzêdu ministra w ewentualnym, wymierzonym w Marsza³ka, rz¹dzie Wojciecha Korfantego. Genera³ nie chcia³ bowiem pe³niæ funkcji „cz³owieka Pi³sudskiego” w wojsku, w sytuacji, w której móg³by byæ zmuszony do zaanga¿owania armii w spory polityczne.
Zdaniem J. Kirszaka9 Pi³sudski „¿adnego pisemnego, czy ustnego, testamentu nie zostawi³, poniewa¿ zdaniem Marsza³ka – nie by³o to konieczne.
Uwa¿a³ bowiem Komendant, ¿e po jego œmierci armiê poprowadzi najbardziej
4
5
6

7

8

9

J. Szczepañski, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa–Pu³tusk 1995, s. 44.
M. Rataj, Pamiêtniki 1918–1927, red. J. Dêbski, Warszawa 1965, s. 75.
M. Wo³os, Ministrowie spraw wojskowych Jan Wroczyñski 16 I – 27 II 1919 oraz Józef Leœniewski 27 II
1919 – 9 VIII 1920, [w:] Ministrowie Spraw Wojskowych 1918–1944. Z badañ nad polityk¹ wojskow¹ Polski, red. M. Jab³onowski, Pu³tusk 2005, s. 55–56.
K. Jaszczuk, Koniec wspó³pracy. Geneza konfliktu Sosnkowski–Pi³sudski, „Przegl¹d Historyczny”,
t. LXXXII, z. 3–4, 1991, s. 456; A. Orze³ek, Obsada urzêdu Ministra Spraw Wojskowych w Polsce w latach
1918–1925 w polityce Józefa Pi³sudskiego i obozu pi³sudczykowskiego. Zarys problemu, „Imponderabilia.
Biuletyn Pi³sudczykowski” 2013, nr 6, s. 92–93.
„Bezpoœredni¹ schedê po Pi³sudskim stanowi³ wyposa¿ony w ogromne prerogatywy urz¹d Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych. Wbrew opiniom wielu historyków nie ma ¿adnych bezpoœrednich przes³anek, aby twierdziæ, ¿e Marsza³ek pozostawi³ w jego kwestii jakiekolwiek, ustne
choæby, wytyczne”. P. Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935–1945, Warszawa 2010, s. 3.
Zob. podobne sceptyczne opinie: M. Pestkowska, op. cit., s. 72–72; I. Wojewódzki, Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny œwiatowej. Ksi¹¿ê niez³omny czy Hamlet w mundurze, Wroc³aw 2009, s. 64–65;
L. Wyszczelski, Genera³ Kazimierz Sosnkowski, Warszawa 2010, s. 159–163, A. Lenkiewicz, Naczelni
Wodzowie II Rzeczypospolitej, Wroc³aw 1996, s. 118.
J. Kirszak, Genera³ Edward Rydz-Œmig³y…, s. 71; S. Babiñski, op. cit., s. 89, 96.
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kompetentny i jednoczeœnie najstarszy spoœród polskich genera³ów – Kazimierz Sosnkowski, chocia¿ i w stosunku do niego Marsza³ek Pi³sudski nie by³
bezkrytyczny”. Koresponduje z tym opinia S. Babiñskiego: „Sprawa sukcesji,
zarówno politycznej, jak i wojskowej, by³a przedmiotem ró¿nych interpretacji,
na ogó³ ma³o powa¿nych z punktu widzenia historycznego. Powo³ywano siê na
ró¿ne rzekome oœwiadczenia i wolê Pi³sudskiego, bez ¿adnego dokumentarnego uzasadnienia. Nie tylko Pi³sudski nie pozostawi³ ¿adnego testamentu w tym
zakresie, ale nawet Prezydent Moœcicki nie stwierdzi³ nigdzie na piœmie, ¿e Marsza³ek wyrazi³ wobec niego ¿yczenie mianowania np. Œmig³ego-Rydza Generalnym Inspektorem Si³ Zbrojnych. Trudno zreszt¹ sobie wyobraziæ, aby Pi³sudski,
który za swojego ¿ycia sam nie naruszy³ istniej¹cej hierarchii w wojsku, móg³
zlecaæ wywrócenie tej hierarchii po swojej œmierci”. O sprawie tej pisze te¿
S. Babiñski: „Jeœli chodzi o nastêpstwo w armii, Pi³sudski nie pozostawi³ ¿adnych pisemnych czy ustnych rozporz¹dzeñ, bo by³o to po prostu zbyteczne. Od
samego pocz¹tku, a¿ do œmierci Pi³sudskiego, Sosnkowski by³ faktycznym jego
zastêpc¹ w tej dziedzinie i starszeñstwem w hierarchii wyprzedza³ Œmig³ego.
Gdyby ten stan rzeczy mia³ byæ zmieniony, Pi³sudski musia³by za ¿ycia hierarchiê tê zmieniæ i w jakiejœ formie podporz¹dkowaæ Sosnkowskiego Œmig³emu.
Tego jednak nie uczyni³ i tym samym uregulowa³ sprawê nastêpstwa na stanowisku generalnego inspektora”.
Po dymisji rz¹du gen. Sikorskiego Sosnkowski pragn¹³ wejœæ w sk³ad rz¹du
Wincentego Witosa, jednak¿e spotka³ siê ze sprzeciwem Pi³sudskiego10. W tej
sytuacji, pozostaj¹c pocz¹tkowo bez przydzia³u, w listopadzie 1923 r. obj¹³ stanowisko inspektora II Armii w Toruniu. Rych³o jednak, na skutek zmiany sytuacji politycznej (upadek drugiego rz¹du Witosa) spotka³ siê ponownie z propozycj¹ objêcia urzêdu ministra Spraw Wojskowych. Przekonywali go do tego
premier W³adys³aw Grabski i prezydent Stanis³aw Wojciechowski. Genera³
uzale¿nia³ sw¹ zgodê na wejœcie od rz¹du od pozytywnego rozwi¹zania powrotu do ¿ycia publicznego i s³u¿by wojskowej marsza³ka Pi³sudskiego. Komendant postawi³ dwa warunki: zachowania w mocy zasad organizacji najwy¿szych w³adz wojskowych, opartych na dekrecie z 7 stycznia 1921 r. i objêcia
przezeñ stanowiska oficera przewidzianego na Naczelnego Wodza. Sosnkowski
przedstawi³ wiêc Wojciechowskiemu i Grabskiemu owe propozycje, i po ich zaakceptowaniu uda³ siê do Pi³sudskiego, od którego us³ysza³ kolejne ¿¹danie –
mianowanie go Szefem Sztabu Generalnego. Spotka³o siê to z odmow¹ Wojciechowskiego i Grabskiego. W tej sytuacji Marsza³ek zabroni³ Sosnkowskiemu
objêcia teki. Mimo to Szef proponowane mu stanowisko przyj¹³, motywuj¹c to
niechêci¹ do utrudniania poprzez kryzys personalny prac rz¹dowi, stawiaj¹10
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T. Katelbach, Pi³sudski i Sosnkowski (przyczynek do historii rozdŸwiêków), „Zeszyty Historyczne” 1975,
z. 34, s. 36.

cemu sobie za cel uzdrowienie gospodarki pañstwa. Spowodowa³o to ostr¹ reakcjê
Pi³sudskiego i kryzys w relacjach Komendanta i Szefa, które ju¿ nigdy nie powróci³y do stanu poprzedniej za¿y³oœci11.
Mimo to jednak nie mo¿na twierdziæ, ¿e grudzieñ 1923 r. i póŸniejsze wydarzenia spowodowa³y negatywny stosunek Pi³sudskiego do Sosnkowskiego.
By³y Naczelny Wódz nie wtajemnicza³ co prawda od tej pory genera³a w swoje
polityczne plany, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e nie spotkaj¹ siê one z aprobat¹ jego
niegdysiejszego najbli¿szego wspó³pracownika. Niemniej jednak, jeszcze w listopadzie 1925 r. proponowa³, aby Sosnkowski obj¹³ po gen. Stanis³awie Hallerze
stanowisko Szefa Sztabu Generalnego. Jednak¿e, obawy genera³a, co do tego,
¿e bêdzie móg³ byæ wykorzystywany jako „narzêdzie Pi³sudskiego” w wojsku
w celu u¿ycia autorytetu armii do rozwi¹zania sporów politycznych, spowodowa³y, ¿e nie zgodzi³ siê obj¹æ tego urzêdu12.
Komendant nie powiadomi³ Szefa o planach swej majowej demonstracji
zbrojnej. Na skutek tego, w przededniu przewrotu majowego Sosnkowski znalaz³ siê w Warszawie, a nastêpnie, z trudno zrozumia³ych przyczyn, mimo woli
Marsza³ka, nie zdo³a³ siê z nim spotkaæ i wróci³ do Poznania, gdzie pe³ni³ stanowisko dowódcy OK VII. Tam, 13 maja 1926 r. usi³owa³ pope³niæ samobójstwo.
Ju¿ wczeœniej jego zastêpca, gen. Edmund Hauser, zadysponowa³ wys³anie
do stolicy na pomoc rz¹dowi 57. i 58. pp. Po powrocie do dowództwa OK (godzina
8, 13 maja) o dziesi¹tej spotka³ siê z nim, a ten zreferowa³ mu bie¿¹c¹ sytuacjê
i poinformowa³ o wys³aniu pu³ków. Szef nie wyda³ ani rozkazów potwierdzaj¹cych, ani odwo³uj¹cych. Mia³ stwierdziæ: „Teraz ka¿dy post¹piæ musi
wed³ug w³asnego sumienia”. Uda³ siê do swego gabinetu. Kilka minut po dwunastej adiutant por. Baranowski us³ysza³ strza³. Pierwszej pomocy udzieli³ dr
Pilecki, po czym ciê¿ko rannego odwieziono do szpitala Przemienienia Pañskiego pod opiekê prof. dr. Jurasza13. Strza³ nast¹pi³ z pistoletu colt 9 mm, najciê¿szej, dostêpnej wówczas, krótkiej broni rêcznej. Genera³ strzela³ w pierœ, bêd¹c
11

W. Grabski, Dwa lata pracy u podstaw pañstwowoœci naszej (1924–1925), Warszawa 1927, s. 33; T. Katelbach, op. cit., s. 36–38; M. Rataj, op. cit., s. 271–273; J. Jêdrzejewicz, W s³u¿bie idei, Londyn 1972,
s. 211; Protokó³ porozumienia miêdzy premierem W. Grabskim a gen. dyw. K. Sosnkowskim,
spisany w obecnoœci prezydenta RP S. Wojciechowskiego, precyzuj¹cy warunki, na jakich gen.
Sosnkowski przyjmie tekê ministra spraw wojskowych, [w:] Zamach stanu. Materia³y Ÿród³owe do
przewrotu majowego, red. Z. Cieœlikowski, Warszawa 2002, s. 84–85; K. Jaszczuk, op. cit., s. 458–460;
A. Orze³ek, Idea konsolidacji polskich si³ politycznych w latach 1918–1926, „Imponderabilia. Biuletyn
Pi³sudczykowski” 2013, nr 5, s. 138–142.
12 Pismo gen. dyw. K. Sosnkowskiego do marsza³ka J. Pi³sudskiego, [w:] Zamach stanu…, s. 94;
J. Sosnkowska, W.T. Kowalski, op. cit., s. 26; D. Fabisz, Genera³ Lucjan ¯eligowski (1865–1947).
Dzia³alnoœæ wojskowa i polityczna, Warszawa 2007, s. 193.
13 Komunikat PATa z 28 V 1926 (facsimile), [w:] S. Babiñski, Kazimierz Sosnkowski. Myœl – Praca – Walka.
Przyczynki do monografii oraz uzupe³nienia do Materia³ów Historycznych Kazimierza Sosnkowskiego, Londyn 1988, s. 325.

91

leworêcznym naturalnie skierowa³ lufê w praw¹ stronê14. Prof. A. Jurasz mia³
oœwiadczyæ jego ¿onie: „je¿eli wy¿yje dwadzieœcia cztery godziny, bêdzie to graniczy³o z cudem”. Wiadomoœæ o samobójstwie Sosnkowskiego mia³a wstrz¹sn¹æ Pi³sudskim15. Zdaniem S. Babiñskiego: „W czasie walk w Warszawie,
Pi³sudski, mylnie pocz¹tkowo poinformowany o œmierci Sosnkowskiego, zareagowa³ gwa³townie, oœwiadczaj¹c, ¿e «Szef mia³ byæ przecie¿ w Genewie»”16.
Genera³ prze¿y³, co te¿ da³o podstawê do pog³osek o tym, ¿e samobójstwo
pozorowa³17. Jednak¿e zdaniem specjalisty, który leczy³ go bezpoœrednio po
przewiezieniu do szpitala: „Ze wzglêdu na charakter rany, kierunek przestrza³u, stan psychiczny chorego, nie mam najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e w danym
wypadku rozchodzi³o siê o zamach samobójczy. Stan gen. Sosnkowskiego pozostaje nadal bardzo ciê¿ki. Z powodu skutków postrza³u, zagra¿aj¹cych ¿yciu,
2 razy punkcja op³ucnej, celem czêœciowego usuniêcia krwi i powietrza, by³a
konieczn¹. Obecnie istnieje jeszcze niebezpieczeñstwo zaka¿enia op³ucnej
i p³uc. Wlot postrza³u mniej wiêcej w po³owie przedniej powierzchni klatki piersiowej prawej strony, wylot na przeciwleg³ej stronie cokolwiek ni¿ej i wiêcej ku
14
15
16

K. Jaszczuk, op. cit., s. 467.
B. Miedziñski, Sprostowanie spoza grobu, „Zeszyty Historyczne” 1972, z. 22, s. 141.
S. Babiñski, op. cit., s. 73. Ponadto, wed³ug tego autora: „W czasie wojny, pani marsza³kowa
Pi³sudska oœwiadczy³a w Londynie genera³ostwu Sosnkowskim, ¿e jej m¹¿ ciê¿ko prze¿y³ wiadomoœæ o Generale i w ostrych s³owach wypomina³ swojemu otoczeniu, ¿e niedopilnowa³o wyjazdu
Szefa do Genewy, jak sobie tego ¿yczy³. ¯adnych te¿ poleceñ powrotu Sosnkowskiego do Poznania nikomu nie zleci³. To samo powtórzy³ brat Marsza³ka, Jan Pi³sudski”. Ca³kowicie inn¹ wersjê,
us³yszan¹ od teœciowej genera³a, podaje Z. Stulgiñska: „Pi³sudski nie wnikn¹³ w motywy i potraktowa³ go [Sosnkowskiego – A. O.] brutalnie. Gdy pani Ada [teœciowa Sosnkowskiego – A.O.],
otrzymawszy wiadomoœæ o tym z Poznania, dotar³a do Pi³sudskiego w Komendzie Miasta [...]
Pi³sudski mrukn¹³ tylko: „Komediant”; wiedzia³ ju¿, ¿e zamiast w serce Sosnkowski celowa³
w praw¹ czêœæ klatki piersiowej. Zapomnia³ lub udawa³, ¿e zapomnia³, ¿e Sosnkowski bêd¹c
mañkutem strzela³ do siebie lew¹ rêk¹ i zbagatelizowa³ fakt, ¿e strza³ by³ oddany z colta 9 mm, najciê¿szej broni rêcznej, jaka wówczas istnia³a. [...] Marsza³ek do œmierci nie wybaczy³ Sosnkowskiemu, ¿e ten zawaha³ siê w momencie, gdy by³ mu potrzebny do osi¹gniêcia szybkiego
zwyciêstwa”. Z. Stulgiñska, Gruszki na wierzbie, Warszawa 1975, s. 287. W¹tpliwe, aby Pi³sudski
w czasie walk przyjmowa³ teœciow¹ Sosnkowskiego, mimo ¿e by³a osob¹ doœæ dobrze mu znan¹.
17 Tezê o pozorowaniu samobójstwa przez Sosnkowskiego w wyj¹tkowo bezczelny sposób przedstawi³ S. Arski, w jednej z najbardziej k³amliwych broszur propagandowych w Polsce Ludowej,
zatytu³owanej Pasa¿erowie martwej wizy. „Dzie³o” to, poœwiêcone zasadniczo powojennej emigracji
polskiej i jej próbom zjednoczenia przez genera³a Sosnkowskiego, ale pe³ne paszkwilanckich opinii o czo³owych postaciach polskiego ¿ycia publicznego okresu miêdzywojennego, zawiera taki
m.in. ustêp: „dopiero po 48 godzinach nadesz³a z Poznania wieœæ, ¿e miejscowy dowódca korpusu le¿y w szpitalu, ciê¿ko ranny. «Zamach endecki» – zawo³ali ze zgroz¹ przyjaciele. Nieco póŸniej
okaza³o siê, ¿e nie zamach, lecz samobójstwo. «Konflikt sumienia, przysiêga i honor ¿o³nierza» –
mówiono teraz w Warszawie. «Szef walczy ze œmierci¹» – powtarzali ze wspó³czuciem komilitoni
z legionowej sitwy. A «szef» tymczasem nie walczy³ ze œmierci¹ ani z niczym w ogóle, lecz...
po³o¿y³ siê do ³ó¿ka. ¯eby zaœ rzecz w dniach wojny domowej jakoœ upozorowaæ, postrzeli³ siê
ca³kiem zreszt¹ nieszkodliwie w lew¹ rêkê, ¿e niby mierzy³ w serce... ”. S. Arski, Pasa¿erowie martwej
wizy, Warszawa 1954, s. 55.
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œrodkowej linii”18. Nie jest argumentem dla tezy o pozorowaniu samobójstwa
fakt, ¿e strza³ nast¹pi³ w praw¹ czêœæ piersi – jak wspomniano, Szef by³ leworêczny i strza³ (zw³aszcza z tak ciê¿kiej broni) w to miejsce by³ dla niego naturalny. Zawodowy wojskowy nie udaje samobójstwa, strzelaj¹c do siebie tak, ¿e potem przez d³ugi czas znajduje siê w stanie zagro¿enia ¿ycia i musi siê poddawaæ
intensywnej rekonwalescencji. Niemniej jednak, od tej pory coraz czêœciej
zacz¹³ byæ uznawany za „polskiego Hamleta”.
Zasadniczym pytaniem jest – co by³o przyczyn¹ tej dramatycznej decyzji?
Odpowiedzi mo¿e byæ kilka. Byæ mo¿e chcia³ wstrz¹sn¹æ sumieniem Polaków19,
widz¹c ¿o³nierzy jednego wojska, którzy kilka lat po odzyskaniu niepodleg³oœci
zabijaj¹ siê na skutek sporu politycznego, i to takiego, w którym jedn¹ ze stron
jest twórca pañstwa i wojska, a w dodatku jego dawny najbli¿szy wspó³pracownik20. Niewykluczone, ¿e nie potrafi³ wybraæ miêdzy wiernoœci¹ Komendantowi a wiernoœci¹ prawu i swym pogl¹dom, które zabrania³y anga¿owania armii
w sprawy polityczne21. Móg³ czuæ siê dodatkowo zawiedziony tym, ¿e Pi³sudski
mu nie ufa, o czym œwiadczy³o to, ¿e nie poinformowa³ go o swych planach, jednak nie wydaje siê, ¿eby ten czynnik zawa¿y³ na ostatecznej decyzji.
W sprawie tej, jak chyba w ¿adnej innej dotycz¹cej relacji Sosnkowskiego
z Marsza³kiem, historyk skazany jest na domys³y i hipotezy22. Prawdê zna³ zapewne tylko sam Szef. Wedle W. Babiñskiego, po wojnie „obiecywa³ nieraz, ¿e
zostawi w osobnej kopercie swoje na ten temat uwagi. Jednak uwag tych nie
spisa³, najwidoczniej odk³ada³ ten bolesny temat do ostatnich dni swego ¿ycia”23. W liœcie do Józefa Mateckiego z 20 grudnia 1965 r. pisa³: „Zawsze uwa¿a³em i nadal uwa¿am ¿e mój dramat z dnia 13 maja 1926 stanowi sprawê dotycz¹c¹ jedynie Pi³sudskiego i mnie a wszelkie próby jej publicznego komento18
19
20

21
22
23

Protokó³ z przes³uchania prof. A. Jurasza z 23 V 1926, [w:] S. Babiñski, op. cit., s. 328.
Zob. J. Kirszak, Kazimierz Sosnkowski. Rys biograficzny, [w:] K. Sosnkowski, Wybór pism, red. J. Kirszak, K. Polechoñski, Wroc³aw 2009, s. XLVIII.
Mia³ rzekomo powiedzieæ swej ¿onie w szpitalu bezpoœrednio po strzale: „... czy rozumiesz? Polacy zabijaj¹ siê nawzajem. Polacy siê bij¹”. J. Sosnkowska, W. T. Kowalski, op. cit., s. 28. Zdaniem
S. Babiñskiego: „W tym tragicznym momencie, wstrz¹œniêty do granic ludzkiej wytrzyma³oœci
faktem bratobójczej walki Polaków, nie myœla³ ani o praworz¹dnoœci, ani o Pi³sudskim. Myœla³
tylko o Polsce i szuka³ sposobu, aby zamieszki w Warszawie nie przeobrazi³y siê w wojnê domow¹. Sk³adaj¹c ofiarê w³asnego ¿ycia, chcia³ wstrz¹sn¹æ sumieniem Polaków i powstrzymaæ
ich tym od dalszego rozlewu krwi, który móg³ kosztowaæ Polskê utratê niepodleg³oœci. Na tak¹
bowiem okazjê, wojny domowej w Polsce, czeka³a Armia Czerwona, by zrealizowaæ swoje zamiary z 1920 roku”. S. Babiñski, W stulecie urodzin Kazimierza Sosnkowskiego, [w:] Genera³ Kazimierz Sosnkowski. W stulecie urodzin, Londyn 1986, s. 24–25. Zob. te¿ podobn¹ opiniê: idem, Kazimierz Sosnkowski
– myœl, praca, walka..., s. 72.
K. Jaszczuk, op. cit., s. 467.
Sprawy tej nie rozstrzygaj¹ dwaj biografowie Sosnkowskiego: M. Pestkowska, Kazimierz Sosnkowski,
Wroc³aw 1995, s. 67; L. Wyszczelski, op. cit., s. 140.
W. Babiñski, Fragmenty rozmów z gen. Sosnkowskim, „Zeszyty Historyczne” 1974, z. 29, s. 120–121.
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wania zakrawaj¹ na «wdzieranie siê z butami do mej duszy». Nale¿y poza tym
podkreœliæ, ¿e trudno jest spisaæ historycznie œcis³e dzieje dramatu bez wdawania siê z mojej strony w t³o i ocenê «wypadków majowych», bez ujawniania poprzedzaj¹cych te wypadki taræ pomiêdzy mn¹ i Marsza³kiem Pi³sudskim (jedynych w moim ¿yciu), wreszcie bez anga¿owania pewnych osób przy omawianiu
pobudek i motywów mego nieuniknionego kroku [podkr. Kazimierza Sosnkowskiego] [...]. Z punktu widzenia historii jest chyba jasne, ¿e prawdziwe motywy
mego kroku na tle okolicznoœci towarzysz¹cych jedynie ja sam podaæ by³bym
w stanie”24. Nie rozstrzygaj¹c ca³ej sprawy, zwróciæ nale¿y uwagê na wspomniane w komunikacie PAT-a stwierdzenie „Teraz ka¿dy musi post¹piæ wed³ug
w³asnego sumienia”. Genera³ móg³ nie potrafiæ dokonaæ wyboru miêdzy jedn¹
stron¹ a drug¹, dlatego te¿ wybra³ samobójcz¹ kulê. Równie dobrze jednak
s³owa o sumieniu mo¿na odczytaæ jako chêæ wziêcia odpowiedzialnoœci na siebie za wywo³anie moralnego wstrz¹su, maj¹cego przemówiæ do walcz¹cych
stron. Zwraca uwagê fakt, ¿e strzela³ do siebie cz³owiek posiadaj¹cy rodzinê
i wynikaj¹ce z tego zobowi¹zania, ale jak stwierdza sama ¿ona genera³a: „by³ on
jak i jego Komendant z tego gatunku mê¿czyzn, których najwiêksz¹ mi³oœci¹
by³a ojczyzna”25.
Maj 1926 r. Szefa i Komendanta zawa¿y³ w sposób decyduj¹cy na ich wzajemnych relacjach. Sosnkowski swym samobójstwem zademonstrowa³ otwarcie, ¿e nie zgadza siê z Pi³sudskim. Nie chodzi³o o sam fakt sporu dwóch
pogl¹dów na rolê wojska w pañstwie. Marsza³ek doskonale wiedzia³, ¿e spór
taki miêdzy nimi istnieje i nie s¹ w stanie dojœæ w tej sprawie do porozumienia,
dlatego te¿ wola³ trzymaæ swego dawnego wspó³pracownika z dala od ca³ej
sprawy. Istotne by³o to, ¿e fakt sporu zosta³ na skutek samobójczego strza³u
nag³oœniony na ca³¹ Polskê. Dla genera³a zaœ zamach stanu by³ ostatecznym potwierdzeniem obaw, które ¿ywi³ ju¿ wczeœniej – ¿e jego dawny wódz, dla rozwi¹zania sporu politycznego nie zawaha siê u¿yæ armii. Po maju 1926 r. chcia³
opuœciæ Polskê. Mia³ te¿ stwierdziæ: „Dla mnie by³ jeden mój Pi³sudski. Po maju
1926 roku ju¿ nie by³ moim. Wiele rzeczy nie mieœci³o mi siê w g³owie”26.
Niezale¿nie od tego, jaki by³ przebieg tych enigmatycznych wydarzeñ, zakoñczy³y one proces rozchodzenia siê dróg obu polityków. Sta³o siê bowiem to,
czego ryzyko mo¿na by³o dostrzec ju¿ latem 1922 r. – Szef musia³ wybieraæ miêdzy wiernoœci¹ wodzowi a w³asnymi przekonaniami w sytuacji dramatycznej,
takiej, której do tej pory chcia³ unikn¹æ. Koniecznoœci dokonywania takiego
wyboru chcia³ mu zapewne oszczêdziæ Marsza³ek. Z nie do koñca jasnych przyczyn znalaz³ siê jednak w sytuacji, w której musia³ podj¹æ decyzjê. Wybra³ sa24
25
26
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mobójczy strza³, demonstruj¹c przed ca³¹ Polsk¹ fakt swej nielojalnoœci wobec
Komendanta. Czy jednak 13 maja ostatecznemu zerwaniu uleg³a ³¹cz¹ca ich
wiêŸ? Celem niniejszej rozprawy jest próba udzielenia odpowiedzi na to pytanie, poprzez analizê relacji gen. Sosnkowskiego z marsza³kiem Pi³sudskim po
przewrocie majowym.
Sosnkowski przez kilka miesiêcy przebywa³ w szpitalu, a nastêpnie poddawa³ siê rekonwalescencji za granic¹. Do s³u¿by czynnej, w Generalnym Inspektoracie Si³ Zbrojnych wróci³, z polecenia Pi³sudskiego, w marcu 1927 r., obejmuj¹c w maju stanowisko Inspektora Armii „Podole”27. Podlega³ w ten sposób,
pracuj¹c w GISZ-u jego szefowi.
Szczególnie interesuj¹cy musi wydawaæ siê przebieg pierwszego ich spotkania po zamachu majowym. Sosnkowski mia³ powiedzieæ wtedy: „Nie mówmy o maju. To dla nas obu temat zbyt ciê¿ki. Wiem, ¿e do ciê¿arów jakie Komendant nieœæ musia³ doda³em jeszcze w³asny”28. Istotnie sprawa wydarzeñ
z maja 1926 r. mog³a byæ dla obu dowódców zbyt bolesna, aby chcieli j¹
roztrz¹saæ. Warto jednak¿e zaj¹æ siê równie¿ kwesti¹ daty owego spotkania.
Zdaniem Katelbacha dosz³o do niego 9 maja 1927 r.; ¿e do spotkania dosz³o
w maju twierdzi równie¿ S. Babiñski29. Nie wydaje siê to jednak prawdopodobne, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e ju¿ w marcu genera³ rozpocz¹³ pracê w GISZ-u.
W¹tpliwe, ¿eby wróci³ do wojska bez wczeœniejszej rozmowy z Marsza³kiem.
Z tego samego wzglêdu jeszcze mniej prawdopodobna wydaje siê wersja ¿ony
genera³a, ¿e spotkali siê po raz pierwszy dopiero przy okazji dekorowania Pi³sudskiego francuskim Medalem Wojskowym przez marsza³ka Francji Louisa Francheta d’Esperaya w Warszawie 18 listopada 1927 r.30. Podobnie rzecz siê ma
z wersj¹ Miedziñskiego, jakoby po spotkaniu Sosnkowskiego na prze³omie sierpnia i wrzeœnia 1927 r. z samym Miedziñskim oraz Kocem, Wac³awem Stachiewiczem i Kazimierzem Stamirowskim, pu³kownik mia³ siê udaæ wraz z tym
ostatnim do Belwederu: „Po powrocie do Warszawy Stamirowski i ja zameldowaliœmy siê u Komendanta, opowiedzieliœmy wszystko, po czym Komendant
wys³a³ natychmiast p³k J. Ulrycha do Szefa, przesy³aj¹c mu serdecznoœci i ¿yczenia jak najszybszego powrotu do zdrowia, gdy¿ potrzebuje go pilnie do pracy
w Generalnym Inspektoracie”31. Zapewne najwiêcej prawdy jest w relacji Babiñskiego.
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J. Kirszak, op. cit., s. XLVIII. Wed³ug takiego przydzia³u, na wypadek wojny ze Zwi¹zkiem Sowieckim, który to scenariusz by³ wed³ug polskich w³adz wojskowych najprawdopodobniejsz¹ mo¿liwoœci¹ konfliktu zbrojnego, genera³ obj¹³by dowództwo Armii „Podole”.
T. Katelbach, op. cit., s. 40.
S. Babiñski, op. cit., s. 73.
J. Sosnkowska, W.T. Kowalski, op. cit., s. 31.
B. Miedziñski, op. cit., s. 141. O podobnym spotkaniu wspomina³ te¿ T. Katelbach.
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Szef przede wszystkim ¿ywi³ uraz do pi³sudczyków, którzy najpierw nie
poinformowali go o planowanym zamachu, a nastêpnie prawdopodobnie
chcieli wykorzystaæ sytuacjê do poró¿nienia go z Pi³sudskim. Nie dawa³ wiary
zapewnieniom pu³kownika Koca, jakoby on oraz Bogus³aw Miedziñski i Wojciech Stpiczyñski dowiedzieli siê o planach wyst¹pienia dopiero kilka godzin
przed jego rozpoczêciem. „W parê miesiêcy po zamachu – opowiada³ Koc – szef
przyjecha³ z Poznania do Warszawy. Wychud³ po operacji i pobycie w szpitalu.
U mnie, w mieszkaniu na Ho¿ej, odby³a siê rozmowa z szefem. By³o kilka osób,
miêdzy innymi, Miedziñski i Stpiczyñski. Sosnkowski wyrzuca³ nam, ¿e nie zawiadomiliœmy go o planie i dacie zamachu. T³umaczy³em, ¿e i ja nic a nic o zamachu nie wiedzia³em. Dowiedzia³em siê w przeddzieñ od Wieniawy, którego
przypadkowo spotka³em w «Ziemiañskiej» na Mazowieckiej. Œwita³o gdyœmy
zdecydowali, ¿e trzeba pojechaæ na raki do Wilanowa. By³em tak zmêczony
przekonywaniem szefa, ¿e chwilami kompletnie krêci³o mi siê w g³owie. Innym
równie¿. Ale szef przetrzyma³ wszystkich i... nie da³ siê przekonaæ”32. Zdaniem
S. Babiñskiego mia³ te¿ nie dowierzaæ oficjalnej wersji Miedziñskiego i domagaæ siê od niego wyjaœnienia ca³ej sprawy. „Bêd¹c ju¿ w Kanadzie, Sosnkowski
usi³owa³ wyjaœniæ tê sprawê u Bogus³awa Miedziñskiego, który w swojej roli
³¹cznika miêdzy Pi³sudskim a Sosnkowskim w owym czasie, zna³ ca³¹ prawdê
dok³adnie. Niestety, mimo obietnic, Miedziñski nigdy tego w sposób wyraŸny
i uczciwy nie uczyni³”; Sosnkowski prosi³ Miedziñskiego o wyjaœnienie, czy
uwa¿a za s³uszne, i czy robi³ to z w³asnej inicjatywy, ¿e informowa³ go o pokojowych intencjach Pi³sudskiego doprowadzenia do porozumienia z rz¹dem Witosa
z wykluczeniem mo¿liwoœci zamachu stanu. I wreszcie, czy wszystkie b³êdne informacje otrzymywa³ z polecenia Pi³sudskiego, czy mo¿e pochodzi³y one z innych Ÿróde³. Miedziñski obiecywa³, ¿e na wszystkie pytania odpowie. Tych odpowiedzi Sosnkowski nie móg³ siê jednak doczekaæ. Bêd¹c w Pary¿u w 1966 r.,
Sosnkowski zaproponowa³ Miedziñskiemu spotkanie, pisz¹c: „... jest naszym
obowi¹zkiem ze wzglêdu na prawdê historyczn¹ dla przysz³ych pokoleñ polskich wyjaœniæ te wstydliwe zak¹tki historii”. Mimo gotowoœci pokrycia kosztów przejazdu z Londynu przez Sosnkowskiego, Miedziñski ani siê nie zjawi³,
ani nawet nie odpowiedzia³ na list33.
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T. Katelbach, „Szlachetny”. Wspomnienie o Adamie Kocu, „Zeszyty Historyczne” 1969, z. 16, s. 173.
Z wersj¹ Katelbacha w ostrym tonie polemizowa³ ostatni przedwojenny Marsza³ek Senatu. Zob.
B. Miedziñski, op. cit., s. 140–142.
33 S. Babiñski, op. cit., s. 74, 83. Sam pu³kownik utrzymywa³, ¿e podczas spotkania, którego obraz
przedstawi³ jednak zupe³nie inny ni¿ Katelbach, Sosnkowski da³ siê przekonaæ jego wersji o poleceniach, jakie mia³ mu przekazaæ od Pi³sudskiego, ale jednoczeœnie przyznawa³, ¿e nie dowierza³
on twierdzeniom, jakoby pu³kownicy mieli nie wiedzieæ wczeœniej o przygotowywanym
wyst¹pieniu. B. Miedziñski, op. cit., s. 141.

96

Urazê jednak musia³ ¿ywiæ tak¿e Marsza³ek. Byæ mo¿e prawdziwa jest relacja
Katelbacha, jakoby obaj dowódcy mieli postanowiæ o niepowracaniu do wydarzeñ
z maja 1926 r. Na skutek tego Komendant móg³ siê nie dowiedzieæ, dlaczego genera³
wróci³ do Poznania i przez to móg³ odczytywaæ ten krok jako akt wyj¹tkowej
niesubordynacji. Wydaje siê jednak, ¿e domyœlaæ siê móg³, jaka by³a rzeczywista
przyczyna wyjazdu Szefa do Wielkopolski. Tak czy inaczej, próba samobójcza by³a
dla opinii publicznej jawnym aktem nielojalnoœci. I to zapewne, w po³¹czeniu
z wczeœniejszymi wydarzeniami, zawa¿y³o na stosunku Pi³sudskiego do
Sosnkowskiego po przewrocie majowym.

W 1932 r. mia³o dojœæ do zdarzenia doœæ dobrze charakteryzuj¹cego ich stosunki w omawianym okresie – chrzcin Aleksandra Sosnkowskiego, jednego z synów genera³a, którego ojcem chrzestnym mia³ byæ Pi³sudski. Choæ urodzi³ siê
w 1922 r., chrzest siê opóŸnia³, poniewa¿ rodzice nie mogli porozumieæ siê
z Marsza³kiem w sprawie daty i miejsca uroczystoœci. Zarówno Sosnkowska,
jak i Katelbach twierdzili, ¿e listy te blokowali ludzie niechêtni genera³owi,
zdaje siê to równie¿ sugerowaæ Babiñski34.
„By³ to chyba rok 1929, gdy stanê³a sprawa chrztu naszego pierworodnego
syna, Aleksandra, urodzonego w roku 1922. Komendant zaoferowa³ siê, ¿e bêdzie trzyma³ go do chrztu. Wydarzenia sprzed 1926 roku, nawa³ pracy, odejœcie
Pi³sudskiego do Sulejówka i nasz wyjazd do Poznania wykonanie tego planu
skomplikowa³y, a pog³êbi³a je tragedia 1926 r. Ale gdy byliœmy ju¿ w Warszawie, powiedzia³am mê¿owi, ¿e sprawê chrztu trzeba dokoñczyæ, prosi³am, by
zadzwoni³ do Belwederu, ale m¹¿ odmówi³ i zepchn¹³ to na mnie. Có¿? Mia³am
jedyn¹ szansê, napisa³am list, w którym przypomnia³am obietnicê Komendanta i zapyta³am, czy j¹ podtrzymuje, a je¿eli tak, to kiedy i jak bêdzie mo¿na j¹
zrealizowaæ. Min¹³ miesi¹c i odpowiedzi nie otrzyma³am. Napisa³am tedy drugi
list i te¿ z takim samym rezultatem. Có¿ mog³am robiæ dalej, kiedy m¹¿ uwa¿a³
tê sprawê za delikatn¹ i uwa¿a³, ¿e to nale¿y tylko do mnie. Napisa³am wiêc
trzeci list, ale ju¿ nie wys³a³am, poniewa¿ wiedzia³am, ¿e nastêpnego dnia jest
du¿a odprawa z udzia³em Komendanta. Da³am wiêc list mê¿owi, ¿eby w stosownym momencie przekaza³ go Komendantowi przypominaj¹c, ¿e jest to ju¿ trzeci
list. Tak te¿ siê sta³o. Pi³sudski by³ zaskoczony. Jak to, trzeci list? Przecie¿ od
Jadwigi nie otrzyma³em ¿adnego listu. Zapyta³ o treœæ listu, a kiedy m¹¿ zreferowa³, powiedzia³: Szefie, nie ma problemu, to, co powiedzia³em – to wykonam, ale
u siebie w sekretariacie wyjaœniê, dlaczego listy od moich przyjació³ s¹ przede
34

J. Sosnkowska, W.T. Kowalski, op. cit., s. 29–30; T. Katelbach, op. cit., s. 40–41; S. Babiñski, op. cit.,
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mn¹ ukrywane. Zaraz potem za dzwoni³ do mnie przepraszaj¹c i informuj¹c, ¿e
¿adnego listu ode mnie nie dosta³”.
„Najstarszy z synów Sosnkowskich Aleksander urodzi³ siê w 1922 roku –
relacjonuje Katelbach. Ojcem chrzestnym Lesia mia³ byæ Marsza³ek. Ch³opiec
dobiega³ szeœciu lat, a chrztu wci¹¿ nie by³o. Genera³owa pisa³a do Marsza³ka,
do GISZU, zapewniaj¹c, ¿e rodzice urz¹dz¹ chrzciny, tak aby Marsza³kowi by³o
najwygodniej – w Warszawie lub w ogóle gdzie wska¿e. Nie maj¹c odpowiedzi
na listy wybra³a siê do GISZ-uU. Us³ysza³a od Marsza³ka: «¯adnych listów od
kuzynki nie otrzyma³em. Wola³bym, aby chrzciny odby³y siê w Warszawie».
Chrzciny odby³y siê w mieszkaniu Sosnkowskich, w Alejach Ujazdowskich nr 3.
Ojciec chrzestny przyby³ na uroczystoœæ sam, bez ¿adnej asysty. Dzia³o siê to ju¿
w parê lat po przewrocie majowym. Listy genera³owej – zdaniem genera³a –
by³y «konfiskowane» przez tych, którzy pilnie baczyli, by nie dosz³o do zbli¿enia
miêdzy Komendantem a Sosnkowskim. W GISZU, gdzie urzêdowa³, pod genera³em, mieszkali pu³kownicy: Wenda i Strzelecki, obaj «ludzie Œmig³ego». Kontrolowali ka¿dy krok Sosnkowskiego. «Ta kontrola – mówi³ genera³ – mia³a placet
tego fa³szywca – Moœcickiego, Œmig³ego i pozuj¹cego na Mefista – Miedziñskiego»”. S. Babiñski zaœ pisa³: „W 1930 roku, pani Sosnkowska, pragn¹c o tym
przypomnieæ, wystosowa³a trzy listy w tej sprawie do Pi³sudskiego, ale nie
otrzyma³a odpowiedzi. Poprosi³a wiêc swojego mê¿a o dorêczenie osobiœcie Komendantowi czwartego listu. Sosnkowski to wykona³ i dowiedzia³ siê od Pi³sudskiego, ¿e ¿aden list do niego nie dotar³. Zaginê³y w kancelarii belwederskiej.
Pi³sudski odezwa³ siê zaraz do Sosnkowskiej [...] i ustali³ datê chrzcin”.
Ostatecznie uda³o siê porozumieæ w sprawie uroczystoœci, podczas której
Komendant mia³ – zdaniem genera³owej, patrz¹c na Szefa powiedzieæ: „Matka
moja powiedzia³a mi jednego razu: «Ziuk, ty tyle zrobisz dla Polski, wywalczysz
dla niej wolnoœæ, ale masz jedn¹ wadê, nie umiesz ceniæ ludzi tobie prawdziwie
wiernych i oddanych»”35. Fakt, ¿e powo³ywa³ siê on na swoj¹ matkê, przydawa³
tym s³owom wielkiego znaczenia.
Wed³ug innych relacji: „Moja matka zawsze mówi³a: ‘Zrobisz wiele dobrego dla Polski, bêdziesz jej bohaterem, ale nie umiesz w³aœciwie oceniaæ swych
przyjació³. Potrafisz byæ niewdziêczny’. Wyrzek³szy te s³owa spojrza³ na Sosnkowskiego. Opowiadaj¹c o tym genera³ doda³: „Zrobi³a siê cisza. Krzemiñski
zsinia³. Gdy Komendant powo³ywa³ siê na matkê, mia³o to zawsze szczególn¹
wymowê”. „W pewnym momencie Pi³sudski spojrzawszy na Sosnkowskiego powiedzia³: «Wiem Szefie, ¿e by³em wobec was nielojalny». Zapanowa³a cisza, po
czym Pi³sudski, powo³uj¹c siê na s³owa swojej matki, doda³: «Mówi³a mi, ¿e
wiele dla Polski zrobiê dobrego i stanê siê bohaterem narodowym, ale ¿e nie
35
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umiem doceniaæ prawdziwych przyjació³ i potrafiê byæ niewdziêczny». Nikt nie
œmia³ przerwaæ tej ciszy, która ponownie zapanowa³a. S³owa wypowiedziane
by³y o du¿ej wadze, szczególnie, ¿e Pi³sudski powo³ywa³ siê na swoj¹ matkê tylko w wyj¹tkowych okolicznoœciach. Na twarzy Pi³sudskiego malowa³ siê smutek, zamyœli³ siê, potem dorzuci³: «Tak, tak, oblaz³y mnie wszy». W dalszym
ci¹gu rozmowy Pi³sudski narzeka³ bardzo i w ostrej formie krytykowa³ ludzi
z najbli¿szego swojego otoczenia”36. S. Babiñski twierdzi³, ¿e mia³ on wprost
powiedzieæ, ¿e by³ wobec genera³a nielojalny.
Tak czy inaczej, jasne siê wydaje, ¿e chcia³ w ten sposób odnieœæ siê do
spraw z doœæ niedawnej przesz³oœci, raczej z grudnia 1923 – lutego 1924 r. Wtedy to bowiem, a nie w maju 1926 r., Ÿle oceni³ swego najbli¿szego wspó³pracownika. To, co sta³o siê potem, stanowi³o konsekwencjê tych wydarzeñ.
Niemniej jednak, nawet takie symboliczne pojednanie nie mog³o zmieniæ
charakteru ich relacji. Zbyt wiele by³o bowiem rozbie¿noœci nie tylko przed, ale
i po przewrocie majowym. Genera³ nie by³ entuzjast¹ Polski sanacyjnej, zarówno w wymiarze politycznym, jak i wojskowym. Mia³ negatywny pogl¹d na wiele czo³owych postaci pomajowej polityki. Zdaniem Katelbacha: „Nie lubi³ gen.
T. Kasprzyckiego. O S³awku mówi³: «Zacny, lecz s³aba g³owa». A z¿yma³ siê na
wspomnienie premiera Leona Koz³owskiego. Uwa¿a³, ¿e chyba najlepszym
z pomajowych premierów by³ Aleksander Prystor. Œmig³ego ceni³ jako dowódcê,
ale o jego walorach intelektualnych i politycznych wyra¿a³ siê krytycznie.
Chcia³ mu pomóc i dlatego oferowa³ swe us³ugi, wyra¿aj¹c gotowoœæ objêcia
stanowiska szefa rz¹du. Œmig³y z tej oferty nie skorzysta³. «Na os³odê – mówi³
Sosnkowski – powiedzia³ mi, ¿e w³aœnie otrzyma³ wiadomoœæ, ¿e zainicjowana
przeze mnie po¿yczka zosta³a przez Francjê udzielona. Zapyta³ wprawdzie czy
nie pojecha³bym podpisaæ uk³adu, lecz ostatecznie sam pojecha³ i podpisa³». Zapyta³em kiedyœ genera³a czym sobie t³umaczy ró¿ne akcje w rodzaju Brzeœcia
oraz dobór ludzi w rodzaju Koz³owskiego i innych. Sosnkowski tak odpowiedzia³: «Pi³sudski wierzy³, ¿e nad jego kolebk¹ pochyli³ siê duch Napoleona.
Mo¿e ta mistyczna wiara zaci¹¿y³a nad wielu decyzjami tej niezwyk³ej indywidualnoœci, której Polska tyle zawdziêcza. Chcia³, jak Napoleon, dyktowaæ,
nie licz¹c siê czêsto z nikim prócz tych, którzy szli karnie w szeregu i podtrzymywali wiarê w jego pos³annictwo. Wielu uczestników tego marszu myœla³o,
niestety, tylko o sobie»”37. Jednoczeœnie nadal czu³ siê pi³sudczykiem. Widzia³
36
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z chwil¹ gdy wróci³ do zdrowia, myœla³ wci¹¿ o koniecznoœci najszybszego zbudowania mostu porozumienia. Lecz jako przeciwnik uciekania siê do si³y stawa³ po œmierci Marsza³ka wobec dylematu nie do rozstrzygniêcia”. Idem, Kazimierz Sosnkowski ma³o znany, „Wiadomoœci”, R. XXV,
nr 41 (1280), 11 X 1970, s. 3.
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w Komendancie cz³owieka, który wywalczy³ i obroni³ Niepodleg³oœæ, i zmieniæ
tego spojrzenia nie mog³o nawet to, co wydarzy³o siê po zamachu majowym38.
Latem 1929 r. mia³ uczestniczyæ w Druskiennikach, razem z genera³ami:
Edwardem Rydzem-Œmig³ym, Leonem Berbeckim, Aleksandrem Litwinowiczem i Tadeuszem Ludwikiem Piskorem w spotkaniu z Pi³sudskim. Dowócy
zwracali Komendantowi uwagê na politykê rz¹du Kazimierza Œwitalskiego,
mog¹c¹ ich zdaniem doprowadziæ do zaburzeñ w kraju39. Sprawa ta nie jest do
koñca jasna, o tej wizycie nie pisze najlepszy znawca biografii Marsza³ka
Wac³aw Jêdrzejewicz.
Coraz bardziej pesymistycznie ocenia³ stosunki w wojsku i generalnie w
pañstwie. Jak notowa³ 10 marca 1931 r. genera³ Kordian Zamorski: „Trudnoœci
pracy na jakimkolwiek odcinku w armii. Ba³agan mafijny – apatia i rozgoryczenie gen. [Kazimierza] Sosnkowskiego, u którego mam byæ o pi¹tej po po³udniu,
by otrzymaæ odeñ opracowanie KOP-u40 i wrêczyæ mu nasze opracowanie
o mob[ilizacji] kawalerii dywizyjnej, przy czym paœæ by winny ofiar¹ 3–5
pu³ków kawalerii liniowej. Do dziœ dnia zapewne nie wiadomo, ile armii mamy
mobilizowaæ i gdzie? Wszelkie prace s¹ zakazane bez decyzji Marsza³ka, a tej
decyzji on nie daje!”41. Stan armii napawa³ Szefa coraz czarniejszymi myœlami:
„Sosnkowski – bolszewicy pobili nas w wyœcigu na polu pracy. Maj¹ ciê¿kie armaty, lotnictwo, czo³gi. My mo¿emy ich biæ lepszym wyszkoleniem. Tymczasem redukujemy czas koncentr[acji] do 2 tygodni tylko. Na przysz³¹ wojnê idzie
jako d[owód]ca kompanii, by zgin¹æ – nie chce byæ epigonem bohaterskiego
pokolenia. Rodz¹ siê w jego g³owie myœli straszne, czy to wszystko nie naumyœlnie”42.
Taka krytyczna ocena rzeczywistoœci musia³a te¿ po czêœci wywo³ywaæ krytycyzm wobec samego Pi³sudskiego. Wed³ug trudnej do weryfikacji relacji Witosa, z okresu po œmierci Komendanta, z 1 stycznia 1936 r., zapisanej po spotkaniu z Sikorskim: „Sosnkowski zbakierowa³ siê zupe³nie. Opowiada ró¿ne
38
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Znaj¹ca Sosnkowskiego i jego rodzinê Z. Stulgiñska wspomina³a s³owa teœciowej genera³a o ziêciu: „On nikogo nie kocha prócz siebie [...] Mo¿e jestem niesprawiedliwa jak ka¿da teœciowa,
ale...[...] jest jednak ktoœ, kogo naprawdê kocha. [...] Komendant. To chyba jego jedyna, prawdziwa, romantyczna mi³oœæ. By³am przy nim w szpitalu po tym jego samobójstwie. S³ysza³am co
wo³a³ i ci szepta³ nieprzytomny i w gor¹cze...”. Z. Stulgiñska, op. cit., s. 363.
R. Mirowicz, Edward Rydz-Œmig³y. Dzia³alnoœæ wojskowa i polityczna, Warszawa 1988, s. 101.
Sosnkowski jako Inspektor Armii na kierunkach kresowych – „Podole”, „Wo³yñ”, wreszcie od
1930 r. „Polesie”, musia³ byæ ¿ywo zainteresowany kwestiami dzia³alnoœci Korpusu Ochrony Pogranicza.
K.J. Zamorski, Dzienniki (1930-1938), red. R. Litwiñski, M. Sioma, Warszawa 2011, s. 81. 20–23 IX
1930 Zamorski notowa³: „pocz¹tkowo, kiedy pierwszy podj¹³em kwestie mob[ilizacji] KOP,
ostrzeg³ mnie Kazimierz Sosnkowski, bym broñ Bo¿e tej sprawy nie porusza³, bo bêdê obwo³any
za idiotê, bubka, kratkowany polsko-austriacko-francuski ³eb itp.”. Ibidem, s. 37.
Ibidem, s. 224.
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nieznane rzeczy i kompromituje Pi³sudskiego”43. Wydaje siê, ¿e genera³ przede
wszystkim dostrzega³ s³aboœæ i wady pi³sudczyków oraz coraz wiêksze zmêczenie Komendanta. Jednoczeœnie ich stosunki by³y, choæ dalekie od dawnej
za¿y³oœci, poprawne. Racjê wydaje siê mieæ zatem S. Babiñski twierdz¹c, ¿e:
„W latach 1927–1935 [...] rozwój wydarzeñ w polityce wewnêtrznej nie mo¿e
odpowiadaæ pogl¹dom i nadziejom Sosnkowskiego, dla którego brak prawdziwej zgody narodowej, uniemo¿liwiaj¹cy wykorzystanie wielu utalentowanych
ludzi w pracy pañstwowej, mo¿e prowadziæ do dalszych konfliktów”44.
Jednoczeœnie bardzo silna by³a jego pozycja w strukturze wojskowej, mimo
ci¹gle ponawianych zabiegów maj¹cych na celu utrudnianie jego wspó³pracy
z Marsza³kiem. By³ oficjalnym zastêpc¹ Generalnego Inspektora podczas jego
wyjazdów na Maderê (grudzieñ 1930 – marzec 1931) i do Rumunii (paŸdziernik 1931)45. Przewodniczy³ te¿ naradom awansowym dotycz¹cym oficerów46,
od stopnia pu³kownika w dó³ (na posiedzeniach tych jako Inspektor Armii musia³ byæ obecny Œmig³y). Bêd¹c szefem Komitetu Wy¿szej Szko³y Wojennej od
1932 r., pozostawa³ prze³o¿onym gen. Œmig³ego-Rydza jako cz³onka tego¿ Komitetu47.
Jak wspomina³ M. Romeyko: „W 1929 roku WSWoj., po odejœciu francuskiego personelu profesorskiego z genera³em Faury na czele, otrzyma³a nowego
Komendanta, genera³a Kutrzebê, dotychczasowego drugiego zastêpcê szefa
Sztabu Generalnego, i podlega³a inspekcji inspektora armii, genera³a RydzaŒmig³ego [...] W 1932 czy 1933 roku Kutrzeba otrzyma³ nagle rozkaz, podpisany osobiœcie przez marsza³ka, w którym bez podania powodów Pi³sudski ustanowi³ «komitet szko³y« w sk³adzie: przewodnicz¹cy – genera³ Sosnkowski, cz³onkowie – genera³owie Rydz-Œmig³y i Kutrzeba. [...] By³ to dla genera³a Kutrzeby
cios bardzo ciê¿ki. Ale nie mniej powa¿ny cios otrzyma³ dotychczasowy inspektor armii, genera³ Rydz-Œmig³y. By³o to w gruncie rzeczy równoznaczne z wypowiedzeniem zaufania dotychczasowemu kierownictwu, a jednoczeœnie z wyznaczeniem swego kontrolera, któremu dotychczasowe kierownictwo winno
by³o siê podporz¹dkowaæ. [...] W 1932 czy 1933 r. wybór przysz³ego generalnego inspektora, a wiêc naczelnego wodza – w opinii starszych oficerów – zosta³
43
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W. Witos, Moje wspomnienia, t. III, Pary¿ 1965, s. 407.
S. Babiñski, op. cit., s. 85.
Zob.: Pismo marsz. J. Pi³sudskiego do gen. K. Sosnkowskiego z 13 XII 1930 (facsimile), [w:] S. Babiñski, op. cit., s. 329; Pismo marsz. J. Pi³sudskiego do gen. K. Sosnkowskiego z 11 X 1931 (facsimile), [w:] S. Babiñski, op. cit., s. 330. Podczas odprawy w Generalnym Inspektoracie 11 grudnia
1930 r. Komendant mia³ stwierdziæ o Sosnkowskim „On bowiem jest w GISZ moim zastêpc¹”.
Protokó³ z odprawy w GISZ z 11 XII 1930 (facsimile), [w:] S. Babiñski, op. cit., s. 331.
46 S.F. Sk³adkowski, Strzêpy Meldunków, red. A. Garlicki, Warszawa 1988, s. 154, 171, 227.
47 Zob. D. Koreœ, Genera³ Kazimierz Sosnkowski jako przewodnicz¹cy Komitetu dla Spraw Uzbrojenia i Sprzêtu oraz Komitetu Wy¿szej Szko³y Wojennej, [w:] Kazimierz Sosnkowski – ¿o³nierz, humanista, m¹¿ stanu.
W 120 rocznicê urodzin, red. T. G³owiñski, J. Kirszak, Wroc³aw 2005, s. 59–60.
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dokonany. Wybór pad³, w naszym przekonaniu, bezspornie na genera³a Sosnkowskiego. Pojmowaliœmy, ¿e podobnej decyzji z wielu wzglêdów nie nale¿a³o
og³aszaæ, lecz ¿e wybór istotnie zosta³ dokonany, mimo i¿ na «bocznym» torze.
Podporz¹dkowanie Rydza-Œmig³ego Sosnkowskiemu – jeszcze za ¿ycia marsza³ka – sta³o siê dowodem, ¿e starszeñstwo jest i bêdzie przestrzegane”48.
Pojawia³y siê te¿ pog³oski o wejœciu Sosnkowskiego w sk³ad rz¹du49, zaœ
wiosn¹ 1933 r., przed up³ywem kadencji Moœcickiego spekulowano na temat
objêcia przez niego prezydentury50. W 1928 r. zosta³ Przewodnicz¹cym S¹du
Honorowego dla Genera³ów51, zaœ 22 listopada 1929 r. cz³onkiem S¹du Obywatelskiego (pod przewodnictwem Œmig³ego) dla zbadania tzw. afery Miedziñskiego52. 12 maja 1934 r. na polecenie Pi³sudskiego53 przedstawi³ swoj¹ opiniê
na temat zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa, wskazuj¹c na szybsz¹ mo¿liwoœæ
agresji ze strony Moskwy. Jednoczeœnie, dostrzegaj¹c obecn¹ s³aboœæ militarn¹
Niemiec przestrzega³ przed nieuniknion¹ wojn¹ z zachodnim s¹siadem w dalszej perspektywie, twierdz¹c, ¿e uchroniæ przed ni¹ mo¿e jedynie polsko-niemiecki podzia³ stref wp³ywów na wschodzie54. Pogl¹d o bardziej realnym niebezpieczeñstwie ze strony ZSRR pokrywa³ siê z ówczesnymi pogl¹dami
Marsza³ka.
Coraz bardziej aktualna stawa³a siê sprawa sukcesji w wojsku. Dla wielu
oficerów naturalne wydawaæ siê mog³o, ¿e nastêpc¹ Komendanta, ze wzglêdu
na najwy¿sze starszeñstwo (po Pi³sudskim) w wojsku, zostanie Szef. Choæ pamiêtano o rozdŸwiêkach miêdzy nimi, dostrzegano oprócz starszeñstwa równie¿ takie fakty, jak wspomniane przewodnictwo Komitetu WSWoj. czy zastêpstwo w GISZ-u.
Jak wspomina³ Henryk Comte: „I jeszcze jedna rzecz dziwi³a mnie bardzo
jako wojskowego. Mianowicie to, ¿e dwóch wybitnych genera³ów: Kazimierz
Sosnkowski i Leon Berbecki – od wielu lat zwi¹zanych z Pi³sudskim – nie nale¿a³o do jego spisku, nie udzieli³o mu poparcia w czasie wydarzeñ majowych.
48
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M. Romeyko, Przed i po Maju, Warszawa 1967, s. 273.
Zob. K.J. Zamorski, op. cit., s. 90 (zap. z 1 IV 1931), s. 265 (zap. z 9, 10, 11 III 1934), 277 (zap. z 8 IV
1934).
B. ¯ongo³³owicz, Dzienniki 1930–1936, red. D. Zamojska, Warszawa 2004, s. 492.
J. Kirszak, Genera³ Edward Rydz-Œmig³y..., [w:] Kazimierz Sosnkowski – ¿o³nierz, humanista, m¹¿ stanu..., s. 71.
A. Adamczyk, Bogus³aw Miedziñski (1891–1972). Biografia polityczna, Toruñ 2000, s. 137.
12 kwietnia 1934 r. odby³a siê w GISZ konferencja z udzia³em m. in. gen. Sosnkowskiego,
Œmig³ego-Rydza, Aleksandra Osiñskiego, Daniela Konarzewskiego, Tadeusza Kasprzyckiego,
Kazimierza Fabrycego, Janusza G¹siorowskiego oraz Józefa Becka, Jana Szembeka i p³ka Witolda Warthy. Zebrani mieli samodzielnie (oprócz dyplomatów, którym pozwolono konsultowaæ siê
z pos³ami Józefem Lipskim i Juliuszem £ukasiewiczem) odpowiedzieæ do 12 maja na pytanie,
które z pañstw, Rosja czy Niemcy, jest niebezpieczniejsze i prêdzej staæ siê mo¿e niebezpiecznym.
W. Jêdrzejewicz, J. Cisek, op. cit., s. 356.
L. Wyszczelski, op. cit., s. 153–154.
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Wcale to jednak nie przeszkodzi³o, aby marsza³ek na dwa lata przed sw¹ œmierci¹ – o czym g³oœno by³o w ró¿nych wp³ywowych sferach – wskaza³ na Sosnkowskiego, a nie Œmig³ego-Rydza, jako na swego nastêpcê”55.
S. Truszkowski pisa³56: „Wiadomoœæ o objêciu opró¿nionego stanowiska
przez genera³a Œmig³ego przyjêto ze zdziwieniem. Ja w tej sprawie nie mia³em
w³asnego zdania, ale moi starsi koledzy, którzy na wojnie s³u¿yli pod dowództwem nowego inspektora, byli niezmiernie zdziwieni: dlaczego Œmig³y, a nie
Sosnkowski? Przecie¿ Sosnkowski by³ w Legionach szefem sztabu 1 brygady,
a po wojnie ministrem spraw wojskowych, by³ wiêc bardziej znany spo³eczeñstwu i wojsku ani¿eli inspektor armii. Pocieszali siê jednak, ¿e Œmig³y na wojnie
nigdy nie za³amywa³ siê, a w czasie odwrotu by³ zawsze w dobrym nastroju
i ducha nie traci³. To przecie¿ wa¿ne”.
Ju¿ po œmierci Pi³sudskiego i powierzeniu stanowiska Generalnego Inspektora gen. Œmig³emu-Rydzowi wielu legionistów by³o doœæ krytycznie nastawionych do tej decyzji. Wed³ug relacji gen. Zamorskiego z 16 maja 193557: „Zjawia
siê u mnie [Wilhelm] Heinrich, major, jak przypuszcza³em, w imieniu mniej lub
wiêcej okreœlonej mafii legionowej, bym zechcia³ [Edwardowi] Œmig³emu[-Rydzowi] zwróciæ uwagê na to, ¿e pominiêcie [Kazimierza] Sosnkowskiego przez
Prezydenta RP przy obsadzie najw[y¿szych] w³adz wojsk[owych] jest szczególnie w [województwie] pomorskim fatalnie komentowane i ¿e nale¿y, aby ci dwaj
ludzie siê zeszli i manifestowali na zewn¹trz jednolitoœæ pogl¹dów. Sprawa by³a
na tyle powa¿na, ¿e Sosnkowski poczuwaj¹cy siê do lojalnoœci wobec Moœcickiego i nowego szefa wojska musia³ kazaæ legionistom zamkn¹æ pyski i s³uchaæ
Œmig³ego”.
Nie opinia legionistów jednak, a zdanie Generalnego Inspektora, mimo formalnej prerogatywy Moœcickiego do mianowania szefa wojska, powinno w tej
sprawie zawa¿yæ. Przez d³ugi czas wielu historyków i publicystów jako rzecz
oczywist¹ przyjmowa³o, ¿e to Œmig³y a nie Sosnkowski zosta³ formalnie przez
Komendanta wyznaczony na swego nastêpcê w wojsku58.
Pogl¹dom takim da³ siê równie¿ przekonaæ wybitny znawca dziejów przedrozbiorowych Zbigniew Wójcik stwierdzaj¹c:59 „Wbrew tym czy innym speku55
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H. Comte, Zwierzenia adiutanta w Belwederze i na Zamku, Warszawa 1976, s. 124.
S. Truszkowski, Z dni pokoju i wojny 1921–1939, Warszawa 1983, s. 157.
K.J. Zamorski, op. cit., s. 364.
Twierdz¹ tak m.in. wybitni znawcy postaci Pi³sudskiego jak: Andrzej Garlicki, Wac³aw Jêdrzejewicz i W³adys³aw Pobóg-Malinowski. Zob.: A. Garlicki, op. cit., s. 1048; W. Jêdrzejewicz, J. Cisek,
op. cit., s. 361. W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. 2: 1914–1939,
Kraków 2004, s. 766–769.
59 Z. Wójcik, Naczelny Wódz marsza³ek Edward Œmig³y-Rydz, [w:] Prawda i Pojednanie. W 80. Rocznicê urodzin W³adys³awa Bartoszewskiego, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 591. Zob. te¿ utrzyman¹ w podobnym autorytatywnym tonie wypowiedŸ: W. Wysocki, Marsza³ek Józef Pi³sudski a Edward
Œmig³y-Rydz, [w:] Józef Pi³sudski i jego wspó³pracownicy, red. A. Suchoñski, Opole 1999, s. 111.
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lacjom, to Edward Œmig³y-Rydz, a nie ¿aden inny genera³, by³ wyznaczony
przez Józefa Pi³sudskiego na jego nastêpcê na stanowisku Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych”.
W nieco bardziej z³o¿ony sposób za tez¹ o zgodnoœci decyzji Moœcickiego
z nocy 12/13 maja 1935 r. z wol¹ Pi³sudskiego wypowiada siê biograf Œmig³ego60: „Brak jest Ÿróde³, które by mówi³y, ¿e Pi³sudski na wypadek swojej œmierci pozostawi³ jakiœ pisany lub ustny testament polityczny. Jedno jest pewne, i¿
Rydza uwa¿a³ za zdolnego genera³a, maj¹cego w wojsku du¿y autorytet. Wolê
wiêc zmar³ego marsza³ka wykonano. Nale¿y dodaæ, ¿e S³awek by³ w gorszych
stosunkach osobistych z Rydzem ni¿ z Sosnkowskim. Nie to jednak decydowa³o. Mo¿na œmia³o postawiæ tezê, ¿e niewielkie «wyrobienie polityczne» Rydza
i jego ograniczenie siê wy³¹cznie do pracy w wojsku dawa³o mu wielkie atuty.
Dla ambitnego S³awka i Moœcickiego Rydz by³ o wiele wygodniejszym partnerem ni¿ maj¹cy w³asne zdanie gen. Sosnkowski”.
Opinie, ¿e to Œmig³y zosta³ wyznaczony przez Pi³sudskiego na nastêpcê
w wojsku, formu³owane by³y na podstawie kilku jedynie Ÿróde³: przede wszystkim wspomnieñ Janusza Jêdrzejewicza61, pi³sudczyka, który jednak móg³ albo
ulec obiegowym opiniom, albo te¿ z powodu swego wczesnego zaanga¿owania
po stronie Œmig³ego chcia³ ukryæ swoj¹ rolê w sprawie nastêpstwa w GISZ-u,
a tak¿e Aleksandry Pi³sudskiej62: „W roku 1933 czu³ siê bardzo zmêczony,
szczególnie w czasie przepracowywania awansów, które go zawsze bardzo mêczy³y. Chcia³ nawet tê pracê przekazaæ komuœ innemu. Myœla³ równie¿ o wyj60

R. Mirowicz, op. cit., s. 104. Zob. te¿ opiniê publicysty: C. Le¿eñski, Kwatera 139. Opowieœæ o marsza³ku Rydzu-Œmig³ym, t. 1, Lublin 1989, s. 206.
Pi³sudczyk ten, choæ zaznacza³, ¿e Komendant nie by³ bezkrytyczny zarówno wobec Sosnkowskiego, jak i Œmig³ego i stwierdza³, ¿e praca jego nastêpcy w GISZ-u skupiaæ siê mia³a jedynie na
zadaniach czysto wojskowych, pisa³ „nie mia³em w¹tpliwoœci, ¿e Komendant widzi swego wojskowego nastêpcê w osobie Œmig³ego-Rydza”. J. Jêdrzejewicz, op. cit., s. 211–213.W¹tpliwe wydaje
siê, aby Pi³sudski lekcewa¿y³ fakt, ¿e Naczelny Wódz podczas wojny musi braæ na siebie pracê polityczn¹, zw³aszcza pamiêtaj¹c o zwróceniu przezeñ uwagi na ten aspekt podczas formu³owania
opinii o genera³ach w 1922 r. Jêdrzejewicz móg³ mieæ na myœli „polityczne rozgrywki” o w³adzê
podczas pokoju.
62 A. Pi³sudska, Wspomnienia, Warszawa 2008, s. 343–344. Istotnie, jak wspomina³ adiutant Pi³sudskiego Mieczys³aw Lepecki, przed defilad¹ 11 listopada 1934 r. Marsza³ek mia³ stwierdziæ „o ile
bêdzie deszcz albo silny wiatr, albo mróz, to na pewno nie bêdê przyjmowa³ defilady. Wtedy
niech j¹ przyjmie Œmig³y”, dodaj¹c potem „ja przecie¿ od niego w osiemnastym roku wojsko
obj¹³em”. M. Lepecki, Pamiêtnik adiutanta Marsza³ka Pi³sudskiego, red. A. Garlicki, Warszawa 1988,
s. 240. Nie jest dla historyka ¿adnym dowodem na projektowanie przez Pi³sudskiego sukcesji
Œmig³ego-Rydza wyznaczenie go do przyjmowania w zastêpstwie defilady z okazji rocznicy odzyskania Niepodleg³oœci. Ponadto, jak og³osi³ J. Kirszak, A. Pi³sudska swe przekonanie o wyznaczeniu Œmig³ego na szefa GISZ czerpa³a z drugiej rêki – od prezydentowej Marii Moœcickiej, która
pisa³a do wdowy po Komendancie: „wiem, ¿e w ostatnich rozmowach, jakie Prezydent mia³ z Panem Marsza³kiem, przed Jego zgonem by³ ustalony wybór gen. Œmig³ego-Rydza na Generalnego
Inspektora”. Informacja ta mia³a byæ przez Pi³sudsk¹ przekazana Wac³awowi Jêdrzejewiczowi,
jednak bez podania Ÿród³a. J. Kirszak, op. cit., s. 70.
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œciu na emeryturê i przekazaniu wojska w inne rêce, naturalnie po porozumieniu
siê z Prezydentem. Waha³ siê co do wyboru. Wybór pad³ na Rydza-Œmig³ego,
gdy¿ ten by³ popularny w wojsku. W zwi¹zku z tym zamierzeniem zawiadomi³ w listopadzie 1934 r. Œmig³ego, by by³ gotów zast¹piæ go w razie niepogody
w przyjmowaniu defilady”.
Ponadto warto te¿ przytoczyæ tak ma³o wiarygodn¹ pracê nosz¹c¹ znamiona hagiografii biografiê Œmig³ego-Rydza autorstwa Kazimierza Cepnika63,
opublikowan¹ w 1936 r.
Ostatnio jednak coraz wiêcej zwolenników zdobywa teza, ¿e Pi³sudski jasno nie wyznaczy³ swego nastêpcy w wojsku64 b¹dŸ te¿ przez brak jasnej decyzji
wskaza³ na Kazimierza Sosnkowskiego65.
Z ca³¹ pewnoœci¹ sprawa sukcesji w armii by³a dla Marsza³ka zagadnieniem niezwykle istotnym, ale i bardzo trudnym do rozwi¹zania. 15 stycznia
1934 r. podczas spotkania z wiceministrem Spraw Zagranicznych Janem Szembekiem mia³ powiedzieæ: „I komu jak umrê, mam pozostawiæ tê armiê polsk¹.
Ja nie widzê komu. Wœród moich genera³ów nie widzê nikogo. Na przyk³ad Jeden, którego nawet bardzo ceniê, on myœli, ¿e wszystko mo¿na wyrachowaæ, ¿e
na wszystko s¹ cyfry. On myœli, ¿e jest œcis³y. On chce byœ œcis³y, za œcis³y.
A przecie¿ tak nie mo¿na. W matematyce jest rachunek prawdopodobieñstwa.
To trzeba braæ pod uwagê”66. S³owa te najprawdopodobniej dotyczy³y Sosnkowskiego.
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Wed³ug tej pracy, Pi³sudski „na rok blisko przed œmierci¹, jakby w jej przeczuciu, z³o¿y³ na rêce
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej oœwiadczenie, które brzmia³o: Gdyby siê coœ ze mn¹ sta³o,
zast¹pi mnie w wojsku genera³ Œmig³y-Rydz”. K. Cepnik, Edward Œmig³y-Rydz. Generalny Inspektor
Si³ Zbrojnych. Zarys ¿ycia i dzia³alnoœci, Warszawa 1936, s. 158. Moœcicki opowiedzia³ o tym rzekomym zdarzeniu podczas wojny dr Aleksandrowi Korczyñskiemu w Genewie. W. Jêdrzejewicz,
J. Cisek, op. cit., s. 361. Zapewne Cepnik od samego Prezydenta czerpa³ zamieszczon¹ w swej
ksi¹¿ce informacjê. Równie¿ zdaniem S. Kozickiego, dzia³acza obozu narodowego, po œmierci
Pi³sudskiego jedynie mówiono, ¿e wyznaczy³ on „dwóch po sobie nastêpców – dla spraw ogólnopañstwowych S³awka, dla spraw wojskowych Rydza-Œmig³ego”. Autor nie przytacza ¿adnych
dowodów na to, ¿e by³a to rzeczywista wola Komendanta. S. Kozicki, Pamiêtnik 1876–1939, red.
M. Mroczko, S³upsk 2009, s. 573.
64 Cyt. za: W. Jêdrzejewicz, J. Cisek, op. cit., s. 345.
65 T. Katelbach, op. cit., s. 37. Wspomina³ o tym wydarzeniu równie¿ J. Jêdrzejewicz. Jego zdaniem
Œmig³y „W czasie jednej z moich wizyt u niego gorzko mi siê skar¿y³ na Komendanta, który
potraktowa³ go – i to wobec wiêkszej iloœci genera³ów – w sposób specjalnie przykry. Nie chcê tu
powtarzaæ s³ów Marsza³ka tak, jak mi to Œmig³y opowiada³. Widoczne by³o, ¿e zajœcie to ca³e
spowodowa³o g³êboki ¿al genera³a do Marsza³ka, jeœli nie bardziej negatywne uczucie. O tej rozmowie piszê [...] równie¿ po to, by zaznaczyæ fakt dla mnie niesporny, ¿e stosunek Œmig³ego do
Pi³sudskiego nie uk³ada³ siê tak prosto, jak siê wielu ludziom wydawaæ mog³o” (J. Jêdrzejewicz,
op. cit., s. 211).
66 J. Skotnicki, Przy sztalugach i przy biurku. Wspomnienia, Warszawa 1957, s. 338–339. Pogrzeb siostry
Pi³sudskiego, Zofii Kadenacowej, odby³ siê w Wilnie 8 lutego 1935 r. Zob. W. Jêdrzejewicz, J. Cisek, op. cit., s. 391-392.
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Ze s³owami Skotnickiego poniek¹d koresponduje równie trudny do weryfikacji zapis Witosa z 31 grudnia 1934 r., wed³ug którego Girs pose³ Czechos³owacji w Polsce67: „Twierdzi, ¿e ze zdrowiem Pi³sudskiego jest coraz gorzej. Pi³sudski sam to czuje i dlatego wszystko stara siê tak przygotowaæ, a¿eby jego œmieræ
nie wywo³a³a wielkiego wstrz¹œnienia. Usilne zabiegi robi tak¿e i jego ¿ona.
Przed kilku dniami dziêki jej zabiegom odby³a siê konferencja, w której oprócz
Pi³sudskiego wziêli udzia³ Rydz-Œmig³y i Sosnkowski. Pi³sudski na swojego zastêpcê wysun¹³ gen. Sikorskiego. Nic nie postanowiono, choæ jego zdaniem do
takiego za³atwienia sprawy nie dopuszcz¹ pu³kownicy. Najbardziej tej kombinacji ma siê sprzeciwiaæ p. Beck”.
Witos nie podaje jednak sk¹d Czech czerpa³ tak sensacyjne informacje. Relacje o rzekomym wyznaczeniu Sikorskiego na nastêpcê Komendanta, przy powszechnie znanej niechêci obu wojskowych w tym okresie, wydaj¹ siê mocno
przesadzone i stanowiæ mog¹ echo byæ mo¿e prawdopodobnych pog³osek o powrocie tego genera³a do czynnej s³u¿by. Echem tych plotek mo¿e byæ kolejna
niepoparta Ÿród³ami relacja autorstwa Karola Popiela, wed³ug której gen. Gustaw Orlicz-Dreszer oœwiadczyæ mia³ Sikorskiemu, wkrótce po œmierci Marsza³ka, ¿e jego zdaniem „ze œmierci¹ Pi³sudskiego wytworzy³a siê polityczna
pró¿nia, ¿e ¿aden z ewnetualnych nastêpców z grona jego ludzi Pi³sudskiemu
nie dorównuje” oraz ¿e „przed odpowiedzialnymi czynnikami legionowymi
staje obecnie zagadnienie zasadniczej rewizji ich stosunku do osoby Sikorskiego. Jest wprost nie do pomyœlenia, aby w niezmiernie ciê¿kiej i trudnej sytuacji,
w jakiej siê obecnie pañstwo znajduje, pozbawiona Pi³sudskiego armia polska,
mog³a siê obejœæ bez czynnej wspó³pracy w jej organach kierowniczych
cz³owieka tych kwalifikacji i doœwiadczenia co Sikorski” .
Œmig³y te¿ by³ jednak ostro krytykowany. Jak wspomina³ Szef: „Bodaj na
rok przed œmierci¹ Marsza³ek zarz¹dzi³ odprawê w Belwederze. Prócz mnie
wezwa³ Œmig³ego i powiedzia³ ¿e w tym gronie widzi tylko dwóch genera³ów
zdolnych do dowodzenia: mnie i Rybaka”68.
Wed³ug trudnej do weryfikacji relacji malarza i urzêdnika Departamentu
Kultury i Sztuki w II RP Jana Skotnickiego Marsza³kowi: „podobno kiedyœ po
pogrzebie swej siostry w rozmowie w kole najbli¿szych, jak mi mówi³ profesor
S. z Wilna, wymknê³o mu siê zdanie: «No i có¿?! Któ¿ po mnie mo¿e obj¹æ
w³adzê? Przecie¿ nie ten poczciwy, ale ciasny i krótkowzroczny Rydz, ani wygodny i ociê¿a³y sybaryta Sosnkowski. Chyba ¿e ten... ten... ³obuz Sikorski».
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W. Witos, Moja tu³aczka, red. J. R. Szaflik, Warszawa 1967, s. 170; K. Popiel, Genera³ Sikorski w mojej pamiêci, Katowice 2008, s. 80. Owe odpowiedzialne sfery legionowe, je¿eli przyj¹æ, ¿e ca³a
opowieœæ Popiela jest prawdziwa, musia³y byæ doœæ nieliczne, gdy¿ „masy legionowe” pa³a³y od
1915 r. zaciek³¹ nienawiœci¹ do dawnego szefa „piotrkowskiego departamentu”.
68 J. Jêdrzejewicz, op. cit., s. 211.
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I na tê myœl ból widoczny nim zatarga³. Kiedym kogoœ z obecnych przy tym zapyta³ dla sprawdzenia, czy wiarygodne by³y te s³owa, ten potwierdzi³ je zaznaczaj¹c tylko, ¿e u¿yte by³y bardziej soczyste i lapidarne epitety ni¿ te, które mi
podano”.
Sosnkowski tak po latach mia³ siê wypowiedzieæ o tych opiniach69: „Niektóre opinie o Œmig³ym brzmi¹ autentycznie. Pod wzglêdem taktycznym by³
lepszy ode mnie. W Legionach wci¹¿ dowodzi³ w polu, ja zaœ by³em stale przy
Komendancie i dowodzi³em tylko w jego zastêpstwie. Lecz co innego pod
wzglêdem operacyjnym. Gdy w 1920 roku za³ama³ siê front którym dowodzi³
Szeptycki Pi³sudski tam mnie skierowa³ na czele zorganizowanej przeze mnie
armii rezerwowej. W przedstawionym planie operacyjnym niczego nie zmieni³.
Za to dowodzenie Komendant udekorowa³ mnie na dziedziñcu Bewlederskim
krzy¿em Virtuti Militari II klasy – za zwyciêstwo w polu. Choæ póŸniej stosunek
Komendanta do mnie zacz¹³ siê zmieniaæ nigdy jednak w sensie rewizji
pogl¹dów o moich zdolnoœciach operacyjnych”.
Równie¿ zdaniem Janusza Jêdrzejewicza: „¿aden z genera³ów naszej armii
nie posiada³ politycznego zaufania Marsza³ka”70.
Rozterki targaæ musia³y Pi³sudskim ju¿ wczeœniej. W cytowanych tu opiniach o genera³ach z 1922 r. pod wzglêdem taktycznym wy¿ej stawia³ Œmig³ego,
ale dostrzega³, ¿e w sprawie tak kluczowej dla przysz³ego Naczelnego Wodza,
jak umiejêtnoœci polityczne, góruje zdecydowanie Sosnkowski. Ponadto, Szef
swe niedoci¹gniêcia móg³ nadrobiæ, Œmig³y – nie. Docenia³ te¿ talenty operacyjne wieloletniego Ministra Spraw Wojskowych. „Wedle czêœci wiarygodnych
Ÿróde³ pod koniec ¿ycia Marsza³ek wymienia³ – obok S³awka – jako kandydata
na stanowisko przysz³ego prezydenta tak¿e Œwitalskiego. Wiêkszoœæ pozosta³ych przekazów pamiêtnikarskich nie potwierdza jednak tej hipotezy, wskazuj¹c w tym kontekœcie (w roli alternatywy personalnej dla S³awka) raczej na
nazwisko gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Istotnie, jest to znacznie bardziej
prawdopodobne, bo genera³ jako dawny «szef» posiada³, mimo dramatycznych
perturbacji w okresie przewrotu majowego, nadal najwiêkszy chyba autorytet
w œrodowisku pi³sudczyków. Z pewnoœci¹ te¿ jego format intelektualny i polityczny, jeœli w ogóle mo¿na tak siê precyzyjnie wyraziæ, przerasta³ osobowoœæ
i znaczenie Œwitalskiego. Ten ostatni nie mia³ zreszt¹ nigdy ambicji do przewodzenia ca³emu obozowi”71.
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T. Katelbach, op. cit., s. 37.
K.J. Zamorski, op. cit., s. 333. Z drugiej strony, wed³ug trudnej do weryfikacji relacji L. Berbeckiego, „na parê tygodni przed œmierci¹ Pi³sudski odby³ szereg rozmów z Sosnkowskim i najbli¿szymi
sobie ludŸmi” (L. Berbecki, Pamiêtniki genera³a broni, Katowice 1959, s. 228).
71 T. Serwatka, Kazimierz Œwitalski (1886–1962). Biografia polityczna, Warszawa 2009, s. 120.
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W¹tpliwe jest, aby do koñca ¿ycia nie zdecydowa³ siê jednak na za³atwienie
tak kluczowej sprawy. Poddane ju¿ zosta³y krytyce relacje J. Jêdrzejewicza
i A. Pi³sudskiej oraz „Ÿród³o” w postaci ksi¹¿ki Cepnika. Autorowi znany jest jeden tylko przekaz, który wskazywa³by na to, ¿e to Œmig³y by³ kandydatem Marsza³ka na jego nastêpcê w GISZ-u. 1 maja 1935 r. œmiertelnie chory Pi³sudski
mia³, wed³ug Koœcia³kowskiego, który przekaza³ te rewelacje Komendantowi
G³ównemu Policji Pañstwowej gen. Zamorskiemu, nakazaæ, aby Œmig³y-Rydz
nigdzie nie wyje¿d¿a³72, co przy œwiadomoœci zbli¿aj¹cej siê œmierci mo¿na doœæ
jasno odczytaæ, jako przygotowywanie pola pod sukcesjê. Nie wiadomo jednak,
czy nie by³a to œwiadoma mistyfikacja ministra Spraw Wewnêtrznych, lub te¿,
co bardziej prawdopodobne, nie kolportowa³ on plotek rzucanych przez tych,
którzy przygotowywali ju¿ nominacjê Rydza.
Poza tym, historyk skazany jest na domys³y. Obiektywne fakty, takie jak
œcis³e trzymanie siê przez Marsza³ka zasad starszeñstwa, niemianowanie
Œmig³ego genera³em broni, co dawa³oby mu wy¿szoœæ nad Sosnkowskim, zastêpowanie przez Szefa Komendanta w GISZ-u, przewodniczenie posiedzeniom awansowym, sprawa WSWoj., wreszcie wynikaj¹cy z tego logiczny wniosek, ¿e to Sosnkowski by³ pierwszym zastêpc¹ Generalnego Inspektora,
œwiadczyæ mog¹ o tym, ¿e to on, a nie Edward Œmig³y-Rydz mia³ byæ nowym
szefem GISZ-u.
Zdaniem T. Serwatki73: „Wedle czêœci wiarygodnych Ÿróde³ pod koniec ¿ycia Marsza³ek wymienia³ – obok S³awka – jako kandydata na stanowisko
przysz³ego prezydenta tak¿e Œwitalskiego. Wiêkszoœæ pozosta³ych przekazów
pamiêtnikarskich nie potwierdza jednak tej hipotezy, wskazuj¹c w tym kontekœcie (w roli alternatywy personalnej dla S³awka) raczej na nazwisko gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Istotnie, jest to znacznie bardziej prawdopodobne, bo
genera³ jako dawny «szef» posiada³, mimo dramatycznych perturbacji w okresie
przewrotu majowego, nadal najwiêkszy chyba autorytet w œrodowisku pi³sudczyków. Z pewnoœci¹ te¿ jego format intelektualny i polityczny, jeœli w ogóle
mo¿na tak siê precyzyjnie wyraziæ, przerasta³ osobowoœæ i znaczenie Œwitalskiego. Ten ostatni nie mia³ zreszt¹ nigdy ambicji do przewodzenia ca³emu obozowi”
Nie ma co prawda na to jednoznacznych dowodów, ¿e Sosnkowski mia³
byæ nowym szefem GISZ-u, ale, raz jeszcze trzeba to podkreœliæ – w¹tpliwe jest,
aby tak kluczow¹ sprawê umieraj¹cy Wódz pozostawi³ bez rozstrzygniêcia. Nie
w sensie pozostawienia pisemnej czy nawet ustnej woli, ale w³asnego przekonania, ¿e uszanowane zostan¹ wojskowe zwyczaje i przyjête przez niego same72
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Por. podobn¹ opiniê: S. Babiñski, op. cit., s. 86.
T. Serwatka, Kazimierz Œwitalski (1886–1962). Biografia polityczna, Warszawa 2009, s. 120.
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go zasady oraz ¿e decydenci zdaj¹ sobie sprawê z oczywistych faktów. Jeœli dodaæ do tego, ¿e brak jest dowodów na to, ¿e decyzja Moœcickiego wsparta by³a
wol¹ Komendanta (i ¿e w ogóle liczy³ on siê w tej materii z jego zdaniem)
sk³aniaæ siê nale¿y do postawienia tezy o tym, ¿e nowym Generalnym Inspektorem Si³ Zbrojnych mia³ byæ Sosnkowski.
Przeczyæ temu mog¹ dwa fakty. Pierwszy z nich to sprawa skutków okresu
1923–1926 i postawy Szefa w Maju. Nie wydaje siê jednak autorowi, aby mog³o
to zdecydowaæ o woli Marsza³ka. Nawet jeœli przyj¹æ, ¿e obawia³ siê on o stosunek genera³a do pomajowej rzeczywistoœci, to organizacja w³adz wojskowych,
uregulowana dekretem z 6 sierpnia 1926 r. i konstytucj¹ kwietniow¹, podporz¹dkowuj¹c Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych Prezydentowi, powodowa³a, ¿e przy pe³nej solidarnoœci wszystkich licz¹cych siê czynników politycznych w kraju nowy wódz armii nie by³by w stanie odegraæ samodzielnej
politycznej roli. Argument wiêc powy¿szy uznaæ nale¿y za zbyt ogólny.
Powa¿niejszy jest za to fakt drugi, mianowicie pog³oski o tym, ¿e Sosnkowski mia³ byæ przez Komendanta przewidywany na Prezydenta na czas wojny.
Wed³ug A. Pi³sudskiej: „M¹¿ uzgodni³ z Panem Prezydentem, ¿e je¿eli Polska
znajdzie siê w ciê¿kiej sytuacji, a Prezydent ust¹pi, wówczas trzeba wysun¹æ
kandydaturê Kazimierza Sosnkowskiego, który nie jest zwi¹zany z ¿adnymi
mafiami miêdzynarodowymi, umie godziæ ludzi ró¿nych pogl¹dów i z nimi
wspó³pracowaæ. Dlatego Sosnkowski by³ trzymany w rezerwie i nie by³ wysuwany na ¿adne polityczne stanowisko”74. Nie przeczy tej relacji fakt, ¿e najprawdopodobniej nowym prezydentem po zmianie konstytucji mia³ byæ Walery
S³awek. Genera³ mia³ byæ kandydatem na czas wojny, gdy potrzebna by³a konsolidacja narodowa. Pytanie, czy gdyby Komendant wyznaczy³ go na szefa
GISZ-u, a wiêc na przysz³ego Naczelnego Wodza, to czy móg³by on w jego mniemaniu ³¹czyæ tê funkcjê z urzêdem g³owy pañstwa?
O tym, ¿e relacja Pi³sudskiej jest prawdziwa, œwiadczyæ mo¿e przebieg wydarzeñ z wrzeœnia i paŸdziernika 1939 r., kiedy zarówno Moœcicki, jak i Sikorski
oraz Raczkiewicz praktycznie zak³adali jako pewnik objêcie prezydentury przez
Sosnkowskiego, a do czego nie dosz³o jedynie z powodu chaosu informacyjnego
i poœpiechu w jakim dzia³a³y polskie w³adze. Niemniej jednak, nawet gdy prezydentem by³ ju¿ W³adys³aw Raczkiewicz, po spotkaniu z przyby³ym do Pary¿a
genera³em zaproponowa³ mu natychmiastowe przekazanie urzêdu (ten odmówi³ z powodu obaw o wra¿enie, jakie wywo³a to na arenie miêdzynarodowej)75.
Pi³sudski, maj¹cy niezbyt pozytywne doœwiadczenia z okresu ³¹czenia funkcji g³owy pañstwa i Naczelnego Wodza z pierwszych lat niepodleg³oœci, móg³ nie
74
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Por. podobn¹ opiniê: S. Babiñski, op. cit., s. 86.
J. Jêdrzejewicz, op. cit., s. 202.
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chcieæ, aby ten sam los czeka³ Naczelnego Wodza w nowej wojnie. Jeœli jednak
przyj¹æ, ¿e nie mia³ lepszego kandydata na dowódcê wojska i jednoczeœnie bardziej odpowiedniego cz³owieka na stanowisko g³owy pañstwa w okresie zagro¿enia niepodleg³ego bytu, przyj¹æ mo¿na, ¿e wierz¹c w talenty Sosnkowskiego
godzi³ siê na tak¹ ewentualnoœæ76. Oczywiœcie odrzuciæ nale¿y pogl¹d, ¿e genera³ móg³ byæ Generalnym Inspektorem jedynie na czas pokoju, a Prezydentem
na czas wojny. Trudno sobie bowiem wyobraziæ, aby Marsza³ek widzia³ w roli
Naczelnego Wodza cz³owieka, który przedtem nie zajmowa³ siê przygotowaniami pañstwa do wojny jako szef GISZ-u.
Niezale¿nie jednak od tego, jaka by³a jego wola, faktem jest, ¿e nie kierowano siê ni¹ w nocy z 12 na 13 maja 1935 r., traktuj¹c sprawê sukcesji w wojsku
jako element politycznych rozgrywek. Jak wspomina³ J. Jêdrzejewicz: „Na krótko
przed œmierci¹ Komendanta zosta³em zaproszony przez B. Miedziñskiego do
redakcji «Gazety Polskiej» w bli¿ej nieznanym mi celu. Zasta³em tam, prócz
Miedziñskiego, jeszcze Ignacego Matuszewskiego, Adama Koca, [Henryka]
Floyara-Rajchmana i, zdaje siê, [Mieczys³awa] Wy¿³a-Œcie¿yñskiego. W zwi¹zku
z powszechnie w naszym œrodowisku wiadomym bardzo z³ym stanie zdrowia
Pi³sudskiego obecnie zwrócili siê do mnie, jako posiadaj¹cego podobno najwiêksze zaufanie i ¿yczliwoœæ prezydenta Moœcickiego z proœb¹ o rozmowê z nim
w najbardziej zasadniczych sprawach pañstwowych. Twierdzili, ¿e zgon Pi³sudskiego bêdzie g³êbokim wstrz¹sem, z którego wrogowie mo¿e zechc¹ skorzystaæ, ¿e wojsko ani na chwilê nie mo¿e pozostaæ bez wodza, ¿e Prezydent musi
byæ przygotowany na wszelkie ewentualnoœci i ¿e musi dokonaæ wyboru miêdzy Rydzem a Sosnkowskim, bo, oczywiœcie, o ¿adnym trzecim kandydacie
mowy byæ nie mo¿e. Wyczuwa³em wyraŸnie, ¿e zebrani chêtniej widzieliby na
tym stanowisku Sosnkowskiego. Rozmowa by³a prowadzona w formie doœæ
znacznej presji na mnie abym zwróci³ siê do Prezydenta z sugesti¹ w tej sprawie, a w ka¿dym razie prosi³ go o rozmowê. Odpowiedzia³em kategorycznie, ¿e
tego nie zrobiê, gdy¿ jest to sprawa najwy¿szej odpowiedzialnoœci pañstwowej,
do której postronna osoba, jak¹ w owym czasie by³em, mieszaæ siê bez upowa¿nienia nie mo¿e. Za³atwi tê sprawê Prezydent i tylko Prezydent zgodnie z konstytucj¹. Porozumiewaæ siê mo¿e z kim zechce, w pierwszym rzêdzie z rz¹dem,
na czele którego sta³ wtedy S³awek. ¯e wed³ug mego osobistego zdania Komendant pozostawi³ Prezydentowi wskazania w tej materii (wiedzia³em o tym
z przemówienia Komendanta na posiedzeniu «Zwi¹zku Lokatorów», tj. wszystkich pomajowych premierów, które siê odby³o wczesn¹ wiosn¹ 1934 r.) oraz, ¿e
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Zob. na ten temat: P. Olstowski, Genera³ Gustaw Orlicz-Dreszer (1889–1936). Dowódca wojskowy
i dzia³acz spo³eczno-polityczny, Toruñ 2000, s 317–321. Jako kandydatów apolitycznych i bez ambicji
wymieniano te¿ rzekomo z niektórych krêgów Inspektorów: genera³ów Stefana D¹b-Biernackiego, Tadeusza Ludwika Piskora i Kazimierza Fabrycego. Zob. ibidem, s. 318.
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równie¿ wed³ug mojej osobistej opinii, kandydatem na generalnego inspektora,
wysuniêtym Prezydentowi przez Marsza³ka, jest Rydz-Œmig³y, a nie Sosnkowski.
Na wielokrotne nalegania odpowiedzia³em, ¿e rozmawia³bym z Prezydentem
tylko w razie, gdybym zosta³ przez niego zaproszony i gdyby on sam tê sprawê
poruszy³. Na tym zebranie zosta³o zakoñczone”77.
Co charakterystyczne, do by³ego premiera i ministra zwracali siê ludzie
z dawnej Koc-grupy. Obecnie jednak przestali byæ „radykalnymi lewicowcami”
staj¹c siê bardziej „wojuj¹cymi prawicowcami”, i bli¿szy im musia³ byæ Szef ni¿
Œmig³y. Pogl¹dy takie jednak nie panowa³y w ca³ej, rozpadaj¹cej siê jeszcze
szybciej ni¿ ca³y obóz, grupie pu³kowników.
Po œmierci Pi³sudskiego, w nocy z 12 na 13 maja, Ignacy Moœcicki spotka³
siê z Walerym S³awkiem. Wed³ug relacji podpu³kownika Tadeusza Œmigielskiego,
który wkrótce potem widzia³ siê z premierem, mia³ on niespodziewanie wysun¹æ
kandydaturê gen. Gustawa Orlicza-Dreszera. Nawet jeœli tak by³o, postawienie
jej nie wynika³o z jakiegokolwiek „testamentu Marsza³ka”, ale z przekonania,
¿e Dreszer niemaj¹cy wielkich ambicji politycznych (oraz oddany bezwzglêdnie
Komendantowi) nie wykorzysta swego urzêdu do walki o w³adzê. Prezydent
mia³ siê sprzeciwiæ tej niespodziewanej propozycji (byæ mo¿e z powodu czêœciowego politycznego zaanga¿owania Dreszera), wysuwaj¹c Œmig³ego, co spotka³o
siê z aprobat¹ szefa rz¹du78.
Niezale¿nie od autentycznoœci relacji Œmigielskiego faktem jest, ¿e nazwisko nowego Generalnego Inspektora zatwierdzono podczas spotkania obu najwa¿niejszych wówczas ludzi w pañstwie, dopiero potem informuj¹c o nim
Radê Gabinetow¹. Motywy, jakimi siê kierowano, raczej nie pozostawiaj¹
w¹tpliwoœci. Jak pisa³ w 1951 r. do W. Pobóg-Malinowskiego, dobrze zapewne
poinformowany w niuansach ca³ej sprawy, genera³ Sk³adkowski: „S³awek,
myœl¹c i¿ na pewno zostanie Prezydentem, dobra³ na inspektora generalnego
Œmig³ego, jako mniej rozumnego politycznie od Sosnkowskiego, którego
S³awek siê ba³. [...] Wyniesienie Rydza – pewnoœæ u Prezydenta i S³awka, i¿ wygodniejszy jest od Sosnkowskiego, gdy¿ nie bêdzie «pcha³ siê» do polityki. Okaza³o siê inaczej – wp³yw otoczenia Rydza”79. S³owa te doœæ dobrze oddaj¹ to, co
77

Z listów S³awoja Felicjana Sk³adkowskiego do W³adys³awa Pobóg-Malinowskiego, [w:] S.F. Sk³adkowski,
Pêk kluczy. Relacje i opowiadania, red. S.M. Nowinkowski, £omianki 2008, s. 44.
78 „9 paŸdziernika 1939. Rozmowa z amb. Filipowiczem [...] Potem zapytuje mnie o rozmowy moje
z Marsza³kiem Pi³sudskim, który rzekomo mia³ wobec mnie przed œmierci¹ negatywnie wyraziæ
siê o gen. Œmig³ym, mówi¹c o armii [...] na odwrót pytam go, czy s¹dzi ¿e Marsza³ka Rydza-Œmig³ego mianowa³ swoim nastêpc¹, gdy¿ ja mam co do tego w¹tpliwoœci – on mi na to odpowiada, ¿e doœæ by siê sk³ania³ do takiej tezy, gdy¿ s³ysza³ od S³awka takie same zdanie” (J. Szembek, Diariusz wrzesieñ-grudzieñ 1939, red. B. Grzeloñski, Warszawa 1989, s. 101).
79 K.J. Zamorski, op. cit., s. 351. Interesuj¹ce jest, sk¹d Moœcicki, przed 1926 r., niemaj¹cy do czynienia z aparatem pañstwowym, wiedzia³, jak Sosnkowski mia³ wykonywaæ obowi¹zki ministra
Spraw Wojskowych. Zapewne opinie takie czerpa³ z niechêtnych Szefowi Ÿróde³.
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zapewne sta³oby siê z pisemnym „testamentem Marsza³ka” nawet, gdyby takowy istnia³. Ani Moœcicki, ani S³awek, ani tym bardziej Œmig³y pod wieloma
wzglêdami nie przestrzegali zaleceñ Pi³sudskiego, co do tego, co maj¹ czyniæ po
jego œmierci. Œwiadczy o tym a¿ nadto dobrze los samego S³awka, niedosz³ego
Prezydenta Rzeczypospolitej, którego na tê funkcjê mia³ wyznaczyæ Komendant. Wed³ug trudnej do zweryfikowania relacji Tytusa Filipowicza, przekazanej Janowi Szembekowi, sam pu³kownik mia³ przyznaæ, ¿e Œmig³y nie zosta³
przez Marsza³ka namaszczony na nastêpcê w wojsku80.
Jak ju¿ wspomniano, pominiêcie Szefa przy rozwi¹zaniu sprawy sukcesji
w wojsku oburzy³o wielu pi³sudczyków. Równie¿ sam Generalny Inspektor
zdawa³ sobie sprawê, ¿e ca³kowite zlekcewa¿enie Sosnkowskiego nie jest dobrym
pomys³em. Jak notowa³ Zamorski: „Wychodz¹c od [Zyndrama] Koœcia³kowskiego, zasta³em u niego ju¿ jak wszy czepiaj¹cych siê Borka, Lowina i [Janusza] Ga³adyka, ten zaraz wypali³ mi przemówienie o koniecznoœci wydania
przez Sosnkowskiego orêdzia do I Brygady na temat stosunku jego do nominacji Œmig³ego [-Rydza] gener[alnym] insp[ektorem] armii. Odpowiadam mu, ¿e
nie moja sprawa. U Œmig³ego[-Rydza] znów zastaj¹ [Karola Lilienfeld-] Krzewskiego i Jaroszewicza. Genera³owa zaniepokojona pog³oskami o rzekomo projektowanym zamachu na Œmig³ego. Uspokajam j¹, ¿e zarz¹dzi³em jego ochronê.
Opowiada mi Œmig³y, ¿e otrzymawszy awans, prosi³ Prezydenta [RP] o mianowanie Sosnkowskiego ministrem. Pocz¹tkowo Prezydent odmówi³ kategorycznie
– po blisko pó³torej godziny trwaj¹cej rozmowie zacz¹³ sk³aniaæ siê do tej propozycji, kiedy [Walery] S³awek, przyszed³szy, kategorycznie siê temu sprzeciwi³.
[Prezydent RP] okreœlaj¹c, ¿e jeœli ma wybieraæ miêdzy S³awkiem i Sosn[kowskim], nie poœwiêci S³awka – zw³aszcza ¿e sam niechêtnie by widzia³ Sosn[kowskiego] na stanowisku [min]istra spraw wojskowych, pamiêtaj¹c jego nonszalancki stosunek do pracy na tym stanowisku w czasach wojny”81.
Zatem, nie pisemny testament polityczny Komendanta, który zapewne
nigdy nie istnia³82, i o którym zaczêto mówiæ uporczywie dopiero po nominacji
Œmig³ego, ale wzglêdy polityczne – obawa przed politycznym autorytetem Sosnkowskiego, sk³oni³y prezydenta i premiera do postawienia na czele wojska
Œmig³ego-Rydza. Myœlano, ¿e jest pozbawionym politycznych ambicji wojsko80

Równie¿ zdaniem jednej z siostrzenic Pi³sudskiego, Bronis³awy Juchniewicz, „nie Marsza³ek wyznaczy³ go [Œmig³ego] swoim nastêpc¹”. J. Szembek, op. cit., s. 111.
81 Istotnie, nie licz¹c kilkudniowego epizodu rz¹du lubelskiego (po którym podobno us³ysza³ od
Pi³sudskiego „wam kury szczaæ prowadzaæ a nie politykê robiæ, pu³kowniku Œmig³y”) nie zajmowa³ siê do tej pory polityk¹. Nawet przewodz¹c Konwentowi Organizacji „A”, a wiêc ca³emu obozowi pi³sudczykowskiemu w latach 1917-1918 sprawy polityczne zostawia³ Jêdrzejowi
Moraczewskiemu, zgodnie zreszt¹ z poleceniem Komendanta.
82 K.J. Zamorski, op. cit., s. 364.
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wym83, którego ³atwo bêdzie zmarginalizowaæ. Szybko jednak w perfidii politycznej Œmig³y przerós³ swych niegdysiejszych protektorów. Szefa zaœ obawiano siê
nawet jako ministra Spraw Wojskowych.
Czy natomiast obawiano siê politycznych skutków objêcia przezeñ urzêdu
Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych. Powszechnie zdawano sobie sprawê
o wyra¿anym przez niego przekonaniu dokonania konsolidacji polskich si³ politycznych i zachowania apolitycznoœci armii. Czy zatem Moœcicki i S³awek nie
dopuœcili do objêcia wysokiego urzêdu w wojsku przez Sosnkowskiego z powodu
strachu przed utrat¹ politycznej pozycji nie tylko ich samych, ale i obozu politycznego, jaki reprezentowali, oraz niechêci do rewizji systemu politycznego jaki
wspó³tworzyli? Os¹d taki wydaje siê byæ obecnie niemo¿liwy Ÿród³owo do umotywowania, jednak¿e nie mo¿na takiej mo¿liwoœci zdecydowanie wykluczyæ.
Nie mo¿na przebiegu wydarzeñ z nocy z 12/13 maja traktowaæ jako argumentu za tym, ¿e ¿adna wola Pi³sudskiego nie istnia³a. Decydenci kierowali siê
przede wszystkim doraŸnym interesem politycznym, zaœ, jak ju¿ wspomniano,
póŸniejszy obrót spraw jasno dowodzi, jak traktowali zalecenia zmar³ego przywódcy.
Szef uszanowa³ wolê legalnych w³adz. Wed³ug Zamorskiego: „bez naszych
rad Sosnkowski zameldowa³ siê u Œmig³ego[-Rydza], zadeklarowa³ ca³kowit¹
lojalnoœæ, oko³o 1,5 godziny ze Œmig³ym bardzo serdecznie rozmawia³”84. By³o
to zgodne z jego przekonaniami, które nakaza³y mu podporz¹dkowaæ osobiste
ambicje stabilnoœci wewnêtrznej pañstwa. Nie ma jednoznacznych i w pe³ni
83

Zdaniem S. Bobrowskiego Sosnkowski „lubi³ tak¿e prowadziæ d³ugie rozmowy na tematy bie¿¹ce
i czêsto porusza³ kwestie swojego stosunku do Pi³sudskiego i Œmig³ego. Zawsze powtarza³, ¿e za
czasów legionowych, kiedy Marsza³ek odje¿d¿a³ z brygady, to na zastêpcê wyznacza³ jego, a nie
Œmig³ego, który by³ wówczas dowódc¹ pu³ku. Okazywa³ przy tym ¿al, ¿e Œmig³y, a nie on, jest
obecnie marsza³kiem”. S. Bobrowski, W s³u¿bie Rzeczypospolitej. Moje wspomnienia, red. J. Rubacha,
Warszawa 2006, s. 187. Czêœciowo przeczy temu cytowana tu relacja Zamorskiego: K.J. Zamorski,
op. cit., s. 364.
84 S. Cat-Mackiewicz, Historia Polski od 17 wrzeœnia 1939 r. do 5 lipca 1945 r., Londyn 1993, s. 155. Ciekaw¹ relacjê o Sosnkowskim w okresie II wojny œwiatowej da³ Jan Nowak-Jeziorañski. Bêd¹c
wys³annikiem Polski Podziemnej zosta³ zaproszony przez Naczelnego Wodza do jego domu na
Bo¿e Narodzenie w 1943 r. genera³ przedstawia³ Jeziorañskiemu swoje pogl¹dy na po³o¿enie Polski w doœæ charakterystyczny sposób: „W pewnym momencie zaczê³o mi siê wydawaæ, ¿e ja to ju¿
wszystko na pewno kiedyœ widzia³em: i ten pokój w k³êbach dymu i tego starszego dostojnego
pana w generalskim mundurze bez pasa, w pantoflach, w nie wyprasowanych spodniach,
æmi¹cego papierosa za papierosem i charakterystycznym ruchem podnosz¹cego górn¹ wargê pokryt¹ krótkim, siwym w¹sem. Czy¿bym pod wp³ywem zmêczenia uleg³ przywidzeniom? Nagle
przesz³o mi przez g³owê b³yskawiczne skojarzenie. Tak jest! Ktoœ mi to opowiada³ albo gdzieœ
o tym czyta³em. O tym, jak w pierwszych miesi¹cach czy latach po odzyskaniu niepodleg³oœci Naczelnik Pañstwa zaprasza³ do Belwederu pewnego polityka, sadza³ go na kanapie, a sam monologowa³ chodz¹c tam i z powrotem po pokoju w mundurze bez pasa, w nie uprasowanych
spodniach, w pantoflach, pal¹c papierosy jeden za drugim i charakterystycznym dla niego ruchem podnosz¹c w górê w¹siska. Sosnkowski bezwiednie imituje swego Komendanta”.
J. Nowak-Jeziorañski, Kurier z Warszawy, Kraków 2005, s. 200.
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wiarygodnych wskazówek pozwalaj¹cych stwierdziæ, ¿e czu³ siê ca³¹ spraw¹
g³êboko za¿enowany, niemniej jednak, jeœli prawdziwa jest wersja przyjêta
przez autora, wiedzieæ musia³, jako wybitnie inteligentna osobowoœæ o tym, ¿e
pozbawiono go tego, co powinien otrzymaæ85.
Urz¹d Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych obj¹³ w momencie, kiedy jego
sprawowanie ³¹czy³o siê z pe³nieniem funkcji Naczelnego Wodza. Nie ¿yli ju¿
wtedy, w lipcu 1943 r. ani Œmig³y, ani Sikorski, dwaj jego poprzednicy, a sytuacja
by³a wówczas zupe³nie inna ni¿ w roku 1935. Jak zapisa³ Cat-Mackiewicz,
„cieñ bu³awy nad cieniem wojska zostaje wrêczony cieniowi wodza”86.
Po¿egnaæ Marsza³ka przyby³ do Belwederu, jak zanotowa³ Zamorski: „jak
zawsze w brygadzie spóŸniony i wchodzi [...] po Prezydencie [RP]. Us³u¿ne walety
w przysz³oœci niew¹tpliwie to wyzyskaj”87. 15 maja 1935 r. wraz z genera³ami:
Œmig³ym, Fabrycym, Rómmlem, Kasprzyckim i Rouppertem z³o¿y³ trumnê
z cia³em Pi³sudskiego na lawecie armatniej88. W kondukcie pogrzebowym prowadzi³ kolumnê generalsk¹. Przed z³o¿eniem Komendanta do grobu na Wawelu prowadzi³ pod rêkê jego starsz¹ córkê – Wandê. Wdowê prowadzi³ Œmig³y, co
te¿ mia³o obrazowaæ now¹ wojskow¹ hierarchiê.
Wed³ug kolejnej, trudnej do weryfikacji relacji, wkrótce przed wybuchem
wojny „Grupa zdolnych i wysoce patriotycznych oficerów planowa³a zmianê na
stanowisku Naczelnego Wodza. [...] Œmig³y mia³ odejœæ ze swoim szefem sztabu, a przyjœæ Sosnkowski. Ta zmiana musia³a nast¹piæ, chocia¿by zasz³a potrzeba u¿ycia si³y. [...] Wszystko zdawa³o siê byæ przemyœlane i zorganizowane.
Chodzi³o tylko o osobê samego Sosnkowskiego. Rozmawia³ z nim jego p³k Wiœniowski (póŸniejszy szef sztabu 2. Korpusu we W³oszech). Gen. Sosnkowski
nie zgodzi³ siê jednak na propozycjê. Oœwiadczy³, ¿e a nu¿ wojny nie bêdzie i on
zostanie pos¹dzony o osobiste ambicje przejêcia w³adzy. Wyrazi³ zdecydowany
sprzeciw. Na tym siê skoñczy³o planowanie zmiany na naczelnym stanowisku
w wojsku” 89.
85
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K.J. Zamorski, op. cit., s. 365.
W. Jêdrzejewicz, J. Cisek, op. cit., s. 426.
L. Wyszczelski, op. cit., s. 163.
Zob. K. Sosnkowski, List do Tadeusza Katelbacha, [w:] S. Babiñski, op. cit., s. 461–462, gdzie genera³
wymieni³ swe przedwojenne i wojenne inicjatywy zjednoczeniowe.
89 S. Bobrowski, op. cit., s. 195-196. J. Giedroyæ, w roku 1936 mia³ równie¿ proponowaæ genera³owi
zamach stanu. Zob. B. Toruñczyk, Rozmowy w Maisons-Laffitte 1981, Warszawa 2006, s. 115–116.
Faktem jest, ¿e pozbawienie Œmig³ego dowództwa nad wojskiem planowa³a grupa zwolenników
gen. Sikorskiego na pocz¹tku drugiej dekady wrzeœnia 1939 r. we Lwowie. Zob. relacjê na ten temat inicjatora ca³ego przedsiêwziêcia: Z. Nowakowski, „Zamach Stanu” z wrzeœnia 1939, „Wiadomoœci”, R. XVII, nr 39 (861), 30 IX 1962, s. 1. Wed³ug K. Popiela, chciano siê pos³u¿yæ, oprócz
autorytetu Sikorskiego równie¿ nazwiskami J. Hallera i K. Sosnkowskiego. Genera³owie ci mieli
tworzyæ swoisty triumwirat. O. Terlecki, op. cit., s. 129– 133; S. Aksamitek, Genera³ Józef Haller. Zarys biografii politycznej, Katowice 1989, 193–194. Tam te¿ rozbie¿ne opinie na temat tego, czy Sikorski z miejsca odrzuci³ te plany. Tak czy inaczej, z zamierzeñ tych, ca³kowicie nierealistycznych,
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Dwanaœcie lat, które up³ynê³y od dymisji Szefa z urzêdu ministra Spraw
Wojskowych w maju 1923 r. to w jego relacjach z Komendantem okres, kiedy
coraz bardziej widoczne stawa³y siê ró¿nice w ich pogl¹dach na taktykê i cele
gry politycznej. Najbardziej wyraŸne sta³o siê to w dwóch prze³omowych momentach – grudniu-lutym 1924 i maju 1926 r. Wchodz¹c do drugiego gabinetu
W. Grabskiego, genera³, choæ nie by³ w stanie spe³niæ postulatów Marsza³ka,
wy¿ej nad lojalnoœæ wobec niego stawia³ przekonanie o koniecznoœci nieutrudniania premierowi dzie³a reformy gospodarki. Mimo to, z³o¿y³ dymisjê, gdy
pierwszy etap sanacji skarbu by³ zakoñczony, a jednoczeœnie ograniczony zosta³
bud¿et wojskowy. Niemniej jednak, równie wa¿nym powodem by³ stosunek do
powrotu Pi³sudskiego do armii – zastrzegaj¹c w warunkach wejœcia do rz¹du
rozwi¹zanie tego problemu po myœli (jak mu siê wydawa³o) Komendanta
dawa³ wyraz swej ¿o³nierskiej wiernoœci, ale i przekonaniu o znaczeniu tego
czynnika dla pañstwa. Fakt objêcia teki skutkowa³ gwa³townym och³odzeniem stosunków. Zwróciæ jednak nale¿y uwagê na fakt, ¿e Sosnkowski nie by³
informowany przez swego dawnego zwierzchnika o jego politycznych planach.
Domyœla³ siê jednak taktyki, jednoczeœnie nie porzucaj¹c myœli, ¿e dziêki
za³atwieniu sprawy organizacji wojska doprowadzi do sytuacji, w której Marsza³ek wracaj¹c do armii i otwartej dzia³alnoœci politycznej wyrzeknie siê planów naruszaj¹cych zasadê apolitycznoœci wojska. Z czasem nadzieje te mia³y
staæ siê coraz bardziej z³udne. Genera³ z najbli¿szego wspó³pracownika sta³ siê
jednym z wielu narzêdzi dzia³ania „Samotnika z Sulejówka“. Jednoczeœnie nie
ustawa³y zakulisowe zabiegi, maj¹ce na celu poró¿nienie dwóch wojskowych.
Da³y one prawdopodobnie efekt w dniach zamachu majowego.
Komendant chcia³ unikn¹æ stawiania swego dawnego podw³adnego wobec
dylematu tragicznego wyboru, zapewne staraj¹c siê sk³oniæ go do wyjazdu
z kraju. Intrygi niechêtnych Szefowi pi³sudczyków sprawi³y jednak, ¿e ten znalaz³ siê w Poznaniu, gdzie postawiony wobec koniecznoœci wyboru i przejêty
trosk¹ o los Ojczyzny wybra³ samobójczy strza³. Prze¿y³, ale do koñca ¿ycia zmagaæ siê musia³ z oskar¿eniami o hamletyzm i pozorowanie samobójstwa. Wydarzenie to by³o kulminacyjnym punktem procesu rozpadu dawnej jego
wspó³pracy z Pi³sudskim. Ten dopatrywa³ siê w jego zachowaniu zapewne przede wszystkim demonstracji nielojalnoœci przed ca³¹ Polsk¹, choæ jednoczeœnie
okazywa³ du¿o wyrozumia³oœci.
W GISZ-u Sosnkowski niejednokrotnie zastêpowa³ Marsza³ka, a ten swymi gestami móg³ dawaæ do zrozumienia, ¿e to w³aœnie on ma byæ jego sukceso-

nic nie wysz³o. Wersjê o braniu pod uwagê w tych planach Sosnkowskiego zdecydowanie odrzuca Nowakowski: „Wystêpuj¹c z projektem «zamachu stanu» mia³em na myœli jedynie i wy³¹cznie
gen. Sikorskiego”. Z. Nowakowski, op. cit., s. 1.
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rem w wojsku. Jednak¿e po œmierci Komendanta prezydent i premier zdecydowali, ku zaskoczeniu wielu ¿o³nierzy i polityków, o objêciu urzêdu Generalnego
Inspektora przez gen. Œmig³ego-Rydza, kieruj¹c siê najprawdopodobniej nie
nigdy zapewne nie istniej¹cym pisemnym testamentem politycznym Marsza³ka, a wzglêdami ambicjonalnymi. Analiza faktów sk³ania autora do wniosku, ¿e to Szef mia³ byæ w planach Komendanta jego nastêpc¹ w armii.
W okresie 1926–1935, choæ dalekie od dawnej poprawnoœci, stosunki miêdzy obu wojskowymi nie by³y wrogie. Zawa¿y³y na nich przede wszystkim ró¿nice w przekonaniach, które takimi staæ siê mog³y na skutek skomplikowanej,
powoduj¹cej liczne spory i zmuszaj¹cej do jasnego opowiedzenia siê, sytuacji
politycznej w Polsce.
Pi³sudski by³ dla Sosnkowskiego cz³owiekiem, który umo¿liwi³ mu rozwijanie politycznych i wojskowych talentów. Wspólnota najwy¿szej idei, do której
realizacji d¹¿yli, i podobne zapatrywania na sytuacjê polityczn¹ powodowa³y
œcis³¹ wspó³pracê w dobie walki o niepodleg³oœæ i granice. PóŸniejszy rozwój sytuacji politycznej skutkowa³ stopniowym rozejœciem siê dróg, ale w latach
1926–1935 Sosnkowski pozostawa³ bliskim wspó³pracownikiem Generalnego
Inspektora Si³ Zbrojnych. Nie akceptowa³ praktyk sanacji przed, ale zw³aszcza
po 1935 r. Razi³o go kreowanie Œmig³ego na „drugiego Marsza³ka”. Dostrzega³
koniecznoœæ budowy porozumienia miêdzy obozem w³adzy a opozycj¹90. Krytykowa³ politykê zagraniczn¹ Józefa Becka. Jednoczeœnie pozostawa³ lojalny wobec legalnych w³adz91.
W efekcie w 1939 r. dopiero 11 wrzeœnia obj¹³ dowództwo w polu nad Frontem Po³udniowym. By³o ju¿ jednak za póŸno, aby móg³ zaprezentowaæ pe³niê
swych umiejêtnoœci dowódczych. Po przedarciu siê do Francji, mimo wejœcia
w sk³ad antysanacyjnego rz¹du Sikorskiego, sprzeciwia³ siê krytykowaniu
Pi³sudskiego i wszelkich jego kroków politycznych. WyraŸnie rozró¿nia³ pojêcia
90

Zob. K. Tarka, Spór o legendê Marsza³ka, [w:] Józef Pi³sudski i jego wspó³pracownicy…, s. 129–138;
A. Adamczyk, Genera³ Kazimierz Sosnkowski a pi³sudczycy po 1 wrzeœnia 1939 r., [w:] Kazimierz Sosnkowski –
¿o³nierz, humanista, m¹¿ stanu..., s. 174-184; J. Piotrowski, Prezydent W³adys³aw Raczkiewicz a genera³
Kazimierz Sosnkowski – œcis³a wspó³praca czy cicha rywalizacja, [w:] Kazimierz Sosnkowski – ¿o³nierz, humanista, m¹¿ stanu..., s. 121-135; I. Wojewódzki, op. cit., passim; M. Pestkowska, UchodŸcze pasje.
W³adys³aw Sikorski a polska spo³ecznoœæ emigracyjna na Zachodzie 1939–1943, Pary¿ 1991, passim.
91 Najpe³niejszy wyraz znalaz³o to w utworze poetyckim Jana Rostworowskiego Rozkaz 19, nawi¹zuj¹cym do s³ynnego rozkazu-oskar¿enia pañstw alianckich o biernoœæ, wobec tragedii powstañczej Warszawy, wydanego z okazji 5. rocznicy wybuchu wojny 1 wrzeœnia 1944 r. Bezpoœrednim
skutkiem tego bezsilnego protestu Naczelnego Wodza by³o odwo³anie go, pod bezpoœrednim naciskiem Anglików, z funkcji przez Prezydenta RP Raczkiewicza. Rostworowski pisa³ „Dziœ w londyñskich oknach Belwederu/ Zobaczyliœmy znowu – sta³ blady/ I zza karty szarego papieru/
Patrzy³ w miasto jak zza barykady/ [...] Kiedy cia³o spalonej Stolicy/ Jak pochodniê cisn¹³eœ
w twarz zgrai./ A¿ ze wstydu pobladli Anglicy,/ A¿ ugiê³y siê karki lokai./ [...] Lecz zwyciêska Stolica Wyspiarzy/ Zapamiêta do œmierci tê datê:/ On rzek³ „pod³oœæ”. I On siê odwa¿y³!/ Spadkobierca belwederskich œwiate³”. J. Rostworowski, Rozkaz 19, [w:] S. Babiñski, op. cit., s. 541.
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„sanator” i „pi³sudczyk”. Nie chcia³ uchodziæ za obroñcê praktyk Polski pomajowej, ale dobrego imienia Komendanta.
20 marca 1943 r. na akademii ku czci Marsza³ka mówi³: „Pamiêtamy, ¿e do
niedawna z ró¿nych miejsc urzêdowych usi³owano t³umiæ przejawy czci dla pamiêci Komendanta, a nawet szerzono wiadomoœci pamiêci tej wrogie. [...] Przede wszystkim zaœ, po prostu kochaliœmy Komendanta, kochamy Go i kochaæ
bêdziemy, a mi³oœci tej z serc naszych nikt, absolutnie nikt wydrzeæ nie zdo³a.
Nie umiem myœleæ o Józefie Pi³sudskim, nie wi¹¿¹c jego imienia z nieugiêt¹
walk¹, jak¹ toczy obecnie ca³y naród polski. [...] Naród nasz zrozumia³ wielk¹
prawdê ¿ycia Pi³sudskiego, ¿e Jego mi³oœæ Ojczyzny by³a najszlachetniejszej
miary, czysta, bezgraniczna, bezinteresowna. Pragn¹³ on dla Polski wielkoœci
prawdziwej [...] Zagadnienie jednoœci narodowej, jako jedynej drogi w³aœciwej
w czasach szczególnie trudnych i niebezpiecznych, stawa³o przed Pi³sudskim
dwukrotnie. Zaraz po powrocie z wiêzienia niemieckiego d¹¿y³ On do stworzenia rz¹du koalicyjnego, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e na zgliszczach i ruinach, gdy
trzeba stan¹æ zgodnie do odbudowy «domu ojczystego», nie mo¿na zaczynaæ od
nieprzejednanych waœni rodzinnych. [...] Konstytucja obecnie obowi¹zuj¹ca
wyci¹gnê³a wnioski z doœwiadczeñ przesz³oœci. Bêd¹c ostatnim dokumentem
pañstwowym, na którym tu¿ przed œmierci¹ po³o¿y³ On dr¿¹c¹ rêk¹ Swój podpis, Konstytucja Kwietniowa stanowi w oczach pi³sudczyków jak gdyby testament zgas³ego Marsza³ka. [...] Na przestrzeni dziejów niewielu jest ludzi, którzy wielkoœci¹ zas³ug po³o¿onych dla swej Ojczyzny, zdobyli sobie prawo do
tego, by mo¿na by³o ich osobê uto¿samiaæ z narodow¹ racj¹ stanu. Jednym
z nich by³ Józef Pi³sudski i dlatego jego imiê sta³o siê dla nas pi³sudczyków
has³em i programem – dlatego nazywaliœmy go Wodzem Narodu. By³ nim
w rzeczy samej i takim w pamiêci ludzkiej pozostanie”92.
Po dymisji z rz¹du coraz silniej broni³ spuœcizny swego dawnego zwierzchnika. Stawa³ siê w oczach wielu faktycznym przywódc¹ opozycji. Po objêciu urzêdu Naczelnego Wodza dopatrywano siê w nim spadkobiercy idei Marsza³ka,
zwolennika niez³omnoœci i przeciwnika ugodowej polityki Miko³ajczyka93. Dramat powstania warszawskiego, intrygi polityków polskich, nacisk Stalina, spowodowa³y odwo³anie go najpierw z funkcji nastêpcy Prezydenta RP, potem Naczelnego Wodza. W czasie wojny i po jej zakoñczeniu niejednokrotnie, jako
autorytet emigracji, odwo³ywa³ siê do dziedzictwa polityki Pi³sudskiego sprzed
1923 r., akcentuj¹c koniecznoœæ budowy zgody narodowej. Do koñca ¿ycia
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K. Sosnkowski, Przemówienie na akademii ku czci Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, [w:] idem, Materia³y..., s. 90–98.
93 T. Katelbach, Kazimierz Sosnkowski..., s. 3.

117

uwa¿a³ siê za pi³sudczyka, nawet wtedy, gdy nie by³o to dla niego korzystne politycznie94.
Kluczem do zrozumienia relacji miêdzy Szefem i Komendantem wydaje siê
byæ owa wspomniana ju¿ zbie¿noœæ celu nadrzêdnego – niepodleg³ej Polski
z siln¹ armi¹ i stabilnym rz¹dem. Cel tak wielki nie by³ ³atwy do osi¹gniêcia
w skomplikowanych warunkach wewnêtrznych i zewnêtrznych II RP. Sosnkowski – orêdownik narodowej jednoœci, nie by³ w stanie zgodziæ siê na skrajnie
pragmatyczn¹ taktykê Pi³sudskiego – budowanie silnego pañstwa za pomoc¹
zaanga¿owanej politycznie armii i przy ostrej walce z opozycj¹. Racjê wydawa³
siê mieæ te¿ T. Katelbach pisz¹c o generale rok po jego œmierci, w paŸdzierniku
1970 r.: „Tej polskiej sk³onnoœci do gloryfikowania jednostki przeciwstawia³ zawsze kult zwyk³ego, codziennego obowi¹zku, jak najbardziej zwi¹zany z istot¹
prawdziwej demokracji. [...] Wielu nie mieœci³o siê w g³owie, ¿e takie pogl¹dy
g³osi najbli¿szy wspó³pracownik Józefa Pi³sudskiego, któremu nigdy nie zaprzecza³ prawa personifikowania narodowej racji stanu. Do koñca ¿ycia zalicza³
Pi³sudskiego do postaci w dziejach narodu zupe³nie wyj¹tkowych. Powtarza³
zawsze swe credo, ¿e tylko naród jest wieczny, ludzie przychodz¹, zmieniaj¹ siê,
odchodz¹ i jak fale morskie nikn¹ w g³êbinie, a tylko nielicznym jednostkom,
jak Pi³sudski, dane by³o – «¿³obiæ niezniszczalnymi g³oskami swoje imiona
w przybrze¿nym granicie narodowych dziejów». W sierpniu 1968, gdy po raz
ostatni by³em w Arundel, to credo powtórzy³. Sam nie zalicza³ siê w swej skromnoœci do postaci wyj¹tkowych. TrzeŸwo ocenia³ w³aœciwoœci swego charakteru,
bo z bliska przez tyle lat patrzy³ na swego Komendanta... Wspominaj¹c go, powiedzia³ mi kiedyœ: «Komendant by³ wiecznie gorej¹cym p³omieniem mi³oœci
i pracy dla Polski. Przez ca³e ¿ycie by³ zakonnikiem sprawy. Poza zagadnieniami
polityczno-wojskowymi pasjonowa³a go g³ównie poezja. Ja takim nie by³em
i nie jestem. Ja tak bym ¿yæ nie potrafi³». S³owa te wyjaœniaj¹, dlaczego nie móg³
byæ kopi¹ Pi³sudskiego. Po prostu by³ od niego najzupe³niej inny. Wielostronny
w swych zainteresowaniach, ch³onny i wra¿liwy, by³ zaprzeczeniem typu fanatycznego. A tylko fanatycy wielkich idei lub – gorzej – w³asnych ambicji, maj¹
kwalifikacje na wodzów czy dyktatorów. Tych cech Kazimierz Sosnkowski nie
posiada³. Znaj¹c te¿ sw¹ naturê, nigdy na swym czole nie widzia³ korony wodza, któr¹ tylu chcia³o mu w³o¿yæ”95.
S³owa te w znakomity sposób t³umacz¹ zale¿noœæ – Pi³sudski – Komendant, Sosnkowski – Szef Sztabu Komendanta. Cz³owiek o tak ¿ywej inteligencji, a jednoczeœnie nie maj¹cy ambicji wodzowskich, móg³ pe³niæ sw¹ funkcjê,
do czasu, gdy by³a ona zgodna z jego pogl¹dami. Nie by³ bowiem typem
94
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T. Alf-Tarczyñski, Szed³ przez ¿ycie szczytami, [w:] S. Babiñski, op. cit., s. 181.
Dziennik Rozporz¹dzeñ Ministerstwa Spraw Wojskowych [dalej: DRMSWojsk.], R. 1, nr 6, 27 listopada 1918 r., poz. 88, 107.
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zwyk³ego ¿o³nierza, bewzglêdnie akceptuj¹cego ka¿d¹ myœl swego Wodza. On
idee polityczne, razem z Pi³sudskim, tworzy³. Nie móg³ staæ siê przy tym jego
konkurentem zarówno z powodu sentymentu, braku ambicji, jak równie¿ przekonania o donios³ej roli dziejowej Marsza³ka.
Przy nim bowiem dorós³ do swojej w³asnej roli w dziejach ojczystych, nierozerwalnie zwi¹zanej ze s³owem: Komendant. Jak pisa³ T. Alf-Tarczyñski:
„«Komendant», «Szef». Dwa wyrazy zupe³nie pospolite, ogólne, bez ¿adnego
specjalnego wydŸwiêku, ale w pewnej grupie ludzkiej owe dwa wyrazy sta³y siê
dla tych dwóch ludzi imieniem i nazwiskiem. Wymawiaj¹c je s³ysza³o siê w nich
nutê, jakiej nie by³o s³ychaæ w ¿adnym innym wyrazie. Mia³y swoje w³asne znaczenie, swój w³asny ciê¿ar i przysta³y do nich na ca³e ¿ycie i poza grób”96.

Reflections about the relationship of Kazimierz Sosnkowski’s
with Józef Pi³sudski after May’s Coup
(Summary)
Relations between Kazimierz Sonkowski and Józef Pi³sudski were determined
primarily by the changing political situation in the interwar Poland. Excellent until
1923 they deteriorated significantly after that year. In May 1926 the General tried to
commit suicide. Marshal Pi³sudski was very saddened by this fact. The historiography is dominated by the opinion that the relations between the Marshal and the
General were very bad after 1926. In the light of the known historical facts, this
opinion is not well founded. Jozef Pilsudski always appreciated the General’s
experience. Over time, the Marshal realized that his earlier opinion on General
suicide attempt was not justified. For The Marshal General Sosnkowski was the
first candidate to become commander-in-chief of the army. Although the general
did not support Sanation political movement after 1926, it did not change his view
on the great achievements of the marshal. Throughout his life, General Sosnkowski
defended the good name of the marshal.
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Dziennik Rozkazów Wojskowych [dalej jako: DRW], R. II, nr 26, 8 marca 1919 r., poz. 840.
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ZATARG HONOROWY MARSZA£KA JÓZEFA PI£SUDSKIEGO
Z GEN. STANIS£AWEM HALLEREM
– PRÓBA REKONSTRUKCJI
(OKOLICZNOŒCI POWSTANIA, PRZEBIEG, SKUTKI)
GRZEGORZ KULKA*

N

iniejszy artyku³ przedstawia ma³o dot¹d zbadany epizod z ¿ycia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego – zatarg honorowy z gen. Stanis³awem Hallerem.
Z powodu braku materia³ów Ÿród³owych nie doczeka³ siê on dotychczas gruntownej i kompleksowej analizy od strony prawno-historycznej. Tekst ten jest
prób¹ przyjrzenia siê bli¿ej temu zagadnieniu. Ju¿ sam tytu³ wskazuje na jego
wielow¹tkowoœæ, tote¿ niektóre wydarzenia bêd¹ bardziej wyeksponowane ni¿
inne, gdy¿ nie pozwala na to „skromnoœæ” dokumentacji archiwalnej oraz publikacji pamiêtnikarskich, prasowych i innych. Jednak¿e zabiegu tego (tj. wieloaspektowoœci) dokonano celowo z jednej zasadniczej przes³anki – podkreœlenia z³o¿onoœci pojêcia honorowoœci w dwudziestoleciu miêdzywojennym
i pokazania, ¿e jedno zdarzenie mog³o staæ siê przyczyn¹ kilku konfliktów
interpersonalnych na tle psychologiczno-spo³ecznym.
W roku 1924 i 1925 Marsza³ek Józef Pi³sudski kilkakrotnie w sposób publiczny krytycznie ocenia³ dokonania oraz decyzje niektórych genera³ów. Trudno siê dziwiæ, ¿e wœród tego grona przewa¿ali ci o nielegionowym rodowodzie
(np. gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski) lub kojarzeni z militarn¹ „wspó³prac¹” z zaborcami po kryzysie przysiêgowym z 1917 r.1 (np. gen. Stanis³aw
*
1

Dr Grzegorz Kulka – adiunkt w Zak³adzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku Uniwersytetu Wroc³awskiego, Zak³ad .
Wiêcej o kryzysie przysiêgowym i próbach jego opanowania w Legionach Polskich – zob. np.
J. Snopko, Fina³ epopei Legionów Polskich 1916–1918, Bia³ystok 2008, s. 168–208; W. Milewska,
J.T. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie1914–1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków
1998, s. 228–231.
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Szeptycki)2. Do tej ostatniej grupy niew¹tpliwie zaliczyæ nale¿y genera³a „b³êkitnej armii” – Józefa Hallera3. I to w³aœnie wokó³ jego osoby powsta³e zamieszanie doprowadzi³o do sekwencji zdarzeñ, znajduj¹c swój fina³ w S¹dzie Honorowym dla Genera³ów4.
Wykonuj¹c uchwa³ê Kapitu³y orderu „Virtuti Militari”5 z dnia 16 XI 1923 r.
Marsza³ek J. Pi³sudski, w niespe³na miesi¹c póŸniej, bo 18 XII 1923 r., odczyta³
swój referat (na kolejnym posiedzeniu tego organu) przedstawiaj¹c listê osób
przeznaczonych do odznaczenia6. Okaza³o siê, ¿e nie znalaz³ siê na niej gen.
J. Haller odpowiedzialny „za niew³aœciwe kierowanie poœcigiem za armiami
bolszewickimi po prze³omie sierpniowym roku 1920. Haller, jako dowódca
Frontu Pó³nocnego, poprzez zmianê kierunku dzia³añ umo¿liwi³ znacznej czêœci
si³ bolszewickich wydostanie siê z okr¹¿enia”7.
Ta decyzja Pi³sudskiego sta³a siê przyczynkiem wielkiej awantury politycznej na nastêpnych obradach wspomnianej Kapitu³y, które odby³y siê 10 X 1924 r.
Podczas nich gen. Tadeusz Rozwadowski zarzuci³ Marsza³kowi Pi³sudskiemu
jako przewodnicz¹cemu Kapitu³y nadu¿ycie przepisów formalnych8. Ten zaœ
w swojej odpowiedzi stanowczo zaprotestowa³ przeciwko takiemu twierdzeniu,
a nastêpnie przypomnia³, i¿ ze wzglêdu na by³e piastowane przez niego stano2

3

4

5
6

7

8

S³usznie zauwa¿a P. Stawecki, ¿e spór ten wynika³ przede wszystkim z rozczarowania legionistów, którzy „[…] za swój czyn niepodleg³oœciowy nie ostali w³aœciwie nagrodzeni i zmuszeni do
pozostawania w cieniu kariery starszych stopniem i wiekiem oficerów z armii zaborczych” (idem,
Genera³owie Polscy. Zarys portretu zbiorowego 1776–1945, Warszawa 2010, s. 55).
Ju¿ w 1922 r. gen. J. Haller w opinii J. Pi³sudskiego posiada³ szereg wad charakterologicznych
oraz s³abe wykszta³cenie wojskowe, dyskredytuj¹ce go w obejmowaniu najwy¿szych stanowisk
w WP – zob. S. Aksamitek, Genera³ Józef Haller. Zarys biografii politycznej, Katowice 1989, s. 145–146;
M. Or³owski, Genera³ Józef Haller 1873–1960, Kraków 2007, s. 379–380; Genera³owie polscy w opinii
J. Pi³sudskiego, oprac. M. Cieplewicz, „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1966, t. 11, nr 1, s. 321–322.
By³ to jeden z kilku rodzajów oficerskich s¹dów honorowych, które od 16 XII 1918 r. dzia³a³y na
mocy przepisów statutowych – zob. Statut Oficerskich S¹dów Honorowych w Wojsku Polskiem, „Dziennik Rozkazów Wojskowych” [dalej: „Dz. Roz. Wojsk.”] 1919, nr 67, poz. 2154.
O sk³adzie i obowi¹zkach tego organu – zob. art. 11 i 12 Ustawy z dnia 1 VIII 1919 r. orderu wojskowego „Virtuti Militari”, „Dz. U. RP” 1919, nr 67, poz. 409.
Uczyni³ to na podstawie tzw. wniosku na odznaczenie orderem „Virtuti Militari” za udzia³
w poszczególnych dzia³aniach wojennych – zob. „Dz. Roz. Wojsk.” 1921, nr 17, poz. 328; O samym referacie – czyt. A. Suchcitz, Referat Józefa Pi³sudskiego w sprawie odznaczenia wy¿szych dowódców
II klas¹ Orderu „Virtuti Militari” za okres 1918–1920, „Niepodleg³oœæ” 1986 (Nowy Jork), t. XIX,
s. 130–143; Referat w sprawie odznaczeñ klasy II Orderu Virtuti Militari u³o¿ony przez b. Naczelnego Wodza
dla Kapitu³y orderu na skutek jej uchwa³y z dn. 16 XI 1923 r., [w:] A.L. Korwin-Soko³owski, Fragmenty
wspomnieñ 1910–1945, Pary¿ 1985, s. 185–191.
W. Jêdrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium ¿ycia Józefa Pi³sudskiego 1867–1935, Wroc³aw–Warszawa–
Kraków 1994, t. II, s. 354; W. Suleja, Józef Pi³sudski, Wroc³aw 1995, s. 246; A. Suchcitz, Genera³owie
wojny polsko-sowieckiej 1919–1920. Ma³y s³ownik biograficzny, Bia³ystok 1993, s. 21.W literaturze pojawiaj¹ siê równie¿ tezy o s³usznoœci dzia³añ J. Hallera – zob. P.£.J. Andrzejewski, Genera³ Józef
Haller w Bitwie Warszawskiej, [w:] W krêgu Józefa Hallera, Warszawa 2010, s. 22–23.
Obrady Kapitu³y w dniu 10 X 1924 r., [w:] A. L. Korwin-Soko³owski, op. cit., s. 192; M. Patelski, Genera³ broni Tadeusz Jordan Rozwadowski. ¯o³nierz i dyplomata, Warszawa 2002, s. 277.
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wisko Naczelnego Wodza poczuwa³ siê do bycia „surowym sêdzi¹” w ocenie
niektórych genera³ów. Wykorzystuj¹c zatem tê now¹ rolê J. Pi³sudski w ostry
sposób wypomnia³ gen. J. Hallerowi jego „s³u¿bê zaborcy”, „³amanie solidarnoœci wojskowej”, a nawet chêæ intrygowania „ze wszystkimi, którzy przeciwko
mnie [tj. J. Pi³sudskiemu – przyp. G.K.] szli”9.
To przemówienie spotêgowa³o napiêt¹ ju¿ atmosferê na posiedzeniu,
a punktem kulminacyjnym by³o m. in. oœwiadczenie gen. Stanis³awa Hallera,
w którym – staj¹c w obronie brata stryjecznego gen. Józefa Hallera10 – oznajmi³,
¿e „[…] takie wypowiedzi kwalifikuj¹ siê pod s¹d honorowy”11, co wywo³a³o
ostr¹ reakcjê J. Pi³sudskiego. Po wymianie zdañ pomiêdzy nimi, ten ostatni
opuœci³ ostentacyjnie salê obrad stwierdziwszy uprzednio, ¿e czuje siê szanta¿owany. W chwilê póŸniej uda³a siê za nim delegacja (gen. Jan Romer i p³k Gustaw Paszkiewicz), która po rozmowie z Marsza³kiem powróci³a i zda³a relacjê
(przekazuj¹c jednoczeœnie jego stanowisko) zebranym cz³onkom Kapitu³y. Wynika³o z niej, i¿ dla J. Pi³sudskiego tylko przeprosiny i zrezygnowanie z jego
pozwania przed s¹d honorowy ze strony gen. S. Hallera mo¿na by³oby sprawê
uznaæ za za³atwion¹12. Na to jednak nie zgodzi³ siê gen. S. Haller, który wyda³
jeszcze na tych samych obradach stosowne oœwiadczenie w tej kwestii. W rozwi¹zaniu tego konfliktu interpersonalnego zapanowa³ swoisty impas – nie by³o
¿adnych przeprosin ani pozwu do S¹du Honorowego dla Genera³ów.
Po niespe³na dziewiêciu miesi¹cach sytuacja zmieni³a siê drastycznie.
W ostatnim bowiem dniu IV zjazdu Legionistów zorganizowanego od 8 do 9 VIII
1925 r. przemawia³ Marsza³ek Pi³sudski. Oskar¿y³ wówczas Sztab Generalny
WP o usuwanie, a nawet fa³szowanie dokumentacji archiwalnej, co odkry³ przy
pisaniu swojej ksi¹¿ki – Rok 192013. Spotka³o siê to z natychmiastow¹ reakcj¹
Szefa Sztabu Generalnego, którym od 9 VI 1923 r. by³ gen. S. Haller. 22 VIII
1925 r. za poœrednictwem prasy wyda³ komunikat14, w którym og³osi³, ¿e „jako
zwierzchnik, odpowiedzialny za prace Sztabu Generalnego, zastrzegam siê
przeciw podobnym twierdzeniom, godz¹cym w honor ¿o³nierski i sumiennoœæ
naukow¹ tych, którym powierzono staæ na stra¿y aktów historycznych”15.
9
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Obrady Kapitu³y..., s. 193; M. Patelski, op. cit., s. 278.
Drzewo genealogiczne gen. J. Hallera de Hallenburga – zob. Rkps 15820 II [Mf. 12211], Zak³ad
Narodowy im. Ossoliñskich we Wroc³awiu, H. Tukalski-Nielubowicz, Józef Haller. Monografia, k. 11.
Obrady Kapitu³y w dniu 10 X 1924 r. [w:] A. L. Korwin-Soko³owski, op. cit., s. 194.
Zob. Ibidem.
Szerzej na ten temat czyt. Przemówienie na IV zjeŸdzie Legionistów w Warszawie (9 VIII 1925 r.) [w:]
J. Pi³sudski, Pisma zbiorowe, Warszawa 1937, t. VIII, s. 208; W. Suleja, op. cit., s. 284.
Zosta³ on wpierw zaakceptowany przez Ministra Spraw Wojskowych – zob. Instytut Józefa Pi³sudskiego w Ameryce [dalej: IJP], Archiwum Józefa Pi³sudskiego, teczka 701/1/59, List gen. S. Hallera
do Szefa Gabinetu Ministra w Ministerstwie Spraw Wojskowych z 17 VIII 1925 r., k. 180–181.
Z powodu zarzutów marsza³ka Pi³sudskiego, „Polska Zbrojna” [dalej: „PZ”], nr 229, z 22 VIII 1925, s. 4.
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Ponadto oznajmi³, i¿ zwróci³ siê osobiœcie do J. Pi³sudskiego, aby wskaza³ „[…]
jakie dokumenty kwestionuje lub jakich dokumentów brak zauwa¿y³”, gdy¿ to
pomo¿e przysz³ej komisji z³o¿onej z wojskowych i cywilnych historyków
w „usuniêciu krzywdz¹cych podejrzeñ, ci¹¿¹cych na Sztabie Generalnym”16.
Pierwszego wrzeœnia 1925 r. Marsza³ek Pi³sudski odpowiedzia³ gen. S. Hallerowi zarówno prywatnie, jak i publicznie. W pierwszym przypadku napisa³ do
niego list „[…] w najwy¿szym stopniu obraŸliwy, u¿ywaj¹c s³ów najbardziej
brutalnych”17. W drugim skorzysta³ z publikacji listu otwartego w „Kurierze
Porannym” z 6 IX 1925 r., w którym przytoczy³ dwa konkretne dokumenty dotycz¹ce osobno genera³ów Stanis³awa i Józefa Hallerów18.
Te pisemne reakcje J. Pi³sudskiego wywo³a³y dalsze skutki. 9 IX 1925 r. Minister Spraw Wojskowych gen. W³adys³aw Sikorski powo³a³ Komisjê dla zbadania stanu aktów operacyjnych 1920 roku na czele z gen. Leonardem Skierskim19.
Ponadto w tym samym dniu wp³ynê³a do S¹du Honorowego dla Genera³ów
sprawa przeciwko J. Pi³sudskiemu20. Zanim to nast¹pi³o gen. S. Haller próbowa³ konflikt rozwi¹zaæ polubownie21 w myœl art. 3 Przepisów o rozstrzyganiu
zatargów honorowych miêdzy oficerami, które stanowi³y integraln¹ czêœæ „Statutu Oficerskich S¹dów Honorowych” z 1918 r. Nie przysta³ na to jednak
J. Pi³sudski, wobec czego Minister Spraw Wojskowych gen. Sikorski widzia³ tylko jedno rozwi¹zanie – przekazaæ sprawê do S¹du Honorowego dla Genera³ów
bêd¹cym – w jego mniemaniu – „jedyn¹ w³adz¹ do rozpatrzenia tej sprawy
i zadoœæuczynienia wymogom wysokiego pojêcia o honorze”. Podkreœli³ jednoczeœnie, ¿e koniecznie nale¿y zbadaæ „jako «quaestio autecedens» – autentycznoœci najwa¿niejszego dowodu, tj. pisma Marsza³ka Pi³sudskiego [do gen.
S. Hallera z 1 IX 1925 r. – przyp. G.K.]” oraz potraktowaæ sprawê priorytetowo

16
17
18

Ibidem.
W. Jêdrzejewicz, J. Cisek, op. cit., s. 403.
Pierwszy dotyczy³ powo³ania siê przez gen. S. Hallera na rozmowê z J. Pi³sudskim przy wydawaniu rozkazu gen. Rozwadowskiemu. Dosz³o wiêc w tym przypadku – wed³ug Marsza³ka – do
sfa³szowania dokumentu. Drugi natomiast zaginiêcia rozkazu z 20 VIII 1920 r., który J. Pi³sudski
wyda³ gen. J. Hallerowi – zob. List do redaktora „Kuriera Porannego” z dn. 1 IX 1925 r. [w:] : J. Pi³sudski, Pisma zbiorowe, Warszawa 1937, t. VIII, s. 213–214.
19 Pierwotnie przewodnicz¹cym tej Komisji mia³ zostaæ gen. Roman Górecki – zob. IJP, Archiwum
Józefa Pi³sudskiego, teczka 701/1/59, List Ministra Spraw Wojskowych gen. W. Sikorskiego do
Kancelarii przybocznej Szefa Sztabu Generalnego z 18 IX 1925 r., k. 131; W jej sk³ad jeszcze
wchodzili: prof. Stanis³aw Zakrzewski (Uniwersytet Lwowski), prof. W³adys³aw Konopczyñski
(Uniwersytet Krakowski) oraz pu³kownicy: Wac³aw Tokarz oraz Bronis³aw Gembarzewski – zob.
Komisja do zbadania stanu aktów w Biurze Historycznym, „PZ”, nr 263, z 25 IX 1925, s. 4.
20 Zob. IJP, Archiwum Józefa Pi³sudskiego, teczka 701/1/59, Pismo Ministra Spraw Wojskowych
gen. W. Sikorskiego do gen. J. Hallera – Prezesa S¹du Honorowego dla Genera³ów, k. 35.
21 Ibidem. Wyznaczy³ do tego, zgodnie z tzw. Kodeksem Boziewicza, swoich zastêpców, którzy go reprezentowali: genera³ów: Daniela Konarzewskiego i Aurela Serdê-Teodorskiego.
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„[...] ze wzglêdu na autorytet stron wystêpuj¹cych w sporze, oraz ze wzglêdu
na rozdŸwiêk, jaki wywo³a³ on w sferach wojskowych”22.
Postawa Marsza³ka J. Pi³sudskiego na posiedzeniu Kapitu³y „Virtuti Militari” z 10 X 1924 r. oraz jego oœwiadczenie opublikowane w „Kurierze Porannym” z 6 IX 1925 r. urazi³y równie¿ gen. J. Hallera, który zapragn¹wszy otrzymaæ jakiekolwiek zadoœæuczynienie wys³a³ dwa osobne listy do Ministra Spraw
Wojskowych. W pierwszym z 12 IX 1925 r. (sygnowane L.590/tj) za¿¹da³ wyjaœnienia wszystkich zarzutów, stawianych mu na ³amach „Kuriera Porannego”
przez Marsza³ka Pi³sudskiego, zwi¹zanych z wydawaniem z³ych rozkazów podczas odwrotu wojsk bolszewickich w sierpniu 1920 r. Tydzieñ póŸniej minister
gen. Sikorski spe³niaj¹c jego apel skierowa³ wniosek („meldunek”) do dopiero
co powsta³ej Komisji gen. Skierskiego (tzw. Komisji Rzeczoznawców)23. Druga
korespondencja z 16 IX 1925 r. (sygn. L.591/S.tj) dotyczy³a zaœ referatu J. Pi³sudskiego z 10 X 1924 r., w którym – jak gen. J. Haller donosi³ – jego autor „podniós³ wysoce uw³aczaj¹ce zarzuty” przeciwko niemu i ca³ej generalicji polskiej,
w zwi¹zku z czym nalega³, aby minister gen. Sikorski wyda³ „zarz¹dzenie
wszczêcia dochodzenia s¹dowego dla ustalenia czy [postawione zarzuty –
przyp. G.K.] s¹ s³uszne lub bezpodstawne”24. Kluczowe w rozwi¹zaniu tej sprawy, wed³ug „b³êkitnego genera³a”, by³o przeanalizowanie niedostêpnego dla
niego protoko³u posiedzenia Kapitu³y „Virtuti Militari”, na którym postawiono
mu zarzuty. Uwa¿a³, ¿e Marsza³ek Pi³sudski z premedytacj¹ nie zezwala na jego
ujawnienie, tote¿ – jak by³ przekonany – „[...] tylko s¹d wojskowy potrafi uzyskaæ wgl¹d przeprowadzaj¹c dochodzenie przeciwko mojej osobie”25. Jeszcze
tego samego dnia uzyska³ on odpowiedŸ w formie zawiadomienia, ¿e jego sprawa mo¿e byæ rozpatrywana przez wojskowy s¹d karny, poniewa¿ do s¹du honorowego trafi³ „raport gen. Rozwadowskiego i gen. S. Hallera”26. Ten ministerialny
komunikat oznacza³ dla gen. J. Hallera, ¿e zakoñczenie zatargu honorowego
22

23
24
25
26

W tym miejscu trzeba wspomnieæ, ¿e zanim wp³ynê³o oficjalne pismo gen. Sikorskiego do S¹du
Honorowego dla Genera³ów sprawa sta³a siê przedmiotem badañ Rady Honorowej – czyli organu
udzielaj¹cego, na wniosek zainteresowanego oficera, porad honorowych na etapie przeds¹dowym. Wskazuje na to lista za³¹czników (które siê nie zachowa³y) dopisana odrêcznie do pisma
gen. Sikorskiego – zob. ibidem, k. 35-36.
Zob. Ibidem, Zatwierdzony projekt listu Ministra Spraw Wojskowych gen. Lucjana ¯eligowskiego
do gen. J. Hallera ze stycznia/lutego 1926 r., k. 64–65 i 61.
Ibidem, List gen. J. Hallera do Ministra Spraw Wojskowych z 16 IX 1925 r., k. 18.
Ibidem.
Ibidem, Pismo Ministra Spraw Wojskowych gen. Sikorskiego do gen. J. Hallera z 16 IX 1925 r.,
k. 16; Prawdopodobnie chodzi³o tu o protokó³ z przebiegu posiedzenia Kapitu³y „Virtuti Militari”
z 10 X 1924 r., na którym to obaj genera³owie odmówili z³o¿enia przeprosin J. Pi³sudskiemu, co
zosta³o odnotowane w nim w postaci do³¹czonych do niego dwóch ich oœwiadczeñ – zob. Obrady
Kapitu³y w dniu 10 X 1924 r. [w:] A. L. Korwin-Soko³owski, op. cit., s. 198–199. Z kolei gen. Sikorski, oddaj¹c ów „raport” do s¹du honorowego (w tym przypadku zapewne chodzi³o o Radê Honorow¹), liczy³ na wydanie przez niego opinii o ewentualnych drogach postêpowania s¹dowego.
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z Marsza³kiem Pi³sudskim zale¿a³o od wniosku prokuratora wojskowego
o wszczêciu takowego postêpowania przed wojskowym s¹dem karnym27.
Tak wiêc we wrzeœniu 1925 r. pojawi³y siê trzy niezale¿ne od siebie postêpowania zainicjowane przez genera³ów: Stanis³awa i Józefa Hallerów, które
wymierzone by³y w osobê Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Interesuj¹cy w tym
wszystkim jest fakt, ¿e mia³y siê one toczyæ na ró¿nych p³aszczyznach: 1) karnej, 2) honorowo-s¹dowej, 3) stricte wyjaœniaj¹cej w Komisji Rzeczoznawców
pod kierunkiem gen. L. Skierskiego.
W pierwszym przypadku odtworzenie jego przebiegu jest bardzo trudne ze
wzglêdu na bardzo sk¹pe (lub niezachowane) materia³y Ÿród³owe. Nie pomagaj¹ przy tym ¿adne pamiêtniki czy wspomnienia, nawet samego gen. J. Hallera.
Niemniej istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e ta procedura w ogóle nie zosta³a
wdro¿ona w ¿ycie z powodu umorzenia prokuratorskiego, które nie zosta³o odrzucone przez w³aœciwego dowódcê, w tym przypadku – Ministra Spraw Wojskowych28.
Z kolei postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie zarzutów z³ego dowodzenia
wojskiem przez gen. J. Hallera w sierpniu 1920 zakoñczy³o siê wraz z pracami
Komisji Rzeczoznawców, co nast¹pi³o z pocz¹tkiem listopada 1925 r. Cz³onkowie jej wydaj¹c „orzeczenie” [org. nomenklatura29] uznali, ¿e „sprawa [zosta³a
– przyp. G.K.] wyjaœniona w tym sensie, ¿e rozkaz D-twa Frontu [Pó³nocnego –
przyp. G.K.] wykonany jest na zasadzie Rozkazu Nacz. D-twa (tj. gen. Rozwadowskiego), a wiêc, naturalnie, winy ze strony Gen. J. Hallera niema”30. Tak podjête
stanowisko przez tzw. Komisjê gen. Skierskiego dawa³o potencjalny asumpt do
¿¹dania pe³nego zadoœæuczynienia, a nawet za³o¿enia nowej sprawy s¹dowej
Marsza³kowi Pi³sudskiemu, np. o pomówienie. Aby do tego nie dosz³o, zainterweniowa³ sam ówczesny Minister Spraw Wojskowych gen. L. ¯eligowski31. Na27

28

29

30
31

Zob. art. 101 ust. 1 i 8 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dn. 10 V 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia w ¿ycie na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postêpowania karnego dla
wspólnej si³y zbrojnej, z 5 VII 1912 r., „Dz. U. RP” 1920, nr 59, poz. 368.
Dopuszcza³ tak¹ mo¿liwoœæ art. 101 ust. 4, ibidem. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e funkcjê tê
od 27 XI 1925 r. pe³ni³ gen. L. ¯eligowski, czyli osoba wielce oddana Marsza³kowi Pi³sudskiemu,
tote¿ odrzucenie takowego umorzenia w ¿aden sposób nie wchodzi³o w rachubê.
Wydaje siê ona niew³aœciwa, poniewa¿ Komisja Rzeczoznawców nie posiada³a ¿adnych kompetencji jurysdykcyjnych: „Zadaniem [...] Komisji Rzeczoznawców – jak pisa³ minister gen. Sikorski w liœcie do gen. Skierskiego – jest jedynie stwierdzenie faktycznego stanu rzeczy, a nie
ferowanie wyroków” – IJP, Archiwum Józefa Pi³sudskiego, teczka 701/1/59, List Ministra Spraw
Wojskowych gen. W. Sikorskiego do gen. L. Skierskiego z 1 X 1925 r., k. 106.
Ibidem, Zatwierdzony projekt listu Ministra Spraw Wojskowych gen. Lucjana ¯eligowskiego do
gen. J. Hallera ze stycznia/lutego 1926 r., k. 65.
Czy by³ to osobisty pomys³ gen. ¯eligowskiego, czy innej osoby trzeciej z zaufanego krêgu J. Pi³sudskiego na zawsze pozostanie tajemnic¹. W¹tpliwoœci te siê nasuwaj¹, gdy¿ gen. ¯eligowski uchodzi³ za wykonawcê planów samego Pi³sudskiego, np. zajêcie Wileñszczyzny w 1920 r. – zob. np.
[L. Berbecki], Pamiêtniki genera³a broni L. Berbeckiego, Katowice 1959, s. 156; A. Ajnenkiel, Od
rz¹dów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926, Warszawa 1978,
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pisa³ on do gen. J. Hallera, ¿e „[...] ta opinja nie mo¿e byæ dla Pana Genera³a bez
nale¿ytej publikacji ca³kowitem zadoœæuczynieniem. Jednak¿e uwa¿am, ¿e dokonywanie w dzisiejszym stanie rzeczy takiej publikacji w pismach mog³oby Ÿle
wp³yn¹æ na ca³okszta³t sprawy wyst¹pieñ Marsza³ka Pi³sudskiego32. Z tego samego wzglêdu nie uwa¿am, aby wskazana by³a sprawa s¹dowa. Proszê wiêc
Pana Genera³a, aby ze wzglêdu na ogólny interes armji poprzesta³ na razie na tym
dowodzie, ¿e postêpowanie Jego, jako Dowódcy Frontu Pó³nocnego w r. 1920,
nie dawa³o podstawy do zarzutów”33. Apel Ministra ¯eligowskiego (byæ mo¿e
wyprzedzaj¹cy zamiary gen. J. Hallera) wywar³ skutek, poniewa¿ wszelkie
Ÿród³a milcz¹ jakoby „b³êkitny genera³” wyci¹gn¹³ jakiekolwiek konsekwencje
wobec nieprawdziwych zarzutów J. Pi³sudskiego.
Najwiêksze jednak poruszenie wœród kadry oficerskiej wywo³a³a sprawa
honorowa Marsza³ka Pi³sudskiego wytoczona 9 IX 1925 r. przez gen. S. Hallera.
Sk³ada³o siê na to kilka powodów. Po pierwsze, dotyczy³a ona próby podwa¿enia, na drodze prawnej, honoru J. Pi³sudskiego. Po drugie, by³ to zatarg pomiêdzy ówczesnym Szefem Sztabu Generalnego i by³ym Naczelnikiem Pañstwa –
niekwestionowanym wspó³twórc¹ odrodzonego pañstwa polskiego. Po trzecie,
prywatny list J. Pi³sudskiego do gen. S. Hallera, który stanowi³ jedn¹ z kilku
przyczyn wszczêcia postêpowania honorowego z du¿ym prawdopodobieñstwem sta³by siê podstaw¹ wydania niekorzystnego orzeczenia dla jego autora.
I ta ostatnia przes³anka sprawi³a, ¿e zwolennicy Marsza³ka zorganizowali swoje
„si³y” w celu unikniêcia tej¿e sytuacji. Zanim to nast¹pi³o, w S¹dzie Honorowym dla Genera³ów, który by³ w³aœciwy do rozpatrywania tej¿e sprawy zasz³a,
na pocz¹tku paŸdziernika 1925 r., istotna zmiana personalna34. Jego przewodnicz¹cy – gen. J. Haller wykluczy³ siê na w³asne ¿¹danie z racji bliskiego pokrewieñstwa ze stron¹ postêpowania (art. 44 ust. 1 pkt. a) Statutu Oficerskich

s. 158. Trudno siê zatem dziwiæ, ¿e w polskiej historiografii wci¹¿ pokutuje przekonanie o gen.
¯eligowskim jako osobie bêd¹cej czasami „nieœwiadomym narzêdziem w czyichœ sprawnych
d³oniach” – J. Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926, Poznañ 2007, s. 203–204; a tak¿e
– D. Fabisz, Genera³ Lucjan ¯eligowski (1865–1947). Dzia³alnoœæ wojskowa i polityczna, Warszawa
2007, s. 192.
32 Sformu³owanie „wyst¹pieñ Marsza³ka Pi³sudskiego” w roboczej wersji listu (a tylko taka jest zachowana) jest przekreœlone – zob. IJP, Archiwum Józefa Pi³sudskiego, teczka 701/1/59, Zatwierdzony projekt listu Ministra Spraw Wojskowych gen. Lucjana ¯eligowskiego do gen. J. Hallera ze
stycznia/lutego 1926 r., k. 65.
33 Ibidem.
34 Wybory do Oficerskich S¹dów Honorowych przeprowadzano corocznie w miesi¹cu grudniu – art.
18 Statutu Oficerskich S¹dów Honorowych w Wojsku Polskiem. W roku 1925 do S¹du Honorowego dla Genera³ów weszli: gen. J. Haller jako przewodnicz¹cy, gen. L. ¯eligowski, gen. K. Dzier¿anowski, gen. E. Kessler, gen. A. Osiñski, wiceadmira³ K. Porêbski, gen. S. Wróblewski – zob.
Wyniki wyborów do S¹du Honorowego dla genera³ów, „PZ” 1925, nr 23, s. 6, z dn. 23 I.
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S¹dów Honorowych z 1918 r.), a na jego miejsce wst¹pi³ gen. L. ¯eligowski35.
Na podstawie tego samego artyku³u ze sk³adu generalskiego S¹du Honorowego
ust¹pi³ równie¿ gen. Eugeniusz Pogorzelski36.
Tymczasem 14 i 17 X 1925 r. do Ministra Spraw Wojskowych gen. W. Sikorskiego wp³ynê³y „protesty” [org. sformu³owanie] na wszczêcie postêpowania
honorowego wymierzonego przeciwko Marsza³kowi, a tak¿e wnioski „o wy³¹czenie poszczególnych sêdziów” czy „o uznanie niekompetencji S¹du Generalskiego do rozpatrywania i rozstrzygania danej sprawy”37. Autorami ich byli
czo³owi przedstawiciele generalicji polskiej uto¿samiani ze œrodowiskiem
pi³sudczyków, m.in. gen. Edward Rydz-Œmig³y, gen. Roman Górecki, gen. Jakób
Krzemieñski, gen. Felicjan S³awoj Sk³adkowski, gen. Gustaw Orlicz-Dreszer,
gen. Wojciech Puch-Rogalski i gen. Mieczys³aw D¹bkowski.
Genera³ Sikorski zosta³ postawiony zatem jako resortowy minister w doœæ
niekomfortowej sytuacji prawno-politycznej. Wiedzia³ on, ¿e zas³ugi Marsza³ka
Pi³sudskiego dla odzyskania niepodleg³oœci by³y nieocenione, ale nie zwalniaj¹ce go z odpowiedzialnoœci prawnej (odmiennego zdania byli protestuj¹cy
genera³owie38). Mimo to uwa¿a³ on, ¿e „wszyscy genera³owie nie wy³¹czaj¹c
stopnia marsza³ka s¹ odpowiedzialni przed prawem. Inaczej byæ nie mo¿e
w demokratycznym pañstwie”, poniewa¿ „czeœæ ludzka, a tembardziej czeœæ
¿o³nierza jest najwiêkszym dobrem, które specjalnie ochraniaæ nale¿y. Nie
s¹dzê przeto – jak konstatowa³ gen. Sikorski – by ktokolwiek w tej w³aœnie najbardziej istotnej i dra¿liwej dziedzinie d¹¿y³ do bezkarnowia [w³aœciwie – bezkarnoœci] – i usuwa³ siê od naprawienia krzywdy w razie gdyby j¹ stwierdzono. I dlatego listy skierowane do przewodnicz¹cego S¹du Honorowego polegaj¹
na nieporozumieniu jakkolwiek s¹ podyktowane najlepsz¹ mo¿e wol¹. Listy podobne – jak mniema³ – s¹ w przysz³oœci niedopuszczalne”39.
W koñcu gen. Sikorski uznawszy te protesty i wnioski za parali¿uj¹ce jego
pracê resortow¹ postanowi³ oddaæ je do S¹du Honorowego dla Genera³ów, aby
otrzymaæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: „a) czy wnoszenie za³¹czonych
protestów przez genera³ów, pozostaj¹cych w czynnej s³u¿bie wojskowej uwa¿a
S¹d Generalski za zgodne z pojêciem dyscypliny wojskowej i godnoœci stanu
oficerskiego, b) czy uchylanie siê poszczególnych sêdziów od sprawowania po35

36

37
38
39

IJP, Archiwum Józefa Pi³sudskiego, teczka 701/1/59, Pismo Ministra Spraw Wojskowych gen.
Sikorskiego do Przewodnicz¹cego S¹du Honorowego dla Genera³ów – gen. L. ¯eligowskiego z 25
X 1925 r., k. 25.
Ibidem, List gen. L. ¯eligowskiego do Ministra gen. Sikorskiego z 7 XI 1925 r., k. 39. Rezygnacja ze
sk³adu sêdziowskiego prawdopodobnie wynika³a z punktu b) art. 44, który nie dopuszcza³ do postêpowania sêdziego wystêpuj¹cego w charakterze œwiadka.
Ibidem, Pismo Ministra Spraw Wojskowych gen. Sikorskiego do Przewodnicz¹cego S¹du Honorowego dla Genera³ów – gen. L. ¯eligowskiego z 25 X 1925 r., k. 25.
Zob. Ibidem, Notatka gen. W. Sikorskiego z 21 X 1925 r., k. 40.
Ibidem, k. 40–41.
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ruczonego im urzêdu (z wyj¹tkiem genera³a broni Hallera, co do którego zachodz¹ specjalne warunki do wy³¹czenia) – uwa¿a S¹d Generalski za usprawiedliwione i dopuszczalne w myœl postanowieñ obowi¹zuj¹cego statutu
Oficerskich S¹dów Honorowych, c) czy na wypadek wy³¹czenia poszczególnych sêdziów zdolnym bêdzie S¹d Generalski do dalszej normalnej pracy”40.
Jednoczeœnie poprosi³ o obiektywizm przy wydawaniu opinii „[...] bez wzglêdu
na ich [tzn. protestuj¹cych wnioskodawców – przyp. G. K.] stopnie s³u¿bowe
i zas³ugi” i zaznaczy³, ¿e w sytuacji zdekompletowania sk³adu S¹du Honorowego dla Genera³ów wyda ministerialne zarz¹dzenie „[...] celem umo¿liwienia tej
sta³ej instytucji pañstwowej, stoj¹cej w granicach swej kompetencji narówni
z innemi s¹dami ogólno-pañstwowemi41, dalszego normalnego urzêdowania”42.
Wobec trzech postawionych pytañ, S¹d Honorowy dla Genera³ów zebra³ siê
dwukrotnie. Najpierw 3 XI 1925 r. udzieli³ odpowiedzi na ostatnie z nich. Na
specjalnie zwo³anym posiedzeniu przyjêto wnioski genera³ów: J. Hallera i E. Pogorzelskiego odsuwaj¹ce ich z postêpowania w sprawie honorowej S. Haller –
J. Pi³sudski i oznajmiono zarazem, ¿e „po wykluczeniu wymienionych genera³ów S¹d Honorowy nie zosta³ zdekompletowany i mo¿e nadal pe³niæ swe funkcje”43. Drugie natomiast obrady odby³y siê tydzieñ póŸniej44, w których uczestnicy cz³onkowie (genera³owie: Aleksander Osiñski, Kazimierz Dzier¿anowski,
Stanis³aw Wróblewski, Daniel Konarzewski, Aleksander Pajewski45, Edmund
Kessler i Gustaw Orlicz-Dreszer) pod przewodnictwem gen. L. ¯eligowskiego
podjêli uchwa³ê, w której ustosunkowali siê do ka¿dego „wniosku-protestu”
wed³ug kryterium piastowanej funkcji (lub jej braku) przez ich autorów w generalskim s¹dzie honorowym. Na tej podstawie uznali, ¿e protesty: gen. Orlicz-

40
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44
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Ibidem, Pismo Ministra Spraw Wojskowych gen. Sikorskiego do Przewodnicz¹cego S¹du Honorowego dla Genera³ów – gen. L. ¯eligowskiego z 25 X 1925 r., k. 25–26.
Minister gen. W. Sikorski porównuj¹c S¹d Honorowy dla Genera³ów do zwyk³ych s¹dów powszechnych odwo³a³ siê do uchwa³y z 14 XI 1923 r. sejmowej Komisji Regulaminowej – zob. treœæ
uchwa³y: L. Brzostowski, Statut Oficerskich S¹dów Honorowych, Warszawa 1928, s. 27–28.
IJP, Archiwum Józefa Pi³sudskiego, teczka 701/1/59, Pismo Ministra Spraw Wojskowych gen.
Sikorskiego do Przewodnicz¹cego S¹du Honorowego dla Genera³ów – gen. L. ¯eligowskiego z 25
X 1925 r., k. 26.
Ibidem, Pismo Przewodnicz¹cego S¹du Honorowego dla Genera³ów gen. L. ¯eligowskiego do Ministra Spraw Wojskowych z 7 XI 1925 r., k. 39.
Tymczasem, bo 6 XI, do S¹du Honorowego dla Genera³ów wp³ynê³a sprawa wniesiona przez gen.
Józefa Zaj¹ca o zbadanie zarzutów serwilizmu, jakie podniós³ Marsza³ek J. Pi³sudski w cyklu artyku³ów zatytu³owanych Nieco o Biurze Historycznym, które ukazywa³y siê w „Kurierze Porannym”
od 3 X do 6 XI 1925 r. – zob. ibidem, Pismo I Zastêpcy Szefa Sztabu Generalnego gen. Kesslera do
Ministra Spraw Wojskowych z 23 XI 1925 r., k. 90.
Na dokumencie przy jego nazwisku widnieje dopisek wykonany o³ówkiem, ¿e nie by³ uprawniony do g³osowania – zob. ibidem, Uchwa³a S¹du Honorowego dla Genera³ów z 10 XI 1925 r., k. 29.
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-Dreszera46, gen. Krzemieñskiego, gen. Rogalskiego i gen. Góreckiego (ci trzej
ostatni byli tzw. zastêpcami sêdziów47) by³y usprawiedliwione48, natomiast
osób, które nie posiada³y mandatów S¹du Honorowego dla Genera³ów w tym
okresie, czyli gen. Rydza-Œmig³ego, gen. Sk³adkowskiego, gen. D¹bkowskiego
i gen. Tadeusza Piskora – za nieszkodliwe, gdy¿ „[...] nie stoj¹ one [...] ani
swoj¹ treœci¹ ani co do swej formy w sprzecznoœci z czci¹ dla instytucji S¹du Honorowego lub z godnoœci¹ stanu, do którego nale¿¹ ich autorowie”49. By³a to
bardzo wa¿na treœæ uchwa³y, poniewa¿ sankcjonowa³a nowy sk³ad sêdziowski
maj¹cy rozpatrzyæ ca³¹ sprawê, a tak¿e stanowi³a odpowiedŸ na kolejne pytanie
(pytanie b) Ministra gen. Sikorskiego.
W koñcowej czêœci przyjêtego aktu prawnego odniesiono siê natomiast do
kwestii s³usznoœci wnoszonych protestów przez oficerów rangi generalskiej
pod wzglêdem moralnym i prawnym (pytanie a). Zakomunikowano, ¿e „bior¹c
pod uwagê wysoki stopieñ wojskowy i moralne pobudki jakie sk³oni³y danych
genera³ów do przes³ania swoich uwag na rêce przewodnicz¹cego S¹du Honorowego nie mo¿na im z tego powodu robiæ innego zarzutu jak ten, i¿ powinni byli
mieæ pe³ne zaufanie do instytucji tak powa¿nej jak S¹d Honorowy Dla Genera³ów [org. pisownia – przyp. G. K.], wysz³ej z wyboru wszystkich genera³ów
Wojska Polskiego, a wiêc i ich samych i ¿e S¹d Honorowy potrafi wywi¹zaæ siê
ze swego zadania godnie i bez uszczerbku dla swego autorytetu”50. Tak podjêta
uchwa³a, z któr¹ zapozna³ siê Minister Spraw Wojskowych – gen. Sikorski51,
oznacza³a, ¿e kontrolê nad instytucj¹ jurysdykcyjn¹ odpowiadaj¹c¹ za przeprowadzenie postêpowania zatargu honorowego pomiêdzy S. Hallerem a J. Pi³sudskim opanowali pi³sudczycy.
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By³ wówczas cz³onkiem tego s¹du. Dziwnym wiêc siê wydaje, ¿e bra³ on udzia³ w tym w³aœnie posiedzeniu, na którym dyskutowano o jego „proteœcie”. Byæ mo¿e to sta³o siê przyczynkiem jego
póŸniejszego przeniesienia do Poznania, o którym wspomnia³ podczas jednego z udzielonych wywiadów: „Wbrew opinii, jaka siê ustali³a, zosta³em przeniesiony do Poznania w przeddzieñ mojego przemówienia [14 listopada, data rozkazu] za zachowanie siê moje w generalskim s¹dzie
honorowym w sprawie pana Marsza³ka z genera³em Stanis³awem Hallerem” – K. Wrzos, O Pi³sudskim i pi³sudczykach. Pi³sudski i pi³sudczycy. Marsza³ek Edward Œmig³y-Rydz. Pu³kownik Józef Beck, oprac.
przez P. Cichorackiego, £omianki 2013, s. 82; P. Olstowski, Genera³ Orlicz-Dreszer (1889–1936). Dowódca wojskowy i dzia³acz spo³eczno-polityczny, Toruñ 2000, s. 213.
Ka¿dy rodzaj Oficerskich S¹dów Honorowych dzia³aj¹cych w czasie pokoju sk³ada³ siê z 7 sêdziów i 5 zastêpców wy³anianych w drodze wyborów – zob. art. 21 i 27 Statutu Oficerskich S¹dów
Honorowych z 1918 r.
W przypadku protestu Orlicz-Dreszera u¿yto zwrotu „prawnie usprawiedliwione”. Na czym polega³a ta „prawoœæ” – niestety, nie wiadomo.
IJP, Archiwum Józefa Pi³sudskiego, teczka 701/1/59, Uchwa³a S¹du Honorowego dla Genera³ów
z 10 XI 1925 r., k. 29.
Ibidem, k. 29–30.
Zapozna³ siê z ni¹ 14 XI 1925 r. – por. ibidem, Pismo gen. L. ¯eligowskiego do Ministra Spraw Wojskowych z 12 XI 1925 r., k. 31.
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Czy wszczêta procedura w sprawie honorowej przeciwko Marsza³kowi
J. Pi³sudskiemu na ¿¹danie gen. S. Hallera zosta³a ukoñczona? Czy wydano
w tym przypadku jakiœ wyrok? Takie pytanie mno¿¹ siê za wzglêdu na brak
jakichkolwiek materia³ów Ÿród³owych zwi¹zanych z t¹ spraw¹. Pewne jest, ¿e
w oparciu o przepisy „Statutu Oficerskich S¹dów Honorowych” przeprowadzono dochodzenie przygotowawcze polegaj¹ce na ustaleniu stanu faktycznego
przez dwóch sêdziów œledczych (byli to sêdziowie w³aœciwego dla danej sprawy
S¹du Honorowego wyznaczeni przez jego przewodnicz¹cego) i przedstawienia
go w formie referatu (sprawozdania) s¹dowi, „[...] który poweŸmie uchwa³ê,
czy pos¹dzony ma byæ oddany pod s¹d honorowy, czy te¿ nie”52. Ten etap musia³ byæ bezwzglêdnie wykonany po za³o¿eniu samej sprawy. Wydaje siê, ¿e
uczyniono to dopiero po przewrocie majowym z 1926 r. na co wskazuje wykaz
spraw zaleg³ych w S¹dzie Honorowym dla Genera³ów z pocz¹tku 1927 r.53. Prawdopodobnie zakoñczy³o siê ono uchwa³¹ o nieprzekazywaniu sprawy do generalskiego s¹du honorowego. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e zatarg pomiêdzy J. Pi³sudskim a S. Hallerem nie rozstrzygnê³o ¿adne orzeczenie, gdy¿ w innym razie
pozosta³by jakiœ œlad, np. w czyichœ wspomnieniach czy prasie.
Pomimo braku wyroku niedokoñczenie sprawy honorowej Marsza³ka
Pi³sudskiego znalaz³o swoje konsekwencje prawne i moralno-incydentalne
w latach póŸniejszych. Pierwsze dotyczy³y nowelizacji „Statutu Oficerskich
S¹dów Honorowych” w 1927 r. W § 6 bowiem umieszczono jednozdaniowy
przepis – „Marsza³kowie Polski nie podlegaj¹ oficerskim s¹dom honorowym”54. Tym samym raz na zawsze uniemo¿liwiono poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci prawno-honorowej J. Pi³sudskiego, który po zamachu majowym
z 1926 r. móg³by czêœciej wystêpowaæ w charakterze obwinionego. Niczym wiêc
zaskakuj¹cym jest opinia o nim Mariana Romeyki pisana, co prawda, z perspektywy czasu, ale zapewne nieodosobniona, ¿e „ [J. Pi³sudski – przyp. G. K.] stawia³ sam siebie niejako ponad prawem bez obawy odpowiedzialnoœci, z góry
bowiem wyklucza³ reakcjê tych, których obra¿a³, poniewa¿ oni w³aœnie musieli
inkasowaæ ciosy i milczeæ”, a „[...] spo³eczeñstwo, rz¹d i zdezorientowana armia [...] zaczê³y istotnie dochodziæ do wniosku, ¿e w pañstwie jest cz³owiek,
któremu przys³uguje przywilej wynoszenia siê ponad prawo, «osoba nietykalna», której wolno w sobie w³aœciwy sposób bezkarnie os¹dzaæ ka¿dy przejaw ¿ycia narodu i uw³aczaæ osobistej czci kierowników wojska”55.
52
53

Art. 49 Statutu Oficerskich S¹dów Honorowych w Wojsku Polskiem z 1918 r.
W dokumencie tym pod numerem 11 figuruje sprawa Marsza³ek Pi³sudski-gen. S. Haller jako
nieza³atwiona. Liczy³a ona 2 teki ze 183 stronami – zob. Ibidem, teczka 701/1/60, Wykaz zaleg³ych
spraw w S¹dzie Honorowym dla Genera³ów z 28 I 1927 r., k. 253.
54 Zob. Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 8 VIII 1927 r. w sprawie statutu oficerskich s¹dów honorowych, „Dz. U. RP” 1927, nr 32, poz. 256.
55 M. Romeyko, Przed i po maju, Warszawa 1967, s. 203.
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Drugie natomiast pojawi³y siê w 1932 r., kiedy to gen. J. Haller wezwany
jako oskar¿ony56 na posiedzenie S¹du Honorowego dla Genera³ów odmówi³
przyjêcia pisma tej¿e instytucji, „[...] uwa¿aj¹c, ¿e podobnie jak Marsza³ek
S¹dowi temu nie podlega”. Takie stanowisko wprawi³o sêdziów w konsternacjê,
doprowadzaj¹c do sytuacji, w której gen. D. Konarzewski stwierdzi³, „¿e [gen.
Józefa – przyp. G. K.] Hallera nale¿y potraktowaæ pob³a¿liwie i og³osiæ, ¿e w uznaniu poprzednich zas³ug S¹d Honorowy nie wyci¹ga z faktu tego konsekwencji”57. Niezale¿nie od tego, czy przychylono siê do opinii gen. Konarzewskiego,
to bez w¹tpienia bezprecedensowa sprawa Pi³sudskiego z S. Hallerem, która
pojawi³a siê w 1925 r. mia³a wp³yw na zachowanie gen. J. Hallera. Ponadto, jak
sam wspomina³ „b³êkitny genera³”, od 1923 r. przesta³ darzyæ estym¹ S¹d Honorowy dla Genera³ów (choæ póŸniej by³ nawet jego przewodnicz¹cym!), gdy
odmówi³ mu rozpatrzenia „wszystkich ataków prasowych” oskar¿aj¹cych jego
osobê o wspó³odpowiedzialnoœæ za zabójstwo Prezydenta RP Gabriela Narutowicza58.
Zatarg honorowy pomiêdzy Marsza³kiem Pi³sudskim a gen. S. Hallerem,
choæ nie zakoñczy³ siê ¿adnym wyrokiem, to mo¿na potraktowaæ wielorako,
np. pod wzglêdem sprawnoœci funkcjonowania wojskowej jurysdykcji honorowej czy wp³ywie polityki na ten rodzaj s¹downictwa. Przede wszystkim jednak
wypada go rozpatrywaæ w kategoriach sprawdzianu lojalnoœci niektórych genera³ów. Protesty bowiem, które oni pisali do Ministerstwa Spraw Wojskowych
w formie sprzeciwu poci¹gania J. Pi³sudskiego przed generalski s¹d honorowy,
by³y w³aœnie swoistymi „deklaracjami oddania Marsza³kowi”, co zapewne nie
by³o bez znaczenia przy organizacji zamachu majowego59, który mia³ nast¹piæ
za szeœæ miesiêcy.

A clash of honor between Marshal
Józef Pi³lsudski and General Stanis³aw Haller – an attempt
of the reconstruction (the circumstances of origin, its course and results)
(Summary)
In the Polish Army of the interwar period Honor constituted one of the highest
values, the violation of which could end up with an officer’s exclusion from the
corps. The Courts of Honor decided about all kind of penalties. They existed from
56

Nie znane jest t³o sprawy gen. J. Hallera, która „[...] wynik³a z jego megalomanii” – zob. K. J. Zamorski, Dzienniki (1930–1938), oprac. przez R. Litwiñskiego i M. Siomê, Warszawa 2011, s. 177.
57 Ibidem.
58 Zob. J. Haller, Pamiêtniki, Londyn 1964, s. 238; a tak¿e m. in. S. Aksamitek, op. cit., s. 151–155.
59 Wed³ug niektórych Ÿróde³ J. Pi³sudski przygotowywa³ go ju¿ od maja 1923 r. – zob. J. Rzepecki,
Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1984, s. 16.
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the time of the Polish Legions, and dynamically worked throughout the period of
the Second Republic of Poland in the framework of legal regulation. As a part of
theirs, there existed a Court of Honour for the Generals. This is where the honorary
affairs of the Polish Marshal were directed to, arousing a vivid reaction in the military circles, as well as in the whole society. Marshall Pi³sudski happened not to be
involved in too many of such cases throughout his whole lifetime, however one of
them (the conflict with General Stanis³aw Haller) was widely discussed among the
officers, having appeared in their memoirs, diaries and interviews.
This article presents the circumstances of this case, as well as the subplots associated with Marshall Pi³sudski’s sense of honor. It is based on the preserved source
materials that appear sorely scarce in this field, yet they do allow a closer view at the
issues comprised in the title, showing the connections of the world of politics with
the judicature of that time.
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KOŒCIÓ£ GRECKOKATOLICKI
W DIECEZJI PRZEMYSKIEJ W II RZECZYPOSPOLITEJ
MATEUSZ KÊPA*

W

1918 r. zakoñczy³a siê I wojna œwiatowa, która przynios³a wielkie
zmiany dla ca³ego œwiata, w tym równie¿ dla Polski. Zmiany te nast¹pi³y tak¿e
w kwestii duchowieñstwa zarówno katolickiego, jak i greckokatolickiego na
ziemiach polskich. Wp³yw na powy¿sze zmiany mia³y czynniki natury zarówno
politycznej, jak i narodowoœciowej. W niniejszym artykule chcia³bym przybli¿yæ ogólny zarys sytuacji Koœcio³a greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej,
a zw³aszcza przedstawiæ, jakie znaczenie mia³y czynniki polityczno-narodowoœciowe na po³o¿enie duchowieñstwa obrz¹dku bizantyjsko-ukraiñskiego w diecezji przemyskiej w latach 1918–1939.
Rok 1918 zainicjowa³ upadek Austro-Wêgier. Zarówno obóz polski, jak i ukraiñski1 widzia³ w tym wydarzeniu szansê na zdobycie w³adzy na obszarze terytorium, o które od lat by³ prowadzony spór. Warto zauwa¿yæ, ¿e na pocz¹tku konfliktu istnia³a mo¿liwoœæ zawarcia sojuszu2 miêdzy Semenem Petlur¹3 a Józefem

*

Mgr Mateusz Kêpa – doktorant w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego.
1 Wartym podkreœlenia jest fakt, ¿e sytuacja polityczna panuj¹ca w Rosji od 1917 r. pozwoli³a ukazaæ siê Ukrainie na mapie Europy oraz uwidoczniæ istotny fakt odrêbnoœci narodu ukraiñskiego
od narodu rosyjskiego. Zob. R. Potocki, Idea restytucji Ukraiñskiej Republiki Lodowej (1920–1939),
Lublin 1999, s. 11.
2 Zob. szerzej: S. Kozak, Badania nad dziejami Ukrainy, [w:] Polskie badania wschodnie po 1989 roku,
Warszawa 1997.
3 Semen Petlura (1879–1926) – prezydent Republiki Ukraiñskiej, dowódca wojsk Ukraiñskiej Republiki Ludowej, polityk socjaldemokratyczny, pisarz, dziennikarz, dzia³acz spo³eczny i polityczny na rzecz budowy niepodleg³ego pañstwa ukraiñskiego.
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Pi³sudskim4, na podstawie którego Polska mia³a przej¹æ kilka powiatów na terenach Galicji Wschodniej w zamian za pokój i wspóln¹ walkê przeciwko imperialistycznej Rosji5. Nale¿a³o jednak uniewa¿niæ postanowienia uk³adu brzeskiego wobec Polski oraz rozwi¹zaæ sprawê Galicji Wschodniej. S. Petlura ju¿
w czasie konfliktu zbrojnego na terenach Galicji Wschodniej miêdzy Polakami,
a Ukraiñcami w 1918 r. popiera³ projekt przebudowy Europy Wschodniej
J. Pi³sudskiego. Zak³adanego kompromisu nie uda³o siê jednak w ca³oœci
osi¹gn¹æ, pomimo póŸniejszych dzia³añ Petlury, jak i Pi³sudskiego6.
Pierwsze kroki w celu przejêcia terenów Galicji Wschodniej podjê³a strona
ukraiñska wydaj¹c zarz¹dzenie zajêcia miast o strategicznym znaczeniu dla
obu narodów. Rozkaz ten zosta³ wydany w nocy z dnia 31 paŸdziernika na 1 listopada 1918 przez centralê ukraiñsk¹ mieszcz¹c¹ siê we Lwowie. W g³ównych
miastach Galicji Wschodniej, w tym w Przemyœlu, powo³ano Ukraiñsk¹ Radê
Narodow¹. OdpowiedŸ ze strony polskiej na wzmo¿on¹ dzia³alnoœæ obozu
ukraiñskiego nast¹pi³a niemal natychmiastowo. Ju¿ 2 listopada 1918 r. zosta³a
sporz¹dzona ugoda pomiêdzy Ukraiñsk¹ Rad¹ Narodow¹ a przedstawicielami
stronnictwa polskiego7. Ugoda ta dotyczy³a powo³ania Komisji Rz¹dz¹cej
w Przemyœlu, w sk³ad której mieli wchodziæ czterej Polacy oraz w takiej samie
liczbie Ukraiñcy8. W kontekœcie tych zdarzeñ zosta³a przeprowadzona msza
œwiêta, któr¹ koncelebrowa³ biskup greckokatolicki Jozafat Kocy³owski9, którego autorytet by³ wysoko ceniony wœród okolicznego spo³eczeñstwa. Nabo¿eñstwo oraz s³owa wyg³oszone przez biskupa by³y przepe³nione solidarnoœci¹ Koœcio³a greckokatolickiego Galicji Wschodniej wobec narodu ukraiñskiego. Dziêki
temu posunieciu J. Kocy³owski zyska³ sobie miano prawdziwego Ukraiñca,
4

5
6
7

8
9

Józef Pi³sudski (1867–1935) – marsza³ek i naczelnik Polski, m¹¿ stanu, polityk i jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, inicjator powstania Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy
z Rz¹dem, jako polityk i m¹¿ stanu zajmowa³ siê przede wszystkim sprawami niepodleg³oœci Polski; przed I wojn¹ œwiatow¹ opowiada³ siê po stronie Niemiec i Austrii, które mia³y doprowadziæ
do wyjœcia wojsk rosyjskich z terenów Królestwa Polskiego; twórca federalistycznej koncepcji
pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej, w której Polska mia³a zajmowaæ historyczne tereny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, postulowa³ siln¹ w³adzê wykonawcz¹ oddan¹ w rêce prezydenta; jego idee pañstwowe znalaz³y odzwierciedlenie w konstytucji Rzeczypospolitej z 1935 r.
Zob. R. ¯erelik, Ukraiñska Partia Ludowych Republikanów wobec porozumienia Pi³sudski–Petlura, [w:]
Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego konsekwencje, red. Z. Karpus i inni, Toruñ 1997, s. 350–359.
Zob. R. Potocki, op. cit., s. 32–40.
J. Hrycak, Ukraiñska rewolucja 1914–1923. Nowe interpretacje, Przegl¹d Wschodni, Warszawa 1999,
t. V, s. 217–233. Zob. tak¿e, J. Burski, Rada Republiki. Parlament Ukraiñskiej Republiki Ludowej, [w:]
Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego konsekwencje, red. Z. Karpus i inni, Toruñ 1997; Idem, Petlurowcy. Centrum Pañstwowe URL na wychodŸstwie 1919–1924, Kraków 1999.
A. Krochmal, Konflikt czy wspó³praca? Relacje miêdzy duchowieñstwem ³aciñskim i greckokatolickim
w diecezji przemyskiej w latach 1918–1939, Lublin 2001, s. 166.
Jozfat Kocy³owski (1876–1947) – greckokatolicki biskup diecezji przemyskiej, w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego dzia³a³ na rzecz niepodleg³oœci Ukrainy utrzymuj¹c przy tym dobre relacje z w³adzami i klerem polskim; mêczennik oraz b³ogos³awiony Koœcio³a katolickiego.
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patrioty oraz cz³owieka nastawionego w sposób wrogi wobec dzia³añ rz¹du
i narodu polskiego. W dniu odzyskania niepodleg³oœci przez Rzeczpospolit¹, tj.
11 listopada, kontrofensywa wojsk polskich zdo³a³a odbiæ zarówno Przemyœl,
jak i Lwów. Okaza³o siê jednak, ¿e nie zakoñczy³o to obustronnej walki narodów w obrêbie diecezji przemyskiej. Wraz z czasem trwania sporu dochodzi³o
do coraz to bardziej agresywnych i okrutnych wyst¹pieñ zarówno z jednej, jak
i drugiej strony10. Strona polska wysunê³a oskar¿enie dotykaj¹ce w bezpoœredni
sposób duchowieñstwo greckokatolickie. Wed³ug obozu polskiego, Koœció³
greckokatolicki propagowa³ antypolskie nastawienie oraz w skrajnych przypadkach zachêca³ naród ukraiñski do zbrodni na obywatelach polskich11. Ponadto
twierdzono, ¿e wielu duchowych obrz¹dku ³aciñskiego trafi³o do wiêzieñ na terenach, które znalaz³y siê pod zarz¹dem Ukraiñców. W wyniku takich wydarzeñ rz¹d polski wysun¹³ ¿¹danie wobec hierarchii greckokatolickiej o natychmiastowe starania maj¹ce na celu z³agodzenie dzia³añ wojennych.
W pierwszy dzieñ roku 1919 arcybiskup Andrzej Szeptycki12 w odpowiedzi
na zarzuty ze strony polskiej wobec duchowieñstwa greckokatolickiego stwierdzi³, ¿e ani on, ani podlegli mu kap³ani nie s¹ przyczyn¹ nienawiœci, która zapanowa³a pomiêdzy obydwoma narodami, a ponadto nigdy nie podsycali narodu
ukraiñskiego do wrogiego stanowiska wobec Polaków. Wobec tych zdarzeñ,
spraw¹ zajê³a siê Stolica Apostolska, która skierowa³a apel13 zarówno do arcybiskupa Szeptyckiego, jak i arcybiskupa Bilczewskiego14, którzy byli metropolitami lwowskimi obydwóch obrz¹dków. Watykan nakaza³ zakoñczenie bratobójczej wojny oraz ustanowienie pokoju miêdzy narodem polskim i ukraiñskim.
Interwencja najwy¿szych w³adz Koœcio³a katolickiego odbi³a siê g³oœnym odzewem w parafiach diecezji przemyskiej. Arcybiskup obrz¹dku ³aciñskiego Bilczewski zainicjowa³ rozmowy polsko-ukraiñskie oraz wystosowa³ apel do Szeptyckiego o podjêcie dzia³añ arcybiskupa u w³adzy ukraiñskiej w celu odzyskania wolnoœci dla sporej grupy kap³anów rzymskokatolickich15. Interwencja
10
11

12

13
14

15

Zob. S. Kamiñski, Lata walki i zamêtu na Ukrainie (1917–1921), Warszawa 1928.
F. Rzemieniuk, Cerkiew greckokatolicka w Ma³opolsce wschodniej a ukraiñski ruch nacjonalistyczny (na
przyk³adzie wydarzeñ z prze³omu 1918–1919r.), „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, Przemyœl 1989,
t.6, s 63.
Andrzej Szeptycki (1865–1944) – w³aœciwie Roman Maria Aleksander Szeptycki, greckokatolicki
arcybiskup metropolita diecezji lwowskiej oraz halickiej, biskup kamienicki, doktor filozofii, prawa i teologii, okreœlany jako duchowny przywódca Ukraiñców na terenach Galicji Wschodniej,
jawnie potêpia³ wszelkiego rodzaj akcje terrorystyczne i sabota¿owe, pomimo nacisków ze strony
w³adz polskich opowiada³ siê za spraw¹ ukraiñsk¹ oraz stale kontynuowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ duszpastersk¹ i polityczn¹, S³uga Bo¿y Koœcio³a katolickiego.
A. Krochmal, op. cit., s. 166.
Józef Bilczewski(1860–1923) – rzymskokatolicki arcybiskup lwowski, profesor teologii oraz rektor
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w czasie walk polsko-ukraiñskich wa³czy³ usi³owa³
za¿egnaæ konflikty miêdzy oba narodami, œwiêty Koœcio³a katolickiego.
S. Wilk, Episkopat Koœcio³a katolickiego w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1992, s. 402–403.
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metropolity ³aciñskiego odnios³a sukces i w nied³ugim czasie po niej z wiêzieñ
ukraiñskich zosta³o zwolnionych kilkudziesiêciu ksiê¿y obrz¹dku ³aciñskiego16.
Ten akt wspó³pracy pomiêdzy duchowieñstwem ³aciñskim oraz bizantyjsko-ukraiñskim nie powstrzyma³ ofensywy wojsk polskich, które wraz z koñcem stycznia 1919 r. objê³y w posiadanie Galicjê Wschodni¹. W wyniku tego do
wiêzieñ trawi³o wielu ksiê¿y greckokatolickich, którzy jawnie wspierali ukraiñski ruch narodowy oraz dzia³ali na niekorzyœæ narodu polskiego. Takie dzia³anie
obozu polskiego zmusi³o arcybiskupa Szeptyckiego oraz biskupów Kocy³owskiego i Chomyszyna17 do wydania listu pasterskiego w dniu 26 sierpnia 1919 r.,
w którym opisali niedolê narodu ukraiñskiego, niepewnoœæ jutra oraz ogrom
œmierci, rabunków, okrucieñstw i przeœladowañ, jakie spowodowa³a wojna obu
narodów18. Naród ukraiñski poniós³ klêskê w tym starciu, jednak nie zrezygnowa³ z planu utworzenia niepodleg³ego pañstwa na terenach Galicji Wschodniej.
Ich marzenia i upór w d¹¿eniu do postania niezale¿nego pañstwa przerodzi³y
siê w o¿ywion¹ akcjê propagandow¹, która odbi³a siê echem na arenie miêdzynarodowej. Szczególne zas³ugi w tej sprawie nale¿y przypisaæ duchowieñstwu
greckokatolickiemu, biskupom oraz przede wszystkim metropolicie lwowskiemu Andrzejowi Szeptyckiemu.
Jednym z wa¿niejszych dzia³añ kleru greckokatolickiego by³o wys³anie
memoria³u do Stolicy Apostolskiej, w którym opisali krzywdy doznane podczas
konfliktu polsko-ukraiñskiego oraz zarzuty wobec strony polskiej. Duchowni
zwrócili uwagê na problem internowania i wiêzienia ukraiñskiej inteligencji,
do której zalicza³ siê prawie tysi¹c ksiê¿y obrz¹dku bizantyjsko-ukraiñskiego.
Zosta³a podniesiona równie¿ kwes- tia grabie¿y maj¹tku ojców bazylianów
w Krechowie i ¯ó³kwi oraz wywózka zakonników z klasztoru. Ponadto duchowieñstwo greckokatolickie sprzeciwia³o siê bezprawnej decyzji w³adz polskich
o zamkniêciu seminariów duchownych w Przemyœlu i Stanis³awowie19. Zwrócili
siê o pomoc oraz interwencjê do biskupa Rzymu w sprawie przeœladowañ na tle
wyznaniowym i narodowoœciowym, praktykowanych zarówno przez w³adze,
jak i naród polski. Wobec próœb i zarzutów papie¿ Benedykt XV pos³a³ na ziemie
Galicji Wschodniej nuncjusza Jana Gennocchiego20, aby ten dokona³ rewizji
przedstawianych za¿aleñ wobec dzia³añ rz¹du polskiego. Niestety, plan Stolicy
16
17

A. Krochmal, op. cit., s. 167.
Grzegorz Chomyszyn (1867–1945) – greckokatolicki biskup, biskup stanis³awowski, doktor teologii, rektor seminarium duchownego we Lwowie, reprezentowa³ postawê pokojow¹ wobec
w³adz polskich, postuluj¹c normalizacjê stosunków polsko-ukraiñskich, wspiera³ utworzenie autonomii ziem ukraiñskich, dzia³acz polityczny oraz katolicki, b³ogos³awiony Koœcio³a katolickiego.
18 J. Skarbek, Zmiany na mapie wyznañ na Bia³orusi, Litwy, Polski i Ukrainy w ostatnich dwóch wiekach,
[w:] Belarus-Lithuania-Poland-Ukraine, Rzym–Lublin 1994, s. 338–358.
19 A. Krochmal, op. cit., s. 168.
20 Szerzej na temat dzia³alnoœci Watykanu wobec systemów totalitarnych: H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917–1991), Warszawa 1993.
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Apostolskiej nie móg³ zostaæ zrealizowany, poniewa¿ po dotarciu wys³annika
apostolskiego do Warszawy wybuch³a wojna polsko-bolszewicka21, która uniemo¿liwi³a dalsz¹ podró¿ na tereny konfliktu miêdzy oba narodami.
Ukraiñcy na terenie diecezji przemyskiej, pomimo przegrania starcia z wojskami polskimi, nie zaakceptowali zwierzchnoœci polskiej w³adzy, co wiêcej,
uwa¿ali, ¿e rz¹d polski jest okupantem na obszarze Galicji Wschodniej. Wœród
spo³eczeñstwa ¿y³a wci¹¿ gor¹ca nadzieja pok³adana w korzystnym rozstrzygniêciu traktatów miêdzynarodowych. Równie¿ duchowieñstwo greckokatolickie w podobny sposób odnosi³o siê do zaistnia³ej sytuacji. Wynikiem tego by³o
wydane 30 wrzeœnia 1919 r. zarz¹dzenie ordynariatu greckokatolickiego
w Przemyœlu, które nak³ada³o na w³adze koœcielne, jak i pañstwowe, obowi¹zek
u¿ywania jêzyka ukraiñskiego w korespondencji. Ludnoœæ ukraiñska dalej jednak mia³a poczucie doznanych krzywd ze strony polskiej, co wzmaga³o zreszt¹
chêæ odwetu oraz antypolskie nastawienie22. Wobec udrêczonego narodu z pomoc¹ przyszed³ Koœció³ greckokatolicki, który solidaryzowa³ siê z nimi, przy
czym hierarchowie ostrzegali, a wrêcz zabraniali kap³anom anga¿owania siê
w ró¿nego rodzaju organizacje o charakterze polityczno-narodowoœciowym.
Koœció³ mia³ wspieraæ Ukraiñców, tak jak dobry pasterz opiekuje siê swoimi
owcami, i nic poza tym. Jak pokaza³a historia, nie do koñca uda³o siê to osi¹gn¹æ.
Specjal- ne oœwiadczenie w tej sprawie wyda³ nawet biskup Kocy³owski, który
twierdzi³, ¿e organizacje polityczne próbuj¹ niejako pojedynczo „wy³apywaæ” ksiê¿y i wcielaæ ich w swoje struktury oraz dzia³ania o szkodliwym charakterze dla Koœcio³a23. Odzew ze strony spo³eczeñstwa nast¹pi³ bardzo szybko,
gdy¿ ju¿ pod koniec 1920 r. zosta³a powo³ana Ukraiñska Organizacja Wojskowa
(UOW). By³ to kolejny krok do naruszenia, i tak ju¿ mocno nadszarpniêtych,
stosunków polsko-ukraiñskich. Sama organizacja mia³a spiskowy charakter,
a jej cz³onków rekrutowano g³ównie z by³ych oddzia³ów Armii Halickiej oraz
Ukraiñskich Strzelców Siczowych24. G³ównym celem dzia³alnoœci UOW by³o
ograniczenie dzia³alnoœci w³adz polskich na terenie Galicji Wschodniej oraz
ukazanie na arenie miêdzynarodowej koniecznoœci utworzenia niezale¿nego
i niepodleg³ego pañstwa ukraiñskiego. Swoje cele UOW realizowa³a g³ównie
poprzez akcje sabota¿owe i dywersyjne. Bardzo silny nacisk k³ad³a na propagandê, która mia³a pomóc wcieleniu m³odzie¿y ukraiñskiej do ich struktur, aby
21

Zob. H. Balcerak, Wydarzenia polityczne i militarne na po³udniowo-wschodnim teatrze dzia³añ wojennych,
[w:] Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Zob. tak¿e A. Nowak, Stosunki polsko-rosyjskie i polsko-sowieckie
a ³ad wersalski, [w:] Idem, Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Kraków
1998, s. 120–127.
22 M. Rataj, Pamiêtniki (1918–1927), Warszawa 1965, s. 65.
23 T. D¹bkowski, Ukraiñski ruch narodowy w Galicji Wschodniej w latach 1912–1923, Warszawa 1985,
s. 208.
24 Ibidem, s. 217.
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zjednoczyæ naród wobec okupacji rz¹du Polski. Nic wiêc dziwnego, ¿e UOW
chcia³a wci¹gn¹æ do swoich struktur duchowieñstwo greckokatolickie, aby zapewniæ jednoœæ narodu.
Cerkiew ukraiñska w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego cieszy³a
siê bardzo du¿ym autorytetem, który chcieli wykorzystaæ dzia³acze organizacji
wobec reszty spo³eczeñstwa, która nie do koñca by³a przekonana co do spiskowo-antypolskiej dzia³alnoœci25. Jako jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ UOW nale¿y
niew¹tpliwie zaliczyæ sabota¿ powszechnego spisu ludnoœci organizowanego
przez rz¹d polski oraz bojkot powszechnych wyborów parlamentarnych Rzeczypospolitej Polskiej z 1922 r.26 W wyniku tych dzia³añ spo³eczeñstwo ukraiñskie odmówi³o wystawienia swoich kandydatów do sejmu i senatu oraz nie
wziê³o czynnego udzia³u w tych wyborach. Odmienna postawa niezgodna
z zarz¹dzeniami UOW by³a surowo karana. Szczególnie g³oœno by³o o sprawie
morderstwa ukraiñskiego poety Twerdochliba27, który zosta³ zastrzelony po
wczeœniejszym wyra¿eniu chêci kandydowania w wyborach do sejmu28. Równie¿ duchowieñstwo greckokatolickie by³o przeciwne przeprowadzaniu wyborów na terenie okupowanej Galicji Wschodniej. Wyrazem tego stanowiska by³o
nak³anianie z ambon koœcielnych spo³eczeñstwa do bojkotu wyborów parlamentarnych. Wynikiem powi¹zanej dzia³alnoœci politycznej i koœcielnej wobec
wyborów by³o mierne stawiennictwo Ukraiñców w wyborach, a frekwencja
w trzech galicyjskich województwach wynios³a odpowiednio: 52% w województwie lwowskim, 35% w tarnopolskim i 32% w stanis³awowskim. Polska
strona wobec takiego zachowania narodu ukraiñskiego postanowi³a ukaraæ
osoby najbardziej aktywne i przyczyniaj¹ce siê do niesubordynacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zebra³o materia³y obarczaj¹ce win¹ za bojkot biskupa Przemyœla J. Kocy³owskiego oraz wstrzyma³o dotacje finansowe dla okrêgu
przemyskiego29.
W dniach 20–28 marca 1923 r. dosz³o do wizytacji Janna Gennocchiego na
terenach diecezji przemyskiej. By³o to wydarzenie na tyle istotne, poniewa¿
dawa³o one kolejn¹ szansê, kolejn¹ nadziejê dla ludnoœci ukraiñskiej na rozg³os
25
26

Ibidem.
O przerwaniu dzia³añ sabota¿owych oraz ich skutkach pisa³ Stanis³aw £oœ w swoim liœcie „Do
Tadeusza Romera o sprawie wschodniogalicyjskiej w zwi¹zku z „sabota¿em”, „pacyfikacj¹” i petycj¹ klubu ukraiñskiego w Sejmie do Rady Ligi Narodów (1931r.). Zob. S. £oœ, Sprawa Ukraiñska,
red. M. Marsza³, S. Wójtowicz, Kraków 2012, s. 123–139.
27 Sydor Twerdochlib (1886–1922) – ukraiñski poeta okresu modernizmu, t³umacz oraz dzia³acz
polityczny, opowiada³ siê za w³adz¹ polsk¹ na terenach Galicji Wschodniej, naczelny przywódca
Ukraiñskiej Partii W³oœciañskiej, za popieranie w³adz polskich skazany na œmieræ przez Ukraiñsk¹
Organizacjê Wojskow¹.
28 T. D¹bkowski, op. cit., s. 217.
29 D. Iwanczenko, Biskup Jozafat Kocy³owski (1876–1947). ¯ycie, dzia³alnoœæ, postawa polityczna, Lublin
1992, s. 158.
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o ich losie na arenie miêdzynarodowej30. Zanim jednak dosz³o do wizytacji ze
Stolicy Apostolskiej w polskiej prasie pojawia³y siê informacje na temat zamiarów ludnoœci œwieckiej oraz duchowieñstwa greckokatolickiego trzech diecezji
obrz¹dku bizantyjsko-ukraiñskiego. Planowali oni wydaæ kolejny ju¿ zreszt¹
memoria³ i z³o¿yæ go wizytatorowi papieskiemu. Mia³y byæ w nim poruszone
kwestie stworzenia oddzielnej nuncjatury dla Cerkwi ukraiñskiej na owym terenie, wprowadzenia jêzyka narodowego do obrz¹dków religijnych oraz ustanowienia zakazu namawiania ludnoœci greckokatolickiej na zmianê wyznania
na obrz¹dek ³aciñski w celu polonizacji31. Strona polska postanowi³a uprzedziæ
niejako Ukraiñców i przedstawiæ Gennocchiemu w³asny obraz stosunków panuj¹cych na terenach diecezji przemyskiej. Sam Koœció³ greckokatolicki oraz
spo³eczeñstwo tego obrz¹dku uzna³o przyjazd rzymskiego wizytatora za przychylny akt Watykanu wobec Galicji Wschodniej. Prasa zwi¹zana z obozem
ukraiñskim pozytywnie oceni³a ten pobyt, wskazuj¹c na ciep³e przyjêcie z obu
stron oraz zainteresowanie Gennocchiego sprawami zarówno ch³opów i mieszczan, jak i inteligencji32. Wizytator zobaczy³ i uœwiadomi³ sobie oraz Kurii rzymskiej problem stosunków miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim a grecko- katolickim. Watykan wystosowa³ specjalny list do biskupa ³aciñskiego z Przemyœla,
w którym podkreœli³, ¿e spo³ecznoœæ obrz¹dku ³aciñskiego, zarówno œwiecka,
jak i duchowieñstwo z du¿o wiêkszym dystansem i ma³¹ doz¹ optymiz- mu odnios³a siê do wizyty J. Gennocchiego, co œwiadczy o sile nienawiœci i zatar- gu jaki
istnia³ pomiêdzy obydwoma narodami. Biskup przemyski Jan Pleczar33 w odpowiedzi na list z Rzymu stwierdzi³, i¿ rzeczywiœcie stosunki pomiêdzy katolikami obrz¹dku ³aciñskiego a wschodniego s¹ napiête oraz poda³ g³ówne przyczyny takiego stanu rzeczy. Jako podstawowe za¿alenia biskup J. Pleczar
okreœli³ negatywn¹, a wrêcz wrog¹ postawê biskupa greckokatolickiego J. Kocy³owskiego do narodu i pañstwa polskiego, dzia³alnoœæ polityczn¹ duchowieñstwa ruskiego, odseparowanie siê od kap³anów rzymskokatolickich oraz nieprzestrzeganie przez Cerkiew prawa polskiego i Konkordii34.
Bardzo istotn¹ dat¹ w relacjach polsko-ukraiñskich na terenie diecezji
przemyskiej, i nie tylko, jest dzieñ 15 marca 1923 r.35, w którym to Rada Ambasadorów przyzna³a II Rzeczypospolitej tereny Galicji Wschodniej. Taki stan rzeczy wymaga³ zmiany polityki oraz nastawienia spo³eczeñstwa oraz kleru grecko30
31
32
33

A. Krochmal, op. cit., s. 170.
Ibidem, s. 171.
Ibidem.
Jan Sebastian Pleczar (1842–1924) – rzymskokatolicki biskup diecezji przemyskiej, za³o¿yciel
Zgromadzenia S³u¿ebnic Najœwiêtszego Serca Jezusowego, profesor i rektor Uniwersytetu
Jagielloñskiego, na terenie swoich diecezji aktywnie pomaga³ najubo¿szym oraz stara³ siê rozwi¹zaæ problem emigracji i alkoholizmu wœród spo³eczeñstwa, œwiêty Koœcio³a katolickiego.
34 A. Krochmal, op. cit., s. 172.
35 Zob. R. Torzecki, Kwestia ukraiñska w Polsce w latach 1923–1929, Kraków 1989.
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katolickiego wobec Polski. Nale¿a³o zatem zacz¹æ budowaæ most porozumienia
a nie je niszczyæ, jak to bywa³o w latach wczeœniejszych. Z kart historii jednak
wiemy, ¿e proces odbudowywania wzajemnego zaufania by³ niezwykle trudny
i czasoch³onny, a tak¿e, ¿e nie milk³y opinie o negatywnym nastawieniu hierarchów Cerkwi ukraiñskiej wobec strony polskiej przez ca³e dwudziestolecie miêdzywojenne.
W takiej jednak sytuacji nast¹pi³a zmiana nastawienia hierarchów greckokatolickich. Po pobycie w Rzymie biskup Kocy³owski, który wczeœniej sta³
w pierwszym szeregu przeciwko w³adzom polskim, zmieni³ swoj¹ antypolsk¹
postawê pod wp³ywem przyrzeczenia lojalnoœci w Watykanie36. Zaprzesta³ anga¿owania siê w sprawy polityczne oraz zaleca³ to samo swoim podleg³ym duchownym, co w praktyce nie zawsze skutkowa³o. Przestrzega³ przed traktowaniem koœcio³a jako miejsca do g³oszenia manifestów politycznych. Podobne
równie¿ nastawienie przyj¹³ arcybiskup Andrzej Szeptycki, który zakaza³
ca³emu duchowieñstwu ³¹czenia polityki z religi¹, a gdyby ktoœ stosowa³ takie
praktyki, to natychmiast mia³ zaprzestaæ odprawiania mszy œwiêtych po³¹czonych z kazaniami o charakterze politycznym37.
Biskup stanis³awowski Chomyszyn wyrazi³ kategoryczny zakaz wstêpowania kleru z jego eparchii do organizacji politycznych oraz œwieckich. Jak widaæ,
czo³owi przedstawiciele Koœcio³a greckokatolickiego w Galicji Wschodniej dostosowali swoj¹ postawê do panuj¹cych warunków prawno-politycznych, próbuj¹c z³agodziæ spór polsko-ukraiñski. Pozytywn¹ opiniê na powy¿sze zmiany
wyda³ Watykan, który by³ zadowolony z kierunku w jakim zmierza³y relacje
obu narodów oraz wyciszenia bratobójczego konfliktu w Koœciele katolickim
na ziemiach wschodnich. W póŸniejszym okresie biskupi greckokatoliccy okazali znowu jednomyœlnoœæ, wspólnie potêpiaj¹c dzia³alnoœæ terroru politycznego propagowan¹ przez Ukraiñsk¹ Organizacjê Wojskow¹. Episkopat obrz¹dku
wschodniego stanowczo potêpi³ i sprzeciwi³ siê nieudanej próbie zamachu na
prezydenta Rzeczypospolitej S. Wojciechowskiego zorganizowanej przez fanatycznych cz³onków UOW w 1924 r.38
Kolejne lata przynios³y nasilenie aktów terroru politycznego. Nast¹pi³o to
ze wzglêdu na zmianê organu kierowniczego OUW oraz strategii dzia³ania.
Ponadto w 1929 r. Ukraiñska Organizacja Wojskowa zbrata³a siê z cz³onkami
Zwi¹zku Ukraiñskich Nacjonalistów, doprowadzaj¹c do powstania Organizacji
Ukraiñskich Nacjonalistów39. G³ównym przywódc¹ OUN zosta³ cz³owiek
36
37

M. Rataj, op. cit., s. 202.
S. Stêpieñ, Stanowisko metropolity Szeptyckiego wobec zjawiska terroru politycznego, [w:] Metropolita
Andrzej Szeptycki. Studia i materia³y, red. A. Ziêba, Kraków 1994, s. 115.
38 T.A. Olszañski, Historia Ukrainy XX w., Warszawa 1994, s. 141.
39 J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000, s. 198.
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o skrajnie nacjonalistycznych pogl¹dach, Jewhen Konowalec40. By³a to osobowoœæ bardzo silna z przesz³oœci¹ historyczn¹, która utwierdza³a jego autorytet
wœród cz³onków organizacji. Jako by³y dowódca Strzelców Siczowych Konowalec zyska³ sobie uznanie oraz w³adzê. Z jego rozkazów w 1930 r. dosz³o do masowych po¿arów gospodarstw nale¿¹cych do Polaków oraz Ukraiñców niezwi¹zanych z Organizacj¹ Ukraiñskich Nacjonalistów popieraj¹cych dzia³ania strony
polskiej41. Rz¹d Rzeczypospolitej w wyniku takich zdarzeñ zorganizowa³ akcjê
pacyfikacyjn¹, w któr¹ zosta³o w³¹czone wojsko i policja. Akcja ta swoim zasiêgiem objê³a niemal czterysta ukraiñskich wsi. Wojsko i policja dokonuj¹c rewizji niejednokrotnie natrafia³a na broñ oraz materia³y o ewidentnym charakterze antypolskim.
W ramach pacyfikacji ludnoœci ukraiñskiej42 stosowano przede wszystkim
konfiskaty broni, aresztowania oraz wymierzano kary ch³osty. W krêgu osób
zatrzymanych za propagowanie skrajnie nacjonalistycznych oraz antypolskich
pogl¹dów znalaz³o siê oko³o trzydziestu kap³anów obrz¹dku wschodniego. Jak
wiêc widaæ, nie do koñca zrealizowa³y siê odezwy biskupów greckokatolickich
do reszty podleg³ego im duchowieñstwa. Na akty terroru ze strony OUN43 odpowiedzia³a hierarchia greckokatolicka, która, zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, skrytykowa³a te zajœcia, ale równie¿ sprzeciwi³a siê agresji i brutalnoœci wojska i policji, przeprowadzaj¹cych akcjê pacyfikacyjn¹ wobec spo³eczeñstwa
ukraiñskiego44. List ten jednak zosta³ przechwycony przez polsk¹ cenzurê i nie
dotar³ do prawowitych adresatów. W odpowiedzi na zbyt brutalne metody stosowane przez stronê polsk¹ Ukraiñska Reprezentacja Parlamentarna skierowa³a petycjê do Ligi Narodów w sprawie okupacyjnej polityki rz¹du polskiego
na terenach Galicji Wschodniej oraz stosowania aktów terroru i przemocy wobec mniejszoœci narodowych.

40

41
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Jehwen Konowalec (1891–1938) – wspó³twórca i dowódca korpusu Strzelców Siczowych, pu³kownik armii Ukraiñskiej Republiki Ludowej oraz Ukraiñskiej Armii Halickiej, ukraiñski dzia³acz
nacjonalistyczny oraz wspó³twórca Ukraiñskiej Organizacji Wojskowej, przywódca Organizacji
Ukraiñskich Nacjonalistów.
A. Krochmal, op. cit., s. 174.
W opinii R. Potockiego: „W³adze pañstwowe mia³y prawo do zwalczania wszelkiego rodzaju
dzia³alnoœci secesjonistycznej czy terroru politycznego, lecz w drugiej po³owie dekady notorycznie myli³y ukraiñski nacjonalizm z aspiracjami narodowymi tej spo³ecznoœci. W 1935 roku zbyt
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pañstwa polskiego wobec zagadnienia ukraiñskiego w latach 1930–1939, Lublin 2003, s. 227.
J. Hrycak, Historia Ukrainy…, s. 198–203.
Ibidem.
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Akcja pacyfikacyjna, która mia³a przynieœæ pokój miêdzy narodami, przynios³a jedynie pogorszenie stosunków polsko-ukraiñskich45. Kap³ani obu
obrz¹dków, ³aciñskiego i wschodniego, zauwa¿yli, ¿e dzia³ania polityczne z jednej, jak i drugiej strony, zaogniaj¹ stosunki miêdzy narodami, które przecie¿
wczeœniej potrafi³y ¿yæ w zgodzie, chocia¿ nie by³o to dla nich ³atwe.
W³adza polska w bardzo negatywny sposób odnios³a siê do dzia³alnoœci duchowieñstwa oraz hierarchii Koœcio³a greckokatolickiego w Galicji Wschodniej.
Na podstawie zebranych materia³ów przez stronê polsk¹ twierdzono, ¿e kler
obrz¹dku wschodniego nie wykazuje inicjatywy wspó³pracy z w³adzami Rzeczypospolitej a jego nastawienie jest wrêcz wrogie. Jako kolejne zarzuty wysuniêto
brak nabo¿eñstw w Koœciele greckokatolickim w dniu Trzeciego Maja oraz nieodmawianie modlitwy za Rzeczypospolit¹ i sprawuj¹cego w³adzê prezydenta46.
Ponadto obóz polski stwierdzi³, ¿e ksiê¿a Cerkwi ukraiñskiej siej¹ propagandê
podczas mszy œwiêtych, a Dom Bo¿y traktuj¹ jako miejsce spotkañ politycznych
oraz zbiórek na cele nacjonalistycznych organizacji ukraiñskich. Duchowni,
którzy byli lojalni w³adzy polskiej, zostali dyskryminowani i uznani za mniejszoœæ, o której nie warto wspominaæ. Rz¹d polski nakreœli³ postawê kleru greckokatolickiego jako pod¿egacza do niep³acenia podatków oraz wzywania do
walki zbrojnej wobec w³adzy i spo³ecznoœci polskiej. Jak wiêc widaæ, dzia³ania
polskich s³u¿b bardzo mocno umia³y zmanipulowaæ opini¹ publiczn¹, aby
usprawiedliwiæ swoje niejednokrotnie brutalne zachowanie wobec mniejszoœci ukraiñskiej na terenach Galicji Wschodniej.
Twierdzenia, ¿e duchowieñstwo obrz¹dku wschodniego jest odpowiedzialne za nawo³ywanie do skrajnej nienawiœci wobec narodu polskiego oraz prowadzenie dzia³alnoœci politycznej na niekorzyœæ w³adzy pañstwowej by³y nader
ogólne i niesprawiedliwe wobec ca³oœci spo³eczeñstwa ukraiñskiego, które jednak chcia³o ¿yæ w zgodzie. Manipulacja polityczna z jednej, jak i drugiej strony
doprowadzi³a do kolejnych zatargów miêdzy narodami. Kiedy w 1928 r. metropolita A. Szeptycki utworzy³ Akademiê Teologiczn¹ we Lwowie47 podnios³y siê
g³osy, ¿e jest to kolejny krok przeciwko lojalnoœci wobec w³adzy polskiej, poniewa¿ Akademia kszta³ci i wychowuje swoich adeptów w duchu antypolskim,
skierowanym przeciwko obrz¹dkowi ³aciñskiemu48. Ponadto zarzucono Szeptyckiemu, i¿ to z jego winy nie ma pojednania miêdzy klerem obrz¹dku
wschodniego a rzymskokatolickiego, a on sam d¹¿y do separatyzmu obu
45

S. Stêpieñ, Nowa unia koœcielna. Obrz¹dek bizantyjsko-s³owiañski, [w:] Polska-Ukraina 1000 lat s¹siedztwa, t. II: Studia z dziejów chrzeœcijañstwa. Na pograniczu kulturowym i etnicznym, red. S. Stêpieñ, Przemyœl 1994, s. 141–179; F. Rzemianiuk, Koœció³ katolicki obrz¹dku bizantyjsko-s³owiañskiego, Neounia,
Lublin 1999, s. 53–98.
46 A. Krochmal, op. cit., s. 175.
47 J. Hrycak, Historia Ukrainy…, s. 195.
48 A. Krochmal, op. cit., s. 176.
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obrz¹dków. Biskupi greckokatoliccy zauwa¿yli, ¿e do coraz wiêkszej si³y dochodzi³y skrajne ugrupowania nacjonalistyczne, które skupia³y wokó³ siebie szczególnie m³odzie¿ ukraiñsk¹. Widz¹c w tym zagro¿enie dla stosunków polsko-ukraiñskich hierarchowie postanowili w latach trzydziestych ubieg³ego wieku
stworzyæ alternatywê dla spo³eczeñstwa ukraiñskiego. Postanowili powo³aæ do
¿ycia organizacje oparte na zasadach i wartoœciach chrzeœcijañskich, które
w przysz³oœci mia³y byæ podstaw¹ do rozwoju nurtu chadeckiego.
W wyniku podjêtych dzia³añ arcybiskup Szeptycki utworzy³ w 1930 r.
Ukraiñski Zwi¹zek Katolicki49, przy którym prê¿nie dzia³a³ organ prasowy
„Meta” ukazuj¹cy siê we Lwowie. Podobne dzia³ania podj¹³ biskup Chomyszyn tworz¹c organizacjê – Ukraiñska Odnowa Ludowa, któr¹ nieoficjalnie wpiera³a gazeta „Nowa Zorja”. Powo³ana pod przewodnictwem biskupa Chomyszyna organizacja opiera³a siê, podobnie jak poprzedniczka stworzona przez
Szeptyckiego, na zasadach katolickich, postuluj¹c utworzenie wolnej Cerkwi
oraz uzyskanie realnego wp³ywu na kszta³cenie moralnoœci m³odzie¿y ukraiñskiej. Jako ¿e organizacje te by³y lojalne wobec w³adz polskich, ich za³o¿yciele
domagali siê zmiany kierunku polityki wobec mniejszoœci ukraiñskiej na terenach Galicji Wschodniej. Biskupi greckokatoliccy postulowali, aby w³adza dokona³a nowego podzia³u administracyjnego, powo³ania odrêbnego sejmu we
Lwowie oraz wprowadzenia mniejszoœci do urzêdów pañstwowych w celu realnego wp³ywu na sprawy dotycz¹ce ukraiñskiej spo³ecznoœci. Duchowieñstwo
jak i cz³onkowie organizacji katolickich twierdzili, ¿e chc¹ staæ siê mostem
³¹cz¹cym dwa narody, dwa obrz¹dki, daj¹c od siebie swoje najlepsze wartoœci
oraz przyjmuj¹c drugie ze strony polskiej i rzymskokatolickiej zarazem.
Szczególnie mocno w dzia³alnoœæ powy¿szych organizacji zaanga¿owa³ siê
metropolita Szeptycki, który 1932 r. wyda³ apel skierowany do m³odzie¿y, przypominaj¹cy, ¿e szacunek oraz dobro osoby ludzkiej jest œwiêtoœci¹ bez wzglêdu
na wyznanie czy pochodzenie i wartoœæ ta nigdy nie powinna zostaæ zatracona50. Przy pomocy episkopatu na terenach Galicji Wschodniej powsta³ ukraiñski ruch katolicki, w którym zaanga¿owa³a siê g³ównie m³odzie¿. Nale¿y wspomnieæ, ¿e do najprê¿niej dzia³aj¹cych organizacji tego typu mo¿na zaliczyæ Maryjne Towarzystwo M³odzie¿y oraz Katolick¹ Akcjê Ukraiñskiej M³odzie¿y. Warto
zauwa¿yæ, ¿e nie tylko duchowieñstwo dzia³a³o na rzecz spo³ecznoœci ukraiñskiej. Za³o¿one w 1925 r. Ukraiñskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne
by³o jednym z najliczniejszych legalnie dzia³aj¹cych ugrupowañ politycznych51.
Potêpia³o ono akty terroru stosowane przez OUN, a w latach trzydziestych czêœæ
dzia³aczy UZNDO wysunê³o plany ugody z obozem polskim. Skrajnie nacjo49
50
51
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nalistyczni dzia³acze OUN potêpiali ten nurt i dokonali zabójstwa Tadeusza
Ho³ówki52, który by³ jednym z g³ównych rzeczników porozumienia pomiêdzy
dwoma narodami. WyraŸny sprzeciw wobec dzia³alnoœci Organizacji Ukraiñskich
Nacjonalistów po raz kolejny wyrazi³ metropolita Szeptycki, który stwierdzi³, ¿e
¿adna zbrodnia nie mo¿e byæ pretekstem dla œwiêtej sprawy, gdy¿ jest to nadal
czyn haniebny i odra¿aj¹cy53. Równie¿ œrodowiska œwieckie odciê³y siê od OUN
oraz potêpia³y ich dzia³alnoœæ, twierdz¹c, ¿e demoralizuj¹ ukraiñsk¹ m³odzie¿.
Rok 1935 by³ prze³omowy ze wzglêdu na ugodê zawart¹ pomiêdzy Ukraiñskim Zjednoczeniem Narodowo-Demokratycznym a w³adzami polskimi. W ramach umowy zawarto porozumienie o normalizacji relacji polsko-ukraiñskich
na terenach Galicji Wschodniej54. Dziêki zawarciu ugody UZNDO wyst¹pi³o
w wyborach do sejmu i senatu przy wyraŸnym poparciu dla obozu rz¹dz¹cego.
Ze strony w³adz polskich dokonano zwolnieñ z wiêzieñ ukraiñskich obywateli
oraz wsparto finansowo rozwój organizacji gospodarczych na obszarze Galicji
Wschodniej55. Zawarte porozumienie zosta³o z entuzjazmem przyjête przez ludnoœæ ukraiñsk¹. Równie¿ w³adze ukraiñskie zmieni³y nastawienie polityki
wzglêdem Polski, co równie¿ pozytywnie odbi³o siê na relacjach miêdzy duchowieñstwem ³aciñskim i wschodnim. Kolejny raz z inicjatyw¹ pojednania i dialogu wyszed³ arcybiskup Szeptycki, który zainicjowa³ rozmowy w celu polepszenia stosunków polsko-ukraiñskich. Spo³eczeñstwo polskie jednak nie pa³a³o
takim entuzjazmem dla ówczesnego stanu rzeczy. Ludnoœæ twierdzi³a, ¿e owa
ugoda jest tylko aktem prawnym pomiêdzy w³adzami, który nie za³atwi lokalnych problemów obu spo³ecznoœci.
Pod koniec lat trzydziestych ubieg³ego wieku w³adza polska zaczê³a ¿ywo
interesowaæ siê planem polonizacji ludnoœci ukraiñskiej na terenach Galicji
Wschodniej. W wyniku takiego nastawienia sfer rz¹dz¹cych dosz³o do akcji polonizacji szlachty zagrodowej oraz spo³eczeñstwa £emków, którzy d¹¿yli do
utworzenia w³asnych odrêbnych form koœcielnych. Aby zapobiec przenoszeniu
siê ludnoœci ³emkowskiej na prawos³awie w 1934 r. zosta³a powo³ana Apostolska Administracja £emkowszczyzny dla £emków obrz¹dku greckokatolickiego.
Podstaw¹ prawn¹ utworzenia tego organu by³a konwencja Kurii Rzymskiej
wraz z rz¹dem polskim oraz dekret Œw. Kongregacji dla Koœcio³a Wschodniego
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z 10 lutego 1943 r.56 Utworzenie Apostolskiej Administracji £emkowszczyzny
nie przynios³o zamierzonych korzyœci zarówno stronie polskiej, jak i spo³ecznoœci £emków. By³a to grupa œciœle odizolowana od reszty spo³eczeñstwa, poszukuj¹ca swojej identyfikacji narodowoœciowej. Administratorzy powo³ywani
przez Stolicê Apostolsk¹ oraz polski rz¹d przedstawiali czêsto nastawienie moskalofilskie, co nie podoba³o siê ukraiñskiej czêœci spo³eczeñstwa i duchowieñstwa. Konflikt przybra³ na sile po zawarciu umowy miêdzy J. Kocy³owskim
a Apostolskim Administratorem, dotycz¹cej wymiany duchownych miêdzy
diecezj¹ przemysk¹ a Apostolsk¹ Administracj¹ £emkowszczyzny. Siedziba
AA£ znajdowa³a siê pocz¹tkowo w Rymanowie-Zdrój w willi „Opatrznoœæ”, natomiast na lata II wojny œwiatowej Apostolska Administracja przenios³a swoj¹
siedzibê do Sanoka57. Po przeniesieniu administratury z Sanoka do Krynicy,
a nastêpnie po krótkim czasie do Wróblika Szlacheckiego Apostolska Administracja £emkowszczyzny zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1947 r.
Pod koniec trzeciej dekady XX wieku politycznie zaanga¿owani Ukraiñcy
zaczêli zwracaæ siê ku zachodowi i przybieraæ orientacjê niemieck¹ w swej polityce58. Szczególnie istotnym impulsem dla tych zmian by³o utworzenie autonomicznego rz¹du ukraiñskiego na Rusi Zakarpackiej przez III Rzeszê w 1938 r.59
Sytuacja ta nadszarpnê³a stosunki polsko-ukraiñskie, które, jak wydawa³o siê
w³adzom, uleg³y poprawie w ostatnim czasie, lecz jak widaæ, nie na d³ugo. Oczywiœcie sytuacja spo³eczno-polityczna obu narodów odbi³a siê na stosunkach
kleru greckokatolickiego z rzymskokatolickim. Ksiê¿a obu obrz¹dków solidaryzowali siê ze swoimi narodami, co wp³ynê³o nie najlepiej na zaistnia³¹ sytuacjê.
Wp³yw na owe stosunki wywiera³y równie¿ sympatie polityczne poszczególnych hierarchów z obu stron. I tak, znaczna wiêkszoœæ duchowieñstwa ³aciñskiego w diecezji przemyskiej skupiona by³a wokó³ stronnictwa narodowego,
a czêœæ kap³anów greckokatolickich z centroprawicowym Ukraiñskim Zjednoczeniem Narodowo-Demokratycznym. Po raz kolejny nast¹pi³a sytuacja, w której z przyczyn polityczno-narodowoœciowych duchowieñstwo obrz¹dku ³aciñ56
57
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skiego i wschodniego zosta³o podzielone na dwa odrêbne obozy. Niew¹tpliwie
trudn¹ sytuacjê prze¿ywali kap³ani greckokatoliccy60, którzy musieli dokonaæ
wyboru miêdzy lojalnoœci¹ wobec Rzeczypospolitej a w³asnym narodem. Ca³¹
tê sytuacjê zaogniali przywódcy polityczni z jednej i drugiej strony konfliktu,
chc¹c w³¹czyæ kler w struktury swoich organizacji i wykorzystaæ do w³asnych
celów. Tylko najwy¿si hierarchowie obu obrz¹dków nie dawali siê wci¹gn¹æ
w prowadzon¹ grê polityczn¹. W zamian postulowali oni swoim podw³adnym,
aby nie anga¿owali siê w sprawy polityczne, a skupili na tym, do czego zostali
powo³ani, czyli dzia³alnoœci dobroczynnej, spo³eczno-kulturalnej, oraz na wsparciu gospodarczym Galicji Wschodniej. Niebagateln¹ rolê w celu pojednania obu
narodów przypisywano Akcji Katolickiej, która swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi³a
zarówno wobec katolików obrz¹dku ³aciñskiego, jak i wschodniego. Wiele po¿ytku przynios³y równie¿ organizacje œwieckie, których dzia³alnoœæ opiera³a siê
na podstawowych zasadach chrzeœcijañskich. F. Rzemieniuk przedstawia stosunek w³adz pañstwowych do Koœcio³a greckokatolickiego, w okresie II Rzeczypospolitej, jako „poprawny, choæ nacechowany nieufnoœci¹”61. Pozytywnym
faktem, jaki nale¿y uwzglêdniæ w historii konfliktu polsko-ukraiñskiego, jest
zjawisko oparcia siê czêœci spo³eczeñstwa i duchowieñstwa propagandzie politycznej obu narodów oraz przed³o¿enia wspólnych interesów obu spo³ecznoœci i Koœcio³a nad w³asne korzyœci.

The Greek Orthodox Church in the Diocese of Przemysl during
the Second Polish Republic time
(Summary)
In the time of rebirth of Poland after World War I there was a very strong development of the Greek Catholic Church in the Austrian partition – in Galicia, and later
in Eastern Lesser Poland, at the time of Metropolitan Andrey Szeptycki (1900–
1944). At the end of the interwar period Greek Catholic Church in territory of Poland consisted of the Archdiocese of Lviv, the Diocese of Przemysl (what concluded
existing of Lemko Apostolic Administration) and the Diocese of Stanislaus. During
the whole interwar period was conducted systematic Ukrainianization of Greek
Catholic Church, and one of the ways was the so-called absolve of the GreekCatholic rite of the Latin influences. At that time, were created numerous organizations which supported Ukrainian side for instance nationalist Ukrainian Military
Organization and the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian
60

T. Œliwa, Koœció³ greckokatolicki w Polsce w latach 1918–1939, [w:] Koœció³ w II Rzeczypospolitej, red.
Z. Zieliñski, S. Wilk, Lublin 1981.
61 F. Rzemieniuk, Unici Polscy 1596–1946, Siedlce 1998, s. 38, 151–156.
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National-Democratic Union which were opposite to nationalist tendencies of some
politicians and the public.
The State altitude towards Greek Catholic Church throughout the interwar period was defined as quite correct, although characterized by mistrust. In the years
1923–1939 the Catholic Church in the Second Republic attempted to restore the union
with the Orthodox Church, but failed to achieve the anticipated result. Intervention
in this scope took also the Apostolic Nuncio what was initiative by the Roman Curia.
After the founding of the Soviet Union which began to occupy the eastern territories of the Republic history from the time of annexation was repeated itself, and the
Ukrainian Greek Catholic Church was the victim of a particularly severe persecution.
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C

zy Przemys³aw ¯ukowski ma racjê twierdz¹c, i¿ „nie mo¿na pisaæ o Francji, wyzbywszy siê emocji i niew¹tpliwego uczucia ¿alu. Pamiêæ o sojuszniczce –
mo¿e nie tak ¿ywa jak dawniej – nadal funkcjonuje w podœwiadomoœci” (s. 8)?
Wydaje siê, ¿e odpowiedŸ na to pytanie by³aby z³o¿ona. Dzisiaj wiemy ju¿ du¿o
na temat francuskiej i polskiej polityki zagranicznej w koñcu lat 30., stosunkach francusko-polskich czy generalnie o sytuacji miêdzynarodowej w przededniu II wojny œwiatowej3. Polityka i emocje w pewnym sensie wzajemnie uzu*

Prof. nadzw. dr hab. Ma³gorzata Gmurczyk-Wroñska – profesor w Zak³adzie Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych, w Instytucie Historii im. prof. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
1 http://www.matras.pl/o-francuzce-ktora-pokochala-polske-rosa-bailly-i-stowarzyszenie-les-amis-de-lapologne.html.
2 http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=1&id=119712.
3 Wœród prac na ten temat miêdzy innymi: J. Cia³owicz, Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939,
Warszawa 1970; J. Kuku³ka, Francja a Polska po Traktacie Wersalskim (1919–1921), Warszawa 1970;
K. Mazurowa, Europejska polityka Francji 1938–1939, Warszawa 1974; A.M. Ciencia³a, Polska w polityce brytyjskiej i francuskiej w 1939 r. Wola walki czy próba unikniêcia wojny?, „Zeszyty Historyczne”
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pe³niaj¹ siê, ale i wykluczaj¹. Politycy bywaj¹ bardziej lub mniej racjonalni, s¹
mê¿ami stanu b¹dŸ s³abeuszami, niektórzy ulegaj¹ tak¿e emocjom. Szeroko rozumiana opinia publiczna bywa racjonalna, czêœciej ulega jednak emocjom. Dla
Polaków w 1939 r., trac¹cych niepodleg³e pañstwo, fakt niewype³nienia przez
Francjê zobowi¹zañ sojuszniczych wzbudza³ negatywne emocje, a i dzisiaj zapewne trudno o tym mówiæ spokojnie osobom znaj¹cym historiê. Francja jako
pañstwo nie spe³ni³a pok³adanych w niej nadziei przez Polaków. Ale we Francji
¿yli i dzia³ali przyjaciele Polski. By³o ich niewielu, nale¿a³a do nich niew¹tpliwie przedstawiona w ksi¹¿ce Ma³gorzaty Nossowskiej Rosa Bailly.
Historie Francji i Polski wielokrotnie splata³y siê. Stosunki pomiêdzy tymi
pañstwami i przek³adaj¹ce siê na sferê spo³eczn¹ wzajemne postrzeganie siê
obydwu narodów siêgaj¹ w dalek¹ przesz³oœæ. Relacje polityczne przeplata³y siê
z kulturalnymi, oceny i kalkulacje polityków z emocjami poddanych a potem narodów. Janusz Tazbir pisa³, i¿ Henryk Walezy przed objêciem tronu w Rzeczypospolitej poczyni³ szlachcie wiele obietnic, ¿adnej nie dotrzyma³. Niechêtnie, ale z³o¿y³ przysiêgê na Artyku³y Henrykowskie. Porzucaj¹c tron w Rzeczypospolitej narazi³ siê na zarzuty niedotrzymania umów i ucieczki. Szlachta polska
z niesmakiem patrzy³a tak¿e na zachowania i obyczaje otaczaj¹cych króla Francuzów. Ci drudzy tak¿e krytycznie patrzyli na polsk¹ szlachtê. Tazbir dodawa³,
i¿ fakt ten wp³yn¹³ na „ukszta³towanie siê negatywnych stereotypów Francuza
w opinii szlacheckiej oraz Polaka we francuskiej”4. Dumna polska szlachta
mog³a sobie pozwoliæ na krytykowanie Francji. W XVI wieku I Rzeczypospolita
by³a mocarstwem równym jak nie silniejszym od Francji, z wybitnymi myœlicielami i projektami bardzo wa¿nych zmian ustrojowych. PóŸniej proporcje pomiêdzy tymi pañstwami zaczê³y siê zmieniaæ. Polska s³ab³a a Francja wzmac-
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(Pary¿), 1985, z. 75, s. 152–183; H. Bu³hak, Polska-Francja. Z dziejów sojuszu 1922–1939, cz. I: (1922–1932),
Warszawa 1993; idem, Polska-Francja. Z dziejów sojuszu 1932–1936, Warszawa 2000; M. Gmurczyk-Wroñska, Polska – niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach 1938–1944), Warszawa
2003; idem Tradycja i wspó³cesnoœæ dyplomacji – badania i analizy francuskie, „Polski Przegl¹d Dyplomatyczny”, nr 2(36) marzec-kwiecieñ 2007, s. 125–145; idem Badania nad histori¹ francuskiej dyplomacji, Histoire de la diplomatie française, Pary¿ 2005, s. 1050, „Dzieje Najnowsze” 2007, nr 1, s. 143–157;
J.B. Duroselle, La décadence 1932–1939, Paris 1979; J. Doise, M. Vaïsse, Politique étrangère de la France.
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w Europie nowo¿ytnej i najnowszej (XVI–XX w.), red. M. Forycki, M. Serwañski, Poznañ 2003,
s. 259–282; idem Le deuil de la puissance (1914–1958), [w:] Histoire de la diplomatie française, s. 762–771;
H. Batowski, Miêdzy dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988; idem,
Polska w polityce Francji w przededniu drugiej wojny œwiatowej, „Dzieje Najnowsze” 1991, nr 4, s. 39–51;
M. Pasztor, Polska w oczach francuskich kó³ rz¹dowych w latach 1924–1939, Warszawa 1999; F. Dessberg,
Le triangle impossible. Les relations franco-soviétiques et le facteur polonais dans les questions de sécurité en
Europe (1924–1935), Bruxelles 2009; M. Kornat, T. Schramm, La politique étrangère de la Pologne1918–1939 en débats. Les dilemmes et les réalités, „Revue d’histoire diplomatique”, 2010, nr 4,
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nia³a sw¹ pozycjê na kontynencie. G³osy z Pary¿a na temat Rzeczypospolitej
stawa³y siê coraz bardziej z³oœliwe. Krytykuj¹c anarchiê w Rzeczypospolitej
encyklopedyœci francuscy aprobowali w zasadzie jej I rozbiór. Ale rewolucyjna
Francja, g³osz¹c has³a praw narodów do wolnoœci i samodzielnoœci, zaczyna³a
byæ atrakcyjna tak¿e dla Polaków pozbawionych ojczyzny. Francuzi s¹dzili, ¿e
uniwersalistyczne idee wolnoœci zrodzonej w wyniku rewolucji doprowadz¹ do
wzajemnej zgody pomiêdzy narodami. Pamiêtajmy jednak, ¿e retoryka ta zawiera³a idee ekspansji w imiê uniwersalnych hase³ rewolucyjnych. Cesarz
Napoleon tworz¹c Ksiêstwo Warszawskie zapocz¹tkowa³ jednak proces wiary
Polaków we francusk¹ pomoc w odzyskanie niepodleg³oœci. Jakkolwiek wszystko
to potem przybiera³o najró¿niejsze formy, od powa¿nych, czêsto krytycznych
dyskusji na temat Francji i ró¿norodnych przedsiêwziêæ, po groteskowoœæ, to
racjê nale¿y przyznaæ Januszowi Tazbirowi, który zwraca³ uwagê na fenomen
umieszczenia w polskim hymnie narodowym „imienia obcego wodza”5. Faktem
jest jednak, ¿e po I wojnie œwiatowej to Francja w czasie konferencji paryskiej
w 1919 r. popiera³a Polskê, zawar³a z ni¹ w 1921 r. sojusz, ale potem w 1939 r.
nie wype³ni³a zobowi¹zañ sojuszniczych. Nie przeszkadza³o to jednak niektórym politykom, jak gen. W³adys³awowi Sikorskiemu pok³adaæ nadal nadziejê
we Francji. Prze³omem w œwiadomoœci wielu Polaków by³a niew¹tpliwie klêska
Francji w 1940 r. w wojnie z Niemcami, ale sympatie dla Francji pozosta³y. By³o
tak w czasie wojny, jak i po 1945 r.
Dotykamy tutaj pewnego paradoksu. Polacy czêsto dawali i nadal daj¹
szansê swemu dawnemu aliantowi. Faktem jest tak¿e, i¿ to do Francji najwiêcej
przyby³o emigrantów polskich powstañ narodowych, potem tak¿e tych wyje¿d¿aj¹cych za chlebem, w celach edukacyjnych czy te¿ artystycznych. Ich opinie
i reakcje na Francjê by³y bardzo z³o¿one. Od zachwytu po krytykê i rozczarowanie. Wac³aw G¹siorowski pisa³, ¿e Francja by³a „otch³ani¹ wszystkiego, co nie
francuskie”, ale jednoczeœnie broni³a wstêpu do swojej spo³ecznoœci, sprzyja³a
cudzoziemcom, ale po to, by powiedzieæ „z mego ³ona wzi¹³eœ sw¹ moc, mojej
cywilizacji, mojemu œrodowisku winieneœ wielkoœæ, przybrany mój synu”6. Maria Sk³odowska-Curie nie przekazywa³a swym córkom „kultu swej pognêbionej
ojczyzny”, aby nie doznawa³y „bólu rozdarcia pomiêdzy dwiema ojczyznami,
jaki ona czu³a”7. Andrzej Bobkowski krytykuj¹c Francjê w 1940 r. pisa³ o „francuskiej ciasnocie”, a jednoczeœnie twierdzi³, i¿ „natura da³a Francuzom […]
smak odpowiadaj¹cy ca³emu œwiatu”8. Tadeusz ¯eleñski zachwyca³ siê „magi¹
5
6
7
8

Ibidem, s. 29.
W. G¹siorowski, Babilon, Warszawa 1912, s. 16.
E. Curie, Maria Curie, Warszawa 1979, s. 136–137.
A. Bobkowski, Szkice piórkiem (Francja 1940–1944), cz. 2, Pary¿ 1957, s. 210–211.
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Pary¿a”9. Nie by³ odosobniony w swych opiniach. Wielu polskich pisarzy i artystów z pocz¹tku XX wieku przyznawa³o tak jak on, ¿e chc¹ „czerpaæ pe³nymi
garœciami z bogactw stolicy Francji jako potê¿nego oœrodka artystycznego”10.
Zupe³nie inaczej Francuzi patrzyli na Polaków i Polskê. Ten obraz by³ o wiele bardziej ponury. Przebija³o w nim poczucie wy¿szoœci, krytyka ustroju, obyczajów I a potem i II Rzeczypospolitej, jej stosunków spo³ecznych. Widaæ to
w znakomitych ksi¹¿kach pióra Krzysztofa Dunin-W¹sowicza11, Wies³awa Œladkowskiego12 czy Józefa £aptosa13.
Przytoczone, wyrywkowe fakty daj¹ jedynie niewielki wgl¹d w historiê i towarzysz¹ce wydarzeniom z przesz³oœci emocje. Historycy dyplomacji, stosunków miêdzynarodowych zazwyczaj z dystansem, czasami pob³a¿liwie, traktuj¹
emocjonuj¹ce wypowiedzi na temat nieodwzajemnionych uczuæ Francji do
Polski. Nie oznacza to jednak, ¿e rezygnuj¹ z interpretacji, a czasami i surowych
ocen. S¹dzê, ¿e te ró¿norodne emocje towarzysz¹ce stosunkom polsko-francuskim by³y pochodn¹ dzia³añ polityków lub wynika³y z procesu przez nich zapocz¹tkowanego zapewne w XVI wieku. To polityczne kalkulacje i dzia³ania polityków ukszta³towa³y pod³o¿e do powstania najró¿niejszych ocen. Francja by³a
zainteresowana terenami dawnej Rzeczypospolitej, bo wynika³o to z jej polityki
zagranicznej, czyli pocz¹tkowo walki z Habsburgami, potem próbami ograniczenia wp³ywów Rosji. PóŸniej jednak zmieni³y siê wektory francuskiej polityki. Zawarty w koñcu XIX wieku sojusz z Rosj¹ sta³ siê jednym z bardziej istotnych elementów francuskiej polityki zagranicznej. Niestety, to ci¹¿enie Francji
ku Rosji k³ad³o siê cieniem na stosunkach francusko-polskich pocz¹wszy od
koñca XIX wieku.
Dla Rzeczypospolitej Francja by³a niegdyœ wa¿nym partnerem w krêgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, potem stawa³a siê coraz bardziej potrzebna
w walce o niepodleg³oœæ i jej utrzymanie. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w okresie
II Rzeczypospolitej wynika³o to z kalkulacji politycznych. Dominowa³ w tym racjonalizm i polska racja stanu. Emocje pozosta³y domen¹ opinii publicznej. Kiedy pose³ francuski Eugène Pralon na pocz¹tku 1920 r. w rozmowie z Józefem
Pi³sudskim pozwoli³ sobie na uwagê, i¿ „Polska jest w sferze wp³ywów francuskich”, Naczelnik Pañstwa odpowiedzia³ mu na to „Polska jest w sferze
wp³ywów w³asnych i wymawiam sobie kategorycznie podobne powiedzenia”14.
9
10
11

T. Boy-¯eleñski, Pisma, t. II, Znaszli ten kraj?...i inne wspomnienia, Warszawa 1956, s. 348.
Ibidem, s. 349.
K. Dunin-W¹sowicz, Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1885-1894,
Wroc³aw 1987; ten¿e Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1895-1914,
Warszawa 1999; ten¿e Francuzi w Polsce. Podró¿e do kraju pod zaborami, Warszawa 2000.
12 W. Œladkowski, Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918, Wroc³aw 1976.
13 J. £aptos, Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925, Wroc³aw 1983.
14 Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Diariusz Micha³a Kossakowskiego, j. 5, k. 103,
Warszawa, 24 II 1920.
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Bez wzglêdu na to, jak Francja traktowa³a terytoria polskie po I wojnie œwiatowej i z jakim spotyka³o siê to stanowiskiem polskich polityków, Polska zawar³a
z Francj¹, jako zwyciêskim mocarstwem, popieraj¹cym w czasie konferencji paryskiej niepodleg³oœæ Polski, sojusz polityczno-wojskowy w 1921 r. Alians ten
wynika³ z polskiej racji stanu i by³ w du¿ym stopniu uwarunkowany wzglêdami
geopolitycznymi, narzucaj¹cymi pewne zbie¿noœci polskiej i francuskiej polityce zagranicznej (g³ównie chodzi³o o problem niemiecki, ale tak¿e sowiecki)
oraz wspó³istnieniem w nowym powojennym systemie miêdzynarodowym,
którego Francja by³a jednym z wa¿niejszych filarów. System ten jednak ewoluowa³ i Francja odgrywa³a w nim coraz s³absz¹ rolê. Polscy decydenci zdawali
sobie z tego sprawê, podobnie jak pow¹tpiewali w wywi¹zanie siê z umów
sojuszniczych.
Historia stosunków polsko-francuskich w XX wieku, szczególnie w aspekcie politycznym, by³a niezwykle z³o¿ona, trudna i bolesna czasami dla Polski.
To relacje mocarstwa, jakim by³a Francja, z pañstwem m³odym, ale bazuj¹cym
na swojej tradycji pañstwowej, posiadaj¹cym niezwykle silne poczucie niezale¿noœci, godnoœci w stosunkach miêdzynarodowych. Zdanie to odnosi siê szczególnie do okresu 1918–1945. Uwa¿am, ¿e po 1945 r. trudno jest mówiæ o polskiej
polityce zagranicznej i na stosunki polsko-francuskie nale¿y patrzeæ poprzez
cele sowieckiej polityki. Tak¿e po 1989 r. Francja pozostawa³a gdzieœ na obrze¿ach polskiej polityki zagranicznej, chocia¿ by³a obecna.
Na temat stosunków francusko-polskich napisano ju¿ bardzo du¿o. Prym
wiod¹ w tym oczywiœcie badacze polscy, co te¿ wskazuje niew¹tpliwie, w porównaniu z mniejszym zainteresowaniem francuskich, na traktowanie tego
zagadnienia jako jednego z wa¿niejszych pól badawczych. Prace Ma³gorzaty
Nossowskiej i Przemys³awa ¯ukowskiego wpisuj¹ siê w wielop³aszczyznowy
nurt badañ poœwiêconych wzajemnemu widzeniu siê przez dwa narody, wzajemnym wyobra¿eniom, powsta³ym mitom i stereotypom, ale tak¿e wysi³kom
przedstawicieli Polski i Francji maj¹cym na celu zbli¿enie pomiêdzy dwoma narodami. Praca ¯ukowskiego dotyczy doœæ krótkiego okresu, bo zaledwie dwóch
lat, dla bohaterki Nossowskiej ca³y okres miêdzywojenny jest priorytetowy.
W tle tych dwóch publikacji wystêpuje wielka polityka, znacz¹ce daty w historii
obydwu pañstw.
Ma³gorzata Nossowska zajê³a siê, w wiêkszoœci swojej pracy, czasem historycznym, kiedy stosunki polsko-francuskie têtni³y si³¹ wielkiej polityki, a Rosa
Bailly i kierowane przez ni¹ stowarzyszenie Les Amis de la Pologne wype³nia³o
przestrzeñ wokó³ polityki, wspó³tworz¹c atmosferê polsko-francuskich stosunków, skupia³o niezwyk³ych ludzi. Ksi¹¿ka jest biografi¹ Rosy Bailly (1890–1976)
i utworzonego przez ni¹ Les Amis de la Pologne (1919–1942). Uwa¿am, ¿e autorka s³usznie po³¹czy³a biografiê Bailly z losami tej organizacji. Te dwie histo-
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rie, Francuzki i stowarzyszenia, przeplataj¹ siê i wzajemnie uzupe³niaj¹. Nie ma
w polskiej ani francuskiej literaturze, poza artyku³ami, biografii Rosy Bailly ani
monografii na temat Les Amis de la Pologne. Badania i praca Nossowskiej s¹
wiêc pionierskie. Wynika to tak¿e z niezwykle istotnego i stanowi¹cego oœ
dzia³alnoœci Bailly problemu – „pracy i propagandy na rzecz Polski” (s. 51).
Chcê podkreœliæ, ¿e Polacy (na ró¿nych szczeblach dzia³alnoœci od dziennikarzy
po dyplomatów i polityków) po I wojnie œwiatowej przywi¹zywali du¿e znaczenie do propagandy. Przynosi³a ona czasami rezultaty zadowalaj¹ce, ale przewa¿a³y raczej momenty œredniego zadowolenia. Cieniem nad tymi zabiegami
k³ad³ siê zazwyczaj brak œrodków finansowych, czasami brak profesjonalizmu
i potrzebnego w propagandzie „wyrachowania”. U¿ywam tego okreœlenia
z pe³n¹ œwiadomoœci¹. Wprawdzie nie mo¿na uogólniaæ metod i postaw etycznych osób zajmuj¹cych siê propagand¹, ale Polacy w okresie miêdzywojennym
(s¹dzê, ¿e w znacznej wiêkszoœci, na pewno w przypadku dyplomatów) funkcjonowali w ramach okreœlonego kodu zachowania. Polacy po 1918 r. dopiero
tworzyli struktury swojego pañstwa, tak¿e „aparatu” propagandy. Trudno by³o
polskim „propagandzistom” przebijaæ siê na œwiatowych rynkach prasowych.
Nie mieliœ- my szans z doœwiadczonymi i dobrze p³atnymi „mistrzami od propagandy” we Francji czy z równie suto wynagradzanymi i pozbawionymi wszelkich skrupu³ów dzia³aczami sowieckimi. Dlatego obraz Polski za granic¹ po
1918 r., podobnie jak dzisiaj, pozostawia³ wiele do ¿yczenia. Ogromn¹ pracê
w kreowaniu pozytywnego obrazu odegra³a Rosa Bailly. Jest to tym bardziej zadziwiaj¹ce i godne szacunku, ¿e robi³a to wielka idealistka, Francuzka, i czyni³a
to z kultur¹ i klas¹.
Ma³gorzata Nossowska opar³a swoje badania na bardzo szerokiej bazie
Ÿród³owej, w wiêkszoœci nie funkcjonuj¹cej w literaturze. Wykorzysta³a miêdzy
innymi wa¿ne dokumenty z Archives du Ministère des Affaires Ètrangères,
Archives Nationales, Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Akt Nowych i Archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki
PAN w Kórniku, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Literatury
oraz Muzeum na Harendzie w Warszawie. Szczególnie cenne okaza³y siê, na co
wskazuje tak¿e autorka, materia³y zdeponowane w Bibliotece Polskiej w Pary¿u oraz Bibliotece Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich. W BPP znajduj¹ siê
dokumenty ilustruj¹ce nie tylko biografiê Bailly, ale tak¿e jest wydzielone Archiwum Les Amis de la Pologne.
Praca ma charakter chronologiczny i zosta³a podzielona na cztery du¿e czêœci oznaczone datami. Rozdzia³ I wprowadzaj¹cy do omawianej tematyki zosta³
zatytu³owany Preludium. Zosta³y w nim omówione pierwsze kontakty Rosy
Bailly z Polakami, proces krystalizowania siê pogl¹dów m³odej Francuzki na
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sprawy polskie i miêdzynarodowe w czasie i po I wojnie œwiatowej. Autorka
przyznaje, i¿ nie sposób odpowiedzieæ sobie w pe³ni na zasadnicze pytanie –
dlaczego Bailly zainteresowa³a siê sprawami polskimi. Datuje to na rok 1916
i ³¹czy z wa¿nym dla Polaków artyku³em La Délaissée (Opuszczona) przyjaciela
Polski, dziennikarza i publicysty Georges’a Bienaimé (s. 32). Potem wszystko
potoczy³o siê ju¿ lawinowo, Polska i jej problemy poch³onê³y Bailly. Pisa³a o Polsce, bra³a udzia³ w spotkaniach z Polakami, przekonywa³a Francuzów, i¿ „nie
ma historii bardziej zadziwiaj¹cej i poruszaj¹cej ni¿ historia Polski” (s. 45).
Ma³gorzata Nossowska zaczyna w³aœciwie swoj¹ opowieœæ o Bailly od 1919 r.
kiedy powstawa³o pañstwo polskie, kiedy toczy³y siê obrady konferencji paryskiej i kiedy to Pary¿ têtni³ ¿yciem miêdzynarodowym. Liczna we Francji polska
emigracja oraz przybysze z kraju w³¹czali siê w akcje na rzecz Polski. S³usznie
przyznaje autorka, ¿e w tym czasie „istnienie powsta³ego pañstwa polskiego
nie by³o dla wszystkich bezwzglêdnie pewne” (s. 51). Zaakcentujê to jeszcze
mocniej. To by³o bardzo trudne. Konferencja miêdzynarodowa w Pary¿u,
tworz¹ca nowy ³ad miêdzynarodowy po I wojnie œwiatowej, pokaza³a, jak ró¿ne
by³y stanowiska wœród ówczesnych elit politycznych na temat spraw polskich.
Od pytañ: czy w ogóle powinno powstaæ niepodleg³e pañstwo polskie, po jego
kszta³t terytorialny, organizacjê, rolê w tej czêœci Europy. Wprawdzie wielu europejskich myœlicieli i polityków XIX wieku krytycznie odnosi³o siê do rozbiorów
Polski z koñca XVIII wieku, ale system europejski ukszta³towany bez Polski,
szczególnie ten z drugiej po³owy XIX wieku, w tym sojusz francusko-rosyjski,
dawa³y szansê na jego stabilizacjê w Europie. I wojna œwiatowa zburzy³a wszystko, znikn¹³ sojusz Francji z Rosj¹, mocarstwa rozbiorowe ponios³y klêskê. Kiedy w czasie I wojny œwiatowej pojawia³y siê symptomy powrotu Polski na mapê
Europy, budzi³o to zaniepokojenie niektórych polityków. S³usznie pisze autorka
o wk³adzie polskiej delegacji na konferencjê pokojow¹ i roli polskiej emigracji
we Francji na rzecz tworzenia niepodleg³ej Polski (s. 51–52). Ludzie ci zabiegali
u dziennikarzy i decydentów politycznych, opracowywali ekspertyzy, „walczyli” o maksymalnie korzystne granice dla nowej Polski. To niezwyk³y zbieg okolicznoœci, ¿e w marcu 1919 r., czyli w czasie trwania konferencji pokojowej,
powsta³o za³o¿one przez Bailly i jej przyjació³ Les Amis de la Pologne, nosz¹ce
oficjaln¹ nazwê jako Union Française des Amis de la Pologne. Formalnie, po
wpisaniu go do akt prefektury policji w Pary¿u, istnia³o od wrzeœnia 1919 r.
Od pocz¹tku stowarzyszenie podjê³o intensywn¹ pracê na rzecz tworzenia
struktur na terenie ca³ej Francji. Z czasem Les Amis de la Pologne rozros³o siê
w siln¹ i liczn¹ organizacjê, skupiaj¹c¹ znane nazwiska ze œwiata francuskiej
polityki, œrodowisk akademickich, urzêdniczych, dziennikarskich. Celem stowarzyszenia by³o tworzenie „wiêzów pomiêdzy Francj¹ i Polsk¹, miêdzy Francuzami a Polakami, a w konsekwencji przygotowanie sojuszu miêdzy tymi
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dwoma krajami” (s. 55). Niestety nie uda³o siê autorce ustaliæ czy istnia³y
powi¹zania, jakieœ ustalenia, pomiêdzy Bailly a polskimi decydentami w Warszawie w zakresie tworzenia „oœrodka” propagandowego we Francji na rzecz
Polski. Wprawdzie osob¹ spajaj¹c¹ te dwa polskie oœrodki na pocz¹tku niepodleg³oœci by³ premier Ignacy Paderewski, powi¹zany z Romanem Dmowskim,
uznany przez Naczelnika Pañstwa Józefa Pi³sudskiego, ale rywalizacja wystêpowa³a. Ma³gorzata Nossowska cytuje wa¿n¹ notatkê Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 1919 r. (bez daty dziennej) „O potrzebach i celach propagandy”
(s. 52–53), ale to jeszcze nie wyjaœnia sprawy. Autorka s³usznie przytacza fakt
powstania w tym czasie stowarzyszenia France-Pologne, które przejê³o zadania
propagandowe Biura Propagandy Komitetu Narodowego Polskiego oraz „inspirowa³o” i wspiera³o stowarzyszenie Bailly (s. 53).
W pracy zosta³a szczegó³owo przedstawiona organizacja, status, finansowanie i formy dzia³ania Les Amis de la Pologne. Szczególnie du¿o miejsca autorka
poœwiêci³a omówieniu treœci artyku³ów ukazuj¹cych siê w piœmie o tej samej
nazwie, co stowarzyszenie, a tak¿e ulotek, druków, odczytów na tematy polskie
i polsko-francuskie. Ponadto omówiono dzia³ania w³adz polskich wspieraj¹ce
system stypendialny dla uczniów i studentów oraz wspó³pracê pomiêdzy uczonymi polskimi i francuskimi. Dog³êbnie zosta³y omówione akcje inspirowane
przez stowarzyszenie Les Amis de la Pologne dotycz¹ce zbierania podpisów pod
ró¿nymi petycjami, jak np. w 1921 r. w sprawie przy³¹czenia Górnego Œl¹ska do
Polski. Otrzymaliœmy tak¿e ciekawy obraz Polski lansowany w publikacjach
Les Amis de la Pologne. Wy³ania siê z nich Polska jako kraj zaprzyjaŸniony
z Francj¹, zajmuj¹cy istotne miejsce w Europie, o niezwyk³ych walorach turystycznych.
Za szczególnie wa¿ny uwa¿am rozdzia³ VII pracy Czas burzy poœwiêcony
okresowi 1939-1940. W literaturze przedmiotu nie mamy pe³nego obrazu Polski i wydarzeñ rozgrywaj¹cych siê na ziemiach polskich przedstawianego na
³amach prasy. Rozdzia³ ten wnosi bardzo wiele nowych elementów, faktów, informacji na ten temat. Zreszt¹ by³ to czas, kiedy wyj¹tkowo o Polsce dobrze
pisa³a prasa francuska, kiedy Polska by³a potrzebnym bohaterem. Nie oznacza
to, ¿e Bailly w³¹czy³a siê automatycznie w ten nurt. Wynika³o to niew¹tpliwie
z jej stosunku do Polski, potrzeby protestu wobec dzia³añ i zbrodni pope³nianych przez Niemcy i ZSRR. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te numery „Les
Amis de la Pologne”, które przedstawiaj¹ metody dzia³añ armii sowieckiej, egzekucje i grabie¿e dokonywane na Polakach. Dodam, ¿e wprawdzie prasa francuska porusza³a problem agresji sowieckiej na Polskê, ale dominowa³a agresja
niemiecka. Cenne s¹ tak¿e, niewystêpuj¹ce w literaturze, opisy pomocy Rosy
Bailly dla Polaków w czasie II wojny œwiatowej na terytorium Vichy. Wiele nowego, nieznanego materia³u wnosz¹ badania Ma³gorzaty Nossowskiej do okresu
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powojennej dzia³alnoœci Rosy Bailly, prób reaktywowania Les Amis de la Pologne
po 1945 r., jej niezwykle ostre wyst¹pienia potêpiaj¹ce ustalenia w Ja³cie, stosunek do niej rz¹du komunistycznego w Warszawie oraz jej relacje z nim, jak równie¿ z ró¿nymi polskimi powojennymi œrodowiskami. Poza biografi¹ Rosy Bailly
ciekawie zosta³o naszkicowanych wiele postaci z ni¹ zwi¹zanych i dzia³aj¹cych
w tym stowarzyszeniu.
Z uwag polemicznych czy budz¹cych pewien niedosyt ze wzglêdu na skrótowoœæ w opisie wymieni³abym przyk³adowo informacje przedstawione w podrozdziale Granice i polityka zagraniczna oraz Polityka wewnêtrzna (s. 187–213).
Autorka dobrze opisa³a kwestie polskiej polityki zagranicznej przedstawiane na
³amach Bulletin „Les Amis de la Pologne”, przyznaje, ¿e nie by³y to sprawy najwa¿niejsze, gdy¿ biuletyn „nie by³ pismem polityczno-informacyjnym” (zosta³o to zawarte tak¿e w statusie) (s. 188). Postawi³abym jednak pytanie dlaczego tak by³o, czy to by³ wybór Bailly, czy mo¿e wynika³o to z jakiœ ustaleñ ze
stron¹ polsk¹, a mo¿e francusk¹? Byæ mo¿e nie uda³o siê takich informacji znaleŸæ w Ÿród³ach, ale s¹dzê, ¿e warto postawiæ takie pytanie. Faktem jest jednak,
¿e Bailly i jej wspó³pracownicy nie „posiadali” wœród swych autorów kogoœ, kto
móg³by kompetentnie o tych sprawach pisaæ. Czy by³ to przypadek?, czy zdominowanie publicystyki Les Amis de la Pologne i innych pism, poza okresem
1939–1940, przez sprawy szeroko rozumianego ¿ycia codziennego, literatury,
kultury, historii, by³o przypadkiem, przemyœlanym wyborem? Racjê ma natomiast autorka, i to chcê podkreœliæ, ¿e przedstawiano tam „obraz [Polski jako]
silnego, nowoczesnego pañstwa, mocno osadzonego w zachodniej tradycji i kulturze, bliskiego Francuzom duchowo i historycznie narodu” (s. 234). Zabrak³o
mi w pracy Ma³gorzaty Nossowskiej szerszego spojrzenia na kontakty Bailly
z w³adzami polskimi i z poselstwem, a potem ambasad¹ w Pary¿u czy konsulatami polskimi w okresie miêdzywojennym. Wprawdzie autorka podkreœla fakt,
i¿ one istnia³y, podaje niektóre przyk³ady wspó³pracy, ale nie w kontekœcie polityki propagandowej rz¹du polskiego, powi¹zañ personalnych z polsk¹ dyplomacj¹. Nasuwa siê pytanie: na ile i czy Bailly by³a zupe³nie samodzielna
w swych pracach. Kierowa³a w koñcu stowarzyszeniem francuskim, ale uprawia³a tam propagandê na rzecz Polski. Autorka wspomina jednak o konflikcie
z Kazimierzem WoŸnickim, o subwencjach finansowych udzielanych jej przez
rz¹d polski, ale tak¿e rz¹d francuski.
Nale¿y tak¿e powiedzieæ, ¿e autorka opisa³a czynione naciski przez polsk¹
ambasadê w Pary¿u w roku 1936 w celu pobudzenia do wiêkszej aktywnoœci
komitetów regionalnych Les Amis de la Pologne (s. 144) oraz przedstawi³a program pracy propagandowej ambasady na rok 1936, gdzie zosta³y omówione zadania dla Les Amis de la Pologne (s. 156–157). Wa¿ne jest tak¿e to, ¿e autorka
krytycznie oceni³a stan zachowanych materia³ów polskich placówek dyploma-

159

tycznych. Nossowska pisze, ¿e daj¹ one „wysoce niepe³ny i niespójny obraz zarówno prac stowarzyszenia, jak i zwi¹zków z polskimi konsulatami” (s. 156).
Wiêcej miejsca, z uwagi na zachowan¹ dokumentacjê i wspomnienia, autorka
poœwiêci³a wizytom Bailly w Polsce i jej kontaktom z ró¿nymi polskimi œrodowiskami. Bailly mia³a w Polsce wielu przyjació³, a jej przyjazdy zawsze wzbudza³y du¿e zainteresowanie Polaków. Zabrak³o mi tak¿e opisów kontaktów
Bailly z rz¹dem polskim najpierw w Pary¿u i Angers a potem w Londynie w czasie II wojny œwiatowej, szczególnie z Ministerstwem Informacji i Dokumentacji
oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Autorka pisze, ¿e doceniano pracê
Bailly w Londynie „sk¹d p³ynê³y skierowane do niej s³owa otuchy i uznania”
(s. 284), otrzymywa³a wsparcie materialne i instytucjonalne. Podaje tak¿e
przyk³ady wsparcia i wspó³pracy z polskimi instytucjami na terenie Vichy. Autorka przyzna³a jednak we wstêpie, ¿e okres po 1940 r., dotycz¹cy wspó³pracy
Bailly z rz¹dem w Londynie, zosta³ s³abiej przedstawiony (s. 11). Wa¿ne jest cytowane przez autorkê zdanie z dokumentacji konsula generalnego RP w Pary¿u
z listopada 1944 r. brzmi¹ce: „pani Rosa Bailly wezwana zostaje pilnie przez konsulat w celu podjêcia swojej francusko-polskiej akcji” (s. 325–326).
Przemys³aw Marcin ¯ukowski przywo³uje tak¿e Rosê Bailly na ³amach
swojej ksi¹¿ki Na prze³omie pokoju i wojny. Francja w oczach polskiej opinii publicznej
od wiosny 1938 roku do lata 1940. S³usznie pisze, i¿ Bailly by³a odosobniona w opiniach na temat Polski (s. 15–16). We Francji dominowa³ brak wiedzy na temat
Polski, a ju¿ na pewno brak zrozumienia dla jej historii. Praca Przemys³awa
¯ukowskiego obejmuje krótki, ale bardzo wa¿ny, okres historyczny: od marca
1938 (objêcie rz¹du przez Edouarda Daladiera, Anschluss Austrii) do lata 1940 r.
(upadku III Republiki). Baz¹ Ÿród³ow¹ do tej publikacji stanowi³y materia³y
z Archiwum Akt Nowych (szczególnie MSZ, poselstw i ambasad), Archiwum
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Biblioteki Polskiej w Pary¿u, Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie, Instytutu Polskiego i Muzeum
im. Genera³a W³adys³awa Sikorskiego w Londynie, Studium Polski Podziemnej
w Londynie, Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich. Ta baza dokumentacyjna
zosta³a bardzo poszerzona o publikacje pamiêtnikarskie, wspomnieniowe, a tak¿e prasê.
Chcê zwróciæ szczególn¹ uwagê na polsk¹ prasê i wprowadzony po raz pierwszy do obiegu naukowego materia³ graficzny, czyli karykatury polityków, spotkañ, konferencji z lat 1938-1940 z komentarzem satyrycznym. Jest to doprawdy
materia³ unikalny, œwietnie uzupe³niaj¹cy opisy. Cenn¹ czêœci¹ pracy s¹ tak¿e
zamieszczone na koñcu Aneksy sk³adaj¹ce siê z dokumentów wojskowych,
dyplomatycznych i relacji. Autor, charakteryzuj¹c we wstêpie wykorzystany
materia³ Ÿród³owy, dokona³ jednoczeœnie jego krytyki. Wskaza³ wiêc miêdzy innymi na prasê jako Ÿród³o szczególne dla historyka, czasami ma³o wiarygodne,
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ale niezwykle bogate, z którego wy³ania siê barwna, czasami wymyœlona rzeczywistoœæ, przeplatana stereotypami, propagand¹, ale i faktami dziej¹cymi siê.
Ponadto autor s³usznie dystansuje siê od ³¹czenia prasy z opini¹ publiczn¹
(s. 26).
W pracy ¯ukowskiego s¹ powtórzenia, czasami wieloœæ i obszernoœæ cytatów przygniata narracjê autora. W przypadku tej ksi¹¿ki jest to nie tylko wada,
ale i przewrotnie zaleta. W jednej pracy zosta³y bowiem zgromadzone przeró¿ne wypowiedzi i opinie na temat Francji. Odnoszê wra¿enie, ¿e autor pracuj¹c
nad t¹ publikacj¹, zachowuj¹c przy tym dystans konieczny w badaniach i krytycyzm w stosunku do Ÿróde³, sam zmaga³ siê ze sprzecznymi, czêsto irracjonalnymi opiniami. Na koñcu swoich rozwa¿aniach przyznaje nawet, i¿ wprawdzie
obraz Francji by³ pe³en sprzecznoœci, ale w kontekœcie wojny i niewywi¹zania
siê z uk³adów sojuszniczych wobec Polski „by³a Francja jedna – ta, która
umi³owa³a œwiêty spokój” (s. 365).
Praca ta zawiera niew¹tpliwe mankamenty metodologiczne. Zakreœlony
obszar badawczy jest czasami zbyt du¿y. Autor oczywiœcie wyjaœnia bardzo szerokie i wieloznaczne pojêcie „opinia publiczna”: od „zbiorowego s¹du”, „zbioru
stereotypów”, „postaw wobec danego zjawiska”, prób „oddzia³ywania na w³adzê”
po „pogl¹dy spo³eczeñstwa lub jego czêœci na temat danego przedmiotu zainteresowania” (s. 22–23). Autor nie podj¹³ jednak próby ustosunkowania siê do
tak szerokiego i wieloznacznego pojêcia, chocia¿ zasygnalizowa³ problem
odsy³aj¹c do literatury (s. 24), raczej „wrzuci³” wszystko do swojego obszaru
badawczego. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e analizowany materia³ badawczy zosta³ podzielony na dwie du¿e czêœci, czyli ¯ycie codzienne – Spo³eczeñstwo – Praca
i Sprawy wewnêtrzne – Polityka zagraniczna – Wojskowoœæ, wprowadza to niew¹tpliwie ³ad tematyczny. ¯ukowski, wykorzystuj¹c wypowiedzi polskich polityków,
dyplomatów, wojskowych, uczonych, publicystów, pisarzy, przedstawi³ ich
opinie na temat Francji jako pañstwa, jej polityki wewnêtrznej i zagranicznej,
spo³eczeñstwa i jego zwyczajów. Badania autora potwierdzaj¹ przewa¿aj¹c¹
w polskim spo³eczeñstwie i sferach polityczno-wojskowych wiarê we francuskiego sojusznika (s. 37), ale tak¿e rozgoryczenie postaw¹ Francji we wrzeœniu
1939 r. i przera¿enie jej klêsk¹ w 1940. Znamienny jest cytowany przez ¯ukowskiego zapis korespondenta wojennego przy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanis³awa
Maczka Mariana Walentynowicza z lipca 1940: „Pary¿ oddany bez walki. Czy
mo¿na by³o spodziewaæ siê czegoœ podobnego? Ludzie nie chc¹ gin¹æ, wol¹ ¿yæ
nawet pod jarzmem niewolnictwa, ale ¿yæ. Nie ziœci³y siê nadzieje pok³adane
we Francji, uleg³a szybciej ni¿ Polska, która broni³a siê d³u¿ej. Warszawa 28
dni” (s. 55), czy R. Umiastowskiego: „¯egnaj Francjo! Ziemio goœcinna przed
miesi¹cami, a teraz na po³y nasycona zdrad¹” (s. 359).
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¯ukowski przedstawi³ bardzo du¿o pochodz¹cych z ró¿nych œrodowisk opinii na temat Francji. Wskazuje, ¿e inaczej na Francjê patrzyli robotnicy i ludzie
mniej wykfalifikowani, inaczej inteligencja, wojskowi, arystokracja. Inaczej ci
którzy tam mieszkali na sta³e, inaczej przyjezdni. Twierdzi, i¿ bardziej wyrozumia³e wobec Francji by³y osoby o mniejszym wykszta³ceniu; czêœæ elit zachowa³a krytycyzm. S³usznie autor wskazuje na oddzieln¹ grupê Polaków, którzy
przybyli do Francji jesieni¹ 1939 r. „jako wojenni wygnañcy” (s. 361). ¯ukowski przywo³uje mnóstwo nieznanych i niepublikowanych raportów, wspomnieñ, publikacji prasowych. Niektóre z nich wydaj¹ siê wrêcz niewiarygodne.
Przyk³adowo autor odnalaz³ w Instytucie Polskim i Muzeum im. Genera³a
W³adys³awa Sikorskiego w Londynie bardzo ciekaw¹ dokumentacjê przedstawiaj¹ca akta sprawy oskar¿enia przeciwko niejakiemu Henrykowi Konwickiemu,
sêdziemu z Poznania, przebywaj¹cemu w Rumunii, którego oskar¿y³ prawnik
Ignacy Grzanowski o krytykowanie Francji w 1939 r. (s. 19-20). Autor przedstawi³ tak¿e krytyczne uwagi na temat Francji W³adys³awa Pobóg-Malinowskiego (s. 20). Generalnie jednak dominuje przywi¹zanie i podziw Polaków dla
Francji jako sojuszniczki, a nawet drugiej ojczyzny. Polacy podziwiali u Francuzów krajobrazy, klimat, kuchniê, modê, sposób ¿ycia, gospodarkê. Trochê krytycyzmu pojawia³o siê w przypadku charakterystyki francuskiej polityki zagranicznej i wojskowoœci. Jak pisze autor, w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê wojn¹ na
³amach polskiej prasy pojawia³y siê teksty zalecaj¹ce Francji wiêksz¹ aktywnoœæ w przygotowaniach do wojny. Wskazywano, aby Francja „ocknê³a siê”
z letargu i zaczê³a prowadziæ politykê zgodn¹ z interesem narodowym. Krytycznie oceniano Leona Bluma i socjalistów, widz¹c w nich agentów Kominternu
(„Warszawski Dziennik Narodowy”, s. 176). Ta ostatnia opinia dziwi, gdy¿ to
komuniœci podlegali Kominternowi, socjaliœci zachowywali natomiast du¿o
krytycyzmu wobec Zwi¹zku Sowieckiego i Kominternu. Autor wskazuje, ¿e
czêœæ polskiej dyplomacji i prasy doœæ pozytywnie przyjê³a objêcie w³adzy
wiosn¹ 1938 r. przez Daladiera. Du¿e nadzieje wi¹zano tak¿e z ministrem spraw
zagranicznych Georgesem Bonnetem. Ciekawe, na co wskazuje tak¿e autor, ¿e
Stanis³aw Kozicki w lipcu 1938 r. cieszy³ siê, ¿e Blum nie jest przy w³adzy, gdy¿
stanowi³by zagro¿enie dla pokoju. Kozicki widzia³ w Daladierze i Bonnecie rozwa¿nych polityków (s. 184). Dzisiaj opinie te mo¿emy ju¿ zweryfikowaæ. Bonnet i Daladier byli bardzo krytyczni wobec Polski, szczególnie Józefa Becka.
¯ukowski konkluduje jednak: „wszystko to wpisywa³o siê w propagandê, ¿e
Francja pogr¹¿ona w kryzysie to nadal silne pañstwo” (s. 179). Byæ mo¿e poza
polskimi dzia³aniami pewien wp³yw na tak formu³owane opinie mieli sami
Francuzi? Dodajmy jednak, na co wskazuje ¯ukowski, ¿e wobec tych polityków
bardziej krytyczny by³ „Robotnik”. Po upadku Francji „Robotnik” s³usznie
pisa³, i¿ politycy ci „pogrzebali” losy Francji […] naród francuski skazali na nê-
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dzê i hañbê” (s. 193). Generalnie jednak informacje dotycz¹ce polityki zagranicznej Francji rzadko dociera³y do polskiej opinii publicznej.
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na ksi¹¿kê francuskiego badacza
Pierre’a Laborie L’opinion française sous Vichy. Les Français et la crise d’identité nationale 1936–1944, Paris 1990 (I wyd., II wyd. 2001), który doszed³ do doœæ podobnych wniosków w przypadku spo³eczeñstwa francuskiego. Badacz ten pisa³, i¿
Francuzi nie byli informowani o niebezpieczeñstwie niemieckim, nie zdawali
sobie z tego w pe³ni sprawy. Polityka by³a gr¹ poza spo³eczeñstwem. ¯ukowski
pisze, ¿e wprawdzie w polskiej prasie, po marcu 1939 r., coraz czêœciej pojawia³o
siê s³owo wojna, ale chyba nie w pe³ni wierzono w realnoœæ takiego scenariusza.
We Francji nadal widziano silne pañstwo, je¿eli dostrzegano b³êdy polityków to
pisano o „parali¿u demokracji” (s. 230).
S¹dzê, ¿e otrzymaliœmy ciekawe ksi¹¿ki uzupe³niaj¹ce nasz¹ wiedzê z zakresu stosunków polsko-francuskich, badañ opinii publicznej, biografistyki.
Z tych lektur wy³ania siê ró¿norodny obraz stanowi¹cy odbicie zarówno dzia³añ
polityków polskich i francuskich, znacz¹cych wydarzeñ miêdzynarodowych,
daj¹cy wgl¹d w istniej¹ce i powstaj¹ce nowe wyobra¿enia we wzajemnym
widzeniu siê przez dwa narody. Ksi¹¿ki te wpisuj¹ siê w dzieje polsko-francuskiego sojuszu, pokazuj¹, jak by³ on trudny dla obydwu stron i w³aœciwie nierealny w realizacji. Potwierdzaj¹ one trafnoœæ analiz polskich decydentów, takich
jak przede wszystkim Józef Pi³sudski czy Józef Beck, którzy krytycznie oceniali
sojuszniczkê znad Sekwany, chocia¿ przywi¹zywali du¿e znaczenie do istnienia
sojuszu polsko-francuskiego.
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roblematyka polsko-ukraiñska zajmuje w dorobku naukowym dr. Karola Sanojcy miejsce szczególne. Autor od pocz¹tku kariery naukowej zwi¹zany
z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego zasiada w Polsko-Ukraiñskiej Komisji Ekspertów do spraw Doskonalenia Treœci Podrêczników
Szkolnych Historii i Geografii. Ponadto wspó³pracuje z Komisj¹ Polskiej Akademii Umiejêtnoœci Do Oceny Podrêczników Szkolnych. Wœród jego licznych publikacji szczególn¹ uwagê zwraca monografia Obraz s¹siadów w szkolnictwie
powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej (Wroc³aw 2003) oraz cykl artyku³ów dotycz¹cych oœwiaty na kresach po³udniowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Swoimi publikacjami konsekwentnie wype³nia luki w miêdzywojennej
historii polskiej oœwiaty na tym obszarze. A nale¿y pamiêtaæ, ¿e szko³a by³a jednym z najwa¿niejszych pól polsko-ukraiñskiej konfrontacji w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego. Dostrzegaj¹c istotne zró¿nicowanie w ujêciu tej
problematyki przez wspó³czesn¹ historiografiê polsk¹ i ukraiñsk¹, K. Sanojca
z wyczuciem i naukowym dystansem przeprowadza czytelników przez to swoiste
pole minowe. Czyni to tak¿e na kartach swojej najnowszej ksi¹¿ki zatytu³owanej
Relacje polsko-ukraiñskie w szkolnictwie pañstwowym po³udniowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej, której warto poœwiêciæ wiêcej miejsca i tym samym zachêciæ do lektury szersze grono czytelników.
*

Dr Marek Bia³okur – adiunkt w Katedrze Historii Europy Œrodkowej i Wschodniej oraz w Katedrze
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Na wstêpie odnotujmy, ¿e ksi¹¿ka sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów o du¿ym
zró¿nicowaniu objêtoœciowym, gdy¿ najobszerniejszy liczy dziewiêædziesi¹t
stron, a najkrótszy osiemnaœcie, co w pewnym stopniu t³umaczy problemowochronologiczny uk³ad pracy. Ksi¹¿kê rozpoczyna wstêp, w którym autor przywo³a³ najwa¿niejsze opracowania poœwiêcone problematyce oœwiaty na kresach po³udniowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, a wieñczy zakoñczenie, aneks – ikonograficzny (³¹cznie dwadzieœcia trzy fotografie) oraz Ÿród³owy,
kompleksowa bibliografia wykorzystanych przez autora materia³ów archiwalnych, druków i opracowañ oraz indeks osób i streszczenie w jêzyku angielskim.
Na podkreœlenie zas³uguje tak¿e opracowanie przez autora 49 tabel, w których
uporz¹dkowane zosta³y niemal wszystkie najwa¿niejsze zestawienia liczbowe
omówione w publikacji. Umo¿liwiaj¹ one szybkie sprawdzenie danych dotycz¹cych szkó³ na obszarze Okrêgu Szkolnego Lwowskiego oraz liczby uczniów i nauczycieli, a tak¿e wytoczonych im spraw dyscyplinarnych. Historykom lekturê ksi¹¿ki u³atwi umieszczenie przypisów na dole poszczególnych
stron, co przy ich ³¹cznej liczbie wynosz¹cej 1391 nie jest bez znaczenia. Analiza
wykorzystanych przez autora Ÿróde³ zwraca uwagê wnikliw¹ kwerend¹ przeprowadzon¹ w lwowskich archiwach. Szczególnie cenna okaza³a siê zdeponowana tam dokumentacja Rady Szkolnej Krajowej oraz kontynuuj¹cego jej
dzia³alnoœæ kuratorium lwowskiego. W celu ograniczenia objêtoœci przypisów,
w kolejnych rozdzia³ach, po pierwszym pe³nym zapisie, konsekwentnie zastosowano ich skrócon¹ wersjê. Gwarancjê wysokiego poziomu monografii, zarówno pod wzglêdem merytorycznym, jak i wydawniczym, obok osoby autora,
stanowi fakt, i¿ ukaza³a siê w presti¿owej serii Studia z historii XX wieku Towarzystwa Wydawniczego „Historia Iagellonica”.
Wprowadzenie do tytu³owej problematyki ksi¹¿ki stanowi omówienie w jej
pierwszym rozdziale sytuacji etnicznej na po³udniowo-wschodnich ziemiach
Drugiej Rzeczypospolitej oraz polityki oœwiatowej prowadzonej przez odrodzone w 1918 r. pañstwo polskie. W tym kontekœcie podkreœlono, ¿e w momencie
gdy Polska przejmowa³a w³adzê nad Galicj¹, od kilkudziesiêciu lat istnia³ na jej
obszarze sprawny i autonomiczny system szkolny, który, co szczególnie istotne,
respektowa³ strukturê etniczn¹ obszaru, w efekcie czego funkcjonowa³y na nim
zarówno polskie, jak i ukraiñskie placówki oœwiatowe. Widoczne by³o jednak
zró¿nicowanie w ich poziomie, mimo równoprawnego traktowania przez
w³adze obu tych segmentów oœwiaty. O takim stanie rzeczy decydowa³ fakt, i¿
„[…] aspiracje narodowe Ukraiñców – czytamy w opracowaniu – pojawi³y siê
znacznie póŸniej ni¿ polskie i te¿ znacznie póŸniej osi¹gnê³y kszta³t na tyle dojrza³y, by umo¿liwiæ realizowanie w³asnych praw i potrzeb w tej dziedzinie”
(s. 25). Autor pracy nie pozostawi³ w¹tpliwoœci, dlaczego nie uda³o siê u³o¿yæ
p³ynnych relacji polsko-ukraiñskich w okresie przechodzenia od austriackiej do
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polskiej administracji szkolnej. Zadecydowa³ o tym zbrojny konflikt polsko-ukraiñski z lat 1918–1919. Rozbudzone w jego trakcie niepodleg³oœciowe nadzieje Ukraiñców sprawi³y, i¿ nie posiadaj¹c w kolejnych latach w³asnego pañstwa, oczekiwali od Rzeczypospolitej Polskiej znacznie wiêcej ni¿ mog³a im zaoferowaæ. W pracy podkreœlono, ¿e polskie w³adze mia³y œwiadomoœæ tych
nastrojów i zdawa³y sobie sprawê, ¿e ¿adne radykalne rozwi¹zania konfliktu
nie maj¹ szansy powodzenia.
Z recenzowanej publikacji mo¿na dowiedzieæ siê, ¿e uporz¹dkowanie sytuacji oœwiatowej w Galicji by³o tylko pozornie ³atwiejsze od zorganizowania polskojêzycznego szkolnictwa na terenie by³ego zaboru pruskiego i budowania od
podstaw systemu powszechnej edukacji na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego. Potwierdzenie tej opinii przynosi analiza miêdzywojennej polskiej polityki oœwiatowej, która – w ocenie K. Sanojcy – choæ nie by³a jednoznacznie
antyukraiñska, to jednak charakteryzowa³a siê chaotycznoœci¹ i niedostatecznie jasnym zdefiniowaniem. Na ten stan rzeczy istotny wp³yw mia³a rywalizacja polityczna polskich ugrupowañ w kwestii oœwiaty na Kresach, której autor
poœwiêci³ osobny podrozdzia³ monografii. W publikacji opisane zosta³y tak¿e
nadzieje czêœci Ukraiñców na realizacjê ich postulatów oœwiatowych rozbudzone zamachem majowym Józefa Pi³sudskiego i stanowi¹cym jego konsekwencjê
przejêciem w³adzy przez obóz sanacyjny. Nadziejê Ukraiñców wzmocni³ – co
podkreœli³ K. Sanojca – minister wyznañ religijnych i oœwiecenia publicznego
w drugim rz¹dzie Kazimierza Bartla – prof. Antoni Sujkowski, który publicznie
oœwiadczy³, ¿e nale¿y naprawiæ krzywdy i niesprawiedliwoœæ, jakie w dziedzinie szkolnictwa ukraiñskiego pope³ni³y poprzednie rz¹dy, tj. znieœæ ustawê
utrakwizacyjn¹ oraz dokonaæ „szwajcaryzacji szkolnictwa” (s. 44). Szybko okaza³o siê jednak, co pokazuj¹ przytoczone w pracy wypowiedzi przedstawicieli
mniejszoœci ukraiñskiej, ¿e za tymi deklaracjami nie posz³y realne dzia³ania.
I tak ukraiñscy pos³owie Stefan Baran i Dymitr Lewicki ju¿ pod koniec lat dwudziestych zwracali uwagê, ¿e pi³sudczycy wobec Ukraiñców stosuj¹ te same
metody, co rz¹dy przedmajowe i nie maj¹ w³asnego programu narodowoœciowego, przez co operuj¹ jedynie frazesami. Odnosz¹c te wypowiedzi do ówczesnej sytuacji K. Sanojca podkreœli³, ¿e w istocie stosunek rz¹dz¹cych w kraju
pi³sudczyków do systemu oœwiaty dla mniejszoœci, a wiêc w szczególnoœci
Ukraiñców, sprowadza³ siê do uznania supremacji jêzyka pañstwowego.
Ustawa o ustroju szkolnictwa uchwalona 11 marca 1932 r. i powszechnie
nazywana ustaw¹ jêdrzejewiczowsk¹ nie porusza³a kwestii szkolnictwa dla
mniejszoœci. Pod³o¿a tego stanu rzeczy nale¿y, w ocenie autora monografii, doszukiwaæ siê w zasadzie, któr¹ konsekwentnie kierowa³ siê jej twórca minister
Janusz Jêdrzejewicz. Wed³ug niej priorytetem by³o wychowanie obywatela
pañstwa, a nie cz³onka wspólnoty religijnej lub narodowej. A to móg³ zagwa-
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rantowaæ tylko spójny system oœwiatowy, którego twórcy i realizatorzy nie mogli
ograniczaæ siê narodowoœci¹ m³odzie¿y. Nie oznacza³o to jednak, co wyraŸnie
zosta³o zaznaczone, odebrania im prawa do zachowania i pielêgnowania w³asnej to¿samoœci etnicznej. Mimo to ustawa zosta³a oceniona krytycznie przez
zamieszkuj¹cych Polskê Ukraiñców, Niemców i ¯ydów. U pod³o¿a krytyki
wyst¹pi³a obawa przed now¹ ideologi¹ wychowawcz¹ i konsekwentnie prowadzon¹ unifikacj¹ pañstwow¹, co prowadziæ mia³o do jawnego ignorowania
wielonarodowoœciowej struktury miêdzywojennej Polski. Pomimo tych zastrze¿eñ autor publikacji podkreœli³, ¿e próby normalizacji stosunków polsko-ukraiñskich by³y podejmowane kilkakrotnie, a sprawy oœwiatowe w znacznym stopniu by³y probierzem temperatury tych relacji. Nie ma jednoczeœnie w¹tpliwoœci,
¿e rz¹dowe pomys³y na uporz¹dkowanie spraw oœwiatowych na Kresach w bardzo ograniczonym zakresie wychodzi³y naprzeciw postulatom ukraiñskim.
Jedn¹ z g³ównych przyczyn tego stanu rzeczy by³ obraz szkolnictwa mniejszoœciowego kreowany z pespektywy stolicy, który by³ mocno uproszczony, gdy¿
nie uwzglêdnia³ z³o¿onoœci kresowej multikulturowej rzeczywistoœci (s. 62). To
z kolei prowadzi³o do sytuacji, w której odpowiedzialnymi za sensown¹ realizacjê polityki narodowoœciowej w obszarze szkolnictwa byli przede wszystkim
przedstawiciele lokalnych w³adz oœwiatowych.
Prezentuj¹c w drugim rozdziale ksi¹¿ki proces organizacji lwowskich
w³adz oœwiatowych, K. Sanojca ju¿ na wstêpie zauwa¿y³, ¿e w okresie walk
o przynale¿noœæ Galicji Wschodniej do Polski lub Zachodnioukraiñskiej Republiki Ludowej (lata 1918-1919) w³adze ukraiñskiej republiki by³y szczególnie
zainteresowane sprawami szkolnictwa, s³usznie upatruj¹c w nich istotny czynnik kszta³towania œwiadomoœci narodowej. W efekcie na terenach, które czasowo znalaz³y siê pod ich kontrol¹, bardzo szybko przebiega³ proces przekszta³cania szkó³ polskich w ukraiñskie, a wszystkie prywatne szko³y ukraiñskie
zyska³y status pañstwowych. W zaistnia³ej sytuacji Polacy mieli mocno ograniczone mo¿liwoœci dzia³ania, ale jednoczeœnie czuli siê zmobilizowani do podejmowania ró¿nych inicjatyw oœwiatowych. Nale¿a³a do nich organizacja tajnych
kompletów oraz odmowa sk³adania ukraiñskim w³adzom wymaganych przez
nie przyrzeczeñ lojalnoœci, co w wielu przypadkach by³o decyzj¹ o daleko
id¹cych konsekwencjach, g³ównie materialnych. Analiza Kronik Rady Szkolnej
Krajowej z roku szkolnego 1918/1919 pozwoli³a autorowi stwierdziæ, ¿e pojedyncze wypadki podporz¹dkowania siê rozporz¹dzeniem ZURL motywowano
najczêœciej w³aœnie przyczynami ekonomicznymi. Wskazuj¹c na antypolski
charakter dzia³añ prowadzonych przez w³adze ukraiñskie, K. Sanocja zgodnie
z faktami, a wbrew fa³szywie pojmowanej próbie pojednania miêdzy Polakami
i Ukraiñcami, realizowanego wspó³czeœnie z pogwa³ceniem podstawowych
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faktów historycznych, sprawi³ ¿e jego publikacja spe³nia niezwykle wa¿ny wymóg naukowej monografii, tj. niezale¿noœæ od bie¿¹cej sytuacji politycznej.
Wspomnieliœmy, ¿e recenzowana publikacja zawiera analizê okolicznoœci
powstania, specyfikê oraz funkcjonowanie Kuratorium Okrêgu Szkolnego
Lwowskiego (KOSL). Czytelnik, obok wielu interesuj¹cych informacji, dowiaduje siê z niej, ¿e okrêg lwowski by³ drugim co do wielkoœci w kraju i obejmowa³
16% powierzchni pañstwa, tj. 61 632 km2. Palmê pierwszeñstwa dzier¿y³ okrêg
warszawski. Zdecydowanie przewy¿sza³ natomiast wszystkie, w tym tak¿e warszawski, w odniesieniu do liczby ludnoœci, szkó³ i nauczycieli. I tak wed³ug spisu powszechnego z 1921 r. mieszka³o na jego obszarze 5 485 725 osób, co stanowi³o 20,4% ca³ej ludnoœci Polski. W roku szkolnym 1924/1925 dzia³a³y na jego
terenie 4684 szko³y, a pracowa³o w nich 18,8% wszystkich czynnych zawodowo
nauczycieli w Polsce. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ KOSL obejmowa³o
swoim zasiêgiem trzy ró¿ne województwa (lwowskie, tarnopolskie, stanis³awowskie), które by³y jednak doœæ jednorodne pod wzglêdem wystêpuj¹cych
w nich problemów i historycznych tradycji. Z podanych przez K. Sanojcê licznych
informacji, dotycz¹cych funkcjonowania lwowskiego kuratorium, szczególn¹
uwagê zwraca podany przez niego stan liczebny kadry urzêdniczej, który (sic!)
by³ stabilny przez ca³y okres miêdzywojenny i oscylowa³ w granicy 130–140
urzêdników. W tej grupie szczególne miejsce zajmowa³ lwowski kurator, który
z koniecznoœci sta³ na pierwszej linii polsko-ukraiñskiego konfliktu. Œwiadomoœæ roli, jak¹ odgrywali w niepodleg³ej Polsce kuratorzy, mia³y te¿ w³adze
centralne. Wzmocnieniu ich autorytetu s³u¿y³y nie tylko wysokie zarobki i zakres uprawnieñ, ale tak¿e fakt, i¿ mianowani byli pocz¹tkowo przez Naczelnika
Pañstwa, a od grudnia 1922 r. przez Prezydenta na wniosek Rady Ministrów
(s. 72–74)1.
Wysokie wymagania stawiano generalnie ca³ej kadrze urzêdniczej lwowskiego kuratorium, ze szczególnym uwzglêdnieniem wizytatorów, od których
decyzji czêsto zale¿a³y losy placówek szkolnych. W opinii K. Sanojcy wspomniana kadra prezentowa³a zró¿nicowane podejœcie do spraw narodowoœciowych. W latach dwudziestych wp³yw na dzia³alnoœæ urzêdu wywierali ludzie
zwi¹zani z obozem narodowym, co powodowa³o, i¿ byli postrzegani przez œrodowiska ukraiñskie jako przeciwnicy poszerzenia uprawnieñ oœwiatowych
mniejszoœci. Z kolei w latach trzydziestych, wraz ze zmian¹ linii politycznej,
1

W latach 1921–1939 kierowa³o lwowskim kuratorium szeœæ osób. Zdaniem K. Sanojcy ka¿dy
z nich odcisn¹³ swe piêtno na kszta³cie kresowego szkolnictwa. By³y to osoby kompetentne,
zas³u¿one w pracy patriotycznej i przede wszystkim maj¹ce za sob¹ wszystkie szczeble kariery
w strukturach systemu edukacji. Kolejno kuratorami lwowskimi byli: Stanis³aw Sobiñski
(1872–1926), Jan Riemer (1876–1941), Ignacy Pytlakowski (1881–1963), Stefan Œwiderski
(1895–1978), Jerzy Gadomski (1881–1947) i Tadeusz Kupczyñski (1885–1967).
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w Kuratorium pojawi³a siê nowa grupa wy¿szych urzêdników, w której znalaz³y siê osoby bardziej przychylnie nastawione do koncepcji porozumienia polsko-ukraiñskiego. Nie bez znaczenia by³ tak¿e, odnotowany w publikacji fakt,
i¿ w tym ostatnim okresie w Kuratorium podjê³a pracê grupa urzêdników narodowoœci ukraiñskiej, co stanowi³o próbê zjednania ugodowo nastawionych do
Polski œrodowisk ukraiñskich. Dla radykalnych œrodowisk ukraiñskich ¿adne
z podejmowanych przez polsk¹ stronê kroków nie by³y jednak wystarczaj¹ce.
W recenzowanej publikacji omówiona zosta³a równie¿ kwestia kontrowersji terminologicznych dotycz¹cych u¿ywania na gruncie oœwiaty okreœleñ Rusin/ruski i Ukrainiec/ukraiñski. Problem ten, szeroko opisany zarówno w polskiej,
jak i ukraiñskiej literaturze przedmiotu za spraw¹ ksi¹¿ki K. Sanojcy, pokazuje
nam swój niezwykle interesuj¹cy przebieg na gruncie oœwiaty w Drugiej Rzeczypospolitej. Wystarczy odnotowaæ, za autorem rozprawy, ¿e w 1923 r. ówczesny lwowski kurator S. Sobiñski nakaza³ u¿ywania terminu ruski, ale jednoczeœnie zwróci³ siê do Polskiego Towarzystwa Historycznego we Lwowie o wydanie
opinii w sprawie spornych terminów. W konsekwencji posiedzenia historyków
z lipca 1923 r. otrzyma³ odpowiedŸ o poprawnoœci terminu Rusin, ruski. Problem do koñca lat trzydziestych nie zosta³ jednak ostatecznie rozstrzygniêty,
pomimo z³agodzenia sporu w okresie rz¹dów obozu pi³sudczykowskiego. Powa¿ne kontrowersje opisane w recenzowanej rozprawie budzi³a tak¿e kwestia
jêzyka urzêdowania szkó³. Wbrew prawnemu rozstrzygniêciu sporu dotycz¹cego jêzyka u¿ywanego w kontaktach pomiêdzy szko³ami a w³adzami oœwiatowymi, na korzyœæ polskiego, sprawa powraca³a przez ca³e lata dwudzieste,
a prywatne ukraiñskie gimnazja bardzo niechêtnie wykonywa³y rozporz¹dzenia w³adz polskich. Sukcesywnie jednak wszystkie szko³y ukraiñskie podporz¹dkowywa³y siê decyzjom w³adz polskich.
Po lekturze ksi¹¿ki K. Sanojcy szczególnie d³ugo w pamiêci pozostaje fragment poœwiêcony zamachowi na kuratora Sobiñskiego. Zgin¹³ on 19 paŸdziernika 1926 r. na ulicy Królewskiej we Lwowie od strza³u w g³owê. Zamachowcami byli Ukraiñcy Roman Szuchewycz i Bohdan Pidhajnyj. Autor opracowania
podkreœli³, ¿e ten akt terroru nast¹pi³ niemal bezpoœrednio po przewrocie dokonanym przez Józefa Pi³sudskiego, który wœród sporej grupy Ukraiñców budzi³
nadziejê na normalizacjê wzajemnych stosunków. Dla tych, którym nie zale¿a³o na poprawie relacji, zamach na kuratora by³ bardzo potrzebny. Karol Sanojca
podkreœli³, ¿e z punktu widzenia Ukraiñców obiekt zamachu zosta³ wybrany
idealnie, gdy¿ „Jako urzêdnik pañstwowy ucieleœnia³ kurator Sobiñski polsk¹
administracjê, która przez nielegalne organizacje ukraiñskie postrzegana by³a
jako aparat przemocy. Uderzenie w wysokiej rangi urzêdnika szkolnego mia³o
szanse, w rozumieniu animatorów zamachu, na uzyskanie szczególnego oddŸwiêku w szerokich masach spo³eczeñstwa ukraiñskiego, dla którego zetkniê-
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cie siê z polsk¹ administracj¹ pañstwow¹ odbywa³o siê przede wszystkim na
gruncie oœwiaty. Ta dziedzina by³a te¿ stosunkowo ³atwa do wykorzystania
w celach propagandowych. Zabójstwo Sobiñskiego odebrane wiêc zosta³o z jednej strony jako akt zemsty, z drugiej zaœ jako próba zaognienia sytuacji na Kresach. Nic wiêc dziwnego, ¿e zamach wp³yn¹³ wyraŸnie na wzrost nastrojów
patriotycznych ludnoœci polskiej” (s. 128–129). Mimo ogólnego poruszenia,
wywo³anego zamachem, w sferze polityki narodowoœciowej i oœwiatowej na
Kresach nie pojawi³a siê w jego nastêpstwie jednak ¿adna istotna zmiana.
Zmiana, o czym obszernie informuje autor, zasz³a jednak za spraw¹ ustawy
utrakwizacyjnej (lex Grabski), uchwalonej dwa lata wczeœniej 31 lipca 1924 r.
(wesz³a w ¿ycie 1 paŸdziernika 1924 r.). Dokument wprowadzi³ regulacje dotycz¹ce szkolnictwa dla mniejszoœci narodowych, a przede wszystkim szkó³
dwujêzycznych (utrakwistycznych). Jej celem by³o ograniczenie i zniwelowanie ró¿nic pomiêdzy szkolnictwem polskim i ukraiñskim, które uwidoczni³y siê
w konsekwencji zmian wprowadzonych w okresie istnienia ZURL. Uchwalenie
ustawy by³o szczególnie powa¿nym zadaniem systemowym dla lwowskich
w³adz oœwiatowych, pomimo tego, ¿e utrakwizm nie by³ na kresach po³udniowo-wschodnich zjawiskiem ca³kowicie nowym. Pomijaj¹c w tym miejscu,
przedstawiony w recenzowanej pracy proces wprowadzania ustawy, nale¿y odnotowaæ, i¿ wbrew wielu jednoznacznym opiniom, które przyjmuj¹ ukraiñski
punkt widzenia, tzn. widz¹ w niej tylko narzêdzie likwidacji szkolnictwa ukraiñskiego, a co za tym idzie dyskryminacjê mniejszoœci ukraiñskiej w Polsce, autor
pracy w sposób wywa¿ony i logiczny pokaza³ korzyœci jakie przynios³a Ukraiñcom. Podkreœli³ ponadto, ¿e czternastoletni okres obowi¹zywania ustawy by³
zbyt krótki dla osi¹gniêcia za³o¿onego celu, gdy¿ efektywne ukszta³towanie
wielonarodowego spo³eczeñstwa by³o i jest procesem d³ugim i bardzo z³o¿onym. Pokaza³ równie¿, ¿e opinia o szkole dwujêzycznej nie by³a wcale wœród
Ukraiñców tak jednoznacznie negatywna, jak to przedstawiali nacjonalistyczni
politycy i dzia³acze.
W oparciu o lekturê wspomnieñ i relacji K. Sanojca stwierdzi³, ¿e przynajmniej czêœæ ludnoœci ukraiñskiej dostrzega³a zdobycze uzyskiwane w wyniku
znajomoœci jêzyka pañstwowego i mo¿liwoœci zdobywania wykszta³cenia na
wy¿szych poziomach nauczania. Nie bez znaczenia jest w tym kontekœcie fakt,
i¿ niechêæ Ukraiñców do szko³y jako instytucji pañstwa nie przeradza³a siê
w konflikt pomiêdzy dzieæmi obu narodowoœci. Œwiadcz¹ o tym wspomniane
Ÿród³a z obszaru literatury dokumentu osobistego, z których wy³ania siê obraz
szko³y powszechnej jako miejsca zgodnego i harmonijnego wspó³¿ycia. Sytuacja
istotnej zmianie ulega³a jednak na poziomie gimnazjalnym, na którym obie
grupy etniczne najczêœciej trzyma³y siê osobno. Autor nie mia³ jednak w¹tpliwoœci, i¿ choæ utrakwizacja szkolnictwa podstawowego nie wydawa³a siê dys-
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kryminowaæ Ukraiñców, to niektóre jej zapisy mog³y budziæ uzasadnion¹ niechêæ. Dotyczyæ to mia³o w szczególnoœci zasady, i¿ naukê czytania i pisania
nale¿a³o rozpoczynaæ od jêzyka polskiego, tj. w alfabecie ³aciñskim.
Dla osób interesuj¹cych siê histori¹ codziennego funkcjonowania szkó³,
szczególnie interesuj¹cy jest w ksi¹¿ce K. Sanojcy rozdzia³, w którym przedstawiona zosta³a analiza celów i metod dzia³añ wychowawczych, jakim podlega³a
m³odzie¿ oraz postawê wobec nich uczniów ukraiñskich. D³uga lista drobnych
symbolicznych gestów bojkotu, a tak¿e czynnych aktów zak³ócania lekcji i ró¿nego rodzaju oficjalnych uroczystoœci przez m³odych Ukraiñców, wymieniona
i opisana przez K. Sanocjê, stanowi niezwykle frapuj¹c¹ lekturê, która bardzo
wiele mówi o specyfice i uwarunkowaniach funkcjonowania szkó³ na Kresach
po³udniowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. W tym miejscu podajmy
tylko, ¿e do aktów bojkotu podejmowanych przez ukraiñsk¹ m³odzie¿ nale¿a³o
miêdzy innymi: odmawianie wykonywania poleceñ wydawanych przez nauczycieli w jêzyku polskim, odmawianie udzia³u w czynnoœciach przygotowawczych do œwi¹t pañstwowych, zak³ócanie ich przebiegu, niszczenie god³a pañstwowego oraz portretów prezydenta Ignacego Moœcickiego czy zamazywanie
ilustracji przedstawiaj¹cych wielkich Polaków, w tym marsza³ka Pi³sudskiego
zamieszczonych w podrêcznikach szkolnych. Z kolei popularnym przejawem
uzewnêtrzniania przynale¿noœci narodowej by³o rysowanie w zeszytach, podrêcznikach, na ³awkach i œcianach tryzuba (god³a pañstwowego niepodleg³ej
Ukrainy), noszenie zakazanych czapek „mazepinek”, wypisywanie na budynkach szkó³ antypañstwowych napisów oraz œpiewanie pieœni s³awi¹cych Ukrainê,
których wykonywanie by³o zabronione (s. 220–222). Odnotowan¹ w pracy form¹
protestu przeciwko polityce oœwiatowej by³o te¿ propagowanie tzw. nauczania
domowego, traktowanego jako forma bojkotu szko³y pañstwowej i metoda realizacji w³asnych potrzeb kulturalnych. S³u¿y³o to, jak podkreœli³ K. Sanojca,
stworzeniu, w oparciu o w³asnych nauczycieli, szkolnictwa narodowego poza
oficjalnym systemem szkolnym.
W recenzowanej publikacji czytelnik odnajdzie równie¿ sporo informacji
dotycz¹cych wp³ywu dwóch zamachów, tj. zabójstwa pos³a i naczelnika Wydzia³u Wschodniego Ministerstwa Sprawa Zagranicznych Tadeusza Ho³ówko
z 29 sierpnia 1931 r. przez Ukraiñców – Wasyla Bi³asa i Dmytro Dany³yszyna
oraz Ministra Spraw Wewnêtrznych Bronis³awa Pierackiego z 15 czerwca 1934 r.
zamordowanego przez cz³onka Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów Hryhorija Maciejkê, na sytuacjê szkolnictwa na Kresach. Analizuj¹c ten problem,
autor opracowania zaznaczy³, ¿e zachowania m³odzie¿y ukraiñskiej by³y w decyduj¹cej mierze pochodn¹ postaw doros³ych, co powodowa³o, i¿ czêœæ anga¿owa³a siê bezpoœrednio w dzia³ania o charakterze antypañstwowym i nielegalnym. Bardzo trudno jest jednak okreœliæ, w jakim stopniu m³odzie¿ ukraiñska
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by³a przesi¹kniêta has³ami nacjonalistycznymi i antypañstwowymi, gdy¿ problem ten mo¿na rozpatrywaæ jedynie oceniaj¹c skalê i natê¿enie wyst¹pieñ
o charakterze narodowym, a to powoduje istotne ograniczenie optyki. Dlatego
te¿, jak trafnie zaznaczy³ autor, omawianie tego problemu czêsto tworzy jednostronny obraz szkolnej rzeczywistoœci, która w ten sposób jawi siê jako pole nieustaj¹cej polsko-ukraiñskiej rywalizacji. „Tymczasem – jak podkreœli³ – ¿ycie
codzienne, zw³aszcza powszechnej szko³y wiejskiej, p³ynê³o z regu³y w spokojnym i niezak³óconym rytmie, o czym œwiadczyæ mo¿e praktyczna nieobecnoœæ
w literaturze pamiêtnikarskiej œladów napiêæ i incydentów na tle narodowoœciowym” (s. 254). Dlatego te¿ obszerne omawianie postaw wrogich wobec pañstwa polskiego nie powinno przekreœlaæ faktu, ¿e wiêkszoœæ placówek i ucz¹cej
siê w nich m³odzie¿y podporz¹dkowywa³a siê ustalonym prawom i zasadom.
Nauczycieli i dydaktyków historii szczególnie zainteresuje zaprezentowana
w ksi¹¿ce analiza ewolucji obrazu stosunków polsko-ukraiñskich na kartach
miêdzywojennych podrêczników szkolnych. Autor sporo miejsca poœwiêci³ doborowi, przerabianych na lekcjach jêzyka polskiego, lektur szkolnych, wœród
których szczególnie gor¹c¹ dyskusjê wywo³a³o Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Okazuje siê, ¿e ksi¹¿ka ta jako lektura mia³a wielu przeciwników tak¿e po polskiej stronie. Najczêœciej podnoszone wobec niej zarzuty dotyczy³y kreowania jednowymiarowego obrazu Ukraiñców, poprzez przypisywanie im
wielu cech negatywnych – okrucieñstwa, pijañstwa i dzikoœci. Przyk³adowo zebrani w 1924 r. w Warszawie poloniœci podkreœlali, nie kwestionuj¹c walorów
literackich powieœci oraz jej historycznej roli, ¿e mocno oddzia³uje na œwiadomoœæ m³odzie¿y polskiej i jej stosunek do mniejszoœci ukraiñskiej, u której z kolei budzi³a naturalny sprzeciw. Problem stereotypowego postrzegania Ukraiñców, jak zaznaczy³ autor rozprawy, widoczny by³ tak¿e w kontekœcie dyskusji
o innych opracowaniach, a w szczególnoœci treœciach przekazywanych uczniom
za poœrednictwem wspomnianych ju¿ podrêczników szkolnych do nauczania
historii. Pewn¹ zmianê w tym zakresie przynios³a zmiana filozofii myœlenia
o mniejszoœciach narodowych, która nast¹pi³a po reformie Jêdrzejewicza
i zwi¹zane z ni¹ d¹¿enie do wychowania dobrego obywatela pañstwa polskiego.
Osobny rozdzia³ w ksi¹¿ce poœwiêcony zosta³ nauczycielom i ich roli w realizacji polityki oœwiatowej pañstwa. W tym kontekœcie uwagê zwracaj¹ informacje dotycz¹ce nauczycieli narodowoœci ukraiñskiej, a w szczególnoœci specyficzn¹ w ich gronie grupê – duchownych greckokatolickich, których w³adze
administracji oœwiatowej obserwowa³y bardzo uwa¿nie. By³o tak z uwagi na
katechetów, którzy oddzia³ywali na m³odzie¿ zarówno na terenie szko³y, jak
i przez swoje czynnoœci duszpasterskie. Polscy urzêdnicy mieli w wielu przypadkach s³uszne przeœwiadczenie, ¿e te pozaszkolne dzia³ania ksiê¿y greckokatolic-
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kich nie pozostawa³y bez wp³ywu na postawy m³odych Ukraiñców. Tym bardziej ¿e wiele ich poczynañ, maj¹cych charakter politycznej agitacji, mo¿na
by³o zakwalifikowaæ jako wrogie polskiej pañstwowoœci (s. 327–337). Oceniaj¹c postawê ukraiñskich nauczycieli w okresie miêdzywojennym, autor
recenzowanej pracy podkreœli³ widoczn¹ radykalizacjê ich pogl¹dów, która stanowi³a funkcjê podobnych zmian zachodz¹cych w ca³ym spo³eczeñstwie ukraiñskim (s. 353). Nie bez znaczenia jest w tym kontekœcie fakt, i¿ w wielu wypadkach radykalizacja nastrojów na tle narodowoœciowym mia³a wy³¹cznie lokalny
wymiar i stanowi³a pok³osie waœni personalnych, które czêsto rozdmuchiwane
przez prasê zyskiwa³y szeroki rozg³os, przez co tworzy³y mylne wra¿enie dramatycznego i nieustannego konfliktu polsko-ukraiñskiego w po³udniowo-wschodnich województwach Drugiej Rzeczypospolitej.
W ostatnim rozdziale recenzowanej pracy przedstawione zosta³y zagadnienia dotycz¹ce wp³ywu rodzinnego domu na kszta³towanie stosunków etnicznych na gruncie szkolnym oraz w tym samym kontekœcie oddzia³ywanie Koœcio³a greckokatolickiego, administracji terenowej, wojska i policji. Sporo miejsca w monografii poœwiêcone zosta³o tak¿e prasie lokalnej i regionalnej, która
szeroko komentowa³a zagadnienia zwi¹zane z oœwiat¹. Niestety, o czym by³a
okazja ju¿ wspomnieæ, cech¹ charakterystyczn¹ prasowych doniesieñ by³o
„przerysowywanie” problemów polsko-ukraiñskich rozgrywaj¹cych siê na
gruncie szkolnym. I nawet gdy przytaczano pojedyncze wypadki, to w komentarzach zyskiwa³y one uniwersalny wymiar, przez co nabiera³y powszechnego
i masowego charakteru. Nota bene w ten sposób redagowane by³y teksty zarówno w polskiej, jak i ukraiñskiej prasie. Kwerenda licznych tytu³ów pozwoli³a
K. Sanojcy stwierdziæ, ¿e stosunkowo rzadko kresowe gazety wykazywa³y
autentyczn¹ troskê o stan stosunków polsko-ukraiñskich, szukaj¹c dróg porozumienia. Powy¿sze uwarunkowania wynika³y z faktu, ¿e szko³a na Kresach
nie dzia³a³a w ideologicznej i organizacyjnej pró¿ni, tylko funkcjonowa³a
w bliskim zwi¹zku z lokalnym œrodowiskiem i stanowi³a istotny element ¿ycia
kulturalnego i narodowego, podczas gdy wieloetniczne otoczenie stawia³o
przed szko³¹ na po³udniowo-wschodnich Kresach Drugiej Rzeczypospolitej
specyficzne i zró¿nicowane zadania (s.376).
W recenzowanej publikacji zarówno autor, jak i korektorzy stanêli za wysokoœci zdania. I tyko z racji obowi¹zku recenzenta wymieniam poni¿ej te nieliczne usterki, które pojawi³y siê w ksi¹¿ce. W tym miejscu nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ w ¿adnym wypadku nie wp³ywaj¹ one w istotny sposób na jej koñcow¹,
wysok¹ ocenê. I tak na stronie 44 autor okreœli³ prof. Antoniego Sujkowskiego
mianem pierwszego ministra oœwiaty po przewrocie majowym, podczas gdy
w pierwszym gabinecie Kazimierza Bartala, dzia³aj¹cym od 15 maja 1926 r.,
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pracami tego resortu kierowa³ w randze ministra Józef Miku³owski-Pomorski2.
Na stronie ósmej w spisie treœci widnieje informacja o Indeksie osób, podczas gdy
na 461 czytamy Indeks osobowy. Powtórzona zosta³a dwukrotnie informacja
o odmowie udzia³u m³odzie¿y ukraiñskiej z gimnazjum pañstwowego w Stanis³awowie w uroczystoœciach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w 1928 r. (s. 218 oraz 231–232). Literówki wyst¹pi³y na stronach: 216 (drugi
wers od do³u), 296 (4 wers od góry) oraz 349 (13 wers od do³u). Czterokrotne
powtórzony zosta³ tak¿e pe³ny zapis opracowania pod red. W. Bonusiaka –
przypis nr 249 w pi¹tym rozdziale – strona 264.
Podsumowuj¹c podkreœlm, ¿e recenzowana publikacja przedstawia w sposób kompleksowy polsko-ukraiñskie zwi¹zki edukacyjne w skomplikowanej
strukturze kresowego szkolnictwa. Ukazuje je na tle relacji ogólnopañstwowych, specyfiki regionu oraz poszczególnych œrodowisk lokalnych. Ten uniwersalizm pozwoli³ wyjœæ autorowi pracy poza kresowe ramy, ale jednoczeœnie
unikn¹æ generalizacji zagadnienia. W efekcie czytelnik otrzymuje solidnie udokumentowan¹ i rzeczow¹ rozprawê naukow¹, która pokazuje jak wiele powa¿nych problemów wi¹¿e siê z obrazem relacji polsko-ukraiñskich w szkolnictwie pañstwowym po³udniowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej. Próbuj¹c je oceniaæ ³atwo jest jednak popaœæ w anachronizm, odwo³uj¹c
siê do wspó³czesnego nam systemu wartoœci.
W ówczesnej sytuacji bardzo wyraŸne by³o zderzenie oczekiwañ Ukraiñców, d¹¿¹cych do instytucjonalnego usankcjonowania w³asnej odrêbnoœci,
z wyobra¿eniami w³adz pañstwowych o polskiej racji stanu. Podjêta z mniejszym
lub wiêkszym przekonaniem próba budowy wieloetnicznego spo³eczeñstwa,
w której wa¿niejsze od przekazywania wiedzy by³o kszta³towanie odpowiednich
postaw, wiêksze szanse na realizacjê mia³a w latach trzydziestych w ramach
koncepcji wychowania pañstwowego. Dlatego te¿ autor recenzowanej rozprawy, bior¹c pod uwagê wiele aspektów, tak wnikliwie przeanalizowanego problemu, postawi³ tezê, zgodnie z któr¹ Druga Rzeczypospolita da³a swoim mniejszoœciom etnicznym, a wiêc tak¿e najliczniejszej z nich Ukraiñcom, w sferze
oœwiaty wszystko, co w tamtych warunkach daæ mog³a. I chyba tylko w obawie
przed zbyt ostr¹ krytyk¹ czêœci wspó³czesnych œrodowisk, które s¹ wyczulone,
a wrêcz przewra¿liwione na punkcie „poprawnoœci politycznej”, podkreœli³, ¿e
w obrêbie obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ systemowych mo¿na by³o u³atwiæ wzajemne relacje na poziomie dzia³añ praktycznych i w wymiarze lokalnym, wykazuj¹c siê wiêksz¹ elastycznoœci¹ przy podejmowaniu decyzji administracyj2

Zob. m.in.: A.A. Urbanowicz, Pierwszy gabinet Kazimierza Bartla, [w:] Od Moraczewskiego do Sk³adkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939, red. J. Faryœ, A. W¹tor i H. Walczak, Szczecin 2010,
s. 199–200.
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nych, wiêksz¹ wra¿liwoœci¹ przy doborze kadry urzêdniczej oraz odejœciem od
alergicznego reagowania na wszelkie, nawet b³ahe przejawy nieprawomyœlnoœci.
Jak jednak trafnie zauwa¿y³ na koñcu opracowania, ju¿ nigdy siê nie dowiemy,
czy istotne ustêpstwa w polityce oœwiatowej wobec Ukraiñców przynios³yby
efekty w postaci uformowania wieloetnicznego spo³eczeñstwa obywatelskiego
na Kresach Po³udniowo-Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, tym bardziej ¿e
znana prawid³owoœæ mówi, i¿ ruchy odœrodkowe i irredentystyczne mniejszoœci
mocno nasilaj¹ siê wówczas, gdy w³adze decyduj¹ siê na istotne ustêpstwa
i z³agodzenie kursu politycznego.
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arsza³ek Józef Pi³sudski to jedna z tych postaci w polskiej historii, obok
której nie sposób przejœæ obojêtnie. U jednych budzi³ g³êbok¹ mi³oœæ i oddanie,
u innych wywo³ywa³ niechêæ, a wrêcz nienawiœæ. Kulminacja powy¿szych nastrojów nast¹pi³a w okresie miêdzywojennym, gdy wp³yw Marsza³ka na dzieje
narodu i pañstwa polskiego by³ najwiêkszy. Kolejne dekady od jego œmierci,
a tych up³ynê³o ju¿ blisko osiem, pokaza³y, ¿e tak¿e powojenne pokolenia Polaków maj¹ do jego osoby stosunek szczególny. We wspó³czesnych rankingach
popularnoœci marsza³ek Pi³sudski pozostawia daleko w tyle innych polskich polityków i wojskowych, których szczyt kariery zbieg³ siê z okresem jego ¿ycia
i dzia³alnoœci. Opisane zjawisko znajduje swoje odzwierciedlenie w regularnie
ukazuj¹cych siê na rynku wydawniczym opracowaniach naukowych; dysponujemy obecnie kilkoma biografiami Marsza³ka oraz tysi¹cami monografii i artyku³ów, których autorzy w sposób bezpoœredni odwo³uj¹ siê do jego osoby, oraz
bogatych zbiorów filmów, g³ównie dokumentalnych, choæ nie brakuje równie¿
i fabu³. Te ostatnie maj¹ najszersze grono odbiorców, co sprawia, ¿e postaci¹ Józefa Pi³sudskiego zaczynaj¹ siê interesowaæ osoby, które s³ysza³y o nim w szkole
lub te¿ w kontekœcie obchodzonych uroczyœcie rocznic wydarzeñ historycznych
– 15 sierpnia Œwiêta Wojska Polskiego ustanowionego na pami¹tkê zwyciêskiej
bitwy warszawskiej z 1920 r. czy 11 listopada, gdy celebrowane jest Narodowe
Œwiêto Niepodleg³oœci upamiêtniaj¹ce wydarzenia z 1918 roku.
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We wspomniane zapotrzebowanie na wiedzê o Józefie Pi³sudskim postanowi³ „wpisaæ siê” tak¿e Piotr Gajdziñski. Aktualnie publicysta, po studiach
historycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego
teksty zamieszcza³y dzienniki „Rzeczpospolita” i „¯ycie” oraz tygodniki „Wprost”
i „Polityka”. Z informacji, które mo¿na uzyskaæ o autorze, wynika, ¿e opublikowa³ tak¿e kilka ksi¹¿ek, w tym: Niewinny morderca (1990), Balcerowicz na gor¹co
(1999), Imperium plotki, czyli amerykañskie œniadanie z niemowl¹t (2000), Prowokacja (Dyktatorzy-Politycy-Agenci) (2002) czy Anatomia zbrodni nieukaranej, Dlaczego
nie rozliczyliœmy siê z komunistyczn¹ przesz³oœci¹? (2006). Przez dziesiêæ lat by³ równie¿ rzecznikiem banku BZW BK. I w³aœnie w trakcie wykonywania tej pracy
mia³ pilnie obserwowaæ, jak w praktyce polscy i zachodni menad¿erowie realizuj¹ sztukê przywództwa. Powy¿sze informacje pokazuj¹, ¿e autor recenzowanej publikacji, choæ z wykszta³cenia historyk, od lat nie zajmuje siê jednak profesjonalnie zg³êbianiem i opisywaniem przesz³oœci. Czy ten fakt odbiera mu
prawo do zmierzenia siê z biografi¹ Marsza³ka? W ocenie pisz¹cego te s³owa
zdecydowanie nie. Po pierwsze, dlatego, ¿e nie tylko na Józefa Pi³sudskiego, ale
równie¿ ka¿d¹ inn¹ postaæ historyczn¹, nikt nie ma wy³¹cznoœci, choæ niektórym historykom wydaje siê, i¿ jest inaczej. Po drugie, Gajdziñski do opisu Marsza³ka wnosi nowe spojrzenie, charakteryzuj¹ce siê nie tylko dystansem czasowym, ale tak¿e problemowym. Ponadto nie roœci sobie pretensji do traktowania
swojej ksi¹¿ki w kategoriach pracy prezentuj¹cej prawdy objawione.
Przechodz¹c do omówienia ksi¹¿ki P. Gajdziñskiego podkreœlmy, ¿e jest
ona prac¹ popularn¹, a nie stricte naukow¹, o czym œwiadczy brak klasycznego
wstêpu oraz zakoñczenia. Rolê wstêpu czêœciowo jednak wype³nia pierwszy
rozdzia³ opracowania zatytu³owany Przywództwo. Ca³oœæ tworzy siedem rozdzia³ów. W ocenie autora recenzji jest on te¿ zdecydowanie najlepsz¹ czêœci¹
pracy. Paradoks sytuacji polega na tym, ¿e dotyczy on nie tylko samego J. Pi³sudskiego, ale grona innych wybitnych polityków i przywódców XX wieku, w tym:
Winstona Churchilla, Charlesa de Gaulle’a, Margaret Thatcher i Ronalda Reagana. Tego ostatniego barwnie okreœli³ mianem „mistrza ceremonii na pogrzebie
komunizmu”. W tej czêœci ksi¹¿ki autor okreœli³ swój stosunek do Marsza³ka.
„Przywództwo – napisa³ – nie jest piêkn¹ opowieœci¹ o w³adzy. To opowieœæ
o autorytecie, wstrzemiêŸliwoœci, charyzmie i, przede wszystkim, odpowiedzialnoœci. Józef Pi³sudski, najwiêkszy przywódca wspó³czesnej Polski, jest uosobieniem takiej w³aœnie opowieœci o w³adzy” (s. 8).
Autor recenzowanej ksi¹¿ki nie ma w¹tpliwoœci, ¿e historyczne uwarunkowania stanowi¹ glebê, na której wyrastaj¹ przywódcy, buduj¹cy swoj¹ pozycjê.
Wœród dzia³añ, które podejmuj¹ prawdziwi przywódcy/liderzy, wskaza³ prowadzenie narodu do zwyciêstw zmieniaj¹cych ich œwiadomoœæ i pozwalaj¹cych
uwierzyæ, ¿e nie s¹ w odwrocie. Podkreœli³, ¿e choæ wyj¹tkowy moment w histo-
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rii ma decyduj¹ce znaczenie, to jednak same okolicznoœci nie s¹ ostatecznym
determinantem, gdy¿ do odegrania roli przywódcy cz³owiek dorasta i tylko niewielu ma w sobie doœæ si³y, aby braæ udzia³ w nieustannej grze va banque. Przywódca, a o takiej postaci opowiada ksi¹¿ka P. Gajdziñskiego, to „prawdziwy
walczak”, który dobrze znosi, a nawet lubi nieustanny ostry spór, bêd¹cy czêsto
walk¹ bezpardonow¹. Historycy i socjologowie, choæ próbuj¹ ustaliæ przyrodzone cechy tworz¹ce przywódcê, nie s¹ jednak w stanie stworzyæ powszechnie
akceptowanego katalogu. W zestawieniach, które ciesz¹ siê najwiêksz¹ popularnoœci¹, szczególn¹ uwagê zwraca koniecznoœæ posiadania przez przywódcê wysokiej samooceny i du¿ej pewnoœci siebie. Charakteryzuj¹c cechy przywództwa,
autor Sztuki przywództwa, podkreœli³ tak¿e znaczenie silnej woli oraz umiejêtnoœci przewidywania i diagnozowania ludzkich zachowañ w przysz³oœci. Analizuj¹c biografie, wymienionych powy¿ej przywódców politycznych XX wieku,
podkreœli³, ¿e oni sami w¹tpili w istnienie specjalnego katalogu cech, które pomog³yby jednoznacznie scharakteryzowaæ przywódcê.
Z ka¿d¹ kolejn¹ stron¹ ksi¹¿ki postaæ Józefa Pi³sudskiego rysuje siê w coraz
bardziej wyraŸnych kolorach, a liczne przyk³ady z jego ¿ycia przywo³ane przez
autora stanowi¹ ich doskona³¹ ilustracjê. Dla P. Gajdziñskiego nie podlega dyskusji, ¿e Pi³sudski by³ mistrzem w budowaniu autorytetu. Zadba³ o to ju¿ w Legionach, w których trzyma³ dystans wobec podw³adnych, ale jednoczeœnie ¿y³
ich ¿yciem. Jad³ to samo, co wszyscy, mieszka³ w podobnych warunkach, nosi³
zwyk³¹ strzeleck¹ kurtkê, która by³a pozbawiona przys³uguj¹cych mu dystynkcji brygadiera. Nie inaczej budowa³ swój wizerunek w wolnej Polsce, w której
zrezygnowa³ z uposa¿enia marsza³kowskiego. Przekazywa³ je, o czym przypomina autor, na cele dobroczynne. Opinia publiczna zwraca³a ponadto uwagê, ¿e
podró¿owa³ wagonami drugiej klasy, co oznacza³o rezygnacjê z przys³uguj¹cej
mu salonki.
Legendê Marsza³ka tworzy³o tak¿e wiele innych jego zachowañ, które wymienione zosta³y w ksi¹¿ce. „Pi³sudski – czytamy w rozdziale Komendant – mieszka³ w Belwederze i budynku G³ównego Inspektoratu Si³ Zbrojnych, gdzie zajmowa³ niewielkie, kilkupokojowe mieszkanie. ¯y³ skromnie. Nie ci¹gnê³y go
hedonistyczne zabawy. Z rzadka dawa³ siê skusiæ na kieliszek alkoholu, kuchniê lubi³ prost¹, zupe³nie pozbawion¹ wyszukanych potraw, obce mu by³o
zami³owanie do drogich ubrañ, bo z regu³y nosi³, nierzadko cerowan¹, szar¹
mundurow¹ bluzê. Du¿o pali³, pi³ mocn¹ herbatê. Czasem w jego pokoju albo
w salonie w Belwederze ustawiano aparat do wyœwietlania filmów, które lubi³
ogl¹daæ w towarzystwie rodziny i adiutantów. Pracowa³ d³ugo w nocy, czêsto
nawet do œwitu, i ten tryb mocno komplikowa³ ¿ycie” (s. 49-50). Pi³sudski, jako
przywódca, potrafi³ wymagaæ od innych i czyniæ to w taki sposób, ¿eby osoby te
czu³y koniecznoœæ ponoszenia ofiar. W tym kontekœcie w ksi¹¿ce przytoczone
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zosta³y s³owa, którymi zwróci³ siê do siedmioosobowej grupy zwiadowczej
strzelców dowodzonej przez W³adys³awa Belinê-Pra¿mowskiego – 2 sierpnia
1914 roku z jego rozkazu wyruszy³a z zadaniem przekroczenia granicy zaboru
rosyjskiego i dokonania rozpoznania. Pi³sudski powiedzieæ mia³ wówczas:
„Chocia¿ pewnie bêdziecie wisieæ, to spe³nijcie swój ¿o³nierski obowi¹zek, a historia o was nie zapomni”.
Interesuj¹cy w¹tek ksi¹¿ki stanowi odwo³anie siê do relacji Pi³sudskiego
z gronem jego najbli¿szych wspó³pracowników. Autor przytoczy³ w tym kontekœcie fragmenty ksi¹¿ek Stanis³awa Cata Mackiewicza oraz Andrzeja Garliñskiego.
Pierwszy z nich, nota bene maj¹cy okazjê osobiœcie poznaæ Marsza³ka, napisa³, ¿e
Pi³sudskiego cechowa³ brak wspólnego jêzyka z ludŸmi, którymi kierowa³
i umiejêtnie pos³ugiwa³. By³o tak dlatego, ¿e on myœla³ mow¹ olbrzymów. Oni
zaœ szwargotali miêdzy sob¹ gwar¹ Pigmejów. Andrzej Garlicki podkreœli³ z kolei,
¿e historykowi trudno jest jednak ustaliæ moment, od którego zacz¹³ on odsuwaæ
ze swego otoczenia ludzi wiêkszego kalibru, tj. polityków wspó³dzia³aj¹cych na
zasadzie partnerstwa, a nie ca³kowitego podporz¹dkowania (s. 71). Jakby tego
by³o ma³o, Pi³sudski mia³ tak¿e nie rozpieszczaæ swoich wspó³pracowników
i bardzo wysoko stawiaæ im poprzeczkê – goni³ ich do pracy i nie tolerowa³
zaanga¿owania w podejrzane interesy. A pomimo to by³ przez nich otaczany
uczuciem, które dobrze oddaje okreœlenie „Dziadek”, którym by³ przez nich nazywany. Ten emocjonalny zwrot obrazowa³ patriarchalny stosunek Pi³sudskiego do podw³adnych. Przede wszystkim jednak pokazywa³ szacunek i mi³oœæ,
któr¹ to oni go darzyli. Dlatego te¿ autor ksi¹¿ki móg³ stwierdziæ, ¿e stosunek
podw³adnych do „szefa” jest zawsze lustrzanym odbiciem relacji, które potrafi
zbudowaæ jako przywódca (s. 81–84).
Niew¹tpliw¹ zaletê recenzowanej ksi¹¿ki stanowi pokazanie ¿ycia prywatnego i osobowoœci Józefa Pi³sudskiego. Czytelnik dowiaduje siê z niej, ¿e choæ
Pi³sudski sam nie bywa³ w kabaretach, to doœæ czêsto kabarety zapraszano do
Belwederu. W swoich s³abostkach i upodobaniach by³ jednak bardzo ograniczony, skoro po jego œmierci skromnoœæ i wstrzemiêŸliwoœæ przesta³y byæ cnot¹
i nagle bardzo modne sta³y siê wystawne przyjêcia, bale, polowania, a rozpuszczenie pozbawionej czujnego oka „Dziadka” elity w³adzy by³o bardzo widoczne.
Na temat trybu ¿ycia oraz stylu Marsza³ka warto w tym miejscu przytoczyæ
d³u¿szy fragment ksi¹¿ki. Czytamy w nim, ¿e „¯y³ Pi³sudski skromnie, wrêcz
ascetycznie i równie¿ dziêki temu dla ogromnej wiêkszoœci Polaków pozosta³
autorytetem moralnym. Cz³owiekiem, który nie wyrzuca³ pieniêdzy z pañstwowej kasy na zbytki, na hulanki i zaspokajanie hedonistycznych zachcianek. Nie
wywy¿sza³ siê, choæ przecie¿ z racji swoich zas³ug dla odzyskania i utrwalenia
przez Polskê niepodleg³oœci – móg³. Antoni S³onimski twierdzi³, ¿e by³ œwiadkiem, jak w jednej z warszawskich kawiarni, siedz¹c wraz z córkami i w towa-
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rzystwie Wieniawy oraz Walerego S³awka, Pi³sudski przez nieuwagê zapali³ papierosa w sali przeznaczonej dla niepal¹cych. Kelner zwróci³ mu uwagê, a gdy
Wieniawa i S³awek zerwali siê, by go zbesztaæ, Pi³sudski powstrzyma³ ich
i pospiesznie zgasi³ papierosa. S³onimski powtarza³ póŸniej, ¿e nie ma ju¿ w Polsce
ani takich polityków, ani kelnerów” (s. 97). W kontekœcie przytoczonych tu
s³ów, warto zacytowaæ, ku przestrodze wspó³czesnym politykom, którzy do
Sztuki przywództwa powinni obowi¹zkowo siêgn¹æ, i¿ ¿adne informacje o cz³onkach korpusu ludzi w³adzy nie rozchodz¹ siê szybciej ni¿ wiadomoœci o stylu ich
¿ycia. Jest to o tyle istotne, ¿e na tle Pi³sudskiego i innych przywódców, przywo³anych w ksi¹¿ce, wspó³czeœni liderzy wypadaj¹ grubo poni¿ej oczekiwañ.
Piotr Gajdziñski wytkn¹³ im dodatkowo, ¿e jako przedstawiciele Mcpolityki,
podejmuj¹ decyzje w oderwaniu od wartoœci, o których istnieniu zupe³nie zapomnieli.
Wartoœci¹ recenzowanej publikacji jest tak¿e fakt, i¿ jej autor, choæ nie
ukrywa swojego podziwu dla postaci Józefa Pi³sudskiego, nie jest jednak wobec
niego bezkrytyczny. I tak wspomina miedzy innymi o jego braku systematycznoœci oraz wybuchowym charakterze. Sympatia jak¹ darzy Marsza³ka sprawia
jednak, ¿e ka¿d¹ z takich informacji neutralizuje opisem pokazuj¹cym jego
ponadprzeciêtne cechy i zdolnoœci. Przyk³adowo, gdy pisze o szczêœciu sprzyjaj¹cym wybitnym przywódcom podkreœla, ¿e Pi³sudski potrafi³ umiejêtnie wykorzystywaæ niesprzyjaj¹ce mu okolicznoœci. Tak by³o – czytamy w Sztuce przywództwa – „gdy po kryzysie przysiêgowym trafi³ do wiêzienia w Magdeburgu,
który okaza³ siê dla niego b³ogos³awieñstwem. Po pierwsze, nie musia³ siê anga¿owaæ w bie¿¹ce wydarzenia polityczne. Po drugie, co by³o o wiele wa¿niejsze, dziêki zamkniêciu w wiêzieniu mia³ ³atwo i przekonuj¹co zerwaæ z coraz
bardziej krytycznie ocenian¹ przez Polaków wspó³pracê z Niemcami” (s. 107).
W ksi¹¿ce nie brakuje te¿ opinii, które zmusz¹ czytelnika do refleksji znacznie wykraczaj¹cych poza rozwa¿ania o Pi³sudskim. Tak jest miêdzy innymi, gdy
autor trafnie zauwa¿a, ¿e wielcy przywódcy rzucaj¹ wielki cieñ na swoje otoczenie, co z kolei prowadzi do sytuacji, i¿ z regu³y nie wyrastaj¹ w ich otoczeniu
godni nastêpcy. W ksi¹¿ce nie brakuje równie¿ opinii, które wywo³uj¹ polemikê. Wystarczy wymieniæ stwierdzenie, którym nota bene lubimy siê karmiæ jako
naród, mówi¹ce, ¿e polski triumf z sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy, którego autorem by³ Pi³sudski, uratowa³ Europê przed miêdzynarodow¹ rewolucj¹ komunistyczn¹. Czy dosz³oby do tego – nigdy jednak siê ju¿ nie dowiemy, gdy¿ plany bolszewików to jedno, a sytuacja na zachód od ówczesnej Polski
to drugie. Ale, jak to piêknie wygl¹da, gdy mo¿emy mówiæ, ¿e broni¹c z poœwiêceniem w³asnej suwerennoœci, co jest niepodwa¿alnym faktem, obroniliœmy
niemal ca³y kontynent.
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Autor recenzowanej publikacji wielokrotnie podkreœla, ¿e Pi³sudski zapracowa³ sobie na uwielbienie wiêkszoœci Polaków, pomimo tego, ¿e ostro ich krytykowa³. Wiele osób wprawi w zak³opotanie wyra¿ona w tym kontekœcie przez
Gajdziñskiego opinia, wed³ug której stara³ siê on wypleniæ z rodaków romantycznego ducha. Jak to siê ma do umi³owania przez Marsza³ka twórczoœci Juliusza S³owackiego i szacunku dla romantycznych polskich powstañców XIX
stulecia, doprawdy trudno wyjaœniæ. Wskazuj¹c krytyczne wypowiedzi Pi³sudskiego o Polakach przytoczy³ s³owa wypowiedziane przez komendanta w 1917 r.,
a dotycz¹ce zupe³nego niezrozumienia spraw wojskowych. „Wojsko polskie to
tajemnicza ksiêga – mia³ wówczas powiedzieæ Pi³sudski, – zamkniêta na siedem pieczêci, do której Polacy zagl¹daj¹ tylko w dni uroczyste. Poziom pojêæ
o ¿o³nierzu jest tak niski, jak w ¿adnym innym kraju. Polacy s¹ najbardziej cywilnym narodem na œwiecie” (s. 115). Z ksi¹¿ki czytelnik dowie siê równie¿, ¿e
dla Pi³sudskiego najwiêkszym cz³owiekiem na œwiecie by³ Napoleon Bonaparte,
a wyznawan¹ zasad¹ maksyma Cesarza Francuzów mówi¹ca, ¿e „Sztuk¹ ³amania przeszkód jest sztuka nieuwa¿ania tego lub owego za przeszkodê”.
Piotr Gajdziñski ma racjê, gdy pisze, ¿e Pi³sudski, jak na przywódcê przysta³o, zdawa³ sobie sprawê, ¿e bycie liderem oznacza ci¹g³e maszerowanie na
czele, nieustanne wyznaczanie nowych celów oraz przezwyciê¿anie apatii
i samozadowolenia. A to wi¹za³o siê czêsto z postêpowaniem wbrew woli wiêkszoœci (s. 124). Odnosz¹c siê do wizjonerstwa (d³ugofalowego myœlenia) Marsza³ka, autor Sztuki przywództwa pos³u¿y³ siê znanym z psychologii zjawiskiem,
które opisa³ Bogdan Wojciszke. Zdaniem tego cenionego psychologa ludzie
sprawuj¹cy w³adzê maj¹ sk³onnoœæ do patrzenia w przysz³oœæ, zaœ podw³adni –
do trzymania siê konkretów (s. 133). Piotr Gajdziñski analizuj¹c zagadnienie
przywództwa zwróci³ jednak uwagê, ¿e ludzie posiadaj¹cy w³adzê s¹ jednoczeœnie przekonani, ¿e ich polecenia i decyzje s¹ wykonywane, podczas gdy czêsto
wcale tak nie jest. Pi³sudski takim lekkoduchem mia³ jednak nie byæ i dlatego
twardo st¹pa³ po ziemi. Dowodem na to mia³ byæ miêdzy innymi jego sceptycyzm wobec treœci raportów podkomendnych.
W bibliografii recenzowanej publikacji wymienionych zosta³o kilkanaœcie
wykorzystanych przy jej pisaniu pozycji zwartych. Niestety zestawienie to obejmuje zaledwie osiemnaœcie pozycji. Problemem nie jest jednak ich iloœæ, tylko
fakt, i¿ pominiêto w nim, z punktu widzenia biografii J. Pi³sudskiego, kilka
podstawowych opracowañ. Listê tych ksi¹¿ek otwieraj¹ biografie napisane
przez W³odzimierza Sulejê i Zbigniewa Wójcika. Zastanawiaæ musi tak¿e brak
w zestawieniu publikacji Stanis³awa Mackiewicza, z której autor, o czym wspomnieliœmy w recenzji, obszernie korzysta³. Publikacja zyska³aby równie¿ na wizualnej atrakcyjnoœci, gdyby zamieszczono w niej kilka fotografii Pi³sudskiego,
które w sposób szczególny ilustrowa³yby i potwierdza³y opisane w ksi¹¿ce ce-
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chy przywództwa. Dla czêœci osób, które siêgn¹ po ksi¹¿kê P. Gajdziñskiego,
pewien mankament stanowiæ mo¿e tak¿e brak indeksu osobowego. Mniejsze
znaczenie w przypadku recenzowanej pracy ma brak nazw geograficznych. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e Wydawnictwo Poznañskie do³o¿y³o wielu starañ, aby
do ksiêgarñ trafi³a ksi¹¿ka staranie zredagowana i wydana. Dlatego te¿ w efekcie
czytelnik otrzyma³ przyjazn¹ w lekturze publikacjê z ok³adk¹, z której spogl¹da
na niego Józef Pi³sudski dosiadaj¹cy Kasztanki na obrazie Wojciecha Kossaka
z 1928 r. Wybór tego w³aœnie obrazu nie by³ zapewne przypadkowy, gdy¿ doskonale odda³ cechy przywódcy jakim by³ Pi³sudski.
Ksi¹¿ka Piotra Gajdziñskiego, choæ nie przynosi nowych informacji faktograficznych, to jednak poprzez trafne porównania do przywo³anych w pierwszym
rozdziale przywódców – Winstona Churchilla, Charlesa de Gaulle’a, Margaret
Thatcher i Ronalda Reagana – pokazuje interesuj¹ce pole analizy sztuki
przywództwa. Sformu³owane przez autora tezy maj¹ charakter uniwersalny,
a po lekturze ksi¹¿ki uœwiadamiamy sobie, jak fundamentalne znaczenie dla
przywództwa ma osobisty autorytet, charyzma i wizja lidera. Reasumuj¹c –
pomimo wskazanych mankamentów Sztuka przywództwa. Pi³sudski Piotra
Gajdziñskiego to ksi¹¿ka, któr¹ warto poleciæ. Lektura opracowania szczególnie
przypadnie do gustu mi³oœnikom Józefa Pi³sudskiego, którzy znajd¹ w niej
potwierdzenie wielu opinii na jego temat. Przeciwnicy Marsza³ka, choæ czasem
bêd¹ zgrzytaæ zêbami, w wiêkszoœci przypadków zmuszeni bêd¹ jednak
przyznaæ autorowi racjê, gdy¿ trafnie zdiagnozowa³ Ÿród³a jego sukcesu.
Wszyscy, niezale¿nie od politycznych sympatii i antypatii, odnajd¹ w ksi¹¿ce
klucz do zrozumienia mechanizmów skutecznego sprawowania w³adzy, które
prowadz¹ do zdobycia trwa³ego miejsca w Panteonie wybitnych przywódców.
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Ziemia dla ¿o³nierzy. Problem pozyskania i rozdysponowania gruntów
na cele osadnictwa wojskowego nas Kresach Wschodnich 1920–1939,
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KAROL CHYLAK*

T

emat osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej niew¹tpliwie, jak wiêkszoœæ zagadnieñ ze sfery przekszta³ceñ agrarnych
w tym czasie, nale¿y do kontrowersyjnych. Dzia³alnoœæ prowadzona przez w³adze
czy ró¿ne podmioty i osoby publiczne, a tak¿e niepubliczne, podlega³a bardzo
czêsto os¹dom natury politycznej i ideologicznej. Dotyczy to nie tylko okresu
PRL, ale tak¿e i czasu wspó³czesnego tym przemianom, czyli II RP. Podobnie
jest z zagadnieniem osadnictwa wojskowego, którego oprócz tematyki agrarnej
wa¿n¹ czêœæ stanowi w¹tek narodowoœciowy i, jeœli tak mo¿na uj¹æ, polityczno-wojskowy. Autor we wstêpie zauwa¿a ów, jak to ujmuje, ideologiczny lub co
najmniej tendencyjny i uproszczony stosunek do zagadnienia osadnictwa wojskowego w literaturze PRL. Zmianê przynosi dopiero okres po 1989 r. Po pierwsze, wzrasta zainteresowanie w ogóle Kresami Wschodnimi II RP, a w tym tak¿e i samym procesem osadniczym. Powsta³e w tym czasie prace, a szczególnie
monografia Janiny Stobniak-Smogorzewskiej1, da³y mo¿liwoœæ innego spojrzenia na osadnictwo. Recenzowana praca stanowi kolejn¹ próbê ca³oœciowego
ujêcia – ma jednak w³asn¹ specyfikê i oryginalnoœæ – autor dokonuje bowiem
analizy problemu z perspektywy oœrodków decyzyjnych – jak sam to ujmuje,
z czym nale¿y siê zgodziæ, praca napisana jest ze „sto³ecznego punktu widzenia”.
Baza Ÿród³owa pracy opiera siê przede wszystkim na aktach normatywnych zawieraj¹cych przepisy dotycz¹ce przejmowania i nadawania ziemi
*
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¿o³nierzom oraz stenogramy posiedzeñ izb polskiego parlamentu. Ów „sto³eczny punkt widzenia” wymaga³ siêgniêcia tak¿e do Ÿróde³ archiwalnych. Kluczowymi dla autora sta³y siê materia³y Archiwum Akt Nowych, a zw³aszcza Prezydium Rady Ministrów. Uzupe³nieniem bazy archiwalnej sta³ siê zasób
Centralnego Archiwum Wojskowego, a tak¿e trzy niepublikowane prace dyplomowe obronione w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Szkole
G³ównej Handlowej w Warszawie. Autor uwzglêdni³ tak¿e szereg wydawnictw
normatywnych, sprawozdañ i pozycji wspomnieniowych. W analizie wykorzysta³ ogromn¹ iloœæ dostêpnej literatury. Na oddzielne potraktowanie zas³uguje
te¿ wykorzystane czasopiœmiennictwo. Autor dokona³ pe³nej kwerendy kilkunastu czasopism miêdzywojennych, w wê¿szym zakresie posi³kowa³ siê jeszcze
kilkudziesiêcioma pozycjami pochodz¹cymi zarówno z okresu II RP, jak i PRL
oraz III RP. Z powodzeniem mo¿na przyj¹æ, i¿ jak na ówczesny stan badañ nad
t¹ tematyk¹, wykorzystana zosta³a pe³na dostêpna baza Ÿród³owa.
Ksi¹¿ka M. Kacprzaka sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów. Autor pokusi³ siê
równie¿ o klasyczny wstêp i zakoñczenie, bibliografiê, wykaz skrótów oraz
11 ciekawych aneksów. Praca zosta³a zaopatrzona w indeks osób. Ksi¹¿ka posiada estetyczn¹ szatê graficzn¹. Wartoœciowym uzupe³nieniem jest zamieszczona na koñcu ksi¹¿ki ikonografia, która zawiera 22 niepublikowane fotografie i fotokopie dokumentów.
Autor przyj¹³ problemowo-chronologiczny uk³ad rozdzia³ów, trafnie zosta³y przyjête ich cezury. Poszczególne rozdzia³y pod wzglêdem objêtoœciowym
s¹ doœæ proporcjonalne. Ka¿dy z nich podzielony jest dodatkowo na podrozdzia³y (tytu³owane). Konstrukcja pracy wydaje siê byæ przejrzysta i logiczna.
W pierwszym z rozdzia³ów autor w zajmuj¹cy sposób opisa³ uwarunkowania osadnictwa wojskowego. Narracjê rozpocz¹³ od rysu kszta³towania siê granicy wschodniej II RP. Spotkamy te¿ w nim, ciekaw¹ analizê samego pojêcia
Kresy Wschodnie – jego genezy i kolejnych transformacji definicyjnych, a tak¿e
polityki w³adz polskich wobec tego terytorium i mieszkaj¹cej tam ludnoœci
(ukazano j¹ na osi g³ównego sporu tocz¹cego siê miêdzy œrodowiskami pi³sudczykowskimi a endeckimi). Nie mog³o w tym rozdziale zabrakn¹æ stanowi¹cego pod³o¿e procesu osadniczego zagadnienia reform agrarnych – autor
skupi³ siê tu g³ównie na kwestiach redystrybucji ziemi, ulegaj¹c dominuj¹cej
w literaturze tendencji do zacieœniania reformy rolnej do zagadnienia parcelacji
ziemi. Ostatnim w¹tkiem podjêtym przez Autora w ramach rozdzia³u pierwszego sta³y siê plany kolonizacji Kresów Wschodnich. Dokonano tu w syntetyczny
sposób gruntownego przegl¹du ró¿norodnych koncepcji reorganizacji odbudowy i rozwoju rzeczonego terenu. Czytelnik w tym miejscu nie mo¿e oprzeæ siê
wra¿eniu jakoby opisane w pracy propozycje mia³y w istocie na celu rozwi¹zanie problemów dotykaj¹cych raczej innych czêœci Polski, a nie samych Kresów
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II RP, które by³y w tym wypadku przedmiotem a nie podmiotem dzia³añ. Autor
w tym miejscu wybieg³ nadto poza granice chronologiczne zakreœlone w tytule
– odnosz¹c opisywane zagadnienie do procesu realizowanego przez w³adze ludowe po 1945 r. na tzw. ziemiach odzyskanych.
W kolejnym z rozdzia³ów przedstawiono infrastrukturê instytucjonaln¹
i prawn¹ realizacji procesu osadniczego. W szczegó³owy sposób opisano w nim
stan prawny i poszczególne procedury przejmowania, nabywania i sp³aty ziemi
przez osadników. Dalej przybli¿ono kolejne instytucje wykonuj¹ce b¹dŸ
wspó³pracuj¹ce przy wykonaniu ustaw osadniczych. Autor stawia tu, jak siê
wydaje, uzasadnion¹ tezê o tworzeniu przez niektóre instytucje pañstwowe faktów dokonanych (s. 88), ukazuj¹c szczególny typ prowadzonej przez zobowi¹zane do wspó³pracy resorty Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa
Rolnictwa i Dóbr Pañstwowych oraz G³ównego Urzêdu Ziemskiego. W rozdziale tym spotkamy siê te¿ z kontrowersyjn¹ zdaniem recenzenta ocen¹ na temat
zapisów ustawy o nadaniu ziemi ¿o³nierzom. Otó¿ autor pisze: „Ograniczenie
zasobu gruntów jedynie do pozyskanych na mocy ustawy z 17 grudnia 1920 r.
by³o powa¿nym b³êdem, poniewa¿ po zawieszeniu wykonywania ustawy
o przejêciu ziemi nie mo¿na by³o przeznaczyæ dla ¿o³nierzy dzia³ek bêd¹cych
w dyspozycji pañstwa, a uzyskanych w inny sposób”. Zgodziæ siê z tym mo¿na
jedynie zak³adaj¹c pe³n¹ s³usznoœæ kroków czynionych w tym zakresie przez
w³adze polskie na Kresach. Wydaje siê jednak, i¿ rozszerzanie w ten sposób
prowadzonej akcji, przy ci¹¿¹cych na skarbie pañstwa zobowi¹zaniach wobec
innych podmiotów (np. instytucji koœcielnych, duchowieñstwa a tak¿e by³ych
w³aœcicieli tych ziem) oraz w¹tpliwoœciach konstytucyjnych, o których Autor
sam wielokrotnie wspomina mog³o tylko komplikowaæ i tak wielce zawi³¹ sytuacjê na Kresach Wschodnich.
Trzeci z rozdzia³ów przynosi szczegó³owy opis procesu legislacyjnego i realizacji ustawy z 17 grudnia 1920 r. o przejêciu na w³asnoœæ pañstwa ziemi
w niektórych powiatach RP. W rozdziale tym spotkamy, jak¿e charakterystyczny dla debat rolnych tego czasu, spór miêdzy œrodowiskami ludowymi
(zw³aszcza lewicowymi) a stronnictwami prawicowymi. Autor wykaza³ w
tym miejscu wiele nieprawid³owoœci, które mia³y miejsce przy przejmowaniu
ziemi. Nie by³y one jedynie incydentami ale, jak wynika z lektury, mia³y charakter systemowy, stawiaj¹c ca³e przedsiêwziêcie pod wielkim znakiem zapytania. Œwiadomoœæ tego faktu, wydaje siê, istnia³a wœród ówczesnych decydentów, skoro, jak przedstawia to Autor, dokonywano licznych prób
uregulowania i poprawienia prowadzonej akcji. W rozdziale tym przedstawiono tak¿e wnikliw¹ analizê g³ównych tytu³ów prasowych, co daje mo¿liwoœæ
pe³nej oceny pogl¹dów poszczególnych œrodowisk politycznych na zagadnienie przejmowania ziemi. Ostatni z w¹tków podjêtych w tej czêœci ksi¹¿ki do-
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tyczy odszkodowañ. Ma ono zasadnicze znaczenie przy próbach oceny zarz¹dzania polskim bud¿etem w II RP. Jasno ukazano, jak realizacja kolejnego
dyskusyjnego przedsiêwziêcia z zakresu przebudowy agrarnej zad³u¿y³a polskie pañstwo. W 1925 r. okaza³o siê bowiem, i¿ dwie trzecie ziemi osadnikom
rozdano bezp³atnie a na bud¿et spad³y obci¹¿enia odszkodowawcze dla
by³ych w³aœcicieli. Jeœli dodamy do tego koszty prowadzenia akcji, utrzymania wielu instytucji i rzeszy aparatu urzêdniczego nietrudno sobie wyobraziæ
skalê problemu finansowego.
Rozdzia³ czwarty dotyczy ustawy o nadaniu ziemi ¿o³nierzom. Mamy tu do
czynienia z bliŸniaczym uk³adem treœci i sposobem narracji, jak w przypadku
rozdzia³u trzeciego. Spotkamy wiêc tutaj szczegó³owy opis debaty parlamentarnej i analizê dyskusji prasowej. Oddzielnie potraktowano w¹tek odnosz¹cy siê
do terytorium Litwy Œrodkowej. Autonomia tej ziemi przynios³a w konsekwencji swoistoœæ procesu osadniczego. Zbudowano tu podobn¹, aczkolwiek nieco
ró¿ni¹c¹ siê ni¿ w pozosta³ej czêœci II RP, infrastrukturê instytucjonaln¹
i prawn¹. Niezmiernie ciekawy jest poruszony przez Autora w¹tek pomocy
udzielanej przez instytucje pañstwowe osadnikom. Ta kilkukrotnie ponawiana
aktywnoœæ, obejmuj¹ca zarówno pomoc pieniê¿n¹, jak i wsparcie w naturze,
mia³a, jak wskazuje Autor, wspomóc trudny proces budowania nowych osad
i gospodarstw rolnych. Dok³adnej analizie poddano akty wydane do 1925 r.
Brak póŸniejszych uzasadniono faktem przekroczenia przez nich ram publikacji (s. 211). Wydaje siê, i¿ stwierdzenie to jest nieco pochopne i czytelnikowi
brakuje pe³ni opisu problemu.
Ostatni, pi¹ty, z rozdzia³ów przedstawia proces realizacji osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich. W pierwszej czêœci rozdzia³u kontynuowano
sposób narracji szczegó³owo opisuj¹c procedury przejmowania ziemi i nadawania jej ¿o³nierzom. Arcyciekawa wydaje siê druga czêœæ rozdzia³u, w której Autor
podj¹³ siê zadania zbilansowania dokonañ osadnictwa. Natrafi³ tu jednak na
powa¿ne problemy natury Ÿród³owej. Konkretnych i pe³nych Ÿróde³ statystycznych dotycz¹cych wielkoœci przejmowanej i nadawanej ziemi brak – czym
zreszt¹ po lekturze niniejszej pozycji, ukazuj¹cej sposób prowadzonej akcji, nie
mo¿na byæ zaskoczonym. Podobnie wygl¹da sprawa z prezentacj¹ beneficjentów osadnictwa. Przytoczone dane z lat 1921, 1923 i 1937 daj¹ jednak mo¿liwoœæ wyrobienia sobie okreœlonego pogl¹du na ow¹ dzia³alnoœæ. Kontynuacj¹
tego w¹tku jest próba, jak siê wydaje przyczynkowa, opisu osi¹gniêæ osadnictwa wojskowego na wschodnich terytoriach II RP. Przywo³ano tu kwestiê
wp³ywu osadnictwa na podniesienie poziomu gospodarczego tych terytoriów.
Z danych przytoczonych przez Autora wynika stosunkowo niewielki wzrost
plonów, który nie dorównywa³ tak¿e œredniej krajowej, choæ by³ niew¹tpliwie
wy¿szy ni¿ efekty osi¹gane przez dotychczasowych mieszkañców. Autor podda³
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krytyce negatywny stosunek do osadników miejscowych organizacji politycznych, wykorzystuj¹cych panuj¹ce w Polsce wra¿enie tzw. „g³odu ziemi”, do
bie¿¹cej walki politycznej. W podobnym tonie wypowiedzia³ siê tak¿e o wielce
dra¿liwej kwestii relacji miêdzy osadnikami a miejscow¹ ludnoœci¹, uznaj¹c za
przesadny pogl¹d o istnieniu ostrego konfliktu narodowoœciowego na tym terenie i stwierdzaj¹c (str. 246), i¿ „zasadniczo relacje poszczególnych osadników
z bia³oruskimi i ukraiñskimi s¹siadami uk³ada³y siê z czasem coraz lepiej”.
Na zakoñczenie, w ostatnim z podrozdzia³ów Autor wyszed³ nieco poza
ramy chronologiczne zakreœlone w tytule ksi¹¿ki i pokrótce opisa³ proces likwidacji osadnictwa w czasie II wojny œwiatowej, ukazuj¹c tragiczny los ludnoœci
osadniczej po wkroczeniu na owe tereny Armii Czerwonej i wymierzeniu im
tzw. „ludowej sprawiedliwoœci”.
Praca M. Kacprzaka napisana jest z wielk¹ starannoœci¹. Bardzo rzadko
mo¿na znaleŸæ b³êdy czy literówki (s. 125). Czasami mo¿na dostrzec u¿ycie ju¿
archaicznego s³ownictwa czy nazw pojêæ (s. 49, 51, 63). Poza tym, co trzeba
wskazaæ z uznaniem, praca jest niezwykle dopracowana redakcyjnie. Pewne,
niewielkie zastrze¿enia mo¿na mieæ do sposobu narracji. Autor dokonuje opisu
poszczególnych zagadnieñ z wielk¹ skrupulatnoœci¹ i dok³adnoœci¹. Liczba
przytaczanych informacji na ka¿dej ze stronic jest tak du¿a, i¿ czytelnikowi nietrudno zgubiæ zasadnicz¹ myœl Autora. Wydaje siê, i¿ nieco wiêksza syntetycznoœæ sprzyja³aby ³atwiejszemu odbiorowi lektury i jej przejrzystoœci. Byæ mo¿e
i ów przyjêty sposób dyskursu pozbawi³ Autora mo¿liwoœci ujêcia niektórych
kwestii w sposób podsumowuj¹cy. Niezmiernie rzadko Autor kusi siê na pewne
uogólnienia i oceny opisywanych w¹tków, skupiaj¹c siê raczej na sprawozdawczoœci, pozostawiaj¹c wyci¹ganie wniosków czytelnikowi. Czytelnik odczuwa
niedosyt w tym wzglêdzie.
Pomimo wskazanych tu kilku niewielkich niedoci¹gniêæ, ksi¹¿ka stanowi
wa¿ny wk³ad w historiografiê dziejów najnowszych Kresów Wschodnich.
Uwa¿na analiza jej poszczególnych w¹tków daje te¿ mo¿liwoœæ oceny sposobów tworzenia prawa w II RP, mechanizmów w³adzy oraz prowadzenia polityki
finansowej, a tak¿e narodowoœciowej pañstwa.
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